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SZEMLEKÉRELEM LAP 
Kishajók és motoros vízi sporteszközök részére 

  Lajstromszám: 
 

 

A kérelem tárgya, amelyben a hatóság döntését kérem: 

A kérelem tárgyát szíveskedjék „ X ”-el jelölni! 

Üzembe helyezés előtti szemle:       Motorcsere:       Működési körzet módosítás:       Időszakos szemle:    

Az üzemeltetés célja: 

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

Kedvtelési:        Egyéb:   ………………………………………………………………………………………………  

1. A kérelmező (jogosult) adatai: 

Neve (születéskori neve), szervezet megnevezése:.……………...………………………………………………………………...……. 

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

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

Születési helye, időpontja:.……………………..…………………………………………………………...........……………………… 

Cégjegyzékszám, bírósági bejegyzés száma (szervezetek esetén):…………………………………………………………………….  

A képviselő, meghatalmazott neve (ha van):…………………………...…...…………………………………........………………......  

Telefonszám (melyen elérhető):..……………………………………………………  

2. A hajó / motoros vízi sporteszköz  adatai: 

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

3. Motor / motorok  adatai: 

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

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

4.  A kérelmezett működési körzet / hajózási zóna:  belvízi ………………  tengeri ……………………… 

5.  A szemle kérelmezett helyszíne és időpontja: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Amennyiben az általam választott szemleidőpont a kérelem benyújtásától számított 30 napon túli időpontra esik, 

egyúttal kérem az eljárás felfüggesztését a kérelmezett szemle időpontjáig. 

 

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

                                                                                                                  (jogosult vagy képviselő, v. meghatalmazott) 
Aláírásommal hozzájárulok megadott személyes adataimnak, a hivatal által, jogszabályi felhatalmazás alapján való kezeléséhez és felhasználásához. 

Az eljárás díja első- és motorcserét követő, illetve működési körzet 

kiterjesztésével összefüggő vizsgálat esetén: 

A hajó hossza nem haladja meg az 5 métert:         19.594,- Ft., 

  5,1-9  méterig:   24.296,- Ft., 

  9,1-12 méterig:  32.656,- Ft., 

12,1-17 méterig:  39.971,- Ft., 

  17 méter felett:  59.304,- Ft. 

Az eljárás díja kishajók időszakos üzemképességi szemléje esetén: 

A hajó hossza nem haladja meg az 5 métert:            13.063,- Ft., 

  5,1-9  méterig:   16.981,- Ft., 

  9,1-12 méterig:  19.594,- Ft., 

12,1-17 méterig:  24.296,- Ft., 

17 méter felett:    27.954,- Ft. 

A Szemlekérelem Lap letölthető az NKH honlapjáról: www.nkh.hu 


