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5. A függőleges oldalfalú úszók kiegyenlítő nyomatékát a következő képlettel lehet kiszámítani: 

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 ahol: 

MG  = a metacentrikus magasság m-ben; 

ϕ   = a dőlésszög fokban. 

 Ez a képlet 10°-os dőlésszögig érvényes, vagy addig a dőlésszögig, amely megfelel a fedélzet 
széle bemerülésének vagy a fenék széle kiemelkedésének; a meghatározó a legkisebb szög. A 
képet alkalmazható legfeljebb 5°-od dőlésszögű ferde oldalfalakra; a 3. és 4. szakaszban 
meghatározott korlátozó feltételeket alkalmazni kell.  

 Ha az úszó/úszók adott alakja nem tesz lehetővé ilyen egyszerűsítést, abban az esetben szükség 
van a 2. szakasz c) alpontja szerinti kiegyenlítő kar-ívekre.  

17.08. cikk 

A stabilitás igazolása csökkent fennmaradó szabadoldal esetén  

Ha a 17.05. cikk 3. szakasza szerinti csökkentett fennmaradó szabadoldalt alkalmaznak, az 
alábbiakat minden üzemi körülményre vonatkozóan igazolni kell: 

a) a szabad folyadékfelületekre vonatkozó korrekció után a metacentrikus magasság legalább 
0,15 m; 

b) 0 és 30° közötti dőlésszögnél a kiegyenlítő kar legalább  

h = 0,30 - 0,28 . ϕn  [m] 

 ϕ n  az a dőlésszög, amelytől a kiegyenlítő kar íve negatív értéket mutat (stabilitási 
terjedelem); ez nem lehet kevesebb 20°-nál vagy 0.35 rad-nál, és nem szabad belevenni a 
képletbe 30° vagy 0,52 rad feletti értéknél, a radiánt véve (rad) (1° = 0,01745 rad) a ϕ n  
egységeként; 
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c) a billenés- és a dőlésszög összege nem lépi túl a 10°-ot; 

d) a fennmaradó biztonsági távolság továbbra is megfelel a 17.04. cikkben foglalt 
követelményeknek; 

e) a fennmaradó szabadoldal továbbra is legalább 0,05 m; 

f) 0 és 30° közötti dőlésszögnél a fennmaradó kiegyenlítő kar továbbra is legalább  

h = 0,20 - 0,23 . ϕn   [m] 

 ahol a ϕ n az a dőlésszög, amelytől a kiegyenlítő kar íve negatív értéket mutat; ezt nem 
szabad belevenni a képletbe 30° vagy 0,52 rad feletti értéknél. 

 A fennmaradó kiegyenlítő kar a dőlés 0° és 30°-a között levő maximális különbség, a 
kiegyenlítő kar íve és a dőléskar íve között. Ha a hajó belseje felé nyíló nyílást eléri a víz 
olyan dőlésszögnél, ami kisebb, mint a karok ívei közötti maximális különbség, az ennek a 
dőlésszögnek megfelelő kart kell figyelembe venni.  

17.09. cikk 

Merülési vonalak és merülési skálák  

A merülési vonalakat és merülési mércéket a 4.04. és 4.06. cikk szerint kell felhelyezni.  

17.10. cikk 

Úszó munkagépek stabilitás igazolása nélkül 

1. Az alábbi úszó munkagépek esetében a 17.04. - 17.08. cikk alkalmazásától el lehet tekinteni: 

a) melyek munkagépe semmiképp nem változtathatja meg dőlésüket vagy billenésüket, és  

b) ha a gravitációs középpont mindennemű kiszorítását ésszerűen ki lehet zárni. 

2. Mindazonáltal, 

a) maximális terhelésen a biztonsági távolságnak legalább 300 mm-nek kell lennie, a 
szabadoldalnak pedig legalább 150 mm-nek; 

b) a vízfröccsenésnek ellenálló és vízzáró módon nem zárható nyílások esetén a biztonsági 
távolságnak legalább 500 mm-nek kell lennie. 
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18. FEJEZET 

M U N K A T E R Ü L E T E N  L E VŐ  V Í Z I  J Á R MŰV E K R E  V O N A T K O Z Ó  
K Ü L Ö N  K Ö V E T E L M É N Y E K   

18.01. cikk 

Működési körülmények 

Az V. melléklet I. vagy II. észében meghatározott közösségi bizonyítványban ekként megjelölt 
munkaterületen levő vízi járművek csak akkor közlekedhetnek a munkaterületen kívül, ha üresek. 
Ezt a korlátozást be kell jegyezni a közösségi bizonyítványba. 

E célból a munkaterületen levő vízi járműveknek rendelkezniük kell az illetékes hatóság által 
kiadott bizonyítvánnyal, amely megjelöli a munkavégzés időtartamát, és annak a munkaterületnek a 
földrajzi határait, ahol a vízi járművet üzemeltetni lehet. 

18.02. cikk 

A II. rész alkalmazása 

Hacsak ebben a fejezetben másként nem kerül meghatározásra, a munkaterületen levő vízi 
járművek megépítésének és felszerelésének a II. rész 3.-14. fejezetei szerint kell történnie.  

18.03. cikk 

Eltérések 

1. a) a 3.03. cikk 1. szakasza értelemszerűen alkalmazandó; 

b) az 5. és 6. fejezet értelemszerűen arra vonatkozik, ha a vízi jármű önjáró; 

c) a 10.02. cikk 2. szakaszának a) és b) alpontja értelemszerűen alkalmazandó; 

d) a felügyeleti szerv engedélyezhet mentességeket a megépítésre, elrendezésre és 
felszerelésre vonatkozó egyéb követelmények alól, feltéve, hogy minden esetben igazolják 
az egyenértékű biztonságot. 
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2. A felügyeleti szerv eltekinthet az alábbi rendelkezésektől:  

a) a 8.08. cikk 2.-8. szakasza, ha nincs szükség legénységre; 

b) a 10.01. cikk 1.-3. szakasza, ha a munkaterületen levő vízi járművet szilárdan le lehet 
horgonyozni üzemi horgonnyal vagy cölöpökkel. A munkaterületen levő önjáró vízi 
járműveket azonban fel kell szerelni legalább egy, a 10.01. cikk 1. szakaszában 
meghatározott követelményeknek megfelelő horgonnyal, ahol a k tényezőt 45-nek kell 
venni, és T-t kell venni legkisebb magasságként; 

c) a 10.02. cikk 1. szakaszának c) alpontja, ha a munkaterületen levő vízi jármű nem önjáró. 

18.04. cikk 

Biztonsági távolság és szabadoldal 

1. Ha egy munkaterületen levő vízi járművet lecsapoló bárkaként vagy fenékürítős bárkaként 
használnak, a raktéren kívül a biztonsági távolságnak legalább 150 mm-nek kell lennie. A 
felügyeleti szerv engedélyezhet kisebb szabadoldalt, ha számítással igazolt, hogy a stabilitás 
kielégítő 1,5 t/m3 adott tömegű rakomány esetén, és a fedélzet egyik oldala sem éri el a vizet. A 
folyékony rakomány által gyakorolt hatást figyelembe kell venni.  

2. A 4.01. és 4.02. cikk rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak az 1. szakaszban nem szereplő, 
munkaterületen levő vízi járművekre. A felügyeleti szerv meghatározhat a fentiektől eltérő 
értékeket a biztonsági távolságra és a szabadoldalra vonatkozóan. 

18.05. cikk 

Mentőcsónakok 

A munkaterületen levő víz járműveknek nem kell mentőcsónakkal rendelkezniük, ha: 
a) nem önjárók, vagy 

b) a munkaterületen másutt rendelkezésre áll mentőcsónak. 

