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HAJÓZÁSI HATÓSÁGI  TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A tengeren üzemeltetett kishajók  ADRIAI  kijelölt üzemképességi szemleidőpontjairól 

2020. évben 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 

2020. évben az Adrián, horvátországi kikötőkben az alábbiak szerint, előzetes kérelemre tartjuk 
meg a tengeren üzemelő kishajók első üzembe helyezési vagy időszakos üzemképességi 
vizsgálatait a következő időtartamokban: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kérjük, a vizsgálatok helyszíneit és időpontjait a fentiek alapján szíveskedjenek kiválasztani. 

A kiválasztott vizsgára vonatkozó jelentkezésüket az időpont és helyszín egyeztetésére szolgáló 
Szemlekérelem lap  nyomtatvány* felhasználásával nyújthatják be. A hajózási hatósági eljárás a 
szemlekérelem benyújtásával és az eljárási díj megfizetésével indul. 

Az üzembe helyezési- és az időszakos üzemképességi vizsgálat elvégzésre irányuló hajózási 
hatósági eljárást Ügyfeleink a következők benyújtásával indíthatják: 

1. Szemlekérelem*, a szükséges adatok, a vizsgahelyszín és időpont egyeztetésére. 

2. Nyilatkozat*, amelyben a szemlekérelmet benyújtó Ügyfelünk vállalja és megelőlegezi a hajózási 
hatóság kijelölt képviselőinek az utasbiztosításából, a szállás- és útiköltségéből, valamint napidíjából 
adódó, előzetesen kalkulált járulékos költséget. 

3. Az eljárási díj, és a járulékos költség megfizetésének igazolása.** 

Az eljárási díj megfizethető: 

- személyesen befizethető, pénztári időben (hétfő: 12.30-15.30, szerda: 08.30-12.00 és 12.30-15.30, 
péntek: 08.30-12.00), a helyben működő pénztárunkban, 

- átutalással, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00290713-38100004 számú közlekedéshatósági bevétel beszedési számlájára. 

A külföldön végzendő hajószemle előzetesen kalkulált járulékos költségét az eljárási díjtól 
elkülönítve, a fenti számlaszámra történő átutalással kérjük befizetni a szemlekérelem 
benyújtásától számított 5 napon belül. 
 

A kérelmezett vizsgálatok végleges költsége tartalmazza a felmerülő autópályadíj, üzemanyag és 
kompjegy, a vizsgabiztosok napidíját, szállásköltségét, valamint biztosítását, így az egy főre eső tényleges 
költség eltérhet a befizetett előleg összegétől. A tényleges költségekről számviteli bizonylatot állítunk ki. 
A befizetett előleghez képest jelentkező túlfizetést visszautaljuk, a felmerülő pótbefizetésről díjfizetési 
felhívást bocsájtunk ki fizetési határidő megadásával. 

A tényleges költségek elszámolása a vizsgálatok elvégzését követően történik, melyről értesítést küldünk, 
és a befizetésről számviteli bizonylatot állítunk ki. 

1. április 06. – 09.  

2. június 15. – 19.  

3. augusztus 10. – 14.  

4. szeptember 14. – 18.  
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4. Meghatalmazás (ha szükséges), amennyiben Ügyfelünk a vizsgálat helyszínén valamely okból nem 
tud személyesen megjelenni. Kérjük, hogy a vizsgálat során Ügyfelünket képviselő, magyar nyelvet 
beszélő személy részére szóló meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott telefonos 
elérhetőségét is. Meghatalmazás minta ügyfélfogadásunkon rendelkezésükre áll, illetve honlapunkról 
letölthető. 

A fentiek szerint elvégzendő vizsgálat pontos időpontjának egyeztethetősége, illetve az előzetes 

ügyintézés időigénye érdekében kérjük Ügyfeleinket, hogy a kérelmet a kiválasztott időtartam első 

napja előtt,  legalább 20 nappal  szíveskedjenek benyújtani! 

Ha a szemlét valamely okból nem lehet megtartani és a vizsgálat elvégzésének időpontját Ügyfelünk 
módosítani kívánja, azt a kérelmezett időpontot megelőzően legalább 5 munkanappal írásban kérjük 
jelezni, ellenkező esetben a következő, kérelmezett szemle eljárási díját újból meg kell fizetni. 

A hajót a szemlén üzemkész, tiszta állapotban, az előírt felszerelésekkel és okmányokkal együtt kérjük 
bemutatni. 

Az üzemképességi szemle során a kishajót 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 műszaki állapota, a vizsgálati 

jegyzőkönyvben e tény rögzítése mellett előírjuk az újabb szemlét. A jegyzőkönyv eredeti példányát a 

szemle végén átadjuk, amelyet szíveskedjenek a soron következő üzemképességi vizsgálatig megőrizni. 

Ha Ügyfelünk az üzemképességi vizsgálatra jelentkezése formai okok miatt nem fogadható el, erről 
értesítjük, és hiánypótlási felhívást bocsátunk ki. 

 

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

Tisztelt Ügyfeleinket  kérjük a fentiek szíves figyelembe vételére. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  A Szemlekérelem lap és a Nyilatkozat nyomtatványok, az adriai (horvátországi) vizsga időpontok, valamint a 

tengeren üzemeltetett kishajók előírt felszerelésének listája ügyfélfogadásunkon rendelkezésükre áll, illetve 

honlapunkról letölthető. 

** Az eljárási díjakkal, valamint a járulékos költséggel kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, 

személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36-1- 4741-795) állunk szíves 
rendelkezésükre, továbbá a leggyakoribb eljárási díjakat a Szemlekérelem lap  alsó részén feltüntettük. 
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