
BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Tájékoztatónk a vízi rendezvény engedélyezésével kapcsolatos eljárást ismerteti. Segítséget nyújt 
egyrészt azokban a kérdésekben, amelyekkel Ön a leggyakrabban találkozhat az engedélyezési eljárásban, 
másrészt útbaigazít az engedély-kérelem nyomtatvány kitöltéséhez. 
 
A vízi rendezvény engedélyezésével kapcsolatos eljárást a 493/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet állapítja 
meg. 
 

Mikor tartható vízi rendezvény? 

Hajóúton vagy hajóúton kívül vízi közlekedésre alkalmas vízterületen vízi rendezvény akkor tartható, ha 
azt a rendőrhatóság engedélyezte és a hajózási hatóság – eltérő rendelkezése hiányában - Hajósoknak 
szóló hirdetményben közzétette. 
 

Hogyan kell megkérni az engedélyt? 

Az engedélyezési eljáráshoz be kell nyújtani a vízi rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 30 
nappal 

 a szükséges adatok bejelentéséhez a Vízi rendezvény engedélyezése iránti kérelem lapot, amelyre 
 fel kell ragasztani az illetékbélyeget, és 
 csatolni kell hozzá a kötelező mellékleteket. 
 
Ha a benyújtott kérelem kellék- vagy adathiányos, a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel a rendőri szerv. 
Ezt követően a kérelem elbírálására irányadó határidőt a hiánypótlás napjától kell számítani. 
 
A vízi rendezvény engedélyezését a területileg illetékes rendőrhatóságtól kell kérni, amely 

 

 a Balaton vízterületén a 
 Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
 Igazgatásrendészeti Osztály 
 8640 Fonyód, Pf.: 77. 
 Tel.: (85) 560-997 

 
 
2018. január 1-től lehetőség van a vízirendezvény engedélykérelmek elektronikus úton történő 
benyújtására. 
A benyújtás módjáról a http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes oldalon található 
részletes tájékoztató. 
 
A benyújtáshoz szükséges elektronikus űrlap a következő helyről tölthető le:  
http://www.police.hu/ugyintezes-dokumentumok/hu!ugyintezes!elektronikus-
ugyintezes!kozlekedesrendeszeti-szakterulet!rendeszeti-ugyintezes!kerelem. 
 

  



 
Útmutató a Vízi rendezvény engedélyezés iránti kérelem-lap kitöltéséhez 

 
 

Az  „illetékbélyeg” jelölésű részre illetékbélyeg felragasztásával kell leróni a kérelem benyújtásának 
időpontjában hatályban lévő általános tételű eljárási illetéket. 
Az illeték mértékét a kérelem-lap tartalmazza. Az illeték mértékének megállapítására irányadó időpont a 
kérelem benyújtásának postabélyegző dátuma. 
 

1. ponthoz: rendező szervezet esetében annak cégszerű megnevezését, természetes személy 
 esetében a személy elő- és utónevét kell beírni; 

2.1. ponthoz: a rendezvény helyének megjelölésére az adott vízterületnek a természetes és/vagy 
 mesterséges iránypontok által kijelölhető határait kell beírni; 

 - folyóvízen pl. „a Tisza 335,4 - 334,9 fkm-ek közötti szakaszán a  
  folyó teljes szélességében”. 
 - tavon pl. „A Siófok-B.füred-Tihany-Siófok hajóutak által határolt vízterületen”. 

2.3. ponthoz: a vízi rendezvény jellegét értelemszerűen, a megfelelő négyzetbe tett X-el kell 
jelölni. Az „egyéb” rovatba a rendezvény jellegét be kell írni, pl. „vízi karnevál”; 

5.1. ponthoz: a helyszínrajznak tartalmaznia kell a helyszín megjelölésére szolgáló eszközök 
elhelyezését, a vízi rendezvény tervezett időpontját, a rendező szervezet/személy 
aláírását és bélyegzőjét; 

5.3. ponthoz: ha a tervezett vízi rendezvény harmadik személy tulajdonában (üzemeltetésében) 
lévő területet, vízi létesítményt (pl. kikötőterületet, zsilipet, hidat, stb.) érint, a 
tulajdonos (üzemeltető) engedélyét is csatolni kell a kérelem-lap 5.1. - 5.3. 
pontjaiban megjelölt mellékleteken túl; 

 víziközlekedésre használt vízterületet érintő tűzijáték engedélyeztetése esetén 
mellékelni kell a pirotechnikai engedély másolatát is; 

 
A vízirendezvények engedélyezésének előfeltétele a hajózási hatóság szakhatósági hozzájárulása, melynek 
beszerzése az eljáró rendőrhatóság feladata. Az eljárás díjköteles, melyet a kérelmezőnek előzetesen meg 
kell fizetni, az eljárási díja: 
 

a hajózási zárlat elrendelése nélkül megtartható rendezvények esetén 10 000 Ft, 
a hajózási zárlatot igénylő rendezvények esetében pedig 40 000 Ft. 

 
Az eljárási díjat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú 
számlára kell befizetni, a megjegyzés rovatban az alábbiak feltüntetésével „Balaton”, kérelmező neve, 
címe és a rendezvény időpontja; 
 
Az engedélyezett vízi rendezvény közzétételét a hajózási hatóság eltérő rendelkezése hiányában 
Hajósoknak szóló hirdetményben a rendezvény időpontját legalább 15 nappal – megelőzően a 
rendezéssel megbízott személynek kell kérnie a hajózási hatóságtól (Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály, 1387 Bp., Pf.: 1007; Budapest VI. 
ker. Teréz krt. 62.). 
 
Ha a kérelmező a 15 napos határidőt elmulasztja, a hajózási hatóságnak nincs módja a Hajósoknak szóló 
hirdetmény közzétételére, és ekkor a vízi rendezvény a rendőrhatóság engedélyének birtokában sem 
tartható meg. 

A hajósoknak szóló hirdetmény közzétételét a hajózási hatóság külön tájékoztatója szerint kell megkérni. 
A közzétételi eljárás díjköteles. 