Ezt az eltérést a közösségi bizonyítványba be kell jegyezni. 
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19. FEJEZET 

A  T Ö R T É N E L M I  H A J Ó K R A  V O N A T K O Z Ó  K Ü L Ö N  K Ö V E T E L M É N Y E K   

(Üres) 
 

19a. FEJEZET 

A  C S A T O R N A J Á R Ó  U S Z Á L Y O K R A  V O N A T K O Z Ó  K Ü L Ö N  
K Ö V E T E L M É N Y E K   

(Üres) 

 
19b. FEJEZET 

A  4 .  Z Ó N Á B A  T A R T O Z Ó  V Í Z I  U T A K O N  K Ö Z L E K E DŐ  V Í Z I  
J Á R MŰV E K R E  V O N A T K O Z Ó  K Ü L Ö N  K Ö V E T E L M É N Y E K   

19b.01. cikk 

A 4. fejezet alkalmazása 

1. A 4.01. cikk 1. és 2. szakaszától való eltérésként, a 4. zónába tartozó vízi utakon közlekedő vízi 
járművek raktérnyíláson kívüli ajtóinak és nyílásainak biztonsági távolsága a következők 
szerint csökkenthető: 

a) a vízfröccsenés-mentesen és időjárásnak ellenálló módon zárható nyílások esetében 150 
mm-re; 

b) a vízfröccsenés-mentesen és időjárásnak ellenálló módon nem zárható nyílások esetében 
200 mm-re. 

2. A 4.02. cikktől való eltérésként, a 4. zónába tartozó vízi utakon közlekedő vízi járművek 
minimális szabadoldala 0 mm, ha az 1. szakasz szerinti biztonsági távolságot betartják. 
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20. FEJEZET 

A  T E N G E R J Á R Ó  H A J Ó K R A  V O N A T K O Z Ó  K Ü L Ö N  K Ö V E T E L M É N Y E K   

(Üres) 
 

21. FEJEZET 

A  K E D V T E L É S I  C É L Ú  K I S H A J Ó K R A  V O N A T K O Z Ó  K Ü L Ö N  
K Ö V E T E L M É N Y E K   

21.01. cikk 

Általános rendelkezések 

A kedvtelési célú kishajó megépítésére és felszerelésére csak a 21.02. és 21.03. cikkek 
vonatkoznak.  

21.02. cikk 

A II. rész alkalmazása 

1. A kedvtelési célú kishajónak az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:  

a) a 3. fejezetből: 

 a 3.01. cikk, a 3.02. cikk 1. szakaszának a) alpontja és 2. szakasza, a 3.03. cikk 1. 
szakaszának a) alpontja és 6. szakasza, valamint a 3.04. cikk 1. szakasza; 

b) az 5. fejezet; 

c) a 6. fejezetből: 

 a 6.01. cikk 1. szakasza és a 6.08. cikk; 
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d) a 7. fejezetből: 

 a 7.01. cikk 1. és 2. szakasza, a 7.02. cikk, a 7.03. cikk 1. és 2. szakasza, a 7.04. cikk 1. 
szakasza, a 7.05. cikk 2. szakasza és a 7.13. cikk, ha van egyszemélyes radarhajózásra 
kialakított kormányállás; 

e) a 8. fejezetből: 

 a 8.01. cikk 1.és 2. szakasza, a 8.02. cikk 1. és 2. szakasza, a 8.03. cikk 1. és 3. szakasza, a 
8.04. cikk, a 8.05. cikk 1.-10. szakasza és 13. szakasza, a 8.08. cikk 1., 2., 5., 7. és 10. 
szakasza, a 8.09. cikk 1. szakasza és a 8.10. cikk; 

f) a 9. fejezetből: 

 a 9.01. cikk 1. szakasza, értelemszerűen; 

g) a 10. fejezetből: 

 a 10.01. cikk 2., 3. és 5.-14. szakasza, a 10.02. cikk 1. szakaszának a) - c) alpontja és 2. 
szakaszának a) és e) - h) alpontja, a 10.03. cikk, 1. szakaszának a), b) és d) alpontja: de 
legalább két tűzoltó készüléknek kell lennie a fedélzeten; a 10.03. cikk 2.-6. szakasza, a 
10.03a. cikk, a 10.03b. cikk és a 10.05. cikk; 

h) 13. fejezet; 

i) 14. fejezet. 

2. A kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1994. június 16-i 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv* hatálya alá tartozó kedvtelési célú kishajók első szemléje és időszakos szemléi csak 
az alábbiakra terjednek ki:  

a) a 6.08. cikk, ha van fordulásisebesség-kijelző; 

b) a 7.01. cikk 2. szakasza, a 7.02. cikk, a 7.03. cikk 1. szakasza és a 7.13. cikk, ha van 
egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás; 

                                                 
* HL L 164., 1994.6.30., 15. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv. 
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c) a 8.01. cikk 2. szakasza, a 8.02. cikk 1. szakasza, a 8.03. cikk 3. szakasza, a 8.05. cikk 5. 
szakasza, a 8.08. cikk 2. szakasza, a 8.10. cikk; 

d) a 10.01. cikk 2., 3., 6. és 14. szakasza, a 10.02. cikk 1. szakaszának b) és c) alpontja, 2. 
szakaszának a) és e) - h) alpontja, a 10.03. cikk 1. szakaszának b) és d) alpontja, 2.-6- 
pontja, a 10.05. cikk; 

e) 13. fejezet; 

f) a 14. fejezetből: 

aa) 14.12. cikk; 

bb) a 14.13. cikk, az átvételi próbát a cseppfolyósított gázzal működő berendezések 
üzembe helyezését követően a 94/25/EK irányelv követelményeinek megfelelően kell 
elvégezni, az átvételi jelentést a felügyeleti szervnek be kell nyújtani; 

cc) a 14.14. és 14.15. cikk; a cseppfolyósított gázzal működő berendezéseknek a 
94/25/EK irányelv követelményeivel összhangban kell lenniük; 

dd) a teljes 14. fejezet, ha a cseppfolyósított gázzal működő berendezéseket a kedvtelési 
célú kishajó forgalomba hozatal után szerelik fel. 

21.03. cikk 

(Üres) 
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22. FEJEZET 

T A R T Á L Y O K A T  S Z Á L L Í T Ó  H A J Ó K  S T A B I L I T Á S A   

22.01. cikk 

Általános rendelkezések 

1. A fejezet rendelkezései vonatkoznak azokra a tartályokat szállító hajókra, melyeknél a 
tagállamokban hatályos vonatkozó hajózási hatósági rendeletek értelmében stabilitási 
dokumentációt követelnek meg. 

 A stabilitási dokumentációt a felügyeleti szerv ellenőrzi, illetve benyújtja máshova 
ellenőrzésre, és megfelelően lepecsételi. 

2. A stabilitási dokumentáció a fedélzetmester számára értelmezhető információt nyújt a hajó 
minden terhelési körülménynél fennálló stabilitásáról. 

 A stabilitási dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) információ a megengedhető stabilitási tényezőkről, a megengedhető KG - értékekről, vagy 
a rakomány gravitációs középpontjának megengedhető magasságáról; 

b) a ballasztvízzel feltölthető helyekre vonatkozó adatok; 

c) a stabilitás ellenőrzésének formái; 

d) kezelési utasítások, vagy egy számítási minta a fedélzetmester használatára. 

3. Azon hajók esetében, ahol megválasztható, hogy a tartályokat rögzítve vagy nem rögzítve 
szállítják, külön számítási módszert kell biztosítani a tartályok nem rögzített és rögzített 
szállítása alatti stabilitás megerősítésére egyaránt. 

