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HAJÓZÁSI HATÓSÁGI  TÁJÉKOZTATÓ 

 

kishajók és motoros vízi sporteszközök üzemképességi vizsgálatai időpontjairól és 
helyszínéről 

2020. évben 

BUDAPESTI  SZEMLEIDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 
2020. évben Budapesten az alábbi időpontokban és helyszíneken tartjuk meg előzetes kérelemre kishajók és 
motoros vízi sporteszközök üzembe helyezési- vagy időszakos üzemképességi vizsgálatát: 

Kérjük Ügyfeleinket, a szemlekérelmet a választott időpont előtt  legalább 10 nappal  nyújtsák be. 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az üzemképességi vizsgálatra jelentkezésüket - a szemlekérelmet és az 
eljárási díj megfizetésének igazolását – személyesen ügyfélszolgálatunkon nyújthatják be, vagy 
elektronikus úton az eredeti példányok szkennert változata megküldésével, illetve e-papíron vagy 
postai úton küldhetik meg. 

Visszajelzést csak abban az esetben küldünk, ha a szemlekérelem lap kitöltése hiányos, illetve a 
díjfizetés igazolása nem történt meg. 

Hiánytalan szemlekérelem esetén külön visszaigazolást nem küldünk, az alábbi felsorolásból 
kiválasztott időpontra a hajót besoroljuk. 

február 

5. 09 óra Római part „Király” motorcsónak szerviz (1.) 

12. 09 óra Hajógyári-sziget Viking Yacht Club kikötő (2.) 

19. 09 óra Soroksári Duna 57 fkm. „RSD Dokk” kikötő (3.) 

26. 09 óra Újpesti-öböl 
Hajójavító 1, 2 hajóállás, Újpesti 

öböl, Északi összekötő vasúti híd 
(4.) 

március 

4. 09 óra 
Budafok „Tomos” kikötő (5.) 

Római part „Király” motorcsónak szerviz (6.) 

11. 09 óra 

Soroksári Duna 57 fkm.  „RSD Dokk” kikötő (7.) 

Újpesti-öböl 
Hajójavító 1,2 hajóállás, Újpesti 

öböl, Északi összekötő vasúti híd 

(8.) 

18. 09 óra 
Hajógyári-sziget Viking Yacht Club kikötő (9.) 

Római part „Király” motorcsónak szerviz (10.) 

25. 
09 óra FOKA-öböl „Marina Part” kikötő (11.) 

10 óra Budakalász „SilverDock” kikötő (12.) 

április 

1. 09 óra 
Újpesti-öböl Prestige Yacht Club kikötő 

(Bp. XIII. ker. Meder u. 9.) 
(13.) 

Római part  „Király” motorcsónak szerviz (14.) 

8. 09 óra 
Hajógyári-sziget Viking Yacht Club kikötő (15.) 

Soroksári Duna 57 fkm. „RSD Dokk” kikötő (16.) 

15. 09 óra 
Budafok „Tomos” kikötő (17.) 

Római part „Király” motorcsónak szerviz (18.) 

22. 09 óra 
Újpesti-öböl  

Hajójavító 1,2 hajóállás. Újpesti 

öböl, Északi összekötő vasúti híd 

(19.) 

Hajógyári-sziget Viking Yacht Club kikötő (20.) 

29. 
10 óra Budakalász „SilverDock” kikötő (21.) 

09 óra FOKA-öböl „Marina Part” kikötő (22.) 
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május 

6. 09 óra 
Soroksári Duna 57 fkm. „RSD Dokk” kikötő (23.) 

Római part „Király” motorcsónak szerviz  (24.) 

13. 09 óra 
Budafok „Tomos” kikötő (25.) 

Hajógyári-sziget Viking Yacht Club kikötő (26.) 

20. 09 óra 
Újpesti-öböl  

Prestige Yacht Club kikötő 
(Bp. XIII. ker. Meder u. 9.) 

(27.) 

Római part „Király” motorcsónak szerviz (28.) 

27. 
09 óra Hajógyári-sziget Viking Yacht Club kikötő (29.) 

10 óra Budakalász „SilverDock” kikötő (30.) 

június 

3. 09 óra 

Soroksári Duna 57 fkm. „RSD Dokk” kikötő (31.) 

Újpesti-öböl 
Hajójavító 1,2 hajóállás. Újpesti 
öböl, Északi összekötő vasúti híd 

(32.) 

10. 09 óra 
Római part „Király” motorcsónak szerviz (33.) 

Hajógyári-sziget Viking Yacht Club kikötő (34.) 

17. 09 óra 

Budafok „Tomos” kikötő (35.) 

Újpesti-öböl 
Prestige Yacht Club kikötő 
(Bp. XIII. ker. Meder u. 9.) 

(36.) 

24. 
09 óra FOKA-öböl „Marina Part” kikötő (37.) 

