
Úszó jármű adatlap  

  A kérelem: 

Engedélyes neve: 

Jármű többségi (kijelölt) tulajdonos 

neve:  

címe: 

Hívójele: Korábbi hívójele:  Jármű típus: 

Jármű neve: A jármű korábbi neve: 

Lajstrom jele: Hívójel kijelölő határozat száma: 

Vevő számlaazonosító (SAP) kód: 

Évi üzemeltetés időszak:     naptól              napig.  

Üzemidő: 

Általános járműosztály: 

Egyedi járműosztály:       

Egyedi járműosztály (kiegészítés): 

Hajó méret:  BrT; Mentőcsónakok száma:       db; Engedélyezett létszám összesen:    fő. 

Rendelkezésre állás:  

Rádiótelefon hívás (C)  Rádiótelex (D)  OBS üzenet (O)  Fax (P)    Rádiótávirat (R) 

Rádiórendszer:  

VHF DSC  AIS Radar Inmarsat A Inmarsat B Inmarsat C Inmarsat M 

Egyéb:  

1133 Budapest, Visegrádi utca 106. ●Levélcím: 1376 Budapest, Pf.: 997. ●Telefon: (+361) 4680500*●E-mail: feo@nmhh.hu 
Az aláírt kérelem benyújtható személyesen- postai úton, vagy az E-papír szolgáltatás igénybevételével. 



Rádiótelefon  
sávok: 

Inmarsat (S) 1605-4000 kHz (T) 4000-27500 kHz (U) 156-174 MHz (V)

Távirati sávok Inmarsat (S) 415-533 kHz (X) 1605-4000 kHz (Y) 4000-27500 kHz (Z) 

Szolgálat jellege:         

Szolgálat jellege (kiegészítés):  

Vészhelyzeti kontaktszemély neve, címe: 

Telefon száma: +          24 órás telefon szám: +       Fax száma: + 

Elszámoló hivatal kódja (AAIC):        ; Inmarsat elszámoló hivatal kódja:

Inmarsat hívószámok (max 8): 

 

 Szelektív hívószám_1: 00  Szelektív hívószám_2: 00 

EPiRB azonosító: 

EPiRB db számok: 
EPiRB (A) 
2182 kHz 

EPiRB (B)  
121,5 MHz 

EPiRB (C) 
243 MHz 

 EPiRB (D) 
156,525 MHz 

EPiRB Satelite (E) 
406-406,1 MHz 

EPiRB Satelite (F)  
1645,5-1646,5 MHz 

EPiRB SART (G) 
9200-9500 MHz EPiRB AIS-SART (H) 

EPiRB Hex azonosítók: 

Csoport MMSI kódok (max 10 db):

(pecsét és) aláírás 

 

1133 Budapest, Visegrádi utca 106. ●Levélcím: 1376 Budapest, Pf.: 997. ●Telefon: (+361) 4680500*●E-mail: feo@nmhh.hu 
Az aláírt kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton. 

 

Jármű belső kommunikációjára használt hordozható berendezések száma: 

Hordozhatók MMSI kódjai (max. 10 db): 

Kelt: , 
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