4. A tartályok rakományát csak akkor lehet rögzítettnek tekinteni, ha minden egyes tartály 
szilárdan rögzítve van hajótesthez tartálytartókkal vagy rögzítőszerkezettel, és helyzete az út 
során nem tud változni. 
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22.02. cikk 

Határérték feltételek és a stabilitás megerősítését kiszámító módszer nem rögzített tartályok 
szállításához  

1. A nem rögzített tartályok esetében a hajó stabilitásának kiszámítására szolgáló minden 
módszernek meg kell felelnie az alábbi határérték feltételeknek: 

a) Az MG  metacentrikus magasság legalább 1,00 m. 

b) A hajó fordulásából, a szélnyomásból és a szabad folyadékfelületből adódó centrifugális 
erők együttes fellépése esetén a dőlésszög nem lépheti túl az 5°-ot, és a fedélzet széle nem 
kerülhet víz alá.  

c) A hajó fordulása miatt fellépő centrifugális erőből adódó dőléskart az alábbi képlet szerint 
kell meghatározni: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 ahol: 

  cKZ  (cKZ = 0,04) [s2/m] paraméter; 

  v  a hajó vízhez viszonyított maximális sebessége [m/s]; 

 KG  a megrakott hajó alapja feletti gravitációs középpontjának magassága [m]; 

  T'  a megrakott hajó merülése [m]. 
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d) A szélnyomás miatt fellépő billenőnyomatékot az alábbi képlet szerint kell meghatározni: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 ahol: 

 cKW  (cKW = 0,025) [t/m2] paraméter; 

 A'  a megrakott hajó merülési síkja feletti A' vízszintes sík [m2]; 

 D'  a megrakott hajó vízkiszorítása [t]; 

 lW  az adott merülési sík feletti A' vízszintes sík gravitációs középpontjának 
magassága [m]; 

 T '  a megrakott hajó merülése [m]. 

 

e) Az esővíz és a raktérben vagy a kettősfenékben megmaradó szabad vízfelületekből adódó 
dőléskart az alábbi képlettel kell meghatározni:  

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 ahol: 

 cKfO  (cKfO = 0,015) [t/m2] paraméter 

 b  a szóban forgó raktér vagy raktérrész szélessége [m];* 

 l  a szóban forgó raktér vagy raktérrész hossza [m];* 

 D'  a megrakott hajó vízkiszorítása [t]. 

f) Minden terhelési körülménynél az üzemanyag és az édesvíz ellátmány felét figyelembe 
kell venni.  

                                                 
*  Az olyan raktérrészek, melyek a víznek kitett szabad felületeket adnak, a különálló részeket 

alkotó hosszanti vagy keresztirányú rekeszfelosztásból adódnak.  
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2. A nem rögzített tartályokat szállító hajó stabilitását akkor kell kielégítőnek tekinteni, ha a 
tényleges KG  nem nagyobb a képletből adódó zulKG értéknél. A zulKG -t az egész merülési 
skálára kiterjedő különböző vízkiszorítási értékekre ki kell számítani.  

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

 11,5-nél (11,5 = 1/tan5°) kisebb értéket nem szabad venni a 
2F

BWL -re. 

b)  1,00KMKG zul −=  [m] 

 A zulKG  a) vagy b) képlet szerinti legalacsonyabb értéke mérvadó.  

 A képletekben: 

zulKG  a megrakott hajó gravitációs középpontjának legnagyobb megengedhető magassága az 
alap felett [m]; 

KM  az alap feletti metacentrikus magasság [m] a 3. szakaszban szereplő közelítési képlet 
alapján; 

F   adott tényleges szabadoldal 1/2 L-nél [m]; 

Z   a fordulásból eredő centrifugális erő paramétere  

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

v   a hajó vízhez viszonyított legnagyobb sebessége [m/s]; 

Tm   adott átlagos merülés [m]; 

hKW   az 1. szakasz d) alpont szerinti laterális szélnyomásból adódó dőléskar [m]; 

hKfO az 1. szakasz e) alpont szerinti szabad folyadékfelületekből adódó dőléskarok összege 
[m]. 
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3. Közelítő képletek a KM -re 

 Ha nem áll rendelkezésre a hidrosztatikus görbék íve, a 2. szakaszban és a 22.03. cikkben 
szerinti számításhoz a KM  értéket az alábbi közelítő képletekkel lehet meghatározni:  

a) ponton alakú hajóknál 
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B
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m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) egyéb hajóknál 
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H
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B
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m
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WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

22.03. cikk 

Határérték feltételek és a stabilitás megerősítését kiszámító módszer rögzített tartályok 
szállításához  

1. A rögzített tartályok esetében a hajó stabilitásának kiszámítására szolgáló minden módszernek 
meg kell felelnie az alábbi határérték feltételeknek: 

a) Az MG  metacentrikus magasság legalább 0,50 m. 

b) A hajó fordulásából, a szélnyomásból és a szabad folyadékfelületből adódó centrifugális 
erők együttes fellépése esetén a hajótest egyetlen nyílása sem kerülhet víz alá.  

c) A hajó fordulásából, a szélnyomásból és a szabad folyadékfelületből adódó centrifugális 
erőből eredő dőléskart a 22.02. cikk 1. szakaszának c) - e) alpontjaiban említett képletekkel 
kell meghatározni.  

d) Minden terhelési körülménynél az üzemanyag és az édesvíz ellátmány felét figyelembe 
kell venni. 
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2. A rögzített tartályokat szállító hajó stabilitását akkor kell kielégítőnek tekinteni, ha a tényleges 
KG  nem nagyobb a képletből adódó zulKG értéknél, amely az egész merülési skálára kiterjedő 
különböző vízkiszorítási értékekre lett kiszámítva. 

a)  
1Z

F'
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hh
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TZ
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B
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F1,51

2
iIKM
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 6,6-nél kisebb értéket nem szabad venni a 
F'

BWL -re és 

 0- nál kisebbet az 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI -re. 

b)  0,50KMKGzul −=  [m]. 

 A zulKG  a) és b) képlet szerinti legalacsonyabb értéke mérvadó. 

 Ezekben a képletekben, az előzőekben definiált kifejezéseken kívül:  

I a vízvonal-terület keresztirányú tehetetlenségi nyomatéka Tm –nél [m4], (a közelítő képletet 
lásd a 3. szakaszban); 

i az alappal párhuzamos vízvonal-terület keresztirányú tehetetlenségi nyomatéka  

 'F
3
2Tm +  magasságban [m4] 

∀ a hajó vízkiszorítása Tm -nél [m3]; 

F' ideális szabadoldal F' = H' - Tm [m] vagy 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

= [m] , a legalacsonyabb érték 

mérvadó; 

a a dőlés esetén legelőször vízbe merülő nyílás alsó széle és a hajó függőleges helyzeténél 
levő vízvonal közötti függőleges távolság [m]; 

b ugyanezen nyílás és a hajó középpontja közötti távolság [m]; 

H' ideális oldalmagasság 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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q a H feletti, vagy a figyelembe vett térfogatoknál a legalacsonyabb nyílásig, legfeljebb 1,0 
m magasságú fedélzeti felépítmények, rakterek, trunkfedélzetek és egyéb felépítmények 
térfogatának összege, a legalacsonyabb érték mérvadó. A hajó legszélső pontjaitól 0,05 L 
távolságon belül levő térfogatokat nem kell figyelembe venni [m3]. 

