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Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő 12.30 – 15.30 

Szerda 

08.30 – 12.00  

és 

12.30 – 15.30 

Péntek 08.30 – 12.00 

 

 

 

 

KÜLÖNLEGES SZÁLLÍTÁS 

engedély megkéréséhez 
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T i s z t e l t  Ü g y f e l ü n k !  

 
Különleges szállításnak minősül a víziúton való bármely helyváltoztatás, amennyiben  

 A hajó, kötelék és úszó testek köteléke hossza, szélessége, magassága, merülése és 
sebessége nem felel meg a víziút és műtárgyai jellemzőinek,  

 nem teljesíti a Hajózási Szabályzat 1.08, a hajó szerkezete, felszerelése és 
személyzete cikkben foglalt előírásoknak,  

 úszóművel, illetve az úszó testek kötelékével hajtják végre, kivéve, ha nyilvánvaló, 
hogy azok helyváltoztatása a hajózásra veszélyt vagy akadályt nem jelent, valamint a 
műtárgyakat nem veszélyezteti, 

 a szokványostól eltérő (eredetileg más célra szolgáló elemekből kialakított) 
úszólétesítmény a vízi közlekedésben önállóan való részvétele, 

 üzemképességi bizonyítvánnyal nem rendelkező úszólétesítmény továbbítása. 
 
Üzemképes úszómű helyváltoztatása akkor minősül különleges szállításnak, ha a továbbított 
úszómű, illetve úszóművek 

a) együttes vízkiszorítása meghaladja a továbbító géphajó vízkiszorításának kétszeresét, 
vagy 

b) együttes méretei meghaladják a jogszabályban vagy átmeneti rendelkezésben a 
vízterületre meghatározott kötelékméreteket, vagy 

c) együttes mérete (hossza és vagy szélessége) a hajóokmány szerint az úszóművet, 
illetve úszóműveket továbbító hajóval továbbítható kötelékméretet túllépi, 

d) nem szerepelnek a magyar hajólajstromban, 
e) szállítása külföldi vízi utat is érint. 

 
Utasokat vagy utasokat is szállító hajóval kötelékben közlekedni - a havaria kivételével - csak 
a hajózási hatóság eseti engedélyével szabad. 
 

Hogyan történik a különleges szállítás engedélyezése?  
 

A különleges szállításra vonatkozó engedély a hajózási hatóság a különleges szállításban 
érintett úszólétesítmény üzembentartójának kérelemére, előzetes vizsgálat (dokumentáció 
ellenőrzés, szemle) után adja meg. Amennyiben a szállítandó és a szállítást végző 
úszólétesítmény üzembentartója nem azonos, a köztük lévő, a különleges szállítás 
lebonyolítására irányuló megbízásos jogviszony meglétét dokumentálni szükséges. A 

kérelemben fel kell tüntetni (az e célból felhasználható nyomtatványon* meg kell adni) a 
korlátozás alóli felmentés indoklásán túlmenően az alábbi adatokat, lényeges információkat:  

 a kérelmező elérhetőségét (telefonszám),  

 az úszólétesítmény fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét  

 az úszólétesítmény milyen lobogó alatt közlekedik, továbbá  

 a szállítás időtartamát és földrajzi viszonylatát (indulási és rendeltetési kikötő, folyam 
km, koordináták);  

 a továbbító vagy szállítóhajó fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét, vízkiszorítását és 
főgép-teljesítményét;  

 az okmánnyal nem rendelkező úszólétesítmény fő műszaki adatait (befoglaló 
méretek),  
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 rakománytovábbítás esetén a rakomány tömegét, megnevezését, elhelyezését és 
méreteit;  

 úszómű továbbítása esetén az úszómű nyilvántartási-, lajstromszámát.  
 
A kérelmet tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban kell 
benyújtani. A kérelem benyújtására a 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 13.§ (3) 
bekezdése vonatkozik. 
 

A kérelemhez csatolni kell az eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló 
igazolást.  

A hatósági eljárási díj befizetését ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az Innovációs 
és Technológiai Minisztériumnál vezetett 10032000-00290713-38100004 sz. 
számlaszámra történő átutalással - a közleményben a tevékenység pontos tárgyára (pl: 

különleges szállítás Duna 1558,0-1653,0  fkm) hivatkozva - az átutalás megtörténtét 

igazoló terhelési bizonylat másolatának hatóságomnak történő megküldésével igazolhatja.   

A különleges szállítás iránti hajózási hatósági eljárás a kérelem benyújtásával és az 

eljárási díj megfizetésével indul.  
Amennyiben a szállítást nem a magyar lajstromban nyilvántartott hajóval végzik, az 
üzemeltető részére a hajó lobogója szerinti államban kiadott tevékenységi engedély 
másolatát is csatolni szükséges.  
Ha a szállítandó úszólétesítmény okmánnyal nem rendelkezik, vagy úszóképességében 
korlátozott, ezért különleges intézkedések szükségesek, illetve a rakomány terjedelme miatt 
a hajó stabilitását és/vagy a holtteret befolyásolja, a kérelemhez csatolni kell az 
úszólétesítmény tervrajzát, dokumentációját, továbbá egyes esetekben az adott 
tevékenységhez más jogszabályban megkövetelt engedélyt.  
Amennyiben nem a szállítást végző hajózási vállalkozó jár el a különleges szállítás ügyében 

úgy a jogszabályoknak megfelelő meghatalmazással rendelkező személy képviselheti az 
ügyfelet. 
Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges, a hatóság további adatokat kérhet be, 
valamint a szállítandó úszólétesítmény általános műszaki állapotának függvényében, a 
szállítható állapot megállapításához szemlét rendelhet el. 
 

ELJÁRÁSI DÍJ 

Különleges szállítás, valamint radioaktív anyag belvízi szállításának 
engedélyezése  
Az eljárási díj nem tartalmazza az esetlegesen szükséges állapotvizsgálati 
díjat. 

    87 000 Ft 

 


