KÉRELEM LAP TERVJÓVÁHAGYÁSHOZ
Az úszólétesítmény neve,
egyedi azonosítója (ha van):

Az úszólétesítmény
lajstromszáma (ha van):

A kérelem tárgya, amelyben a hatóság döntését kérem: (A kérelem tárgyát szíveskedjék „ X ”el jelölni!)
Új úszólétesítmény építési terveinek jóváhagyása:  Átépítési terv felülvizsgálata, jóváhagyása: 
Úszólétesítmény egyes részeit érintő átépítési terv jóváhagyása: 
Lejárt érvényességű terv felülvizsgálata: 
Típusterv felülvizsgálata, jóváhagyása:



Lejárt érvényességű típusterv felülvizsgálata:

Jóváhagyás nélküli, átdolgozásra visszaküldött részlettervek újabb felülvizsgálata:
1.





A kérelmező adatai: (Kérjük, szíveskedjék pontosan kitölteni. A telefonszám mellett további elérhetőség is feltüntethető.)

Neve, cég megnevezése: …………….………….................................………………………........………………………..……
Címe (lakcím/székhely): ..……………………………………………………………………………...........……..………....………
Cégjegyzékszám, bírósági bejegyzés száma (szervezet esetén): ……………..………………………………………….…..
A képviselő, meghatalmazott tervező neve: …………………………...…………………………………......………………......
Telefonszám (melyen elérhető): ……………………………………………………………………………………………………

2. Az úszólétesítmény adatai:
(nagyhajó, önjáró úszómunkagép, önjáró komp, gépnélküli nagyhajó, nem önjáró komp, kishajó, motoros vízi
sporteszköz, gépnélküli kishajó, úszómű, nem önjáró úszómunkagép, csónak, veszélyes áruszállító és tároló úszólétesítmény,
egyéb úszólétesítmény)

Jellege:

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

Típusa, építési száma (ha van): .……………………………………………, ….…………………..…………………..……......
Rendeltetése: kedvtelési  egyéb célból üzemeltetett , Felépítése: felépítményes
3. A csatolt mellékletek felsorolása (tervjegyzék):










,

felépítmény nélküli



(A terveket két, eredeti példányban és aláírva kérjük benyújtani.)

Meghatalmazás (a tervek elkészítésére, ügyintézésre),  Tervezői jogosultság igazolása, szám:....………………..
Műszaki leírás, szám:……………………..………….  Általános elrendezési rajz, szám:……………………..……..
Általános szerkezeti rajz, szám:……………………  Vizek szennyezését kizáró berendezés rajza, szám:....….
Általános géptéri elrendezés rajz, szám:…………  Vonalterv, szám:…..…  Jellemző görbék, szám:......…..
Szilárdsági számítás, szám:…………………………  Stabilitásszámítás diagramokkal, szám:…………………...
Lékesedés számítás személyhajónál, szám:……..  Főborda, borda és válaszfalak rajz, szám:………………...
Főgépek alapozási rajza, szám:…………………….  Tengelyvezeték és hajtóberendezés rajza, szám:………...
Csavartengely torzióslengés számítás, szám:…..  Fedélzeti gépek rajza és elrendezése, szám:………………
A tervjegyzék folytatása a Kérelem Lap Tervjóváhagyáshoz nyomtatvány túloldalán!

HAJÓZÁSI FŐOSZTÁLY
HAJÓÜZEMBIZTONSÁGI ÉS REGISZTERI OSZTÁLY
1066 Budapest, Teréz krt. 62. • 1387 Budapest 62., Pf.: 30. • telefon: +36 1 474 1795 • fax: +36 1 311 1412
www.nkh.gov.hu

A csatolt mellékletek felsorolása (tervjegyzék): (A terveket két, eredeti példányban és aláírva kérjük benyújtani)









Csőrendszer rajz 1., szám:……………………..……  Csőrendszer rajz 2., szám:……………………..……………..
Csőrendszer rajz 3., szám:…………………………..  Csőrendszer rajz 4., szám:....…………………………………

 Navigációs berendezések rajza, szám:.…………………….
Jelzőberendezések rajza, szám:……………………  Villamos hálózatok rajza 1., szám:....………………………..
Villamos hálózatok rajza 2., szám:…………………  Villamos hálózatok rajza 3., szám:…………………………..
Mentőeszközök elhelyezési rajza, szám:………….  Személyhajó utas-elhelyezési rajza, szám:………………..
Egyéb részletterv 1., szám:…………………………..  Egyéb részletterv 2., szám:…………………………………..
Kormányberendezés rajza, szám:………………….

Az úszólétesítmény építési (átépítési) tervét 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.
Azoknál a gépeknél, berendezéseknél és felszereléseknél, amelyek megfelelőséget vizsgáló és tanúsító, elismert szervezet
megfelelőséget tanúsító bizonylatával rendelkeznek, elegendő csupán az általános elrendezési tervrajz benyújtása.
A hajózási hatóság indokolt esetben egyes rajzok, számítások benyújtása alól felmentést adhat, illetőleg a felsoroltakon kívül további
rajzok vagy számítások benyújtását kérheti.
Átépítés, amikor az úszólétesítmény teste, felépítménye, gépi vagy egyéb berendezése átalakításra kerül, amelynek 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, amennyiben az átépítés a stabilitásra vagy a hajótest szilárdságára
kihat, az erre vonatkozó számításokat is be kell nyújtani.
Az 1. és 2. zónában üzemeltetésre szánt úszólétesítmények szilárdságát elismert hajóosztályozó társaság előírásai szerint kell
ellenőrizni!
Úszólétesítmény, úszólétesítmény elemének tervezésére vonatkozó jogosultságot a tervek benyújtásával együtt kell igazolni.
A jogosulatlan személy által készített tervet a hajózási hatóságnak tartalmi vizsgálat nélkül kell elutasítania!
Az úszólétesítmény jóváhagyott terv szerinti építését a hajózási hatóság az úszólétesítmény üzembe helyezése előtt, illetve
átépítése után ellenőrzi.
Az úszólétesítmény építési (átépítési) terveinek felülvizsgálatával, jóváhagyásával kapcsolatos ügyekben az ügyintézési határidő 60 nap.

Dátum:.………………………………………….

Aláírás:.………………………………………………………..
(Kérelmező, képviselő vagy meghatalmazott tervező)

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

Az építési (átépítési) tervek felülvizsgálatának, jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díjai:
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, nem önjáró úszómunkagép, felépítménnyel rendelkező úszómű esetén:
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. **
Egyéb díjak esetén szíveskedjék tájékoztatásunkat kérni! **
**

A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló, a 27/2012. (V.25.) NFM rendelettel módosított 29/2001. (IX.1.) KöViM rendelet alapján
A Kérelem Lap Tervjóváhagyáshoz letölthető az NKH honlapjáról: www.nkh.hu