10 óra Budakalász „SilverDock” kikötő (38.) 

július 

1. 09 óra 
Soroksári Duna 57 fkm. „RSD Dokk” kikötő (39.) 

Római part „Király” motorcsónak szerviz (40.) 

8. 09 óra 
Újpesti-öböl 

Hajójavító 1,2 hajóállás, Újpesti 
öböl, Északi összekötő vasúti híd  

(41.) 

Hajógyári-sziget Viking Yacht Club kikötő (42.) 

15. 09 óra 
Budafok „Tomos” kikötő (43.) 

Római part „Király” motorcsónak szerviz (44.) 

22. 09 óra 
Újpesti-öböl 

Prestige Yacht Club kikötő 
(Bp. XIII. ker. Meder u. 9.) 

(45.) 

Hajógyári-sziget Viking Yacht Club kikötő (46.) 

29. 
09 óra FOKA-öböl „Marina Part” kikötő (47.) 

10 óra Budakalász „SilverDock” kikötő (48.) 

augusztus 

5. 09 óra 
Római part „Király” motorcsónak szerviz (49.) 

Soroksári Duna 57 fkm. „RSD Dokk” kikötő (50.) 

12. 09 óra 

Hajógyári-sziget Viking Yacht Club kikötő (51.) 

Újpesti-öböl 
Hajójavító 1,2 hajóállás, Újpesti 
öböl, Északi összekötő vasúti híd 

(52.) 

19. 09 óra 
Római part „Király” motorcsónak szerviz (53.) 

Budafok „Tomos” kikötő (54.) 

26. 
09 óra FOKA-öböl „Marina Part” kikötő (55.) 

10 óra Budakalász „SilverDock” kikötő (56.) 

szeptember 

2. 09 óra 
Soroksári Duna 57 fkm. „RSD Dokk” kikötő (57.) 

Hajógyári-sziget Viking Yacht Club kikötő (58.) 

9. 09 óra 

Római part „Király” motorcsónak szerviz  (59.) 

Újpesti-öböl 
Prestige Yacht Club kikötő 
(Bp. XIII. ker. Meder u. 9.) 

(60.) 

16. 09 óra 
Budafok „Tomos” kikötő (61.) 

FOKA-öböl „Marina Part” kikötő (62.) 

23. 09 óra Római part „Király” motorcsónak szerviz  (63.) 

30. 10 óra Budakalász „SilverDock” kikötő (64.) 

október 
7. 09 óra Soroksári Duna 57 fkm. „RSD Dokk” kikötő (65.) 

14. 09 óra Hajógyári-sziget  Viking Yacht Club kikötő (66.) 
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21. 09 óra Újpesti-öböl 
Hajójavító 1,2 hajóállás Újpesti 
öböl, Északi összekötő vasúti híd 

(67.) 

28. 09 óra Római part „Király” motorcsónak szerviz (68.) 

 

Kérjük, a vizsgálatok helyszíneit és időpontjait a fentiek alapján kiválasztani! 

 
A kiválasztott vizsganapra jelentkezésüket az időpont és helyszín egyeztetésére szolgáló Szemlekérelem lap * című 

nyomtatvány felhasználásával nyújthatják be. 

Az eljárás a szemlekérelem benyújtásával és az eljárási díj megfizetésével indul. 

Az időközi üzemképességi vizsgálatot Ügyfeleink a következők benyújtásával indíthatják: 

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

2. Az eljárási díj megfizetésének igazolása.** 

Az eljárási díj megfizetésének lehetőségei:  

- személyesen befizethető, pénztári időben, a helyben működő pénztárunkban, 

- átutalással a 10032000-00290713-38100004 számú közlekedési hatósági bevétel beszedési ITM- számlára. 

Ha Ügyfelünk, előre nem látható ok miatt, a kérelmezett helyszínre és időpontra bejelentett kishajó szemléjének 
lemondására kényszerül, azt legkésőbb a vizsgát 2 nappal megelőzően teheti meg, ellenkező esetben a szemlét – 
ismételt díjfizetés mellett – újból kezdeményeznie kell. 

Amennyiben nem a tulajdonos vagy az üzembentartó jár el a hajó vizsgáztatásánál úgy a jogszabályoknak megfelelő 
meghatalmazással rendelkező személy képviselheti az ügyfelet. 

A hajót szemlére üzemkész, tiszta állapotban, az előírt felszerelésekkel és okmányokkal együtt kell bemutatni. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  A Szemlekérelem lap nyomtatvány, a vizsgahelyszínek és időpontok, valamint a kedvtelési célból üzemeltetett kishajók előírt 

felszerelésének listája, a felszerelési jegyzék ügyfélfogadásunkon rendelkezésükre áll, illetve honlapunkról letölthető. 

**  Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve ügyfélszolgálati  
  telefonszámunkon (+36-1-4741-795) is állunk szíves rendelkezésükre. 


