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H A T Á R O Z A T 

A Detektor Plussz 11 Lőszermentesítő Kft. (3400, Mezőkövesd, Mihály u. 24.) – a továbbiakban: 

Megrendelő) megbízásából eljáró Szökőár Búvár, Alpinista és Építő Kft. (1237, Budapest, Vízisport utca 32.) 

- a továbbiakban: Ügyfél – kérelmére indult, a Fertő tavon, a Fertőrákosi-öböl területén búvármerüléssel 

történő műszeres tűzszerészeti átvizsgálással kapcsolatos tevékenység engedélyezése tárgyban 2021. 

január hó 13. napján kelt, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági 

Főosztály, Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztályához (1138 Budapest, Váci út 188.) – a 

továbbiakban: Hatóság – 2021. január hó 14. napján megküldött kérelme alapján a következő döntést 

hoztam: 

Az Ügyfél fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően 

h e l y t a d o k. 

Az Ügyfél részére a Fertőrákosi-öböl (a kérelmében megjelölt vízterület) búvármerüléssel történő műszeres 

tűzszerészeti átvizsgálásával (kizárólag a fenékfelszín megbontása nélkül) kapcsolatos munkavégzési 

tevékenység elvégzését  

engedélyezem, 

a következő feltételek és kikötések együttes betartása mellett: 

A munkavégzési feladatok és a Hatóság által előírt, a víziközlekedésben érdekeltek biztonságát 

szolgáló rendelkezései:  

1) Búvármerüléssel végrehajtott műszeres vizsgálat végzése a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő 

Nonprofit ZRT. 2021. január 12. napján kelt vagyonkezelői hozzájárulásában nevesített 

helyszíneken. Az Ügyfél köteles a hozzájárulás egy példányát a helyszínen tartani és ellenőrzés 

esetén azt felmutatni. 

2) A munkálatok kizárólag a hajózás elől elzárt vízterületen kialakítandó munkaterületen végezhetők. 

3) A búvármerülés kizárólag abban az esetben engedélyezett amennyiben a munkálatok helyszínének 

és annak 50 méteres körzetében az engedélyezett tevékenység végzésének időtartama alatt 

úszólétesítmény nem közlekedik és nem vesztegel, amennyiben ezek ellenére úszólétesítmény 

érkezik a munkálatok helyszínére, a búvármerülési munkálatokat azonnal fel kell függeszteni a 

merülést végző személy biztonsága érdekében.  

4) A hajózás elől elzárt munkaterület jelzésére az alábbi víziközlekedést irányító jelzéseket kell 

kihelyezni a búvármerülési munkálatok helyszínének közelében, jól látható helyen, az adott 

térségben közlekedő hajózók és jelen határozathoz kapcsolható vízi munkavégzéssel kapcsolatos 

hajózási tevékenységet végzők személyi és anyagi javainak biztonságát szolgáló távolságban: 

Ügyiratszám: BP/0805/201-3/2021. 

Ügyintéző: Hamar Attila 

Telefonszám: +36 1 474-1752 

 E-mail: heo@bfkh.gov.hu 

Tárgy: A Fertő tavon végzendő 

lőszermentesítési tevékenység 

hez köthető (búvármerüléssel 

történő műszeres tűzszerészeti 

átvizsgálás) vízi utat érintő munka 

érdemében döntés 
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 a vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek 

létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) 

GKM rendelet (továbbiakban: GKM rendelet) I. rész Tiltó jelek A.9 „hullámzást kelteni tilos” 

tábla; 

 GKM rendelet Utasító jelzések szerinti B.8 (fokozott elővigyázatosság) „Búvár merülés” 

feliratú kiegészítő táblával jelzést kell telepíteni.  

5) A munkaterület mellett elhaladó úszólétesítmények részére kíméletes hajózás kerül elrendelésre, 

amely szerint a hajók a sebességüket a kormány- és manőverképesség megőrzéséhez szükséges 

mértékben kötelesek csökkenteni. 

6) A búvármerüléssel végrehajtott műszeres vizsgálat végzése a Hajózási Szabályzat előírásainak 

betartása mellett, az érintett területek tulajdonosának, üzemeltetőjének illetve kezelőjének kifejezett 

hozzájárulásával, engedélyével folytatható. 