3. Közelítő képletek az I-re 

 Ha nem áll rendelkezésre a hidrosztatikus görbék íve, a vízvonal-terület I keresztirányú 
tehetetlenségi nyomatékának értékét az alábbi közelítő képletekkel lehet kiszámítani:  

a) ponton alakú hajóknál 

m
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b) egyéb hajóknál 
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22.04. cikk 

A stabilitás értékelésének eljárása a fedélzeten 

A stabilitás értékelésének eljárása meghatározható a 22.01. cikk 2. szakaszában említett 
dokumentációkkal.  
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22a. FEJEZET 

A  1 1 0  M É T E R N É L  H O S S Z A B B  V Í Z I  J Á R MŰV E K R E  V O N A T K O Z Ó  
K Ü L Ö N  K Ö V E T E L M É N Y E K   

22a.01. cikk 

Az I. rész alkalmazása 

A 2.03. cikk 3. szakaszában megállapított követelményeken túl a tulajdonosnak vagy 
képviselőjének a 110 m-nél hosszabb hajó - kivéve tengerjáró hajók – építése (új hajó építése vagy 
már üzemelő hajó bővítése) előtt tájékoztatnia kell a felügyeleti szervet, amely ezt követően kiadja 
a közösségi bizonyítványt. A felügyeleti szerv az építési fázisban ellenőrzéseket végez. Az építési 
fázis alatt végzett ellenőrzésektől eltekinthet, ha az építés megkezdése előtt egy tanúsítványt 
bemutatnak, amelyben egy elismert hajóosztályozó társaság nyilatkozik, hogy az építést felügyeli.  

22a.02. cikk 

A II. rész alkalmazása 

A II. részen túlmenően, a 110 m-nél hosszabb hajókra a 22a.03.-22a.05. cikkek vonatkoznak.  

22a.03. cikk 

Szilárdság 

A 3.02. cikk 1. szakaszának a) alpontja szerinti megfelelő hajótest-szilárdságot (hosszanti, 
keresztirányú és helyi szilárdság) egy elismert hajóosztályozó társaság által kiadott bizonyítvánnyal 
kell igazolni. 

22a.04. cikk 

Úszóképesség és stabilitás 

1. A 110 m-nél hosszabb hajókra a 2.-9. szakaszok vonatkoznak, a személyhajók kivételével. 
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2. A stabilitás igazolását, beleértve a sérült stabilitást is, a legkedvezőtlenebb terhelési 
körülményekre kell igazolni. 

 A stabilitási számítás alapvető értékeit - a hajó könnyűsúlya és a gravitációs középpont helye – 
az alábbiakkal kell meghatározni:  

- vagy dőlési kísérlet révén, vagy 

-  részletes tömeg és nyomaték számítással, amely esetben a hajó könnyűsúlyát a merülés 
ellenőrzésével kell igazolni, +/-5%-os tűréshatárral, a számítással meghatározott tömeg és 
a merülési adatok által meghatározott vízkiszorítás között. 

3. A sérült lebegőképességet a teljes terhelésű vízi járműre kell igazolni.  

 E célból az elégséges stabilitás kiszámított igazolását az elárasztás kritikus közbenső és végső 
fázisára kell meghatározni. Az illetékes hatóságok elfogadhatnak negatív stabilitási értékeket az 
elárasztás közbenső fázisaira, ha a következő közbenső fázisban a megfelelő stabilitás igazolt. 

4. A sérült állapotra vonatkozóan az alábbi feltételezéseket kell figyelembe venni: 

a) Oldalsó sérülés mértéke: 

 hosszanti kiterjedés : legalább 0,10 L, 

 keresztirányú kiterjedés: 0,59 m, 

 függőleges kiterjedés: az alapvonaltól felfelé, korlátozás nélkül. 

b) A fenék sérülésének mértéke: 

 hosszanti kiterjedés:  legalább 0,10 L, 

 keresztirányú kiterjedés: 3,00 m, 

 függőleges kiterjedés: az alapvonaltól 0,39 m-re felfelé, kivéve a zsompot. 

c) A sérült területen belül levő minden vízhatlan válaszfalat sérültnek kell tekinteni, ami azt 
jelenti, hogy a rekeszeket úgy kell megválasztani, hogy a hajó még azt követően is 
lebegjen, miután a hosszanti irányban két vagy több, egymáshoz kapcsolódó rekesz 
elárasztásra került. 

 A fő motortérre vonatkozóan csak az egyrekeszes előírást kell figyelembe venni, azaz a 
motortér záró válaszfalait sértetlennek kell tekinteni. 

 Fenéksérülés esetén a hajó haránt irányú rekeszeit is elárasztottnak kell tekinteni. 
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d) Vízáteresztőképesség 

 95%-os vízáteresztőképességet kell feltételezni. 

 E feltételezéstől való eltérésként, a következő vízáteresztőképességet lehet feltételezni:  

 - motortér és műveleti helyiségek: 85 % 

 - duplafenekek, tüzelőanyag-tartályok, ballaszttartályok, stb. attól függően, hogy 
funkciójuk szerint telinek vagy üresnek tekintendők a hajó legnagyobb megengedett 
merülésénél: 0 vagy 95 % 

 Ha számítás igazolja, hogy bármelyik rekesz vízáteresztőképessége alacsonyabb, a 
kiszámított érték alkalmazható.  

e) A nem vízzáró nyílások (pl. ajtók, ablakok, bejárati nyílások) alsó szélének az elárasztás 
végső fázisában a sérült vízvonal felett legalább 100 mm-rel kell lennie.  

5. A sérült stabilitás akkor kielégítő, ha a 4. szakaszban szereplő feltételezések alapján:  

a) az elárasztás végső fázisában legalább 100 mm biztonsági távolság marad, és a hajó 
dőlésszöge nem haladja meg az 5°-ot; vagy 

b) az ADNR rendelet 9. részében meghatározott, sérült stabilitás kiszámítására vonatkozó 
eljárás szerinti számítások pozitív eredményt adnak. 

6. Ha az aszimmetrikus elárasztás csökkentéséhez rendelkezésre állnak keresztirányú vagy lefele 
irányuló nyílások, a kiegyenlítődés ideje legfeljebb 15 perc lehet, amennyiben az elárasztás 
közbenső fázisai során kielégítő stabilitást igazoltak.  

7. Ha az olyan nyílásokat, melyeken keresztül ép rekeszek további elárasztásra kerülhetnek, 
vízzárón lehet zárni, a zárszerkezeteket meg kell jelölni a kezelési utasítás szerint.  

8. A 2.-5. szakaszok szerinti számítási igazolást rendelkezésre állónak kell tekinteni, ha az ADNR 
rendelet 9. része szerinti sérült stabilitásra vonatkozó számítások pozitív eredményt adnak.  

9. Ha a 2. vagy 3. szakaszban foglalt követelmények kielégítéséhez szükséges, a legnagyobb 
merülés síkját újra meg kell határozni. 
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22a.05. cikk 

További követelmények 

1. A 110 m-nél hosszabb hajók esetében: 

a) azokat több-propelleres propulziós rendszerrel kell felszerelni, legalább két, egymástól 
független, egyforma teljesítményű motorral, és egy olyan orrtolóval, amely a 
kormányállásból vezérelhető, és akkor is hatékony, ha a hajó üres; vagy  

 rendelkezniük kell egy egy-propelleres propulziós rendszerrel és egy orrtolóval, mely a 
kormányállásból vezérelhető, és saját áramforrása, valamint akkor is hatékony, ha a hajó 
üres, továbbá lehetővé teszi a hajó továbbhaladását saját erejéből a fő propulziós rendszer 
meghibásodása esetén; 

b) azokat fel kell szerelni radarhajózó rendszerrel, valamint a 7.06. cikk 1. szakasza szerinti 
fordulásisebesség-kijelzővel; 

c) rendelkezniük a 8.08. cikk szerinti tartósan rögzített fenékvíz-szivattyúrendszerrel; 

d) meg kell felelniük a 23.09. cikk 1.1. szakasza követelményeinek.  

