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Adatlap szolgálati idő, út igazolásához 

Az adatlap leadásának időpontja: 

 

 

Dátum: Budapest,        

           Ügyintéző 

 

Neve:  

Születési neve:  

Anyja neve:  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Állampolgársága:  

Állandó lakóhelye:  

Értesítési címe:  

Telefon/Fax:  

e-mail címe:  

HSZK száma:  

Termet (m): Arcforma: Hajszín: Szemszín: 

Szakiskola, hivatásos belvízi képesítések adatai (iskola, képesítés megnevezése, törzskönyvi szám, 
vizsga időpontja): 

 A hajós szolgálati idő, út igazoláshoz mellékelni kell: 

 Eredeti hajónapló, vagy hiteles hajónapló kivonat, 

 Munkaviszony igazolás, 

 Hajós szolgálati könyv, 

 Az eljárási díj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat, vagy a Hatósági pénztárba történt 

készpénzes befizetést igazoló számla eredeti példánya, vagy postai feladóvevény, 

 A hajónapló adatai alapján kitöltött, jelen adatlap 1. számú mellékleteként megjelölt táblázata. 

A szolgálati út, idő igazolása díjköteles melynek mértéke a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 

29/2001. (IX. 1.)  KöViM rendelet 3. melléklet 2. c. pontja alapján kerül megállapításra ( szolgálati idő 

igazolása szolgálati könyvben hajónként 2 000 Ft).  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek; 

egyúttal hozzájárulok személyes adataim hajózási hatóságnál történő nyilvántartásához 

Dátum: …………………………….. 

Kérelmező aláírása 
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1. számú melléklet szolgálati idő, út igazolás adatlaphoz 

 
Ez a melléklet a fent nevezett kérelmező részére lett szolgálati idő, út igazolás céljából kiállítva. A melléklet adatai mindenben egyeznek a 

hajónapló adataival. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

………………………………..     ……………………………………….. 
Kérelmező olvasható aláírása     Úszólétesítmény vezetőjének aláírása 

Kérelmező neve: 

Születési helye, ideje: 
Törzskönyvi szám: 

Iktatási szám: 

Hajó neve: 
                                                       

belvízi fedélzeti
 

    Szolgálat Típusa         belvízi gépüzemi 
                                        belvízi fedélzeti, gépüzemi Lobogója: 

Típusa: 

Hossza: Hajónapló száma:  

 Vízkiszorítása: Utasbefogadása: Főgépteljesítménye: 
Vállalat: 

Behajózás helye: Behajózás ideje: 

Kihajózás helye: Kihajózás ideje: 

Igazolt utak: 
Beosztás:  Vízterület:                                                    Szolgálati idő:  

fkm-től:                                
időponttól: 

 fkm-ig:                              
időpontig: 

 

utak száma hegymenetben:  utak száma völgymenetben:  
Beosztás: Vízterület:                                                     Szolgálati idő:  

fkm-től:                                
időponttól: 

 fkm-ig:                                   
időpontig: 

 

utak száma hegymenetben:  utak száma völgymenetben:  
Beosztás:  Vízterület:                                                     Szolgálati idő:  

fkm-től:                                
időponttól: 

 fkm-ig:  
időpontig: 

 

utak száma hegymenetben:  utak száma völgymenetben:  

Hajó neve: 
                                                  

belvízi fedélzeti
 

    Szolgálat Típusa         belvízi gépüzemi 
                                        belvízi fedélzeti, gépüzemi Lobogója: 

Típusa: 

Hossza: Hajónapló száma:  

 Vízkiszorítása: Utasbefogadása: Főgépteljesítménye: 
Vállalat:  

Behajózás helye:  Behajózás ideje:  

Kihajózás helye:  Kihajózás ideje:  

Igazolt utak: 
Beosztás:  Vízterület:                                                      Szolgálati idő:  

fkm-től:                                
időponttól: 

 fkm-ig:                                    
időpontig: 

 

utak száma hegymenetben:  utak száma völgymenetben: 
Beosztás:  Vizterület:                                                      Szolgálati idő:  

fkm-től:                                
időponttól: 

 fkm-ig:                                     
időpontig: 

 

utak száma hegymenetben:  utak száma völgymenetben:  
Beosztás:  Vizterület:                                                      Szolgálati idő:  

fkm-től:                                
időponttól: 

 fkm-ig:  
időpontig: 

 

utak száma hegymenetben:  utak száma völgymenetben:  


