ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság (BVRK)
Székhely:
8600 Siófok, Mártírok útja 5.
Postacím:
8601 Siófok, pf. 190.
Telefonszám: +36 84 310712, ingyenesen hívható 1817
Faxszám:
+36 84 310712
Központi elektronikus levélcím: balatonivizirendeszetirk@somogy.police.hu
A honlap URL-je:
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
telefonszám:
telefaxszám:
ügyfélfogadás helye:
postacíme:
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
10. Az ügyfélfogadás rendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. A szervezeti struktúra
1.

A szervezeti struktúra ábrája (ügyrend mellékletében)

III. A szerv vezetői
1.

A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Horváth László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos
Telefonszám:+36 84 310712/5780
Telefaxszám:+36 84 310712
Postacím: 8600 Siófok, Mártírok útja 5.
Elektronikus levélcím: horvathla@somogy.police.hu
Helyettes neve:Verb István r. alezredes
Telefonszám:+36 84 310712/5783
Telefaxszám:+36 84 310712
Postacím: 8600 Siófok, Mártírok útja 5.
Elektronikus levélcím:verbi@somogy.police.hu

2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név:Hivatal
Vezető neve: Nanszák György r. alezredes
Telefonszám:+36 84 310712/5782
Telefaxszám:+36 84 310712
Postacím: 8600 Siófok, Mártírok útja 5.
Elektronikus levélcím:nanszakg@somogy.police.hu
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Név:Bűnügyi Osztály
Vezető neve: Nagy Jenő r. alezredes
Telefonszám:+36 84 310-712/5787
Telefaxszám:+36 84 310-712
Postacím: 8600 Siófok, Mártírok útja 5.
Elektronikus levélcím:nagyjeno@somogy.police.hu
Név:Víziközlekedési Osztály
Vezető neve: Verb István r.alezredes
Telefonszám:+36 84 310-712/5783
Telefaxszám:+36 84 310-712
Postacím: 8600 Siófok, Mártírok útja 5.
Elektronikus levélcím:verbi@somogy.police.hu
Név: Igazgatásrendészeti Osztály
Vezető neve: Lengyel Tibor r. alezredes
Telefonszám:+36 85 560-997
Telefaxszám:+36 84 310-712
Postacím: 8640 Fonyód Pf. 77, 8640 Fonyód Keresztes György Kikötő
Elektronikus levélcím: lengyelt@somogy.police.hu
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Név:Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság
Székhely:7400 Kaposvár, Szent Imre út 14/c
Telefonszám: 82/502-700 Idősvonal ingyen hívható ZÖLD SZÁM: 06-80/200-676
Telefaxszám: 82/502-700
Postacím: 7401 Kaposvár pf. 121
Elektronikus levélcím: somogytitk@somogy.police.hu , somogymrfk@somogy.police.hu
Honlap: http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/somogymegyei-rendor-fokapitanysag
2. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége
ua mint az 1. pont
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A helyi szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és
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működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és
teljes szövege
a. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek
b. http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/somogymegyei-rendor-fokapitanysag/balatoni

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése.
Bűnügyi Osztály: Szabálysértési hatósági jogkör: Tulajdon elleni szabályértések esetén
Igazgatásrendészeti Osztály: Szabálysértési hatósági jogkör:
a hajózással összefüggő, valamint a víziközlekedési szabályok megszegésével elkövetett
szabálysértések esetén
I. fokú közigazgatási hatósági jogkör:
- a vízirendezvények engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban;
Szakhatósági jogkör:
- a természetes fürdővizek fürdési célú használatának engedélyezési eljárásában;
- a fürdőhelyek kijelölésének engedélyezési eljárásában
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
A Balaton vízterülete a siófoki Sió–zsilipig
3. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.
Szabálysértési ügyekben:
a 2012. évi II. törvény szerinti iratok az ott rögzített adattartalommal;
Közigazgatási hatósági (rendezvény engedélyezési) ügyekben:
- a rendezvény megtartásának helyét és időpontját, valamint annak jellegét tartalmazó
kérelem;
- a rendezvény részletes programjának leírása;
- a rendezéssel megbízott személy személyi igazolványának száma;
- a rendezvényen részt vevő személyek és vízijárművek száma, a vízijárművek típusa;
- egy kerek egész méretarányos helyszínrajz (a méretarány és aránymérték feltüntetésével)
arról a területről, amelyen a rendezvény megtartásra kerül, megjelölve a tervezett jelzések
(bóják, táblák) kihelyezését, a rendezvény területének határait;
- vízi sportversenyek esetében a versenykiírás.
- A hajózási hatóság számlájára befizetett szakhatósági eljárási díj átutalását igazoló
szelvény másolata.
Szakhatósági ügyekben:
a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet szerinti iratok az ott rögzített adattartalommal;
4. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.
Szabálysértési ügyekben:
- részletfizetés iránti kérelem mértéke az alapilleték – 3.000,- Ft.
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-

egyebekben illeték- és díjmentes.