7) A munkálatok csak Hajósoknak Szóló Hirdetmény kiadása mellett végezhetőek. 

8) A tevékenység kizárólag nappal, jó látási körülmények között végezhető. 

9) A munkálatokban az Ügyfél HE–10270–04 számú Hajózási Engedélyébe, továbbá hajózási 

engedéllyel rendelkező alvállalkozóinak az engedélyeikbe bejegyzett érvényes okmányokkal 

rendelkező úszólétesítményei vehetnek részt. 

10) A munkavégzés felelős műszaki vezetője: Vígh János, Tel:+36309494292. 
11) A munkaterületen – a vízi munkavégzésben résztvevő úszólétesítmény kivételével – 

úszólétesítmények közlekedése és veszteglése tilos. 

12) A munka csak olyan eszközzel végezhető, amely megfelel a környezetvédelmi előírásoknak és a 

tómederben szennyezést nem okoz. 

13) Engedélyem az okmányokban előírt működtetési feltételek betartása alól nem ad felmentést, a 

munkavégzés teljes időtartama alatt az úszólétesítmények stabil úszáshelyzetének biztosítottnak 

kell lennie. Amennyiben olyan úszólétesítmény is részt vesz a munkálatokban, melynek besorolása 

illetve egyéb körülmény miatt szükséges a Hatóság Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztálya 

által kiadott, az okmányban előírt feltételektől eltérő üzemeltetést ideiglenesen engedélyező 

határozata, abban az esetben annak az érvényes engedélynek is a helyszínen kell lennie.  

14) A munkálatokban résztvevő úszólétesítmény vezetőjének a vízi munkavégzés és hajózási 

tevékenység teljes időtartama alatt az igénybe vett vízterületnek és műtárgyainak sajátosságainak, 

meteorológiai és hidrológiai viszonyainak megfelelően, a rendelkezésére álló úszólétesítmény 

méretére és kialakítására tekintettel meg kell tennie a kötelező gondosságból és a bevált szakmai 

gyakorlatból fakadó valamennyi elővigyázatossági intézkedést az emberéletet fenyegető veszély, a 

hajókban vagy úszó testek kötelékeiben, partban és a hajóútban vagy annak közvetlen közelében 

levő bármilyen műtárgyban, illetve berendezésben okozott kár és a hajózás akadályozásának 

elkerülésére. 

15) Határozatom - a fenti feltételekkel - kizárólag a hajózási tevékenység végzésére és a vízi 

közlekedés forgalmi szabályozására vonatkozó engedély. 

16) Jelen engedélyem 2021. március 16. napjáig érvényes. Amennyiben a munkálatok befejeződnek, 

annak tényét a Hajózási Hatóság felé be kell jelenteni a heo@bfkh.gov.hu email címen a hirdetmény 

visszavonása érdekében. 

17) A munkavégzési engedély át nem ruházható és egy példányát a munkaterületen kell tartani. 

18) A munkavégzésnek a jelen határozatomban nem engedélyezett fázisai csak a Hatóság újabb 

engedélyének és amennyiben a víziközlekedés biztonsága és a helyi hajó forgalmi viszonyok azt 

indokolják az engedélyezett munkavégzésről kiadott Hajósoknak szóló hirdetmény birtokában 

végezhetők. 

19) Engedélyem nem mentesít a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése, valamint egyéb 

engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól, a területre vonatkozó bérleti szerződéseket, 

határidőket nem írja felül, polgári jogi igényt nem dönt el. A természetkárosítás elkerülésére 

érdekében a munkálatok során, illetve azok ütemezésénél fokozottan figyelembe kell venni a 

környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat, különös tekintettel a szennyezőanyagok vízbe 

jutásának elkerülésére. 
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A jelen búvármerüléssel történő műszeres tűzszerészeti átvizsgálással kapcsolatos tevékenység 

engedélyezésében megállapított bármely feltétel teljesítésének elmaradása esetén határozatom érvényét 

veszti. 

A fentiekben meghatározott feltételek teljesülését a Hatóság ellenőrizheti. 