2. A 110 m-nél hosszabb hajók esetében, kivéve a személyhajókat, melyek az 1. szakaszon 
túlmenően megfelelnek az alábbiaknak:  

a) baleset esetén lehetséges a leválasztás a hajó középső harmadában, nehéz mentőfelszerelés 
nélkül, miközben a hajó leválasztott részei a leválasztás után továbbra is lebegnek; 

b) rendelkeznek egy bizonyítvánnyal, melyet a fedélzeten tartanak, és melyet egy elismert 
hajóosztályozó társaság adott ki a hajó különböző részeinek úszóképességére, billenési 
helyzetére és stabilitására vonatkozóan, megjelölve azt a terhelési szintet, amely felett a két 
rész úszóképessége már nem biztosított; 

c) a veszélyes áruk rajnai szállításáról szóló rendelettel (ADNR rendelet) összhangban, 
kettősfenekű hajóként kerülnek megépítésre, mely rendelet 9. részének 9.1.0.91. - 9.1.0.95. 
szakaszai vonatkoznak a motorhajókra, és 9.3.2.11.7 és 9.3.2.13. - 9.3.2.15. szakaszai a 
tartályhajókra; 

d) többcsavaros propulziós rendszerrel felszereltek az 1. szakasz a) alpontja első mondatának 
első fele értelmében; 

 a közösségi bizonyítvány 52. szakasza alatt be kell jegyezni, hogy a hajók az a) – d) alpontok 
valamennyi követelményének megfelelnek. 
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3. A 110 m-nél hosszabb személyhajóknál, melyek az 1. szakaszon túlmenően  

a) egy elismert hajóosztályozó társaság felügyelete alatt a legmagasabb osztályban épülnek 
meg vagy kerülnek átalakításra, amely esetben a megfelelést a hajóosztályozó társaság által 
kiadott bizonyítvánnyal kell igazolni, ugyanakkor a jelenlegi osztályra nincs szükség; 

b) vagy 

 legalább 600 mm magas kettősfenékkel rendelkeznek, és olyan rekesszel, amely biztosítja, 
hogy bármelyik két szomszédos vízzáró rekesz elárasztása esetén a hajó a biztonsági 
vonalnál nem merül mélyebbre, és a fennmaradó biztonsági távolság 100 mm marad  

 vagy 

 legalább 600 mm magas kettősfenékkel rendelkeznek, és olyan dupla hajótesttel, melynél a 
hajó oldalfala és a hosszanti vízhatlan válaszfal közötti távolság legalább 800 mm; 

c) többcsavaros propulziós rendszerrel vannak felszerelve, legalább két, egymástól független, 
egyforma teljesítményű motorral és egy orrtolóval, amely a kormányállásból vezérelhető, 
és amely hosszanti és kereszt irányban is működik; 

d) farhorgonyuk közvetlenül a kormányállásból működtethető; 

 a közösségi bizonyítvány 52. szakasza alatt be kell jegyezni, hogy a hajók az a) – d) alpontok 
valamennyi követelményének megfelelnek. 

22a.06. cikk 

A IV. rész alkalmazása átalakítás esetén 

A felügyeleti szerv a 110 m-nél nagyobb hosszúságúra átalakított hajók esetében csak a bizottság 
különleges ajánlásai alapján alkalmazhatja a 24. fejezetet. 
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22b. FEJEZET 

N A G Y S E B E S S É GŰ  H A J Ó K R A  V O N A T K O Z Ó  K Ü L Ö N  
K Ö V E T E L M É N Y E K   

22b.01. cikk 

Általános rendelkezések 

1. Nagysebességű hajók nem építhetők kabinos hajókként.  

2. Nagysebességű hajók fedélzetén tilos tartani az alábbiakat: 

a) a 13.02. cikk szerinti kanócos égőfejekkel felszerelt berendezések; 

b) a 13.03. és 13.04. cikk szerint motorpetróleum égető kályhák; 

c) a 13.07. cikk szerinti szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezések; 

d) a 14. fejezet szerinti cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések. 

22b.02. cikk 

Az I. rész alkalmazása 

1. A 2.03. cikkben foglalt rendelkezéseken túl, a nagysebességű hajókat egy, a nagysebességű 
hajókra vonatkozó különleges szabályok birtokában levő, elismert hajóosztályozó társaság 
felügyelete alatt, és vonatkozó szabályai szerint kell megépíteni. Az osztályt meg kell tartani.  

2. A 2.06. cikktől való eltérésként, az e fejezet rendelkezései értelmében kiadott közösségi 
bizonyítványok legfeljebb öt évig érvényesek.  

22b.03. cikk 

A II. rész alkalmazása 

1. Eltérve a 2. szakasztól és a 22b.02. cikk 2. szakaszától, a 3.-15. fejezet vonatkozik a 
nagysebességű hajókra, az alábbi rendelkezések kivételével:  

a) a 3.04. cikk 6. szakaszának 2. bekezdése; 
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b) a 8.08. cikk 2. szakaszának 2. mondata;  

c) a 11.02. cikk 4. szakaszának 2. és 3. mondata;  

d) a 12.02. cikk 4. szakaszának 2. mondata;  

e) a 15.06. cikk 3. szakasza a) alpontjának 2. mondata. 

2. A 15.02. cikk 9. szakaszától és a 15.15. cikk 7. szakaszától való eltérésként, a vízhatlan 
válaszfalak valamennyi ajtajának távirányításúnak kell lennie.  

3. A 6.02. cikk 1. szakaszától eltérve, a kormányszerkezet erőátviteli berendezésének leállása 
vagy meghibásodása esetén egy második, független kormányszerkezet erőátviteli 
berendezésnek vagy egy kézzel működtetett erőátviteli berendezésnek kell késedelem nélkül 
működésbe lépnie. 

4. A II. rész követelményein túlmenően, a nagysebességű hajóknak meg kell felelniük a 22b.04. - 
22b.12. cikk követelményeinek. 

22b.04. cikk 

Ülések és biztonsági övek 

A fedélzeten a legnagyobb megengedett utaslétszámnak megfelelő számú ülést kell biztosítani. Az 
üléseket fel kell szerelni biztonsági övekkel. A biztonsági övtől el lehet tekinteni, ha behatások ellen 
megfelelő védelmet nyújtanak, vagy ha a HSC 2000 (Nagysebességű hajók biztonságtechnikai 
kódexe) 6. részének 4. fejezete értelmében ezeket nem követelik meg.  

22b.05. cikk 

Szabadoldal 

A 4.02. és 4.03. cikktől való eltérésként, a szabadoldal legalább 500 mm. 
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22b.06. cikk 

Úszóképesség, stabilitás és rekeszek 

Nagysebességű hajók esetében az alábbiakra vonatkozó megfelelő dokumentációkat kell biztosítani:  
a) a biztonságnak megfelelő úszóképesség- és stabilitás-jellemzők, amikor a hajót a 

vízkiszorításos módban üzemeltetik, ép és sérült állapotra vonatkozóan egyaránt;  

b) a stabilitási jellemzők és a hajó biztonságát biztosító stabilizáló berendezések, amikor a 
hajót a dinamikus úszó fázisban és az átmeneti fázisban üzemeltetik; 

c) a nem vízkiszorításos és az átmeneti módok alatti stabilitási jellemzők, melyek 
megfelelőek ahhoz, hogy a hajót biztonságosan átvigyék a vízkiszorításos fázisba 
bármelyik rendszer meghibásodása esetén. 

