Iktatószám:

Dátum:

BP/0804/

Átvevő:

/202….

KÉRELEM LAP
hajólajstromozási ügyben

A hajó neve: (ha van)

Lajstromszáma:

A kérelem tárgya, amelyben a hatóság döntését kérem: A kérelem tárgyát szíveskedjék „ X ”-el jelölni!
Lajstromozás, tulajdonjog bejegyzése vagy változás:  Üzembentartói jog bejegyzése vagy törlése: 
Jelzálogjog bejegyzése, törlése:  Lajstromadat módosítása (név, elnevezés, lakcím, székhely, motor): 
Lajstromból való törlés:  Okmánycsere vagy pótlás , a pótlás oka:………………………….……………..….
Egyéb jog, tény be- vagy feljegyzése, törlése , pontos megnevezéssel:…..……………………………………….
Egyéb lajstromozási eljárás , pontos megnevezéssel:…………..…….…………………………………………........…
1. A kérelmező (jogosult) adatai:

Kérjük, több jogosult esetén minden jogosult töltsön ki 1-1 Kérelem Lapot.

Neve (születéskori neve)/ cég neve:……………….................................………………………………............………...
Tulajdoni hányad: …………………………… személyazonosító okmány száma: …………………………..…………
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): ……………………....… elektronikus levélcím: …………….…………………..……
2. A hajó (vagy más úszólétesítmény) adatai:
Rendeltetése: kedvtelési: ,

A rendeltetést és a jelleget szíveskedjék „ X ”-el jelölni!

egyéb célból üzemeltetett: , azaz:…..……………………..……………………...

Jellege: kishajó , motoros vízi sporteszköz , úszómű , úszómunkagép ,

nagyhajó , komp 

Típusa, test sorozatszáma (HIN, CIN):.……………………………………, ………..…..…..…………………..………....
Maximális vízkiszorítása (kishajó és motoros vízi sporteszköz esetén nem kérjük megadni):………………….t.
3. Motor/motorok adatai (ha van):
Típus/szériaszám, sorozatszáma (motorszám):.…………………………………, ………………………….…………...
Típus/szériaszám, sorozatszáma (motorszám):………………………...……….., .…………………………..………....
Csatolt mellékletek: ……………………………………………………………………………………………………………
Ha a kérelmezett lajstromozási eljárást üzembe helyezés előtti szemle előzi meg, kérem az eljárás szüneteltetését a vizsgálatig,
egyúttal tudomásul veszem, hogy külön értesítés nélkül az általam kezdeményezett lajstromozási eljárás a sikeres szemléig szünetel.

Dátum:.…………………………………….

Aláírás:.………………………………………………………..
(jogosult vagy képviselő, vagy meghatalmazott)

Aláírásommal hozzájárulok személyes adataim a hatóság által, jogszabályi felhatalmazás alapján történő kezeléséhez, felhasználásához.

Kedvtelési célból üzemeltetett kishajó esetén a jogbejegyzés, ill. törlés, valamint a tény feljegyzés, ill. törlés díja, és motoros vízi sporteszköz tul. jog változás: 31.000,- Ft. Hajóokmány pótlása: 10.000,- Ft. Lajstromadat változás, illetve lajstromból törlés: 17.000,- Ft.
Az eljárások igazgatási szolgáltatási díját a 29/2001.(IX.1.) KöViM rendelet állapítja meg. Egyéb díjak esetén szíveskedjék tájékoztatásunkat kérni!
Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály
Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály
1138 Budapest, Váci út 188. - 1387 Budapest, Pf.: 1007. - Telefon: +36 1 474 1795 • Fax: +36 1 311 1412
E-mail: hajo.hur@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu,
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Fontosabb tudnivalók
a hajólajstromozási ügyek kezdeményezésével kapcsolatban
A lajstrom az hivatalos és közhiteles nyilvántartás, amely a hajókkal kapcsolatos legfontosabb jogokat, jogi szempontból
jelentős tényeket és adatokat tanúsítja (azonosító adatok, méretek, a hajóra bejegyzett jogok és feljegyzett tények).
A hajó lajstromozása a jogosult kifejezett kérelmére történik.
A hajólajstrom vezetésével kapcsolatban jellemzően az alábbi ügyeket kezeljük:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kérelemre – üzembe helyezés után – a hajót nyilvántartásba vesszük.
Bejegyezzük a lajstromba bejegyezhető jogokat, vagy kérelemre töröljük azokat.
Feljegyezzük vagy töröljük a lajstromba feljegyezhető tényeket.
A tulajdonos indokolt kérelmére pótoljuk az elveszett, megsemmisült, elhasználódott okmányt.
Átvezetjük a megváltozott adatokat (elnevezés / név, székhely / lakcím).
A tulajdonos kérelmére hajót töröljük a hivatalos nyilvántartásból.

Lajstromozási kérelmüket benyújthatják a „Kérelem Lap” című nyomtatvány felhasználásával.
A hajólajstromozási eljárás a kérelem és mellékletei benyújtásával és az eljárási díj * megfizetésével indul.
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.
A hajólajstromozási eljárásokban, jellemzően az alábbiak szükségesek:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

Az adatok bejelentésére a kitöltött, aláírt Kérelem Lap (osztályunk ügyfélszolgálatán beszerezhető) vagy azzal azonos
adattartalmú kérelem.
Az eljárási díj megfizetésének igazolása. A lajstromozási eljárások díjait a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX.1.) KöViM rendelet 2., - az okmánypótlás esetén az 1. - melléklet tartalmazza.
Eredeti hajóokmány (amennyiben kiadásra került, kivéve: új hajó lajstromozás vagy okmánypótlás).
Lajstromadat változásának átvezetéséhez a változást tanúsító okirat:
a természetes személyazonosító adatok, lakcím és állampolgárság igazolására szolgáló okmányok bemutatása,
szervezet esetén a megnevezést, székhelyet, cégjegyzékszámot, statisztikai törzsszámot szükséges igazolni.
Jog bejegyzéséhez (beleértve a nyilvántartásba vételt) vagy tény feljegyzéséhez:
- Okirat az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI.29.) Korm. rendelet 38. § 41. §, 44. §, 47. § és 48. §,
továbbá a IV. fejezetben az adott jogra vagy az V. fejezetben az adott tényre vonatkozó kritériumok alapján elkészítve.
Ha az okiratot nem a jogosult írja alá, akkor a 45. § szerint kiállított meghatalmazás.
- Külföldről behozott hajó esetében a nyilvántartásból történt törlés igazolása, hiteles magyar fordítással. Ha a hajó
külföldi nyilvántartásban nem szerepelt, akkor azt kell igazolni, hogy hogy az illető országban nem volt nyilvántartásban.
A törlési igazolást a hivatalos nyilvántartást vezető szervezet állítja ki, a külföldi eladó nyilatkozata ezt nem helyettesíti!
(csak nyilvántartásba vételhez)
- A kérelmet benyújtó jogosult azonosító adatainak igazolása (a fenti d) pont szerinti okmányok bemutatása)
- Kettő, átlagos méretű, eltérő nézetben készült színes fénykép az üzemkész hajóról. (csak nyilvántartásba vételhez)
Lajstromból törléshez: teljes bizonyító erejű magánokirat a 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 44. § alapján elkészítve és a
víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 9. § szerinti indokolással.

* Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve ügyfélszolgálati telefonszámunkon
(+36-1-4741-795) állunk rendelkezésükre, a gyakori díjakat a Kérelem Lap alsó részén feltüntettük.
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