Jelentkezési lap belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői
vizsgára

Iktatószám:
Törzsszám:

HATÓSÁG TÖLTI KI:
Vizsgaeredmények:
Tárgy

Dátum

Minősítés

Dátum

Minősítés

Dátum

Minősítés

Dátum

Minősítés

HSZ teszt
Hajózási ismeretek kisgéphajó
teszt
Kisgéphajó vezetés gyakorlat
Hajózási ismeretek vitorlás
kishajó teszt
Vitorlás hajó vezetés gyakorlat

Benyújtott mellékletek:
HAMIS Iskolai végzettség igazolása

Egészségügyi alkalmasság Igazolása

Vizsgadíj befizetésének igazolása

Jóváhagyott képzés igazolása

JELENTKEZŐ TÖLTI KI (olvashatóan, nyomtatott betűkkel):
Vizsga kért helyszíne és időpontja:

Családnév:

Előtag:

Utónév:

Születési név:

Születési idő (év, hó, nap):

Anyja születési neve:

Születési hely:

Állandó lakóhely:

Személyi ig. (útlevél) szám:

Értesítési cím:

Állampolgárság:

E-mail cím:

Tel.:

Fax:

kisgéphajó-vezető

Fizetési
mód

Vizsgadíj

Vizsgára jelentkezés (a megfelelőt kérem kijelölni)

Vitorlás kishajó-vezető
meddig

Bíróság/rendőrség eltiltotta-e valamely vízijármű vezetésétől?

nem

igen

Áll-e cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt?

nem

igen

Volt-e korábban sikertelen vizsgája?

nem

igen

elmélet

gyakorlat

Mely tárgyakból?
Tudomásul veszem, hogy a hajózási hatóság a vizsgabizonyítványt visszavonja, a vizsgabizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló iratok
meghamisítása, vagy hamis adatok közlése esetén. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Alulírott aláírásommal önkéntesen és határozottan kijelentem, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adataim teljes körű
kezelésével kapcsolatos minden tényről egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, és a tájékoztatást megértettem. Aláírásommal továbbá
kifejezett beleegyezésemet adom ahhoz, hogy az itt közölt adataimat a hajózási hatóság saját adatállományában teljes körűen kezelje. A
jelentkezési lapot - mellékleteivel együtt - a kért vizsgaidőpont előtt legkésőbb 10 munkanappal le kell adni.

Helyszín:

Kijelentem, hogy a víziközlekedéshez szükséges mértékben, megfelelő vízbiztonsággal tudok úszni.

Aláirás
Kelt:
Hajózási Főosztály, Hajózási Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály
1066 Budapest, Teréz krt. 62. • 1387 Budapest 62., Pf.: 30. • telefon: +36 1 8159-646 • fax: +36 1 8159-659
www.nkh.hu

Belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsga
Családnév:

Előtag:

Utónév:

Születési idő (év, hó, nap):

Születési név:

Születési hely:

Anyja születési neve:

ORVOSI IGAZOLÁS
A 21/2002.(XI.8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet alapján:
KEDVTELÉSI CÉLÚ KISHAJÓ VEZETÉSÉRE

Egészségi szempontból

év

ALKALMAS

hó

P.H.

napjáig

NEM ALKALMAS

Korlátozások:

Kelt:

Aláírás:

Hajózási Főosztály, Hajózási Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály
1066 Budapest, Teréz krt. 62. • 1387 Budapest 62., Pf.: 30. • telefon: +36 1 8159-646 • fax: +36 1 8159-659
www.nkh.hu

TUDNIVALÓK
1. A vizsgára jelentkezni legalább 10 munkanappal a kijelölt vizsgaidőpont előtt a szükséges

dokumentumoknak a hajózási hatóságnál történő leadásával lehet. Ha a hajózási hatóság
hiányosságot állapít meg, erről a vizsgázót értesíti. Ha a hiánypótlás a vizsga időpontja előtt 3
munkanappal nem történik meg, a vizsgázó nem vizsgázhat, nem vehető fel a
vizsgajegyzőkönyvre, illetve csak a hiánypótlást követően határozható meg az új
vizsgaidőpont.
2.

Vizsgán a vizsga jellegéhez (elméleti, illetve gyakorlati) illő ruházatban lehet részt venni.

3. Személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolványát a jelentkező a vizsgán köteles
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

felszólításra bemutatni.
Ezen okmányok hiányában, illetve vizsgára alkalmatlan (például alkoholos, láthatólag bódult)
állapotban megjelent, meg nem engedett segédeszközöket vizsgára behozó, az alkalomhoz
elfogadhatatlanul öltözött vizsgázót a vizsgáról ki kell zárni.
A vizsgára bekapcsolt mobiltelefont, magnetofont, CD-lejátszót, szövegtárolásra is alkalmas
eszközt, egyéb elektronikus vagy nyomtatott segédeszközt bevinni, és azt használni nem
szabad. A vizsgán ilyen eszközt használó személy kizárható a vizsgáról és eredményét „nem
felelt meg”-ként kell bejegyezni a vizsgajegyzőkönyvbe.
A vizsgáról történő kizáráskor az eset súlyától függően a vizsgázót az illetékes hajózási
hatóság a további vizsgáktól 1–6 hónapig terjedő időtartamra eltilthatja. Az eltiltás ideje alatt a
jelölt nem tehet hajózási képesítő vizsgát.
A vizsga megkezdéséről elkésett vizsgázó (aki beszólításakor nem jelenik meg) nem
követelheti ismételt beszólítását. Ha a vizsgabizottság a vizsganapon belül konkrét időpontot
határoz meg vagy engedélyez a vizsgázó vizsgakezdésére, akkor ez a szabály erre az
időpontra vonatkozik.
Egészségi alkalmassági igazolása: A nyomtatvány második oldalán a vizsgáló orvos
(háziorvos) pecsétjével, aláírásával igazolja az egészségi alkalmasságot. Egészségi
alkalmasságot, a meglévő képesítő okmány adatai alapján az ügyintéző is bejegyezhet,
(egészségi alkalmasság ilyen adatot tartalmazó hajós, ill. tengerész könyv bemutatásával is
igazolható).
A vizsga ideje alatt (a kérdések átvételét követően) a vizsgahelyszínt elhagyni nem szabad. Ha
a vizsgázó elhagyja a vizsga helyszínét, akkor a vizsgabizottság a vizsgát megszakítja és az
addigi teljesítmény alapján értékeli a vizsgáját. Indokolt esetben (például egészségügyi ok) a
vizsgabizottság dönt a vizsga folytathatóságáról.
Aki a vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, illetve akadályoztatását legalább egy
munkanappal a vizsga megkezdése előtt nem jelzi a hajózási hatóságnak, a vizsgadíj
visszatérítésére nem tarthat igényt.
A gyakorlati vizsgát a sikeresen befejezett elméleti vizsga időpontjától számított 18 hónapon
belül be kell fejezni. Aki a vizsgán nem felelt meg, az a sikertelen tantárgy(ak)ból javítóvizsgát
tehet. Javítóvizsga a sikertelen vizsgát követő egy hét múltán tehető, de a megkezdett elméleti
vizsgát egy éven belül be kell fejezni.
Tudomásul veszem, hogy a vizsga díjköteles. A vizsgadíj mértéke "a hajózási hatósági
eljárások díjairól" szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 3. melléklet I. 1.a),b),c),d),e) pontja
alapján kerül megállapításra.
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