Iktatószám:

Dátum:

Átvevő:

KÉRELEM LAP
A vízi jármű neve (ha van):

Lajstromszám:

A kérelem tárgya, amelyben a hatóság döntését kérem: A kérelem tárgyát szíveskedjék „ X ”-el jelölni!
Tulajdonjog, vagy változásának bejegyzése:  Üzembentartói jog, vagy változásának bejegyzése, törlése: 
Jelzálogjog bejegyzése, törlése:  Egyéb jog bejegyzése, vagy tény feljegyzése, törlése: 
Lajstromból való törlés: 
Okmánycsere, vagy pótlás:  a pótlás oka: ………………………..…………….
Lajstromadat módosítása: 
Egyéb lajstromozási eljárás és megnevezése:............................................
Egyéb jog, tény be-, vagy feljegyzésénél pontos megnevezés: ………..……………..…..……………………….
1. A kérelmező (jogosult) adatai: (Kérjük, több jogosult esetén minden jogosult töltsön ki Kérelem Lapot.)
Neve (születéskori neve), cég neve:……………….................................………………………………............……...
Tulajdoni hányad: ……………………………………..………………………………………………………………...……
Címe (lakcím/székhely): .………………………………………………………………...........…………………....………
Születési hely, idő, anyja neve (magánszemély esetén): ……………………………………………………………..
Cégjegyzékszám, bírósági bejegyzés száma (szervezetek esetén): .…..…………………………………......……
A képviselő, meghatalmazott neve (ha van): …………………...……………….………......………………...............
Telefonszám (melyen elérhető): ……………………………………………………………………………………………
2. A vízi jármű (úszólétesítmény) adatai:
Rendeltetése: kedvtelési: ,

egyéb célból üzemeltetett: ...…………………………………..………………….

Jellege (kishajó, vízi sporteszköz, úszómű, úszómunkagép, nagyhajó):…………….....……………………….…
Típusa, test sorozatszáma (HIN, CIN):.……………………………………, ………..…..…..…………………..……....
Maximális vízkiszorítása (kishajó és vízi sporteszköz esetén nem kell megadni):.……………………………….t
3. Motor/motorok adatai (ha van):
Típus/szériaszám, sorozatszáma (motorszám):.…………………………………. ………………………….………...
Típus/szériaszám, sorozatszáma (motorszám):………………………...……….., .…………………………..……….
A csatolt mellékletek felsorolása:
…………………………………………………………………………….....................................…………………………………..

Dátum:.…………………………………….

Aláírás:.………………………………………………………..

(jogosult vagy képviselő, v. meghatalmazott)
Aláírásommal hozzájárulok megadott személyes adataimnak, a hivatal által, jogszabályi felhatalmazás alapján való
kezeléséhez és felhasználásához.
A tulajdonjog bejegyzés díja kedvtelési célból üzemeltetett kishajó, motoros vízi sporteszköz esetén: 31.000,- Ft.
Egyéb kérelmezett jogonként: 31.000,- Ft., A feljegyezhető tények esetén, tényenként: 31.000,- Ft.
Hajóokmány pótlása: 14.000,- Ft, Lajstromadat változás és lajstromból törlés: 17.000,- Ft.
**
Egyéb díjak esetén szíveskedjék tájékoztatásunkat kérni!
A Kérelem Lap letölthető az NKH honlapjáról: www.nkh.hu
** Az eljárások igazgatási szolgáltatási díját a 27/2012. (V.25.) NFM rendelettel módosított 29/2001.(IX.1.) KöViM rendelet állapítja meg.
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