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Istvánmezei út 1-3. 
 
 
 
Tisztelt rendezvényszervező! 
 
 
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2020. március 13. napján – kérelmüknek megfelelően – 
vízi rendezvényt engedélyező határozatot adott ki a Balaton Alsóörs-Balatonfüred-Tihany előtti 
vízterületére, a 2020. április 9. 800 óra, valamint 2020. április 12. 1500 óra közötti időszakra vitorlás 
verseny megtartására. A határozat ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett. 
 
2020. március 11-én a Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, ennek a végrehajtására időközben több kormányrendelet is 
hatályba lépett. 
 
A víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 2. § b) pontban 
kapott felhatalmazás alapján – a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése érdekében – az alábbi 
felhívást adom ki: 

A rendezvényt engedélyező határozat kiadásának időpontjában még nem volt hatályban az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet). 

A Korm. rendelet 4. § (1) így rendelkezik: „Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a 
rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.” 
Ez a tilalom 2020. III. 17-én 0000 órakor lépett hatályba, erre tekintettel egyetlen – korábban már 
engedélyezett – vízirendezvény sem tartható meg, hiszen ott sem a szervező, sem résztvevő, sem néző 
nem tartózkodhat! 

Az engedélyező határozat 3.9 bekezdése alapján „a résztvevőket közvetlenül fenyegető /időjárási, stb./ 
veszély esetén a vízirendészet illetve a felelős rendező jogosult a rendezvény megtartását vagy 
folytatását a helyszínen felfüggeszteni;”. 



2. oldal 

 

 
A rendkívüli helyzetre, és az életbe léptetett – fentebb idézett – jogszabályokra tekintettel a szervezők 
és a felelős rendező nem tarthatja meg a rendezvényt, amit a Rendőrség ellenőriz. 

A rendőr a helyszínen a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
résztvevők élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
veszélyre hivatkozva a rendezvény megtartását megtiltja, az ott megjelentekkel szemben rendőri 
intézkedést kezdeményez. 

A Korm. rendelet 7. § alapján mindenki, aki ilyenkor a rendezvény helyszínén tartózkodik, 
szabálysértést követ el, és 5.000-től 500.000,- Ft.-ig terjedő bírsággal sújtható. 

 
Amennyiben a járványveszély megszűnte után a Kormány a veszélyhelyzetet megszünteti (vagy 
időközben megszüntette), illetve a rendezvényekre vonatkozó teljes körű tilalmat módosítja (enyhíti), 
és ez az engedélyezett vízirendezvény tervezett időpontja előtt következik be, akkor természetesen a 
rendezvény az engedélyező határozatban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok szerint megtartható. 
 
Kérem, hogy figyelje a különleges jogrenddel kapcsolatban bevezetett rendkívüli intézkedéseket, és 
ezek ismeretében felelősen járjon el, mivel külön értesítést a rendezvényre vonatkozóan hatóságom nem 
bocsát ki. 
 
 
 
 

 

Fonyód, 2020. március 18. 

 

 
 
 Lengyel Tibor r.alezredes 
 osztályvezető 
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