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Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 
Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály 

1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest, Pf.: 1007. – Telefon: +36 (1) 474-1795 – Fax: +36 (1) 311-1412  
E-mail: hajo.hur@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

KISHAJÓ SZEMLEKÉRELEM LAP 
hajóműszaki vizsgálat helyszínének és időpontjának egyeztetéséhez 

Lajstromszám: …………………………………….. 
Hajónév vagy korábbi 

nyilvántartási szám (ha van): ………………………………… 

A szemlekérelem tárgya, amelyben a hatóság döntését kérem:                         A tárgyat szíveskedjék „ X ”-el jelölni! 

 Üzembe helyezés előtti szemle:     Motorcsere:     Működési körzetmódosítás:     Időszakos szemle:   

Az üzemeltetés célja:                 szíveskedjék „ X ”-el jelölni, az „egyéb” megjelölése esetén kérjük a pontos megnevezést! 

 Kedvtelési:        Egyéb célból üzemeltetett:   , azaz:…………………………………………………………………..… 

1. A kérelmező adatai:             Kérjük, több tulajdonos esetén mindenki szíveskedjen kitölteni 1-1 Kishajó Szemlekérelem lapot 

Neve (születéskori neve), cég név:.……………...……………………………………………………………………...………………..……….… 

Címe (lakcím / székhely): .………………………..……..…………………………………………………….........................…………………….. 

Anyja születéskori neve: .………………………..……...…………………………………………………...........……………..…………….…… 

Születési helye és ideje: .……………………..…………………………………………………………...........…………..……….………….…… 

Cégjegyzékszám / bírósági bejegyzés száma (szervezet esetén): ……………..……………………………………………………….……... 

Képviselő, meghatalmazott neve (ha van): …………………………...…...…………………………………........…...………..……….…........ 

Telefonszám / e-mail cím (amelyen elérhető): ..………………………………………………………………………………………….……..…. 

2. A kishajó vagy motoros vízi sporteszköz  adatai: 

Típusa, test sorozatszáma (HIN, CIN): ………………………………….….……,  …...………………………………………………….. 

3. A motor vagy motorok  adatai: 

Típus/szériaszám, sorozatszám (motorszám): ………………………..………..………….…,   ……..…….………………..………….……... 

Típus/szériaszám, sorozatszám (motorszám): ………………………………….….……...…,   ….....………….……………………...……... 

4.  Kérelmezett működési körzet / hajózási zóna:     tengeri :   …..……..….…...…      belvízi :   ……..……………..… 

5.  A szemle választott helyszíne és javasolt időpontja: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Amennyiben az általam javasolt szemleidőpont a szemlekérelem benyújtásától számított ügyintézési határidőn túli 
időpontra esik, kérem az eljárás szüneteltetését a szemle napjáig és külön értesítés nélkül tudomásul veszem, hogy a 
kérelmemre indult eljárás az általam megjelölt szemlenapon folytatódik. 

 

Dátum: ………………………………………….                                   Aláírás: ………………………………………………….……... 

                                                                                                                  (jogosult vagy képviselő, vagy meghatalmazott)  

 Aláírásommal hozzájárulok megadott személyes adataimnak, a hivatal által, jogszabályi felhatalmazás alapján való kezeléséhez és felhasználásához. 

Az eljárás díja első üzembe helyezési-, motorcserét követő vagy működési körzet kiterjesztésével kapcsolatos üzembe helyezési vizsgálat, időszakos-, 
vagy önkéntes üzemképességi vizsgálat, illetve az előírt, vízből kiemelt, partra vont állapotú szemle esetén, egyaránt: 
a hajó hossza nem éri el az 9,00 métert: ………….   46.000,- Ft. 

  nem éri el a 12,00 métert: ……...… 87.000,- Ft. 

  hossza a 12 métert meghaladja: ...111.000,- Ft.;              a szemledíjakat a 29/2001.(IX.1.)KöViM rendelet 1. melléklete állapítja meg. 
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Fontosabb tudnivalók 

a kishajók és motoros vízi sporteszközök üzemképességi vizsgálatával, szemléivel kapcsolatban 

A kiválasztott vizsganapra jelentkezésüket a helyszín egyeztetésére és az időpont javaslat megadására szolgáló 
„Kishajó Szemlekérelem lap” című nyomtatvány* felhasználásával nyújthatják be. 

Kérjük Ügyfeleinket az üzemképességi vizsgálat helyszínét és javasolt időpontját az aktuális 
szemleprogramok alapján szíveskedjenek kiválasztani. 

Az üzemképesség megállapítását célzó hajózási hatósági eljárás a szemlekérelem benyújtásával és az eljárási díj 
megfizetésével indul. 

