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Iktatószám:  Dátum:  Átvevő:  

      BP/0804/                                          /202... 

 
 

KÉRELEM LAP 

KÜLÖNLEGES SZÁLLÍTÁS  ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ 

a) A továbbítandó úszólétesítmény: 

fajtája: 
 ………………………..….… 

neve / jele: 
 ………………………….…… 

lobogó: 

..…………………….. 

lajstrom- vagy építési szám: 

…………………………………. 

b) A továbbítást végző géphajó: 

neve / jele: 

……………….……………… 

lajstromszám:………………… 

ENI
*
szám:…………………...... 

lobogó: 

………..………….. 

főgép-teljesítmény:....…....kW 

vízkiszorítás:….……........m3 

c) 

A kérelem tárgya (melyben a hatóság döntését kérem): ………………………………………………………..… 

A szállítás várható időtartama, viszonylata (célállomás, fkm): .………………………………….…….…….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….……... 

A kérelem indoka:………..……………..…..………………………………………………………………………... 

1. A kérelmező / a szállítandó úszólétesítmény üzemben tartójának  adatai: 

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

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

Születési hely, idő, anyja neve (magánszemély esetén): ………………………………………………………...…………….. 

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

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

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

2. A szállítandó,  üzemképességet igazoló okmánnyal nem rendelkező  úszólétesítmény adatai: 

Jellege (nagyhajó, úszómű, úszómunkagép, kishajó, egyéb úszólétesítmény): …………………...……………………… 

Főméretei: legnagyobb hossz (Lmax):.…….m, . legnagyobb szélesség (Bmax):……...m,   maximális merülés (Tmax):……...m, 

tetőpont magasság az úszásvonal síkjától (Fixpont):….…..m.   maximális vízkiszorítás /hordképesség:.…………...….m
3
/ t. 

3. Rakománytovábbítás adatai:  (amennyiben van rakomány, illetve a fedélzeti rakomány a hajó vezetését korlátozza) 

A rakomány megnevezése és tömege:.………………………..…………………….,……………..,  …..…………….………t. 

A rakomány főméretei (hossza*szélessége*magassága):  ……………… (m),  ………………… (m),  ……………… (m) 

A rakomány elhelyezése:…………………………………..……………………………………………………….  

Ha a kérelmezett engedélyezési eljárást ellenőrző szemle előzi meg, kérem az eljárás szüneteltetését a vizsgálatig, egyúttal tudomásul 
veszem, hogy külön értesítés nélkül az általam kezdeményezett különleges szállítás engedélyezési eljárás a szemléig szünetel. 

 

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

                                                                                                               (képviselő vagy meghatalmazott) 
 
 Aláírásommal hozzájárulok személyes adataim a hivatal által, jogszabályi felhatalmazás alapján való kezeléséhez, felhasználásához. 

Nyilvántartásban nem szereplő úszólétesítmény szállítása esetén a különleges szállítást végző hajózási vállalkozónak csatolnia kell a 
kérelemben megjelölt, továbbítandó úszólétesítmény dokumentációját, tervrajzát, illetve a tevékenység végzéséhez jogszabályban 
megjelölt engedélyt.      Az eljárás díját a 29/2001.(IX.1.) KöViM rendelet 1. sz. melléklete állapítja meg,  kérje tájékoztatásunkat!   

* Egységes Európai Hajóazonosító (korábban: Hivatalos hajószám)                 ©HÜR_2021 
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Tájékoztató a különleges szállításokkal kapcsolatos eljárásról 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő  12.30-15.30 
Szerda  08.30-12.00 és 12.30-15.30 
Péntek   08.30-12.00 

Különleges szállításnak minősül  és külön engedély alapján végezhető, ha a hajózási tevékenység: 

 üzemképességi bizonyítvánnyal nem rendelkező, vagy  

 úszómű bizonyítvánnyal rendelkező úszólétesítmény továbbítása, 

 a vízi út paramétereinek nem megfelelő rakomány szállítása, illetve 

 olyan szállítás, amely egyébiránt vízi közlekedési korlátozás alá esik, továbbá 

 az úszólétesítmény rendeltetésétől eltérő, ideiglenes alkalmazása. 

