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Tárgy:  Rajnai hajózásban való részvétel igazolása 

 

KÉRELEM 

 

.…….………………………………………………..…………..……………...….(név/megnevezés) 

 …….…………………………………………………………….…………. (lak/telephely cím),  mint  

a…………..……………  nyilvántartási számú Hajózási Engedély tulajdonosa, kérem a BFKH 

Közlekedési Főosztály Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztályától a 

  

RAJNAI HAJÓZÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ OKMÁNY  

 

kiállítását ……………………………………… számú, ………………………………………. nevű  

 

úszólétesítményre. 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a fenti számú hajózási engedély megadásához a 28/2000. (XII.18) 

KöViM rendeletben előírt feltételek továbbra is változatlanul fennállnak. A társaság teljesíti a 

TANÁCS 1985. október 17-i 2919/85/EGK rendeletét. A rajnai hajózásban részt vevő hajókra 

vonatkozó, a Felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény szerinti szabályozás igénybevételéhez 

szükséges feltételek megállapításáról szóló rendelet mellékletének 3., 4. és 5. cikkében 

foglaltakat.1 Továbbá, ha a hajózási engedély kiállítása óta a társaságban olyan változások 

történtek, amelyek érintik 2919/85/EGK RENDELET mellékletének 3., 4. és 5. cikkében 

foglaltakat,  akkor a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány 

kiadásáról szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet 3.§-ban előírt igazolások ezen kérelemhez 

csatoltan benyújtásra kerülnek. 

 

Mellékletként csatolva: 

 

- ……………… Ft eljárási díj befizetését igazoló bizonylat  

 (a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 1. sz. melléklet 18. j) pontja szerint:  

 84000 Ft alapdíj) 

- A 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet 3.§-ban előírt igazolások 

 
 

Kelt, ……………………….…., 20………….………….(év/hó/nap) 

             

 

       ………………………………………….. 

                                 aláírás 

               kérelmező vagy megbízottja * 

 

*)  amennyiben megbízott jár el az ügyben, írásos meghatalmazást is szükséges csatolni ! 
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3. cikk 

(1) A 2. cikk (1) bekezdésében említett okmányt csak akkor lehet kiadni egy hajóra, ha a hajó 

tulajdonosa  

a) természetes személyként valamelyik szerződő állam állampolgára, és lakóhelye vagy 

szokásos tartózkodási helye valamelyik szerződő államban van; vagy 

b) közjogi szabályozás alá eső jogi személyként valamelyik szerződő állam joga szerint jött létre, 

és székhelye abban az államban van; 

c) magánjogi szabályozás alá eső jogi személyként;  

aa) valamelyik szerződő államban, annak az államnak a joga szerint jött létre; 

bb) székhelye, üzleti tevékenységének fő helye és a hajóüzemeltetetés irányításának 

helye abban a szerződő államban van; 

cc) olyan személyek irányítják vagy vezetik, akik többségükben a szerződő államok 

állampolgárai, és akiknek lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, illetve jogi 

személyek esetében székhelye valamely szerződő államban van. 

(2) Nem lehet azonban kiadni az okmányt olyan jogi személy, vagy olyan magánjogi szabályozás 

alá eső társaság tulajdonában álló hajóra, ahol a vállalkozás eredményéből közvetlenül vagy 

közvetve többségi részesedéssel rendelkező személyek vagy a szavazati jogot biztosító 

részvények többségével rendelkező, illetve a szavazatok többségével rendelkező személyek 

nem az szerződő államok állampolgárai, illetve lakóhelyük, székhelyük vagy szokásos 

tartózkodási helyük nem a szerződő államok valamelyikében van. 

(3) Vagyonkezelési vagy hasonló megállapodások esetében azoknak a személyeknek is 

teljesíteniük kell a fenti követelményeket, akiknek a javára vagy érdekében ezeket a 

tranzakciókat végzik.  

(4) Egy szerződő állam a Központi Bizottsággal való konzultáció után kivételesen mentességet 

adhat az (1) bekezdés c) pontja cc) alpontjában és a (2) bekezdésben meghatározott többségi 

követelmény alól, azzal a kikötéssel, hogy ez nem veszélyeztetheti a Felülvizsgált rajnai 

hajózási egyezmény 2. kiegészítő jegyzőkönyvében megfogalmazott célkitűzést. A Központi 

Bizottság meghatározhatja a mentesség megadásának általános feltételeit. 

4. cikk 

(1) Közös tulajdonban lévő hajó esetén az ügyvezetést végző többségi társtulajdonos(ok)nak meg 

kell felelniük a 3. cikkben foglalt feltételeknek. 

(2) Ha az érintett társtulajdonosok között jogi személyek, vagy magánjogi szabályozás alá eső 

társaságok vannak, akkor az ilyen vállalkozásokat irányító és vezető személyeknek, valamint 

a közös tulajdonban közvetlen vagy közvetett többségi részesedéssel rendelkező személyek 

mindegyikének a szerződő államok állampolgárainak kell lenniük, és lakóhelyüknek, 

székhelyüknek vagy szokásos tartózkodási helyüknek a szerződő államok valamelyikében kell 

lennie. 

5. cikk 

(1) A hajó üzemeletetőjének ahhoz, hogy megkapja az általa üzemeltetett hajóhoz a 2. cikk első 

bekezdésében említett okmányt, ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelnie, mint a 

tulajdonosnak. 

(2) A vonatkozó okmány kiadására és visszavonására annak a szerződő államnak a hatóságai 

illetékesek, amelyben az üzemeltető lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, illetve a 

vállalkozás székhelye található. 


