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A hajózási 
hatóság tölti ki: 

Iktatószám: 

  BP/0804/                              /202.... 

Dátum: 

 202………………….. 

Átvevő: 

 ………………………….. 

KÉRELEM LAP  TERVJÓVÁHAGYÁSHOZ 

Az úszólétesítmény neve, 
egyedi azonosítója (ha van): 

 
Az úszólétesítmény 
lajstromszáma (ha van): 

 

A kérelem tárgya, amelyben a hajózási hatóság döntését kérem:                 (A kérelem tárgyát kérjük „X”-el jelölni)  

Új úszólétesítmény építési terveinek jóváhagyása:  ,     Átépítési terv felülvizsgálata, jóváhagyása:  , 

Az úszólétesítmény egyes részeit érintő,  átépítési terv jóváhagyása:  , 

Típusterv jóváhagyása:  ,    Lejárt érvényességű típusterv felülvizsgálata:  , 

Jóváhagyás nélküli, átdolgozásra visszaküldött részlettervek újabb felülvizsgálata:  . 

1. A kérelmező adatai:                                                                                   (Kérjük, szíveskedjen pontosan kitölteni.)  

Neve/szervezet megnevezése: …….………….................................…………………….…........………………………..…….. 

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. Az úszólétesítmény adatai:   (kérjük, a jelleget aláhúzással, a rendeltetést és a kialakítást „ X ”-el szíveskedjen jelölni)  

Jellege: (gépi nagyhajó, önjáró úszómunkagép, önjáró komp, személyszállító kishajó, személyhajó,  nagyhajó továbbítására 

szolgáló kishajó,  gépnélküli nagyhajó,  nem önjáró komp,  nem önjáró úszómunkagép,  úszómű,  nem kedvtelési – 
szolgálati, termelési, gazdasági- célú kishajó, veszélyes áruszállító / tároló úszólétesítmény, egyéb úszólétesítmény) 

 …………………………...……………………………….………………………………………………………………………………. 

Típusa, építési száma (ha van): .…………..…………………………………,  ….…………………..……………….…..……...... 

Rendeltetés:   kedvtelési ,  egyéb célból üzemeltetett ;    Kialakítás:  felépítményes ,   felépítmény nélküli . 

3. A csatolt mellékletek:                (A terveket  két példányban, a tervező és az ellenőrző által aláírva  kérjük benyújtani.)  

 Meghatalmazás (a tervek elkészítésére),    Meghatalmazás (ügyintézésre)    Tervezői jogosultságigazolás, 

 Rajzjegyzék,             pld. tervdokumentáció, a rajzjegyzék szerint.                (kérjük, szíveskedjen „ X ”-el jelölni) 

    Egyéb melléklet (ha van): …...…………………....………….……………………….…………………………………….….  

A nagyobb terjedelmű – 10 tétel feletti – tervcsomag esetén kérjük a rajzjegyzéket elektronikus formában is megküldeni. 

Az összetett rendszer- és főösszefüggési tervek áttekintését elősegítő részlettervek elektronikus formában benyújthatók. 

A tervjóváhagyással kapcsolatos fontosabb tudnivalók a lap túloldalán találhatók. 

 

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

                                                                                                    (Kérelmező / képviselő, vagy meghatalmazott) 
 

Aláírásommal hozzájárulok fent megadott adataimnak, a hivatal által, jogszabályi felhatalmazás alapján történő kezeléséhez 
és felhasználásához. 
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Fontosabb tudnivalók 

 az úszólétesítmények építési (átépítési) terveinek felülvizsgálatával, jóváhagyásával kapcsolatban 

 Az úszólétesítmény építési- vagy átépítési terveit az üzemképességi követelményeknek való megfelelő kivitelezés 
biztosítása érdekében, a megrendelő vagy az építő köteles az építés, átépítés megkezdése előtt legalább két 
hónappal jóváhagyás céljából benyújtani. 

 A benyújtandó terveket az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017.(XII.29.) Korm. 
rendelet 10. és 11. §, a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége 
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet 4. § (4)-(7) 
bekezdései alapján kell összeállítani és a 11. § előírásai alkalmazásával elkészíteni. 

 Úszólétesítmény, úszólétesítmény szerkezetének, gépi berendezésének, propulziós művének és villamos 
berendezésének, továbbá azok elemeinek tervezésére hajózási műszaki szakterületen működő, 
nyilvántartásában szereplő szakirányú gépészmérnök szakértő jogosult (a fenti Korm. rendelet 10. § (2) bek.). 

A jogosulatlan személy által készített tervet tartalmi vizsgálat nélkül vissza kell utasítanunk! 

A hajózási műszaki szakértők névjegyzéke az ITM közlekedés hatósági weblapon megtalálható. 

 Kérjük a terveket kettő eredeti példányban, jogosultsággal rendelkező szakértő-tervező által aláírva benyújtani. 

 A kérelemhez csatolni szükséges a jogosult tervező tervek elkészítésére szóló meghatalmazását vagy ennek 
hiányában a tervek tervjóváhagyási eljárásban történő felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát. 