Felhívom az Ügyfél figyelmét, hogy a vízi munkavégzési engedély érvényességének teljes időtartama alatt a 

közérdek figyelembevételével járjon el. 

Kérem, mint a Fertő tavon a biztonságos és haváriamentes hajózásban érdekelt, az üzemeltetett 

úszólétesítményekkel végzett tevékenységek során a vízi közlekedés biztonságának fenntarthatóságát a 

fentiekben foglalt előírások megtartásával biztosítsa és a mindenkor hatályban lévő, aktuális vonatkozó 

jogszabályi környezet által előírtakra legyen tekintettel, mint a jogkövető magatartás megtartásában érdekelt 

fél. 

Az Ügyfél az eljárási díjat befizette, azon felül más eljárási költség nem merült fel, ezért az eljárási költségről 

nem rendelkezem. 

Döntésem a közléssel végleges, ellene államigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs.  

 

A határozat bírósági felülvizsgálata iránt – jogszabálysértésre hivatkozva – közigazgatási pert indíthat a 

felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság előtt. A keresetlevél elektronikus formában nyújtható be a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül.  

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben azonban kérhető a 

tárgyalás megtartása. A peres eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. 

I n d o k o l á s 

Az Ügyfél 2021. január hó 14. napján a Hatóságnál búvármerüléssel történő műszeres tűzszerészeti 

átvizsgálással kapcsolatos tevékenység engedélyezése tárgyában kérelmet terjesztett elő. 

Az Ügyfél a kérelméhez 2021. január hó 18. napján további dokumentumokat küldött, annak kiegészítésére. 

Az engedélyezési eljárás alapjául szolgáló kérelemhez csatolásra került a munkavégzéssel kapcsolatos 

hajózási tevékenység engedélyezését kérelmező adatlap és kísérőlevél; helyszínrajz; az Ügyfél és a 

Megrendelő között létrejött vállalkozási szerződés másolata; a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 

ZRT. 2021. január 12. napján kelt vagyonkezelői hozzájárulásának másolata. 

Az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem, 

és a következőket állapítottam meg: 

Az Ügyfél a hajózási tevékenység végzéséhez rendelkezik a jogszabály által előírt eszközökkel és a hajózási 

tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyekkel.  

Az eljárás lefolyatása során a Hatóság által tett kikötések, előírások a víziközlekedésben érdekeltek 

biztonságára és a hajózás biztonsági feltételeinek megtartására irányuló intézkedések. 

A Hatóság a tevékenységről a vízi közlekedésben érdekelteket, a vízi közlekedés biztonságának érdekében 

Hajósoknak Szóló Hirdetmény útján történő közzé tétellel informálja. 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a hajózási tevékenység végzésének jogszabályi akadálya nincs, 

jogszabályi feltételei fennállnak. 

A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés 

9. és 17. pontjában meghatározott hatáskörömben, ugyanezen kormányrendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján országos illetékességgel jártam el.  

 

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a víziközlekedésről szóló 

2000. évi XLII. törvény, a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000.(XII.18.) KöViM 

rendelet, továbbá a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet mellékletét képező 

Hajózási Szabályzat, a vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 

rendelkezései alapján hoztam meg. 

Tekintettel arra, hogy jelen eljárás a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi 

CLVI. törvény, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdés alapján 

kiemelt jelentőségű ügynek minősül, ezért soron kívül folytattam le. 

 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése, és a közigazgatási perrendtartásról szóló 

2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) alapján biztosítottam. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (3) 

bekezdés a) pontja állapítja meg. 

A Kp. 39. § (1) és (2) bekezdése értelmében:  

„(1) A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől 

számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani.(…) 

(2) A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti.” 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

 

dr. Sára Botond kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

 

 

 

Hamar Attila 

osztályvezető 

 

 

 

 

A határozatot kapják:  

 Detektor Plussz 11 Lőszermentesítő Kft. (3400, Mezőkövesd, Mihály u. 24.)  

 Szökőár Búvár, Alpinista és Építő Kft. (1237, Budapest, Vízisport utca 32.) 

 Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit ZRT. (9400 Sopron, Új utca 4.) 

 Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Székhely:8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.) 

 Irattár 
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