Iktatószám: BP/0805/01050-2/2022.
38/Du/2022., 08/Ti/2022. és 03/Dr/2022. számú Hajósoknak szóló hirdetmény
A személyszállítási szolgáltatást végző hajózási tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési és
adatszolgáltatási kötelezettségről a Magyarország schengeni határait átlépő hajók részére
Nachricht für die Binnenschifffahrt Nr. 38/Du/2022., 08/Ti/2022., 03/Dr/2022.
über die Datendienstleitungspflicht für den Personenschiffe, die über die „Schengener“ Grenzen der Ungarn
fahren

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 56.§ -nak, valamint az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet
mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat I. rész 1.22 cikkének, továbbá II. rész 1.11 cikkének megfelelően,
a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló 45/2011. (VIII. 25.) NFM
rendelet 6. §-hoz kapcsolódóan az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Ezen hirdetmény a víziközlekedés és az utasok védelmének biztosítása céljából a személyszállítási
szolgáltatást végző hajózási tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési és adatszolgáltatási kötelezettségre
vonatkozik.
1.) Jelen hirdetmény hatálya kiterjed valamennyi, a schengeni határon be-, vagy kilépni szándékozó,
személyszállítási szolgáltatást végző személyhajóra.
Az utas adatokat tartalmazó adatszolgáltatást huszonnégy órával a határállomásra (Mohács) való
megérkezést megelőzően kell teljesíteni. A kötelezettség teljesítéséért a vízi jármű kijelölt vezetője a
felelős.
2.) Az adatszolgáltatási kötelezettség – bejelentkezést követően – teljesíthető a PannonRis weboldalon
a „Hajózási bejelentések" / „Utaslista kezelés" menükben elérhető űrlapokon is.
A szolgáltatás használata előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációval kapcsolatos információk,
valamint a kitöltési útmutató a „Szolgáltatások” / „Tájékoztató regisztrációról és az utaslista
feltöltéséről“ menüben a „Tájékoztató az Utaslista kezeléshez szükséges regisztrációról és a lista
feltöltéséről" című dokumentumban található.
3.) A schengeni határon belépőknek az adatokat a fentieken kívül a Danube Navigation Standard Form
DAVID formanyomtatványokon is be kell nyújtani.
A nyomtatványok a “Szolgáltatások – Letölthető bejelentők” menüben találhatók “Érkezési-indulási
jelentés”, „Személyzeti lista” és “Utas lista” címeken.
4.) A személyszállítási szolgáltatást végző hajózási tevékenység keretében az utasokat az adatok
felvételekor egyedileg kell tájékoztatni az adatok kezelőjéről és az esetleges adatfeldolgozójáról.
Az utasokat tájékoztatni kell továbbá a róluk kezelt adatokról, az adatok helyesbítésének jogáról,
valamint arról, hogy adataik mely szerveknek és milyen célból továbbíthatók. Ezen információk a
PannonRis oldalon „Szolgáltatások / Tájékoztató utaslista feltöltéséhez“ érhető el „Az utaslistával
kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató, jogok és feltételek” című dokumentumban.
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5.) Jelen hirdetmény 3.) pontjában meghatározott adatokat az adatkérés céljának megjelölésével a
45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet 6. §-ban szereplő szervek átvehetik és kezelhetik, ha annak
törvényben meghatározott feltételei fennállnak.
A jogszabály elérhető a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100045.nfm linken.

Jelen hirdetmény kiadásával a 34/Du/2022., 06/Ti/2022. és a 02/Dr/2022. számokon kiadott hirdetmény
visszavonásra került.

A hirdetményben foglalt szabályozás betartása, illetve végrehajtása a víziközlekedésben résztvevők
részére az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel kihirdetett Hajózási Szabályzat I. részének 1.22 cikkében,
valamint II. részének 1.11 cikkében foglaltak alapján kötelező.

Budapest, dátum a digitális aláírás szerint

Hamar Attila
osztályvezető
helyett
Zsoldos János
kormánytisztviselő
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