Iktatószám:

BP/0804/

Dátum:

Átvevő:

/202….

SZEMLEKÉRELEM
nagyhajó, úszómunkagép, komp és úszómű vizsgálatához

Az alábbiakban leírt úszólétesítmény vizsgálatát
a hajózási hatóságtól / a hajózási hatóság által vezetett szemlebizottságtól *
a) építés közben ,

üzembe helyezést megelőzően

,

önkéntes szemlére

,

időközi üzemképességi szemlére , ellenőrző utószemlére , rendkívüli szemlére ,
vízből kiemelten, parton , motorcseréhez1 , köbözésre , ADN szerint  kérjük.*
b) Uniós Belvízi Hajóbizonyítvány kiadásához  kérjük a vízi jármű** műszaki szemléjét2.
1.

A tulajdonos/üzembentartó neve és címe: ........................................................................
..................................................................................................................................................................... ......

2.
3.
4.

Az úszólétesítmény neve: ..................................................................................................
A lajstromozás helye és száma: ........................................................................................
Anyakikötő: ........................................................................................................................

5.

Hivatalos / egységes európai hajó-azonosítószám: ..........................................................

6.

Az úszólétesítmény típusa: ................................................................................................

7.

Járulékos alkalmasság: ......................................................................................................

8.

Az építő neve és címe: ......................................................................................................

9.

Építés éve: ............................. 10. Hordképesség / Vízkiszorítás: ....................... t / m3

11.

Főgépek száma: ................ db. 12. Főgépek összteljesítménye: ........................... kW

13.

Propulziós művek száma: ........ db.

14.

A hajó-, az úszómunkagép-, úszómű-, illetve a kompbizonyítványt az alábbi vízterületre
............................................................................................................................................. kérjük.

14a Uniós Belvízi Hajóbizonyítvány kiadását az ....…… zónába tartozó vízterületre kérjük2.
15.

Az úszólétesítmény - még nem volt vizsgálva*
- az utolsó vizsgálat*, helye ..................................., ideje ..................

16.

Az úszólétesítmény rendelkezik elismert .................................................. hajóosztályozó
társaság bizonyítványával/bizonylatával, melyet ................................ napján állítottak ki
....................................................................... és.......................................... –ig érvényes.

17.

A hajó rendelkezik a veszélyes áruk belvízi szállítására vonatkozó előírásoknak (ADN)
megfelelő Jóváhagyási bizonyítvánnyal, kiállítás ideje:..............................., kiállító szerv:
................................................................................... érvényes: ................................ –ig

*
**

Kérjük a megfelelőt szíveskedjen jelölni.
A vízi járművek körébe nem tartozik az úszómunkagép és az úszómű (2000. évi XLII. trv. 87. § 42.).
1
Motorcsere: a típusengedélyes motor beépítési-, módosítás utáni közbenső-, vagy egyedi vizsgálata.
2
A kérelmező viseli a szemlebizottsági vizsgálattal és az Uniós Bizonyítvány kiadásával kapcsolatos költségeket.
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18.

A vizsgálat javasolt helye, napja és időpontja: 3
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

 ……....*

18a

A vizsgálat részeként kérjük a hajóradar, a fordulásmérő, illetve a tájoló ellenőrzését

18b

Rendeltetése: kedvtelési , egyéb célból üzemeltetett  : ..........................................***

18c

Az úszómű kialakítása: felépítményes , nem felépítményes  : ……………….….....***

19.

Címek, amelyekre a választ és az esetleges értesítési küldeni kell:…...............................
...........................................................................................................................................................................

Telefonszám: .................................. elektronikus levélcím: .......……………………...…….
20.

A szemlekérelemhez az alábbi mellékleteket csatoljuk:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

21.

Értesítési név, cím és elektronikus elérhetőség:
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .............................

............................................... , ..................................................…..
(hely)
(dátum)
Amennyiben az általam javasolt szemleidőpont a szemlekérelem benyújtásától számított ügyintézési
határidőn túli időpontra esik, kérem az eljárás szüneteltetését, egyúttal külön értesítés nélkül
tudomásul veszem, hogy a kérelmemre indult eljárás az általam megjelölt szemlenapon folytatódik.

......................................................... , ....................................................................
(a tulajdonos / üzembentartó, vagy meghatalmazott képviselő neve, aláírása)
* Kérjük jelölni, amennyiben nem a vízi jármű szemlétől elkülönítetten kérik a vizsgálatot.
*** A 18b és 18c sorokat csak úszómű esetén kérjük kitölteni, illetve a megfelelőt jelölni.
3

A szemlekérelmet legalább 10 nappal a vizsgálat kért időpontja előtt kérjük benyújtani.
A szemlekérelemhez kérjük csatolni a vizsgálati díj befizetéséről szóló igazolást.

Szemlebizottság előtti vízi jármű műszaki vizsgálat kezdeményezése esetén, a felkért bizottsági tagok
díjazásának kalkulált előlegét a szemledíjtól elválasztottan szíveskedjenek utalni és az igazolást csatolni.
A díjakat a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.(IX.1.) KöViM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az
eljárási díj megfizethető személyesen, ügyfélszolgálati időben, a helyben működő pénztárunkban, átutalással az
Innovációs és Technológiai Minisztérium 10032000-00290713-38100004 számú, közlekedési hatósági bevétel
beszedési számlájára. A Szemlekérelem a 13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet 8. melléklet függeléke alapján készült.
A hajózási hatósági eljárás kitöltött szemlekérelem és mellékletei benyújtásával, az eljárási díj megfizetésével indul.
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