Az ügy megnevezése:
A belvízi légpárnás kishajó megfelelőségének feltételei, üzembe helyezése, forgalmazása
Összefoglaló mondat:
A magyar belvízi utakon közlekedő légpárnás kishajók műszaki megfelelőségének
követelményei, a megfelelőség tanúsításának módja, a forgalmazás és az üzembe helyezés
feltételei

Mit kell tennie:
Légpárnás kishajót kereskedelmi forgalomba hozni és üzembe helyezni csak megfelelőségi
nyilatkozattal lehet.
A megfelelőségi nyilatkozat alapját a megfelelőségi tanúsítvány képezi.
A megfelelőségi tanúsítványt az Európai Unióban elismert tanúsító szervezet - vizsgálata
eredményeként - adja ki.
Amennyiben a forgalmazni, illetőleg első alkalommal üzembe helyezni kívánt légpárnás
kishajó megfelelőségi tanúsítással nem rendelkezik, akkor igazolni kell, hogy megfelel a
120/2005. (XII. 28.) GKM rendelet mellékletében a szerkezetre (1. szakasz), az
úszóképességre és stabilitásra (2) szakasz), a kormány- (3. szakasz) és a horgonyberendezésre
(4. szakasz), a mentőeszközökre, ülésekre és biztonsági övekre (5. szakasz), a villamos
berendezésekre (6. szakasz) és a próbákra (7. szakasz) vonatkozó követelményeknek.
A légpárnás kishajót Magyarországon nyilvántartásba kell venni, ezt megelőzően pedig üzembe helyezés előtt - szemlére kell bocsátani.
Az ide vonatkozó hajózási hatósági eljárások az ügyfél kérelmére indulnak.
Az ügyfélnek a megfelelőség igazolásán túlmenően, az üzembe helyezési szemle, illetve a
lajstromozás iránti kérelméhez csatolnia kell a járműre vonatkozó eredetigazolását (a jármű
tulajdonszerzését okirati formában), illetve – ha az ügyfél nevében más személy jár el meghatalmazást, és 2 darab színes fényképet az üzembe helyezésre bejelentett járműről.
Emellett, ha a jármű más ország nyilvántartásában már szerepelt, igazolni kell, hogy onnan a
törlése megtörtént.
Az ügyfélnek a kérelem benyújtása során azonosítania kell magát.
Amennyiben a jármű üzemi zajszintjét korábban már ellenőrizték, az erre vonatkozó igazolást
(mérési jegyzőkönyvet) az ügyfélnek mellékelnie kell a szemlekérelméhez.
A légpárnás kishajóra vonatkozó üzembe helyezési szemlekérelem és a lajstromozási kérelem
a benyújtandó, sajátos mellékletek miatt elektronikus úton nem intézhető.
Kötelezettségmulasztás:
Megfelelőség tanúsítás nélkül a belvízi légpárnás kishajó nem hozható forgalomba és nem
helyezhető üzembe.
A megfelelőségi nyilatkozat tartalma kötött, hátterét műszaki specifikáció és független, az EU
által elismert tanúsító szervezet deklarációja képezi. Ha utóbbi nem áll rendelkezésre, mert a

jármű nem az Európai Unió, az EGT vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA)
tagállamában készült, annak előállítása, - műszaki dokumentáció alapján - a forgalomba hozó,
első alkalommal üzembe helyező személyre hárul, és a megfelelőséget gyártás után kell
tanúsítani.
Határidők:
A megfelelőség vizsgálatát és annak tanúsítását a forgalmazás megkezdése, első alkalommal
történő üzembe helyezés előtt kell elvégeztetni, illetve elvégezni, amennyiben a jármű
eredendően nem az Európai Unió, EGT vagy EFTA tagállamban készült.
Az ügyfélnek a légpárnás kishajó nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmét legkésőbb a
tulajdonszerzés dátumától számított 15 napon belül kell benyújtania.
Az üzembe helyezési szemle végrehajtására az eljáró hatóságnak az ügyfél ez irányú kérelme
benyújtásától számított 10 napon belül sort kell kerítenie.
A légpárnás kishajó lajstromozásáról a hajózási hatóságnak kérelem benyújtásától számított
legfeljebb 25 napon belül kell döntést hoznia.
Benyújtandó dokumentumok:
A légpárnás kishajó megfelelőségének utólagos (gyártás utáni) tanúsításához benyújtandó
mellékleteket az Európai Unióban elismert tanúsító szervezet határozza meg. Az olyan jármű
esetében, ami nem az Európai Unió, EGT- vagy EFTA tagállamban készült a megfelelőség
igazolásához benyújtandó műszaki dokumentációnak ki kell térnie a 120/2005. (XII. 28.)
GKM rendelet mellékletében, az 1. - 6. szakaszban ismertetett követelmények teljesülésének
igazolására is.
Az ügyfélnek a hajózási hatóságnál kezdeményeznie kell a nyilvántartásba vételre kötelezett
légpárnás kishajó üzembe helyezési vizsgálatát és lajstromozását.
Az erre irányuló eljárás indításához be kell nyújtania:
-

a szemlekérelem és kérelem lap nyomtatványokat egy-egy példányban, eredetben,
a megfelelő adatokkal kitöltve;