A fentieken túlmenően különleges szállításnak tekintendő, amennyiben: 

 a hajó, kötelék és úszó testek köteléke hossza, szélessége, magassága, merülése és sebessége nem felel meg a vízi út és a 
vízi úton lévő műtárgyak jellemzőinek; 

 valamely okból a hajó és az úszó testek köteléke szerkezete és felszerelése – akár időlegesen is - nem biztosítja a rajta 
tartózkodó személyek és a hajózás biztonságát, a Hajózási Szabályzat előírásai maradéktalan megtartását; 

 a hajó nem rendelkezik a biztonságos hajózáshoz elegendő létszámú és képesített személyzettel (kivéve a tolt kötelék részét 
képező gépnélküli hajót); 

 a hajó nem rendelkezik üzemképességét igazoló hajóbizonyítvánnyal, valamint szerkezete, felszerelése és személyzete nem 
felel meg a hajóbizonyítványban rögzítetteknek. 

 a személyszállító hajó nem rendelkezik a hajóbizonyítványban megállapított, utasok számára alkalmas mentőeszközökkel; 

 a szokványostól eltérő, eredetileg más célra szolgáló elemekből kialakított úszólétesítmény részvétele a vízi közlekedésben. 

Milyen esetben minősül az érvényes üzemképességet tanúsító okmánnyal rendelkező úszómű helyváltoztatása 
különleges szállításnak? 

Ha a továbbított úszómű, illetve úszóművek 

 együttes vízkiszorítása meghaladja a továbbító géphajó vízkiszorításának kétszeresét, vagy 

 együttes méretei meghaladják a szállítással érintett vízi útra, vízterületre meghatározott kötelékméreteket, vagy 

 együttes mérete (hossz, szélesség) a hajóokmány szerint - az úszóművet, illetve úszóműveket - továbbító géphajóval 
szállítható engedélyezett kötelékméretet túllépi, 

 nem szerepelnek a magyar lajstromban, 

 szállítása külföldi vízi utat is érint. 

Hogyan történik a különleges szállítás engedélyezése? 

A különleges szállításra vonatkozó engedélyt a hajózási hatóság kérelemre, előzetes vizsgálat (dokumentáció ellenőrzés, 
szemle) után adja meg. A kérelemben fel kell tüntetni - az e célból felhasználható nyomtatványon* meg kell adni - a korlátozás 
alóli felmentés indoklásán túlmenően az alábbi adatokat, lényeges információkat: 

 a kérelmező elérhetőségét (telefonszám), 

 az úszólétesítmény fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét 

 az úszólétesítmény milyen lobogó alatt közlekedik, továbbá  

 a szállítás időtartamát és földrajzi viszonylatát (indulási és rendeltetési kikötő, folyam km, koordináták); 

 a továbbító vagy szállítóhajó fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét, vízkiszorítását és főgép-teljesítményét; 

 az okmánnyal nem rendelkező úszólétesítmény fő műszaki adatait (befoglaló méretek), 

 rakománytovábbítás esetén a rakomány tömegét, megnevezését, elhelyezését és méreteit; 

 úszómű továbbítása esetén az úszómű nyilvántartási-, vagy lajstromszámát. 

A kérelemhez csatolni kell az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetéséről szóló igazolást. 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 különleges szállítás iránti hajózási hatósági eljárás a kérelem benyújtásával és az eljárási díj megfizetésével indul. 

Amennyiben a szállítást nem a magyar lajstromban nyilvántartott hajóval végzik, az üzemeltető részére a hajó lobogója szerint i 
államban kiadott tevékenységi engedély másolatát is csatolni szükséges. 

Ha a szállítandó úszólétesítmény okmánnyal nem rendelkezik vagy úszóképességében korlátozott, ezért különleges 
intézkedések szükségesek, illetve a rakomány terjedelme miatt a hajó stabilitását és/vagy a holtteret befolyásolja, a kérelemhez 
csatolni kell az úszólétesítmény tervrajzát, dokumentációját. 

Amennyiben nem a szállítást végző hajózási vállalkozó jár el a különleges szállítás ügyében úgy a jogszabályoknak 
megfelelő meghatalmazással rendelkező személy képviselheti az ügyfelet. 

* A Kérelem lap különleges szállítás engedélyezéséhez  című nyomtatvány ügyfélfogadásunkon rendelkezésükre áll. 
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