SZEMLEKÉRELEM
Az alábbiakban leírt úszólétesítmény szemléjét a …Nemzeti Közlekedési Hatóság……
….Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal … által vezetett ..................... szemlebizottságnál
üzembe helyezés előtti szemlére – időközi szemlére – rendkívüli szemlére – ellenőrző
utószemlére – önkéntes szemlére – típusengedélyezési eljáráshoz – ………….. - kérjük.*
1.
A tulajdonos/üzembentartó neve és címe: ........................................................................
......................................................................................................................................................... ..................

2.

Az úszólétesítmény neve: ..................................................................................................

3.

A lajstromozás helye és száma: ........................................................................................

4.

Anyakikötő: ........................................................................................................................

5.

Hivatalos 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 hajóbizonyítványt, illetőleg úszómunkagép bizonyítványt az alábbi vízterületre kérjük:
...........................................................................................................................................................................

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)
megfelelően kiállított Jóváhagyási bizonyítvánnyal.
kiállítás ideje: .....................................................................................................................
kiállító szerv: ......................................................................................................................
érvényes: ...................................................................................................................... –ig

*

A nem megfelelőt kérjük kihúzni.
Parti szemle esetén az „időközi szemlére” megjelölés mellett a „parton” kiegészítést kérjük feltüntetni.
A köbözést kérjük külön megjelölni.
HAJÓZÁSI FŐOSZTÁLY
HAJÓÜZEMBIZTONSÁGI ÉS REGISZTERI OSZTÁLY
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18.

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

18a* Rendeltetése: kedvtelési: , egyéb célból üzemeltetett:....................................................
18b* Úszómű estén: felépítményes  , nem felépítményes  …………………………………….

……………………………………………………………………………………………...
19.

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

Telefonszám: .......................................................................………………………….……..
20.

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

21.

Értesítési név és cím:
.................................................................................................................................. .........................................
………………………………………………………………………………………….……………………..

............................................... , ..................................................…..
(hely)
(dátum)
Amennyiben az általam választott szemleidőpont a kérelem benyújtásától számított 21 napon túli
időpontra esik, kérem az eljárás felfüggesztését a kérelmezett szemle időpontjáig; egyúttal tudomásul
veszem, hogy a kérelemre indult eljárás felfüggesztésre került és az általam megjelölt szemlenapján
folytatódik.

............................................................................................................................
(a tulajdonos/üzembentartó vagy képviselőjének neve, aláírása)
A *-gal jelölt sorokat csak úszómű esetén kérjük kitölteni.
A Szemlekérelem nyomtatvány a 13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet 7. § (1) bekezdés alapján készült.
A szemlekérelmet legalább 10 nappal a vizsgálat kért időpontja előtt kérjük benyújtani.
A szemlekérelemhez kérjük csatolni a vizsgálati díj befizetéséről szóló igazolást.
Az egyes szemlék díjait a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló, a 27/2012. (V.25.) NFM rendelettel
módosított 29/2001.(IX.1.) KöViM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