-

a járműre vonatkozó eredetigazolást (tulajdonszerzését okirati formában);

-

meghatalmazást (ha az ügyfél nevében más személy jár el);

-

2 darab, színes fényképet az üzembe helyezésre bejelentett járműről,

Ha a jármű más ország nyilvántartásában már szerepelt, akkor igazolni kell, hogy onnan a
törlése már megtörtént (hiteles magyar nyelvű fordításra van szükséges).
Az ügyfélnek a kérelem benyújtásakor azonosítania kell magát.
Amennyiben a légpárnás kishajó üzemi zajszintjét korábban már hitelesen ellenőrizték, az
erre vonatkozó igazolást (mérési jegyzőkönyv) csatolni szükséges.
Az ügyfél kérelmének előterjesztését nyomtatvány (szemlekérelem és kérelem lap) és a
kishajókra általános értelemben vonatkozó tájékoztató segíti. A nyomtatványok és tájékoztató
a hajózási hatóság honlapján, a dokumentumtárból elérhető.

Fizetési kötelezettség:
Az EU-, EGT- vagy EFTA-tagállam megfelelőségi tanúsításával nem rendelkező légpárnás
kishajó utólagos, gyártás utáni tanúsításának költségét, és a fizetés módját a választott,
elismert tanúsító szervezet állapítja meg.
A légpárnás kishajóval kapcsolatos hajózási hatósági eljárások díjai:
-

A légpárnás kishajó üzembe helyezési szemledíja a jármű hosszának függvénye.

-

A szemlekérelem lap nyomtatványon a jármű hossza szerinti eljárási díjak
megtalálhatók (9 m-ig 46.000,- Ft., 9-12 m-ig: 87.000,- Ft, és 12 m felett:
111.000,- Ft.).

-

A kishajók lajstromozás díja egységes (mértéke: 31.000,- Ft).

A hajózási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjait átutalással, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium 10032000-00290713-38100004 számú, közlekedési hatósági
bevétel beszedési számlájára kell megfizetni az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg,
illetve a budapesti ügyfélszolgálaton (1138 Budapest, Váci út 188., földszint) készpénzben is
megfizethető.
Eljáró szerv:
Az EU-, EGT- és EFTA-tagállami megfelelőségi tanúsítással nem rendelkező légpárnás
kishajó utólagos, gyártás utáni tanúsítását az Európai Unióban elismert tanúsító szervezet
végezheti.
A légpárnás kishajó üzembe helyezési vizsgálatára és kishajó lajstrom vezetésére, az
okmányok kiadására kijelölt hajózási hatósági feladatokat ellátó szerv:
Budapest Főváros Kormányhivatala,
Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály,
Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály
1138 Budapest, Váci út 188.
Elérhetőségek: telefon +36 1 4741 795, levélcím: 1387 Budapest, Pf.: 1007., e-mail:
hajo.hur@bfkh.gov.hu.)
Felettes szerv / jogorvoslat:
A légpárnás kishajó üzemképességének megállapítása és lajstromozása ügyében hozott
hajózási hatósági döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezést nem lehet
benyújtani. Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a döntésben foglaltakkal, az ellen –
jogszabálysértésre hivatkozva – bírósági felülvizsgálatot kérhet és közigazgatási pert indíthat
a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül, a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróság előtt. Ehhez keresetlevelet kell benyújtania a https://ekormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a
keresetlevélben azonban kérhető a tárgyalás megtartása is. A keresetlevél elektronikus úton
történő benyújtására a honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) letöltésével kerülhet sor.
A peres eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Egyéb információk:
Magyarországon a kishajók gyártás utáni megfelelőség tanúsítására kijelöléssel rendelkező,
EU-elismert szervezetek:
DNV-GL SE magyarországi képviselete, a Germanischer Lloyd Hungary Kft, 1143 Budapest,
Stefánia
út
101-103.
https://www.dnvgl.hu;
e-mail:
budapest@dnvgl.com;
info@germanischerlloyd.hu
EAIC – European Agency of Inspecting and Gertification, 1082 Budapest, Leonardo da Vinci
u. 23. BC lph. 8/10.
www.eaincert.eu
e-mail: eaincert@eaincert.eu
Az ügyleírás készítésének ideje: 2020.11.10., változatszám: 01.
Vonatkozó jogszabályok:
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (4., 7-8., 10-11., 17., 19. és 20. §, továbbá
87. §)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48915.386543
a belvízi légpárnás kishajók megfelelősége feltételeiről szóló 120/2005. (XII. 28.) GKM
rendelet.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95348.208948
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (8. § (1) bek. b) pont, 8. § (4) bekezdés)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.389738a
az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet (8.-9. §, 10-11. §, 11/A § és 12. §)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206372.389971
az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet (2. – 3. §, 7.
– 8. §, 10. – 11. §, 38. §, 41. §, 44. §, 45. §, 47. §, 55.§)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=50141.347904
a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV.10.) KöViM
rendelet (1. §, 6. §, 8. § és 12. §)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56005.389968
a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IV.10.) KöViM rendelet (1. §, 2. § (1),
(2)-(3) bek., 5. §, 1. melléklet 3. és 2. melléklet 1.-2.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56472.385274
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