22b.07. cikk 

Kormányállás 

1. Elrendezés 

a) A 7.01. cikk 1. szakaszátóleltérve, a kormányállásokat úgy kell elrendezni, hogy a 
kormányos és a legénység még egy tagja mindenkor el tudja végezni út közben a feladatát. 

b) A kormányállást úgy kell elrendezni, hogy elférjenek a munkaállomások az a) pontban 
említett személyek számára. A navigációs, kormányzási, megfigyelő, kommunikációs és 
egyéb fontos, működést vezérlő műszerek legyenek elég közel egymáshoz, hogy mind a 
kormányos, mind pedig a legénység egy másik tagja ülő helyzetben hozzájuthasson a 
szükséges információkhoz, és szükség szerint kezelhesse a kezelőszerveket és a 
berendezéseket. Az alábbi követelmények minden esetben alkalmazandók:  

aa) a kormányos kormányzóállását úgy kell elrendezni, hogy lehetséges legyen az 
egyszemélyes radarhajózás  

bb) a legénység másik tagjának is legyen saját radarképernyője (segédmonitor) a 
munkaállomásán, és tudnia kell közbeavatkozni a munkaállomásáról az információ 
átadása és a hajó propulziós rendszerének vezérlése érdekében.  
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c) Az a) pontban említett személyeknek képeseknek kell lenniük a b) pontban említett 
berendezések működtetésére minden akadályoztatás nélkül, beleértve azt is, amikor a 
biztonsági öveiket előírás szerint viselik.  

2. Akadálymentes kilátás 

a) A 7.02. cikk 2. szakaszától való eltérésként, az orr előtti akadályozott kilátás a kormányos 
ülő helyzetéből nem lehet nagyobb a hajó hosszánál, függetlenül a rakomány 
mennyiségétől. 

b) A 7.02. cikk 3. szakaszától való eltérésként, a holtterek teljes íve közvetlenül elölről, a 
legnagyobb szélességnél a tat felé 22.5o-ra, egyik oldalon sem haladhatja meg a 20o-ot. 
Egyik holttér sem haladhatja meg az 5o-ot. A két holttér közötti tiszta rész nem lehet 
kevesebb 10°-nál. 

3. Műszerek 

 A 22b.11. cikkben említett berendezések vezérlésének és megfigyelésének műszertáblái a 
kormányállásban külön és egyértelműen megjelölt helyen legyenek. Ez indokolt esetben 
vonatkozik a közös életmentő felszerelések vízrehelyezésének vezérlésére is.  

4. Világítás 

 Azokat a helyeket vagy műszereket, melyek használat közben világítanak, piros fénnyel kell 
megvilágítani.  

5. Ablakok 

 A visszatükröződést kerülni kell. A napfény általi vakítás elleni eszközről gondoskodni kell. 

6. Felületek borítása 

 A kormányállásban a visszatükröződő felületű anyagok használatát kerülni kell.  
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22b.08. cikk 

További felszerelések 

A nagysebességű hajóknak rendelkezniük kell az alábbi felszereléssel:  
a) a 7.06. cikk 1. szakasza szerinti radarberendezés és fordulásisebesség-kijelző, 

b) az EN 395:1998. sz. európai szabványnak megfelelő, könnyen hozzáférhető egyéni 
életmentő felszerelés a fedélzeten tartózkodó legnagyobb megengedett utaslétszámnak 
megfelelően. 

22b.09. cikk 

Lezárt területek 

1. Általános rendelkezések 

 A közterületeket és lakótereket, valamint ezek felszereléseit úgy kell megtervezni, hogy bárki, 
aki rendeltetésszerűen használja ezeket a berendezéseket, ne szenvedhessen sérülést normál 
vagy vészhelyzeti indításkor vagy leállításkor, illetve normál hajóúton való manőverezés 
közben vagy üzemzavar esetén. 

2. Kommunikáció  

a) Az utasoknak a biztonsági intézkedésekről való tájékoztatása érdekében minden 
személyhajót fel kell szerelni hang- és fényjelző berendezésekkel, melyeket minden 
fedélzeten tartózkodó hall és lát.  

b) Az a) pontban leírt berendezéseknek a kapitány számára lehetővé kell tenniük, hogy az 
utasok számára utasításokat adjon. 

c) Minden utas számára, az ülésük közelében hozzáférhetővé kell tenni a vészhelyzeti 
utasításokat, beleértve a hajó valamennyi kijáratot, menekülési útvonalat, vészhelyzeti 
felszerelését, életmentő felszerelését feltüntető térképét, és a mentőmellények használati 
utasítását. 
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22b.10. cikk 

Kijáratok és menekülési útvonalak 

A menekülési és az evakuálási útvonalaknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 
a) a kormányállásból könnyű, biztonságos és gyors hozzáférést kell biztosítani azokhoz a 

terekhez és lakóterekhez, amelyhez az utasok hozzáférhetnek. 

b) a vészkijáratokhoz vezető menekülési útvonalakat egyértelműen és letörölhetetlenül kell 
jelölni. 

c) minden kijáratot megfelelően meg kell jelölni. A nyitómechanizmus működésének 
egyértelműnek kell lennie kívülről és belülről egyaránt.  

d) a menekülési útvonalaknak és a vészkijáratoknak rendelkezniük kell megfelelő biztonsági 
útmutatási rendszerrel. 

e) a kijáratok mellett elegendő helyet kell hagyni a legénység egy tagja számára. 

22b.11. cikk 

Tűzoltás és tűzvédelem 

1. Az utasok számára hozzáférhető folyosókat, helyiségeket és lakótereket, valamint a 
hajókonyhákat és a motortereket be kell kötni egy megfelelő tűzriasztási rendszerbe. Minden 
tűzesetet és annak helyét automatikusan ki kell jelezni egy olyan helyen, ahol állandóan 
tartózkodik legénység. 

2. A motortereket fel kell szerelni a 10.03b. cikk szerinti, tartósan rögzített tűzoltó-berendezéssel. 

3. Az utasok számára hozzáférhető helyiségeket és lakótereket, valamint ezek menekülési 
útvonalait fel kell szerelni a 10.03a. cikk szerinti, túlnyomásos sprinkler-berendezésekkel. Az 
elhasznált víz gyors leürítését és a szabadba történő közvetlen kivezetését biztosítani kell. 
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22b.12. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

Az érvényes közösségi bizonyítvánnyal rendelkező, 1.01. cikk 22. szakasza szerinti nagysebességű 
hajóknak 2003. március 31-ével a fejezet alábbi rendelkezéseinek kell megfelelniük:  

a) 22b.01., 22b.04., 22b.08., 22b.09., 22b.10. cikk és 22b.11. cikk 1. szakasz  

 amikor a közösségi bizonyítványt megújítják; 

b) 2013. április 1-én,  

 22b.07. cikk 1., 3., 4., 5. és 6. szakasz; 

c) 2023. január 1-én 

 az összes többi rendelkezés. 
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III. RÉSZ 

23. FEJEZET 

A  H A J Ó K  F E L S Z E R E L É S E  A  S Z E M É L Y Z E T R E  V A L Ó  T E K I N T E T T E L   

23.01. cikk 

(Üres) 

23.02. cikk 

(Üres) 

23.03. cikk 

(Üres) 

23.04. cikk 

(Üres) 

23.05. cikk 

(Üres) 

23.06. cikk 

(Üres) 

23.07. cikk 

(Üres) 

23.08. cikk 

(Üres) 



 

 
13274/1/05 REV 1  VL/ah 235 
II. MELLÉKLET DG C III   HU 

23.09. cikk 

A hajó felszerelése 
 

1. A motorhajók, tolóhajók, tolt kötelékek és személyhajók esetében az 1.1. vagy 1.2. szakasz 
rendelkezéseinek való megfelelést vagy annak hiányát a felügyeleti szerv bejegyzi a közösségi 
bizonyítvány 47. szakaszához. 

