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Kovács Péternek  
a Kishajóvezető Képzőszervek Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete 
Elnökének!  
Tisztelt Uram!  
Megkereséssel fordult hatóságomhoz a horvátországi képesítések 
elfogadhatóságával kapcsolatban.  
A Rendőrség jogalkalmazó szervként a feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyekben egyedileg alkalmazza a jogszabályokat, így - az állampolgári 
megkeresésekre - a jogszabályok általános érvényű értelmezésével 
összefüggő jogi iránymutatás, értelmezés nem tartozik a hatáskörébe.  
Tekintettel azonban arra, hogy a Rendőrségnek mint közfeladatot ellátó 
szervnek - a tevékenységét, feladat- és hatáskörének gyakorlását 
meghatározó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök - az 
információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény alapján - közérdekű adatnak minősülnek, ezért az egyedi 
megkeresések megválaszolásánál a Rendőrség köteles a normatív 
rendelkezéseket vagy azok elérhetőségét az adatigénylő rendelkezésére 
bocsátani.  
Minderre tekintettel a következő általános tájékoztatást adom.  
A képesítéssel kapcsolatos jogszabály a más államban szerzett 
képesítések elfogadhatóságáról az alábbiak szerint rendelkezik: 15/2001. 
(IV.27.) KöViM rendelet 9. §�(1) EGT államban szerzett hajózási 
képesítés a magyar víziúton és magyar lobogó alatt közlekedo ̋ hajón 
külön eljárás nélkül a képesítésben foglalt szolgálat ellátására jogosít, 
ha - vonalvizsgához kötött képesítés esetén - annak tulajdonosa az 
adott víziútszakaszra érvényes vonalvizsgával rendelkezik.  



(2) Harmadik államban szerzett képesítés elismerése nemzetközi 
szerzo ̋dés, külön jogszabály vagy viszonosság, illetve az e rendeletben 
foglalt rendelkezések alapján történik.  
Magyarország és Horvátország között (a Horvátországnak az EU-hoz 
történő csatlakozása előtt kiállított) horvát képesítésekről - melyeket nem 
az ENSZ EGB 40. számú határozatában foglaltak szerint állítottak ki - 
2006-ban egyetértési nyilatkozat született.�Ez alapján a Horváth 
Köztársaság illetékes hatósága által kiállított képesítő okmánnyal 
rendelkező horvát állampolgárságú személy jogosult legfeljebb 20 méter 
hosszúságú kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetésére Magyarország 
meghatározott belvizein. Az egyezményt a 012/TAJ/2006. számú 
Hajósoknak Szóló Tájékoztatóban tették közzé.  
Az EGT államban szerzett nemzetközi képesítések elfogadhatóságáról a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott 06/TAJ/2016. számú (2016. 
06. 29-én megjelent) Hajósoknak Szóló Tájékoztató ad iránymutatást. 
Magyar állampolgárságú személy harmadik állam által kiállított 
képesítéssel annak honosítása után közlekedhet. Konkrét kérdései:  
I. mi a jelenlegi vízirendészeti álláspont, elfogadják-e a vízen szolgálatot 

teljesíto ̋ rendo ̋rök a Balatonon a horvát belvízi okmányt magyar 
állampolgároktól, horvát lakcímkártya nélkül? � 

II. igaz-e az ellenoldal kampánya, hogy a vízirendészet pert vesztett 
horvát okmány ügyben, volt-e ilyen tárgyú per bíróságon? � 

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság a jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően a 06/TAJ/2016. iránymutatását szem előtt tartva 
jár el, vagyis a rendőrjárőr csak abban az esetben fogadhatja el a külföldi 
képesítést, ha annak tulajdonosa a kiállító állam állampolgára (is, pl. 
kettős állampolgárság esetén), vagy rezidense (az adott államban 
életvitelszerűen tartózkodik), és ezt a helyszínen igazolni tudja.  
Hatóságunknál horvát okmánnyal kapcsolatban szabálysértési ügyben 
nem volt bírósági eljárás. 
Siófok, 2017. június 28. napon  

Tisztelettel:  
Horváth László r. ezredes 
  rendőrségi főtanácsos 
    kapitányságvezető 


