
Iktatószám:

Iktatószám:
Családnév:

Születési hely:

Tel.:

E-mail: Fax:
Fizetési mód

kisgéphajó-vezető Vitorlás kishajó-vezető

Bíróság/rendőrség eltiltotta-e valamely vízijármű vezetésétől?
Áll-e cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt?
Volt-e korábban sikertelen vizsgája?
Helyszín?

HAMIS Iskolai végzettség igazolása Egészségügyi alkalmasság Igazolása
Vizsgadíj befizetésének igazolása Jóváhagyott képzés igazolása
2 db igazolványkép

Tárgy Minősítés
HSZ-teszt
HV- szób.
HFV-szób.
HEG-szób.
VME-szób.
HV-gyak.

Aláirás
Kelt:

Az aláirás nem érhet a kereten kívül

VIT-szób.
HV-gyak.

VME-szób.
HEG-szób.
HFV-szób.
HV- szób.

Minősítés

A jelentkezési lapot - mellékleteivel együtt - a kért vizsgaidőpont előtt legkésőbb 10 munkanappal le kell adni.
Kijelentem, hogy a víziközlekedéshez szükséges mértékben, megfelelő vízbiztonsággal tudok úszni.

HSZ-teszt

Mely tárgyakból?

Leadott mellékletek

Kisgéphajó-vezető vizsga Vitorlás kishajó-vezető vizsga
Dátum

Értesítési cím:

meddig

Személyi ig. (útlevél)  szám:

Állandó Lakóhely:

Anyja neve:

Leánykori név:

Vizsga kért időpontja:
Születési idő  (év, hó, nap):Utónév:

Belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsga

Tudomásul veszem, hogy a hajózási hatóság a vizsgabizonyítványt visszavonja, a vizsgabizonyítvány kiadásának
alapjául szolgáló iratok  meghamisítása, vagy hamis adatok közlése esetén. Büntetőjogi felelősségem tudatában kije-
lentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott aláírásommal önkéntesen és határozottan kijelen-
tem, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adataim teljes körű kezelésével kapcsolatos minden tényről egyértelmű és
részletes tájékoztatást kaptam, és a tájékoztatást megértettem. Aláírásommal továbbá kifejezett beleegyezésemet
adom ahhoz, hogy az itt közölt adataimat a hajózási hatóság saját adatállományában teljes körűen kezelje.

Állampolgárság:

Vizsgára jelentkezés (a megfelelőt kérem kijelölni) Vizsgadíj

Tárgy Dátum

igen

igen

igen

nem

nem

nem elmélet gyakorlat



Családnév:

Születési hely:

Egészségi szempontból év hó napjáig

ALKALMAS NEM ALKALMAS

Korlátozások:

Kelt: Aláírás:

A 21/2002.(XI.8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet alapján:

ORVOSI IGAZOLÁS

Utónév: Születési idő  (év, hó, nap):

Belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsga

Leánykori név:

Anyja neve:

KEDVTELÉSI CÉLÚ KISHAJÓ VEZETÉSÉRE

P.H.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Aki kettőnél több tárgyból nem felelt meg, vagy a második javítóvizsgája is sikertelen
annak a képesítés megszerzéséhez ismétlő vizsgát kell tennie, amely a sikertelen vizsgát
követő három hónap után kezdhető. 

TUDNIVALÓK

A vizsgán józan, kipihent állapotban kell megjelenni. A vizsga rendjét megzavarókat,
illetőleg a visszaélést elkövetőket a vizsgabizottság felfüggeszti és az addig elért ered-
ményeket törli, súlyosabb esetben a felügyelet vezetője a visszaélés elkövetőjét 1-6
hónapra eltilthatja a további vizsgázástól.

A gyakorlati vizsgát a sikeresen befejezett elméleti vizsga időpontjától számított 18
hónapon belül be kell fejezni. Aki a vizsgán legfeljebb két tantárgyból nem felelt meg, az
tantárgyi javítóvizsgát tehet. Javítóvizsga a sikertelen vizsgát követő egy hét múltán
tehető, de a megkezdett vizsgát egy éven belül be kell fejezni.

Vizsgára jelentkezni a jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével és a Nemzeti Közleke-
dési Hatóságnál történő leadásával / beküldésével lehet.

A nyomtatványt - személyi igazolvány alapján - számítógéppel, írógéppel vagy tintával
(olvashatóan nyomtatott nagy betűkkel), kell kitölteni.

Egészségi alkalmassági igazolása: A nyomtatvány második oldalán a vizsgáló orvos
(háziorvos) pecsétjével, aláírásával igazolt alkalmasság. Egészségi igazolást, a meglé-vő
képesítő okmány alapján az ügyintéző is bejegyezhet, (egészségi alkalmasság ilyen
adatot tartalmazó hajós, ill. tengerész könyv bemutatásával is igazolható). 

A vizsgákra személyi igazolványt és meglévő hajós képesítő okmányt (révész vizsgánál
hajós szolgálati könyvet) is hozzon.


