ADATLAP
A és B kategóriájú hajóvezetői képesítő okmány kiállításához
(cseréjéhez, pótlásához)
Kérjük a személyazonosító okmány adataival megegyezően, nyomtatott nagy betűkkel kitölteni!
Előtag:

Családi név:

Utónév(ek):

Születési idő (év, hó, nap):

Születési hely:

Ország:

Állampolgárság:

Személyazonosító okmány típusa:
 Személyi igazolvány
 Útlevél
 Vezetői engedély
Értesítési cím:

Személyazonosító okmány
száma:

Állandó lakóhely:

Tel:
E-mail:

Meglévő hajóvezetői képesítés típusa:
Meglévő hajóvezetői képesítés törzskönyvi
 Hajóskapitány
száma:
 Hajóvezető „A”
 Hajóvezető „B”
Radarhajós képesítés törzskönyvi száma (ha van): III. szintű (tengeri part menti navigációs)
vonalvizsga száma (ha van):
Az elkészült okmány átvételének a helye:
 A megadott értesítési címre kérem postázni
 NKH Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság (1066 Budapest, Jókai u. 34.)
 MAHOSZ (1051 Budapest, Kossuth Múzeum hajó)
Bíróság/rendőrség eltiltotta-e valamely vízijármű vezetésétől?
...............................………

 igen

nem


Meddig?

Bevonás hatálya alatt áll-e képesítése ?  igen  nem Meddig? ........……… Ki vonta be: ......................................
Áll-e cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt ?

 igen

 nem

Tudomásul veszem, hogy a hajózási hatóság a vizsgabizonyítványt visszavonja, a vizsgabizonyítvány kiadásának
alapjául szolgáló iratok meghamisítása, vagy hamis adatok közlése esetén.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek; egyúttal
hozzájárulok személyes adataim hajózási hatóságnál történő nyilvántartásához.

Kelt:..................................................................................

a kérelmező aláírása

Benyújtandó mellékletek: (a hajózási hatóság tölti ki!)



Befizetést ig. bizonylat
Radarhajós okmány
másolat




2 db. szabványos
igazolványkép
sikeres gyakorlati vizsga
igazolás




Hajóvezetői okmány
másolat
Gyakorlati idő igazolás

Hajózási Főosztály, Hajózási Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály
1066 Budapest, Teréz krt. 62. • 1387 Budapest 62., Pf.: 30. • telefon: +36 1 8159-646 • fax: +36 1 8159-659
www.nkh.hu

Tájékoztató
a belvízi A és B kategóriájú hajóvezetői képesítő okmány
kiállításához szükséges adatlap kitöltéséről és a benyújtandó
mellékletekről
Tisztelt Ügyfelünk!
Amennyiben Ön 2009. május 1-je előtt kiállított „hajóskapitány” vagy „hajóvezető A”
képesítéssel rendelkezik, ezen adatlap kitöltésével és a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz
történő benyújtásával „B kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány” kiállítását kérelmezheti.
Amennyiben a fenti feltételeken túl sikeres tengeri vonalismereti (navigációs) különbözeti
vizsgával is rendelkezik „A kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány” kiállítását
kérelmezheti.
Az adatlapot kérjük olvashatóan, a személyazonosító okmány adataival megegyezően,
nyomtatott nagy betűkkel kitölteni!
Személyazonosító okmány típusa, a meglévő hajóvezetői képesítés típusa, az elkészült
okmány átvételének a helye, valamint a nyilatkozat rovatokban a kívánt szöveg előtti
négyzetet X-el szíveskedjenek megjelölni.
A meglévő képesítéseinek a törzskönyvi számát az okmány jobb felső sarkában lévő szürke
mezőben találja.
A korábbi hajóvezetői és radarhajós képesítéseinek a másolatát, lehetőség szerint
szíveskedjék csatolni.
2009. május 1-je előtt kiállított „hajóskapitány” és/vagy „hajóvezető A” és/vagy „hajóvezető
B” bizonyítványát legkésőbb az új okmány személyes átvételekor le kell adnia.
Amennyiben a korábban kiállított képesítése elveszett, erről írásban kell nyilatkozatot tennie.
A hajóvezetői okmánnyal egy időben a vonalvizsga bizonyítvány is kiállításra kerül, ezért
kérjük, hogy kérelméhez 2 db. szabványos igazolványképet is szíveskedjen csatolni.
Kérjük, hogy „a kérelmező aláírása” szöveg feletti dupla vonallal keretezett mezőn belül
úgy írjon alá, hogy aláírása ne érintkezzék a kerettel.
Az okmányok kiállításának igazgatási szolgáltatási díja, valamint az elveszett okmány
pótlásának díja darabonként 3000 Ft, így a két okmány kiállításáért összesen 6000 Ft-ot kell
fizetni. A kérelmüket benyújtók a helyszínen készpénzben, vagy banki átutalással fizethetik
meg az eljárási díjat, amiről bővebb információt a „banki átutalás tájékoztató” letöltésével
kaphatnak.
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