 

1.1 S1 standard 

a) A propulziós rendszert úgy kell elrendezni, hogy a kormányállásból lehessen sebességet 
váltani, és a propeller hajtásirányát megfordítani. 

 Lehetővé kell tenni az üzemi célú segédmotorok kormányállásból történő be- vagy 
kikapcsolását, kivéve, ha ez automatikus, vagy ha a motorok minden út során folyamatosan 
működnek. 

b) Az alábbi veszélyes területeken, mint 

 - a főmotor hűtővizének hőmérséklete, 

 - a főmotor és az áttételek kenőolaj-nyomása, 

 - a főmotor hátrameneti egységeinek, megfordítható áttételeinek vagy propellereinek 
olaj- és levegőnyomása, 

 - a fenékvízszint a fő motortérben  

 biztosítani kell a megfigyelést olyan műszerrel, amely üzemzavar esetén a 
kormányállásban hang- és fényjelzést old ki. A hangjelzéseket össze lehet kapcsolni egy 
hangjelző-készülékben. Az üzemzavar nyugtázását követően ezeket azonnal ki kell 
kapcsolni. A fényjelzést csak akkor szabad kikapcsolni, ha az üzemzavart, amely azt 
kioldotta, elhárították.  

c) Az üzemanyag-ellátást és a főmotor hűtését automatikusan kell biztosítani.  

d) A kormányművet egy személynek tudnia kell kezelni különösebb erőfeszítés nélkül, még a 
legnagyobb merülés esetén is. 
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e) Lehetővé kell tenni a nemzeti és nemzetközi hajózási hatóságok rendeletei által előírt fény- 
és hangjelzések szükség szerinti leadását a kormányállásból.  

f) Ha a kormányállás és a hajó eleje, hátulja, a lakóterek és a motorterek között nincs 
közvetlen kommunikáció, rádió-távbeszélő összeköttetést kell létesíteni. A motorterekkel 
való kommunikációnál ez lehet optikai vagy hang-jelzés.  

g) Az előírt mentőcsónakot a legénység egy tagjának egyedül képesnek kell lennie kioldani 
megfelelő idő alatt.  

h) Rendelkezni kell a kormányállásból működtethető keresőfénnyel.  

i) Az emelőberendezések hajtókarjainak és hasonló forgó alkatrészeinek működése nem 
igényelhet 160 N-nál nagyobb erőt. 

k) A közösségi bizonyítványba bejegyzett vontatócsörlőket géppel kell meghajtani.  

l) A fenékvíz- és a fedélzetmosó szivattyúkat géppel kell meghajtani.  

m) A fő vezérlőegységet és a megfigyelő műszereket ergonomikusan kell elrendezni.  

n) A 6.01. cikk 1. bekezdésében előírt berendezésnek a kormányállásból távirányíthatónak 
kell lennie.  

1.2 S2 standard 

a) Külön üzemelő motorhajók esetén: 

 az S1 standard és ezen kívül fel kell szerelni egy orrtolót, amelyet a kormányállásból lehet 
működtetni; 

b) Mellévett alakzatban meghajtott motorhajók esetén:  

 az S1 standard és ezen kívül fel kell szerelni egy orrtolót, amelyet a kormányállásból lehet 
működtetni; 

c) Egy, magából a motorhajóból és egy előtte levő vízi járműből álló tolt köteléket meghajtó 
motorhajók esetén: 

 az S1 standard és ezen kívül fel kell szerelni hidraulikusan vagy elektromosan működő 
összekapcsoló csörlőket. Ez a berendezés azonban nem kötelező, ha a tolt kötelékben a 
legelső jármű fel van szerelve orrtolóval, amely a toló motorhajó kormányállásából 
működtethető; 
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d) Tolt köteléket meghajtó tolóhajók esetén: 

 az S1 standard és ezen kívül fel kell szerelni hidraulikusan vagy elektromosan működő 
összekapcsoló csörlőket. Ez a berendezés azonban nem kötelező, ha a tolt kötelékben a 
legelső jármű fel van szerelve orrtolóval, amely a tolóhajó kormányállásából 
működtethető; 

e) Személyhajók esetén: 

 az S1 standard és ezen kívül fel kell szerelni egy orrtolót, amely a kormányállásból 
működtethető. Ez azonban nem kötelező, ha a személyhajó propulziós berendezése és 
kormányműve ugyanolyan kormányozhatóságot biztosít. 

23.10. cikk 

(Üres) 

23.11. cikk 

(Üres) 

23.12. cikk 

(Üres) 

23.13. cikk 

(Üres) 

23.14. cikk 

(Üres) 

23.15. cikk 

(Üres) 
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IV. RÉSZ 

24. FEJEZET 

Á T M E N E T I  É S  V É G L E G E S  R E N D E L K E Z É S E K   

24.01. cikk 

Az átmeneti rendelkezések alkalmazhatósága már üzemelő vízi járművekre  

1. A 24.02. - 24.04. cikk rendelkezései csak az 1994. december 31-én hatályban levő rajnai 
hajózás ellenőrzéséről szóló rendelet értelmében kiadott érvényes bizonyítvánnyal …--án/-én∗ 
rendelkező, vagy 1994. december 31-én megépítés vagy átalakítás alatt álló vízi járművekre 
érvényesek. 

2. Az 1. szakaszban nem említett vízi járművekre a 24.06. cikk rendelkezései vonatkoznak.  

24.02. cikk  

Már üzemelő vízi járművekre vonatkozó eltérések 

1. A 24.03. és 24.04. cikk sérelme nélkül, azon vízi járművek esetén, melyek nem felelnek meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek  

a) azokat át kell alakítani, hogy megfeleljenek az alábbi táblázatban felsorolt átmeneti 
rendelkezések szerinti rendelkezéseknek, és  

b) azoknak átalakításukig az 1994. december 31-én hatályban levő rajnai hajózás 
ellenőrzéséről szóló rendeletnek kell megfelelniük. 

                                                 
∗ Ezen irányelv hatálybalépést követő 2 évvel. 
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2. Az alábbi táblázatban alkalmazott meghatározások: 

- „N.R.C.”: A rendelkezés nem vonatkozik a már üzemelő vízi járművekre, kivéve, ha az 
érintett alkatrészeket kicserélik vagy átalakítják, azaz a rendelkezés csak újonnan épített 
vízi járművekre, és az érintett alkatrészek vagy területek cseréjére vagy átalakítására 
vonatkozik. Amennyiben a meglevő alkatrészeket olyan cseredarabokkal váltották ki, 
amelyek ugyanolyan technológiát alkalmaznak és ugyanolyan típusúak, abban az esetben 
ez nem minősül cserének („R”) az átmeneti rendelkezések értelmében.  