 Azoknál a gépeknél, berendezéseknél és felszereléseknél, amelyek megfelelőséget vizsgáló és tanúsító, 
elismert szervezet, hajóosztályozó társaság megfelelőséget igazoló bizonylatával rendelkeznek, elegendő - a 
vonatkozó tanúsítványok csatolása mellett, - az általános elrendezési tervrajz benyújtása. 

A főösszefüggési- és összetett szerkezetű rendszertervek áttekintését elősegítő részlettervei elektronikus adathordozón is 
benyújthatók. 

A hajózási hatóság indokolt esetben egyes rajzok, számítások benyújtása alól kérelemre felmentést adhat, illetőleg – ha a 
tényállás tisztázása szükségessé teszi, - a fent említett KöViM rendelet 4. § (4) bekezdésében felsoroltakon kívül további, 
kiegészítő rajzok vagy számítások benyújtását kérheti. 

 Átépítés, amikor az úszólétesítmény testszerkezete, felépítménye, gépi vagy egyéb berendezése átalakításra kerül, 

amely során az úszólétesítmény főméretei, szerkezeti elemei, vízkiszorítása / hordképessége, főgép-teljesítménye, 
térbeosztása, stabilitása vagy nautikai tulajdonságai változnak meg. 

Átépítés esetén a hajótest, a felépítmény, illetve a gépi vagy egyéb berendezés azon részeiről kell rajzokat és számításokat 
benyújtani, amelyeket átépítenek, ha az átépítés a stabilitásra vagy a hajótest szilárdságára is kihat, az erre vonatkozó 
számításokat is be kell csatolni. 

 Az 1. és 2. zónában üzemeltetésre tervezett úszólétesítmények szilárdságát, továbbá a hazai vizeken üzemelő 
kompok, úszóművek, a személyszállító-, a 20 tonna hordképességet el nem érő-, a szolgálati- és a gazdasági 
tevékenységre szolgáló kishajók, továbbá a 2. és 4. zónában, valamint a Fertő- és a Velencei-tavon való 
üzemeltetésre szánt úszómunkagépek megfelelőségét elismert hajóosztályozó társaság előírásai, vagy a hazai 
építési előírás, a BHMFE (Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai) alkalmazásával kell vizsgálni és ellenőrizni. 

 Az úszólétesítmény jóváhagyott terv szerinti építését a hajózási hatóság az üzembe helyezése előtt, illetve az 
átépítés után, az üzemképességi vizsgálat során ellenőrzi. Az építés közbeni kontrollt szolgálja, - amennyiben azt a 
kivitelező vagy a megrendelő, a tulajdonos igényli, - az építés közbeni, önkéntes szemle. 

 Ha a kérelmező nem személyesen jár el vagy külön jogszabály előírása alapján magyarországi kézbesítési 
megbízott igénybevételére kötelezett, akkor a kérelemhez mellékelni kell a meghatalmazást. 

 Az eljárás megindításával egyidejűleg kérjük igazolni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését, amelyet a 

hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX.1.) KöViM rendelet 1. számú melléklete tartalmaz. 

Kivonat az építési (átépítési) tervek felülvizsgálatának, jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díjaiból: 

1. Nagyhajó, önjáró úszómunkagép, gépi üzemű komp, személyszállításra vagy nagyhajók továbbítására szolgáló kishajó, 
illetve kereskedelmi célú úszómű esetén: 154.000,- Ft., 

2. Gépnélküli nagyhajó, nem önjáró komp és úszómunkagép, felépítménnyel rendelkező úszómű: 136.000,- Ft., 

3. A fenti 1. pontba nem tartozó kishajó és felépítmény nélküli úszómű esetén: 94.000,- Ft, 

4. Hajó veszélyes áru szállítására, tárolására való alkalmasságot igazoló tervek jóváhagyása esetén, amennyiben azokat 
külön eljárásban nyújtják be: 91.000,- Ft, 

5. A hajó egyes fő részeit érintő átépítési tervek jóváhagyása, valamint jóváhagyás nélkül átdolgozásra visszaküldött 
részlettervek ismételt felülvizsgálatának díja: 83.000,- Ft, 

6. Típus-jóváhagyási eljárás: alapdíja 26.000,- Ft. 

Az eljárási díj megfizetésének lehetőségei: személyesen befizethető, pénztári időben a helyben működő 
pénztárunkban vagy átutalással, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 10032000-00290713-38100004 számú, 

közlekedési hatósági bevétel beszedési számlájára. 

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

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a tervjóváhagyás jogszabályban megállapított ügyintézési határidő miatt 
egyszeri, rövid határidejű hiánypótlásra felhívást tudunk kibocsátani, ezért kérjük a lehető legteljesebb 
tervdokumentációt szíveskedjenek jóváhagyásra benyújtani, amennyiben a hiánypótlás határidőben való teljesítése 
akadályozott, kérhetik az eljárás szüneteltetését, - maximum 6 hónap időtartamra, - amely kérelemre folytatható. 
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