Közigazgatási hatósági (rendezvényengedélyezési) ügyekben:
- az eljárási illeték mértéke az alapilleték – 3.000,- Ft;
- fellebbezés esetén az illeték mértéke 5.000,- Ft.
Szakhatósági ügyekben:
illeték- és díjmentes
5. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
Szabálysértési ügyekben:
A 2012. évi II. törvény szerint
Közigazgatási hatósági (rendezvényengedélyezési) ügyekben:
A 13/1996. (VI.28.) BM rendelet szerint, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvényre, valamint a szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási
szabályairól kiadott 493/2017. (XII.29.) Korm. rendeletre.
Szakhatósági ügyekben:
A 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet szerint, figyelemmel a 2004. évi CXL. törvényre
6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
Igazgatásrendészeti Osztály
8640 – Fonyód Pf. 77.
Fonyód, Keresztes György Kikötő
Munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 08.00 – 11.00 és 13.00 – 15.00 óra között;
pénteken 08.00 – 11.00 óra között
7. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva
álló határidő.
Szabálysértési ügyekben:
A 2012. évi II. törvény szerint
Közigazgatási hatósági (rendezvényengedélyezési) ügyekben:
- A kérelem benyújtására – 30 nap;
- Az eljárás lefolytatására 60 nap;
- A jogorvoslatra – 15 nap.
Szakhatósági ügyekben:
- az eljárási határidő – 15 nap;
- Jogorvoslati lehetőség nincs;
Az eljáró hatóság által hozott határozat (végzés) elleni jogorvoslat – 15 nap
8. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
a. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a rendőrség 2018. január 1től biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Ebből adódóan
az említett naptól lehetőség van a vízirendezvény engedélykérelmek elektronikus
úton történő benyújtására.
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b. A benyújtás módjáról a http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
oldalon található részletes tájékoztató.
c. A benyújtáshoz szükséges elektronikus űrlap a következő helyről tölthető le:
http://www.police.hu/ugyintezes-dokumentumok/hu!ugyintezes!elektronikusugyintezes!kozlekedesrendeszeti-szakterulet!rendeszeti-ugyintezes!kerelem.
9. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.
Időpontfoglalás telefonon: + 36 / 85 – 560 – 997
10. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
2012. évi II. törvény
13/1996. (VI.28.) BM rendelet
2016. évi CL. törvény
78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet
VIII. Pályázatok
1.
X. Nyilvános adatok igénylése
1. A nyilvános adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
„Az országos rendőrfőkapitány 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítása az adatvédelmi
szabályzatról” alapján
120. A nyilvános adat megismerésére irányuló igényt soron kívül be kell mutatni a rendőrségi
adatkezelő szerv vezetőjének vagy az általa a szervezeti és működési szabályzatban vagy
ügyrendben válaszadásra felhatalmazott személynek, aki köteles gondoskodni a megkeresés
határidőben történő megválaszolásáról.
121. Amennyiben a nyilvános adat kezelője nem a megkeresett rendőrségi adatkezelő szerv,
erről a tényről az érintettet tájékoztatni kell, amennyiben az igényelt közérdekű adatot kezelő
szerv a megkeresett rendőrségi adatkezelő szerv előtt ismert, azon szerv megjelölésével,
amelytől a kért adat igényelhető.
122. Amennyiben az adat keletkeztetőjének megítélése szerint az adat a szerv
döntéselőkészítő tevékenységével függ össze, és az Infotv. hatálya alá tartozik, annak
adathordozóján – fedőlapján vagy az első oldalának jobb felső sarkán – fel kell tüntetni a
„Nem nyilvános!” jelölést és a nyilvánosság korlátozásának időtartamát. A „Nem nyilvános!”
jelölés alkalmazását a kiadmányozási jogkör gyakorlója a kiadmányozással hagyja jóvá.
123. Amennyiben a nyilvános adat megismerésére irányuló igény olyan adatra vagy
statisztikai adatra vonatkozik, amely valamely honlapon, különösen a Központi Statisztikai
Hivatal oldalán közzétételre került, vagy onnan elérhető, az igényt a honlap elérhetőségére
történő hivatkozással kell teljesíteni.
124. A nyilvános adat megismerésére irányuló igény elutasítását a rendőrségi adatkezelő szerv
vezetője minden esetben olyan módon köteles írásban indokolni, hogy az az igénylő által
esetlegesen indított perben alkalmas legyen a megtagadás jogszerűségének és
megalapozottságának igazolására.
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125. Az adatigénylés teljesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a nyilvános
adat közlése ne járjon mások jogainak sérelmével. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
az adatszolgáltatással ne kerüljenek nyilvánosságra személyes és különleges adatok,
minősített adatok, a törvény által nyilvánosságában korlátozott vagy – ha a rendőrségi
adatkezelő szerv vezetője másként nem döntött – a „Nem nyilvános!” jelöléssel ellátott
adatok.
126. A rendőrségi adatkezelő szerv köteles gondoskodni arról, hogy a részben vagy egészben
megtagadott adatigénylésekről, valamint azok megtagadásának okáról vezetett
nyilvántartásban az adatigénylő személyes adatai ne kerüljenek rögzítésre.
2. A nyilvános adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név:Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely:8600 Siófok Mártírok útja 5.
Postacím:8601 Siófok pf. 190
Telefonszám:+36 84 310-712
Telefaxszám:+36 84 310-712
Elektronikus levélcím:balatonivizirendeszetirk@somogy.police.hu
4. Adatvédelmi tisztviselő neve: Horváthné Urbán Mónika r. őrnagy (SMRFK)
Az adatvédelmi megbízott neve: Nanszák György r. alezredes
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
2020-ban közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt kérelem 1 esetben
volt, teljesítve lett. Az érintettek személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatáskérés 3
esetben volt, mind három teljesíthető volt.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
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