Az üzemképességi vizsgálat  megtartását  Ügyfeleink a következők benyújtásával kezdeményezhetik: 

1. Kishajó Szemlekérelem lap*, a szükséges adatok, a vizsgahelyszín és javasolt időpont egyeztetésére. 

2. Az eljárási díj megfizetésének igazolása.** 

Az eljárási díj megfizetésének lehetőségei:  

- személyesen befizethető ügyfélszolgálatunkon, a helyben működő pénztárunkban, pénztári időben, 

- átutalással, a 10032000-00290713-38100004 számú, közlekedési hatósági bevétel beszedési ITM számlára. 

Az üzembe helyezési szemle esetén, a fentieken túlmenően a kishajók tájékoztatója szerinti további mellékleteket 
(megfelelőségi tanúsítvány, eredetigazolás) szíveskedjenek a kérelemhez csatolni. 
 
Ha Ügyfelünk üzemképességi vizsgálatra jelentkezése formai okok miatt nem fogadható el, hiánypótlást bocsátunk 
ki részére, ellenkező esetben a szemlekérelmet befogadjuk és  külön értesítés nélkül,  a javasolt szemlenapra a 
hajót vagy motoros vízi sporteszközt besoroljuk. 
 
Ha Ügyfelünk, előre nem látható ok miatt, a kérelmezett helyszínre és időpontra bejelentett kishajó szemléjének 
lemondására kényszerül, azt a szemlét 2 munkanappal megelőzően teheti meg, ellenkező esetben a műszaki 
vizsgálatot – ismételt díjfizetés mellett – újból kérelmezni szükséges. 
 
Amennyiben nem a tulajdonos vagy a bejegyzett üzemben tartó jár el a kishajó vagy a motoros vízi sporteszköz 
vizsgáztatásánál úgy a jogszabályoknak megfelelő meghatalmazással rendelkező személy láthatja el képviseletét. 
 
A kishajót, motoros vízi sporteszközt a szemlére üzemkész, tiszta állapotban, az előírt felszerelésekkel és 
okmányokkal együtt kérjük bemutatni, ettől eltérő eset kifogás tárgyát képezi és a vizsgálat megtagadható. 

Az üzemképességi szemle során a kishajót, a motoros vízi sporteszközt megvizsgáljuk, amennyiben a műszaki állapot 

megfelelő a hajóvizsgálati jegyzőkönyvben e tényt rögzítjük és az okmányba bejegyezésre kerül az üzemképesség új lejárati 

dátuma. Ha nem megfelelő a kishajó vagy a motoros vízi sporteszköz műszaki állapota, a hajóvizsgálati jegyzőkönyvben e tény 

rögzítése mellett előírjuk az újabb szemlét. A jegyzőkönyv eredeti példányát átadjuk, amelyet szíveskedjenek Ügyfeleink a 

soron következő üzemképességi vizsgálatig megőrizni. 

Amennyiben a kishajó vagy a motoros vízi sporteszköz főméreteiben, stabilitásában vagy főüzemi alkotórészeiben változás 
történik (pl.: eredeti testkialakítás módosítása, motorcsere, stb.) akkor nem időszakos szemlére, hanem üzembe helyezési 
vizsgálatra (vagy motorcserére) kell bejelenteni a kishajót vagy a motoros vízi sporteszközt. 

A meghirdetett szemleprogramtól eltérő helyszínen és időpontban igényelt hajószemle teljesíthetősége korlátozott, ilyen 
esetben kiszállási költségtérítésként egyszeri, a díjrendelet szerint kiegészítő díjtétel megfizetése szükséges a fenti 
számlaszámra történő átutalással a szemlekérelem benyújtásával és szemledíj befizetésével egyidejűleg. 

A szemleidőpont vagy helyszín előre nem látható ok miatti, esetleges változásáról Ügyfeleinket megadott 
elérhetőségükön értesítjük.  Elfogadott üzemképességi szemlére jelentkezésről külön visszaigazolást nem küldünk. 
 
 
 
* A Kishajó Szemlekérelem lap nyomtatvány, a vizsgahelyszínek és időpontok, a kedvtelési célból üzemeltetett 

kishajók előírt felszerelésének listája (felszerelési jegyzék) ügyfélfogadásunkon rendelkezésükre áll és honlapunkról 
letölthető. 

**  Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve 

ügyfélszolgálati telefonszámunkon állunk rendelkezésükre; a leggyakoribb eljárási díjakat a Kishajó Szemlekérelem 
lap  alsó részén feltüntettük. 

 
 

A hajózási hatósági eljárás a hiánytalan kérelem és mellékletei benyújtásával és az eljárási díj megfizetésével indul. 

 


