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Tájékoztató 
Kedvtelési célú kishajók és motoros vízi sporteszközök időközi üzemképességi 

vizsgálatai időpontjairól és helyszínéről a hajózási hatósági ügyfélpontokon 

SZEMLEIDŐPONTOK HELYBEN 

Komáromban, Mohácson, Siófokon, Tokajban, Szegeden 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 
A hajózási hatóság a kedvtelési kishajók és motoros vízi sporteszközök időszakos 
üzemképességi vizsgálatait helyben, az öt Hajózási Hatósági Szolgálati és Ellenőrzési Ponton is 
lehetővé tette. 

A helyi szemlékre Komáromban, Mohácson, Tokajban, Szegeden február hónaptól minden 

héten,  Siófokon április első hetétől október utolsó hetéig,  hétfőn, délelőtt,  08.30-tól 11.30-ig  

biztosítunk lehetőséget (kivétel az a hétfői nap, amely nem munkanap) előzetes jelentkezést és 

szemlekérelem befogadást követően. 

A fenti helyszíneken előzetesen benyújtott szemlekérelemre tartjuk meg a kedvtelési célú kishajók 
és motoros vízi sporteszközök időszakos üzemképességi vizsgálatait, az időpont egyeztetés 
érdekében az alábbiakban közöljük ügyfélpontjaink elérhetőségeit: 
 

Hajózási Hatósági Szolgálati 
és Ellenőrzési Pont 

Elérhetőségek: 

cím: telefonszám: 

Komárom 2900 Komárom, Szent István tér 3. 
+36 (1) – 8159 – 696 
 

Mohács 7700 Mohács, Indóház u. 2. 
+36 (1) – 8159 – 619 
+36 (1) – 8159 – 621 

Siófok 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. *
) +36 (1) – 3731 – 457 

+36 (1) – 8159 – 623 

Tokaj 3910 Tokaj, Benedek Pál u. 29. 
+36 (1) – 8159 – 626 
+36 (1) – 8159 – 632 

Szeged 6721 Szeged, Lechner tér 14.  
+36 (1) – 8159 – 624 
 

 

Szemlekérelmeiket hétfőn, szerdán és pénteki napon, ügyfélfogadási időben nyújthatják be. 

 *
)
 A siófoki hajózsilip körzetében folyamatban lévő munkák miatt március hónaptól változás 

lehetséges, kérje kollégáink tájékoztatást. 

A gördülékeny ügyintézés érdekében kérjük, hogy a szemlekérelmet a választott szemlenapot 
legalább 4 munkanappal megelőzően, lehetőleg az előző hét elején  szíveskedjenek benyújtani! 

Megjegyzések: 

A választott vizsganapra jelentkezésüket a szemlekérelem lap  nyomtatvány** felhasználásával nyújthatják 

be. A hajózási hatósági eljárás a szemlekérelem benyújtásával és az eljárási díj megfizetésével indul. 

A kedvtelési célú kishajók és motoros vízi sporteszközök időszakos üzemképességi vizsgálatának 
elvégzésre irányuló eljárás megindítását Ügyfeleink a következők benyújtásával kérelmezhetik: 

1. szemlekérelem lap** a szükséges adatok, a vizsgahelyszín és időpont egyeztetésére. 

2. az eljárási díj megfizetésének igazolása.*** 
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Az eljárási díj megfizetésének lehetőségei: 

- helyben kibocsátott postai készpénz-átutalási megbízás felhasználásával postán befizethető vagy 

- átutalással teljesíthető, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 

  10032000-00290713-38100004 számú közlekedéshatósági bevétel beszedési számlájára. 

 

Ha Ügyfelünk, előre nem látható ok miatt, a kérelmezett időpontra bejelentett kishajó vagy motoros vízi 
sporteszköz szemléjének lemondására kényszerül, azt legkésőbb a vizsgát 2 munkanappal megelőzően 
teheti meg, ellenkező esetben a szemlét – ismételt díjfizetés mellett – újból kérelmeznie kell. 

Amennyiben nem a tulajdonos vagy az üzembentartó jár el a kishajó, motoros vízi sporteszköz 
vizsgáztatásánál úgy a jogszabályoknak megfelelő meghatalmazással** rendelkező személy képviselheti 
az ügyfelet. 

A kishajót, motoros vízi sporteszközt szemlére üzemkész, tiszta állapotban, az előírt felszerelésekkel és 
okmányokkal együtt kérjük bemutatni. 

A balatoni helyszínen motoros vízi sporteszközt vízre tenni nem lehet, így itt ezt a típusú belsőégésű 
motoros vízi járművet szemlézni nem lehet és belsőégésű motorral hajtott kishajó csak érvényes 
üzemeltetési engedély birtokában jelentkezhet időközi üzemképességi szemlére. 

Amennyiben a kishajó főméreteiben, stabilitásában vagy főüzemi alkotórészeiben változás történt (pl.: 
eredeti testkialakítás módosítása, motorcsere, stb.) akkor nem időszakos szemlére, hanem üzembe 
helyezési vizsgálatra kell bejelenteni a kedvtelési célú kishajót vagy a motoros vízi sporteszközt. 

Ha Ügyfelünk az üzemképességi vizsgálatra jelentkezése formai okok miatt nem fogadható el, erről 
hiánypótlási felhívás kibocsájtásával értesítjük. 

Az üzemképességi szemle során a kishajót, a motoros vízi sporteszközt és okmányait megvizsgáljuk, 

amennyiben a műszaki állapotot megfelelő, a vizsgálati jegyzőkönyvben e tényt rögzítjük, és az okmányba 

bejegyezésre kerül az üzemképesség új lejárati dátuma. Ha nem megfelelő a kishajó vagy a motoros vízi 

sporteszköz műszaki állapota, a vizsgálati jegyzőkönyvben e tény rögzítése mellett előírjuk az újabb 

vizsgálatot. A jegyzőkönyv eredeti példányát a szemle végén átadjuk, amelyet szíveskedjenek Ügyfeleink a 

soron következő üzemképességi vizsgálatig megőrizni. 

A szemleidőpont előre nem látható ok miatti, esetleges változásáról Ügyfeleinket értesítjük. 

 

 

 

 

**  A szemlekérelem lap nyomtatványt, a meghatalmazás mintát, valamint a kedvtelési célból üzemeltetett 

kishajók előírt felszerelésének listája, a felszerelési jegyzéket ügyfélfogadásainkon rendelkezésükre tudjuk 

bocsátani, illetve honlapunkról letölthető. 
A belvízi kishajók kötelező felszerelése a hatályos Hajózási Szabályzat II. Rész, II-2. melléklet II. szakasz alatti 
táblázatból megismerhető. 

*** Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, 

illetve az ügyfélszolgálati telefonszámunkon is állunk szíves rendelkezésükre, továbbá a leggyakoribb eljárási 
díjakat a szemlekérelem lap  alsó részén feltüntettük. 
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