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Iktatószám: BP/0804/ Dátum:  Átvevő: 

FÁRADTOLAJ-NAPLÓ   KÉRELEM LAP 

A hajó neve: ………………………………………… Lajstromszám: ……………………………… 

A hajó típusa: ………………………………………… Hivatalos hajószám*: ……………………………… 

A kérelem tárgya,  amelyben a hajózási hatóság döntését kérem: 

Fáradt-olaj napló  kiadás és hitelesítés  a fent megjelölt azonosítókkal rendelkező hajóra. 
A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet mellékletét képező Hajózási Szabályzat I. Rész 1.01 cikk a) 
bekezdés 1. pontja szerint: „hajó: belvízi hajó, beleértve a kishajót és a kompot, továbbá az úszómunkagép és a tengeri hajó;” 

A Hajózási Szabályzat I. Rész 10.05 cikk 1. és 2. bekezdése alapján a géptérrel rendelkező hajónak – a kishajó 
kivételével – érvényes fáradtolaj-naplóval kell rendelkeznie, amelyet az úszólétesítmény lobogója szerinti illetékes 
hatóság ad ki és ellenőriz. 
A fáradtolaj-napló vezetéséről a Hajózási Szabályzat I. Rész 10.05 cikk 3. és 4. bekezdése, továbbá a II. Rész 1.09 cikk 2. 
bekezdés a) – c) pontja rendelkezik. 

A kérelmező (tulajdonos / üzemben tartó) adatai:  

Neve / cég neve: ……………………….……..............................………………………………............………………………….. 

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

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

Telefonszám, e-mail cím (melyen elérhető): ……………………………………………………………………………………..… 

Az úszólétesítmény jellege:      (kérjük a megfelelőt  X-el jelölni)  

belvízi nagyhajó ,   komp ,   úszómunkagép ,   tengeri hajó : …..……...……………………………….…………. 

A csatolt melléklet: 

Az eljárási díj megfizetésének igazolása, ….…………………………….....................................……………………………….. 

 

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

                                                                                                (jogosult vagy képviselő, vagy meghatalmazott) 
 

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

Fáradtolaj-napló átvételének igazolása: 

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

                                                                                                 (jogosult vagy képviselő, vagy meghatalmazott) 

A fáradtolaj-napló kiadásának eljárási díja: 7.000,- Ft.
**
 

* Közösségi- vagy Uniós Belvízi Hajóbizonyítvánnyal rendelkező hajó esetében: Egységes Európai Hajóazonosító Szám (ENI) 

** Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a 29/2001.(IX.1.) KöViM rendelet állapítja meg.       
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Fontosabb tudnivaló 

a Fáradtolaj-napló kiadásával és hitelesítésével kapcsolatban 

A Fáradtolaj-naplót a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet mellékletét képező Hajózási 
Szabályzat I. Rész 10.05 cikke vezette be és rendelte el alkalmazását. 

A Fáradtolaj-napló kiadása és hitelesítése iránti kérelmüket az e célra szolgáló „Fáradtolaj-napló  kérelem lap” 
című nyomtatvány* felhasználásával nyújthatják be. 

A Fáradtolaj-napló kiadását és hitelesítését a szükséges adatok egyeztetésére szolgáló kérelem benyújtásával és 
az eljárási díj ** megfizetésével kezdeményezhetik Ügyfeleink. 

Az eljárási díj megfizetésének lehetőségei:  

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

- átutalással, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 10032000-00290713-38100004 számú, közlekedési 
hatósági bevétel beszedési számlájára. 

 
A Hajózási Szabályzat alkalmazásában az I. Rész 1.01 cikk a) bekezdés 10. pont alapján „kishajó: az a hajó, 
amelynek hajótesten a kormány és az orrsudár nélkül mért hossza a 20 m-t nem éri el, kivéve a kishajónak nem 
tekinthető hajók vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására épített vagy felszerelt hajót, 
továbbá kivéve azt a hajót, amelyen 12 főnél több utas szállítását engedélyezték, valamint a kompot és a tolt 
bárkát”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  A Fáradtolaj-napló kérelem lap nyomtatvány ügyfélfogadásunkon rendelkezésükre áll. 

**  Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve 
ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36-1- 4741-795) is állunk szíves rendelkezésükre, továbbá az eljárási díjat 
a Fáradtolaj-napló kérelem lap  alsó részén feltüntettük. 

 
 

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