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Kérelem vízi rendezvény engedélyezéséhez

A tájékoztató hatályos 2018.11.30-tól.
A szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási szabályairól szóló 493/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a vízirendezvények megtartására vonatkozó
engedélyezési eljárásban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
vízirendészeti rendőri szervei járnak el.
Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény alapján kell lefolytatni.
A kérelmet – amennyiben elektronikus úton kíván eljárni – az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv vízi rendészeti feladatokat ellátó szervéhez kizárólag
ügyfél/cégkapun (azonosítható módon) keresztül lehet benyújtani. A Dunán a Dunai
Vízirendészeti Rendőrkapitánysághoz, a Tiszán a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitánysághoz,
a Balatonon a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysághoz. A vízi rendészeti hatóságok
illetékességi területén kívül eső folyókon, tavakon és egyéb szabad vizeken a vízi rendészeti
feladatokat a területileg illetékes rendőrkapitányságok látják el.
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) alapján
illetékköteles, melynek díját az Itv. 29. § (1) bekezdése határozza meg.
A kérelemhez mellékletként (digitalizált másolatban) csatolni kell:
a) a rendezvény részletes programját, leírását;
b) egy kerek egész méretarányos helyszínrajzot (a méretarány és aránymérték
feltüntetésével) arról a területről, amelyen a rendezvény megtartásra kerül, megjelölve
a tervezett jelzések (bóják, táblák) kihelyezését, a rendezvény területének határait;
c) vízi sportversenyek esetében a versenykiírást;
d) a hajózási hatóság számlájára befizetett szakhatósági eljárási díj átutalását igazoló
szelvény másolatát;
e) a rendezéssel megbízott személy nyilatkozatát a megbízás elfogadásáról.
Az engedély kiadása iránti kérelmet – a rendezvény jellegénél fogva eseményenként különkülön – a rendezvény megtartása előtt legalább 30 nappal kell az engedélyező hatósághoz
benyújtani. A hatóság az engedély kiadása tárgyában hatvan napon belül dönt, a területileg
illetékes hajózási hatóság szakhatóságként történő bevonását követően, a szakhatósági
véleményben foglaltakra figyelemmel.

Amennyiben az ügyfél az I. fokú hatóság döntését bármely okból sérelmesnek tartja a döntés
közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a döntést hozó hatóságnál. A
fellebbezés illetékköteles eljárás, melynek díját az Itv. 29. § (2) bekezdése határozza meg, és a
beadvány benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.
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