- „A közösségi bizonyítvány kiadása vagy megújítása”: A rendelkezésnek addigra eleget kell 
tenni, mire a közösségi bizonyítványt kiadják, vagy megújítják a rendelkezés hatályba 
lépését követően. 
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Cikk és pont TARTALOM HATÁRIDŐ ÉS MEGJEGYZÉSEK 

 3. FEJEZET  

3.03. cikk 1. 
szakasz a) 

Az ütközési válaszfal helyzete N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035. 1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

Lakóterek  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 2. szakasz 

Biztonsági felszerelés N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 4. szakasz A lakóterek gáztömör elválasztása a 
motorterektől, gázterektől és rakterektől 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 sec. 5. 
szakasz  2. 
szakasz 

 
A leghátsó vízhatlan válaszfalak figyelése 

 
N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 7. szakasz A hajók elején nem kinyúló horgonyok N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2041.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

3.04. cikk 3. 
szakasz 2. 
mondat 

Motorterekben használt szigetelőanyagok N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 3. szakasz 
3. és 4. mondat 

Nyitó- és zárószerkezetek N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

3.04. cikk 6. 
szakasz 

Motorterek kijáratai Azokat a motortereket, amelyeket az 1.01. cikk 
értelmében nem tekintettek motortérnek 1995 
előtt, fel kell szerelni egy második kijárattal 
N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 5. FJEZET  

5.06. cikk 1. 
szakasz 1. 
mondat 

Minimális (előremeneti) sebesség 1996 előtt vízre bocsátott hajók esetén 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. 
utáni kiadásakor vagy megújításakor  
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 6. FEJEZET  

6.01. cikk 1. 
szakasz 

Az 5. fejezet által előírt kormányozhatóság N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 3. szakasz Állandó dőlés és külső hőmérsékletek N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 7. szakasz A kormánytengely szerkezete 1996 előtt vízre bocsátott hajók esetén: N.R.C., 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. 
utáni kiadásakor vagy megújításakor  

6.02. cikk 2. 
szakasz 

Egyedüli működés elegendő a második 
erőátviteli berendezés működtetéséhez  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 3. szakasz Az 5. fejezet által előírt kormányozhatóság 
biztosítása egy második erőátviteli 
berendezéssel 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

6.03. cikk 1. 
szakasz 

Egyéb fogyasztók kapcsolása a 
kormányszerkezet hidraulikus energiaátvivő 
rendszeréhez  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 2. szakasz Külön hidraulikus tartály N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

6.05. cikk 1. 
szakasz 

Kézi kormánykerék nem gépi energiaátvivő 
rendszerrel meghajtva 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

6.06. cikk 1. 
szakasz 

Két független indítórendszer N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

6.07. cikk 2. 
szakasz a) 

A hidraulikus tartályszint és az üzemi nyomás 
megfigyelőberendezései  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 2. szakasz 
e) 

A pufferberendezések megfigyelése N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

6.08 . cikk 1. 
szakasz 

A villamos berendezésekre vonatkozó 
követelmények a 9.20. cikk szerint  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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 7. FEJEZET  

7.02 . cikk 3. 
szakasz 2. 
szakasz 

Akadálymentes kilátás a kormányos szokásos 
látószögében  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 5. szakasz Minimális fényátadás N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

7.03. cikk 7. 
szakasz 

Riasztók leállítása N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor, kivéve, ha a 
kormányállást egyszemélyes radarhajózásra 
alakították ki  

 8. szakasz Automatikus átkapcsolás másik áramforrásra N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

7.04. cikk 1. 
szakasz 

A főmotorok és a kormánymű vezérlése  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 2. szakasz A főmotor vezérlése ha a kormányállást egyszemélyes 
radarhajózásra alakították ki: N.R.C., legkésőbb 
a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor, ha a mozgás 
irányát közvetlenül el lehet érni; N.R.C., 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. 
utáni kiadásakor vagy megújításakor egyéb 
motoroknál 

7.09. cikk Riasztórendszerek N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

7.12 1. szakasz Leereszthető kormányállások N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  
Nem hidraulikus leeresztő rendszer: legkésőbb 
a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

2. és 3. szakasz  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  
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 8. FEJEZET  

8.01. cikk 3. 
szakasz 

Csak belsőégésű motorok 55 °C-nál magasabb 
lobbanáspontú tüzelőanyag égetésére  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy 2015.1.1. után 

8.02. cikk 1. 
szakasz 

A motorok biztosítása véletlen indítás ellen N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 4. szakasz A motor alkatrészeinek védelme N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

8.03. cikk 2. 
szakasz 

Megfigyelőberendezések N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 3. szakasz Túlfordulat elleni védelem N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 5. szakasz A tengely átvezetésének szerkezete N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

8.05. cikk 1. 
szakasz 

Acéltartályok folyékony tüzelőanyagokhoz N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 2. szakasz A tartályszelepek automatikus zárása N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 3. szakasz Nem lehet tüzelőanyag-tartály az ütközési 
válaszfal előtt 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 4. szakasz Nem lehet tüzelőanyag-tartály vagy annak 
szereléke közvetlenül a motorok vagy 
kipufogócsövek felett  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. 
Addig a megfelelő berendezéssel biztosítani 
kell a tüzelőanyagok biztonságos elvezetését. 
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 6. szakasz 
3.-5. mondat 

Légcsövek és csatlakozócsövek felszerelése és 
méretezése 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

8.05. cikk 7. 
szakasz 

Elzárószerkezet a fedélzetről működtetve  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 9. szakasz 
1. mondat 

A kapacitásmérő műszerek olvashatósága a 
maximális töltési szintig 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 13. szakasz Töltési szintjelző nem csak a főmotorra, hanem 
a hajó biztonságos működéséhez szükséges 
egyéb motorokhoz is  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

8.06. cikk 8. 
szakasz 

Egyszerű zárószerkezet nem elegendő a 
ballasztterek és a ballaszt szállítására alkalmas 
rakterek leürítő csöveinek összekapcsolására  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 9. szakasz Mérőműszerek a tartályok fenékvízében N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

8.07. cikk 2. 
szakasz 

Az olajos víz és a fáradtolaj gyűjtésére szolgáló 
berendezések  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

8.08. cikk 3. 
szakasz 

Kibocsátási határérték 65 dB(A) álló hajóknál N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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 8a. FEJEZET  

 A rajnai hajózás felügyeletéről szóló 
egyezmény 8 a. fejezetének átmeneti 
rendelkezései alkalmazandók  

 

 9. FEJEZET  

9.01. cikk 1. 
szakasz 2. 
mondat 

A vonatkozó dokumentumok benyújtása a 
felügyeleti szervhez 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 2. szakasz 
2. franciabek. 

A fő-, vészhelyzeti- és elosztó kapcsolótábla 
kapcsolási rajzait a fedélzeten kell tartani  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 3. szakasz Belső környezeti és fedélzeti hőmérsékletek N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.02 . cikk 1.-3. 
szakasz 

Áramellátó rendszerek N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.05. cikk 4. 
szakasz 

A földelőkábelek keresztmetszete N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.11. cikk 4. 
szakasz 

Hatékony szellőztetés, ha az akkumulátorok 
zárt térben, szekrényben vagy dobozban 
vannak  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

9.12. cikk 2. 
szakasz d) 

Kapcsolóberendezések  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

3. szakasz b) Fény- és hangjelzés adására képes 
földelésérzékelő készülék  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 9.13. cikk Vészhelyzeti áramkör-megszakítók N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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9.14. cikk 3. 
szakasz 2. 
mondat 

Egyfázisú kapcsolók tiltása mosodákban, 
fürdőszobákban, mosóhelyiségekben és egyéb 
nedves helyiségekben  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.15 . cikk 2. 
szakasz 

Minimális keresztmetszet 1,5 mm² kábelenként N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 2. szakasz A leereszthető kormányállásba bekötött 
kábelek 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.16. cikk 3. 
szakasz 2. 
mondat 

Második áramkör N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.19. cikk Mechanikus berendezések riasztó- és 
biztonsági rendszerei  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.20. cikk Villamos berendezések N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.21. cikk Elektromágneses kompatibilitás N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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 10. FEJEZET  

10.01. cikk Horgonyberendezés N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

10.02. cikk 2. 
mondat a) 

Kikötő- és egyéb kábelek bizonyítványa Az első kábel cseréje a hajón: N.R.C., 
legkésőbb 2008.1.1. 
Második és harmadik kábel: 2013.1.1. 

10.03. cikk 1. 
szakasz 

Európai szabvány Cserekor, legkésőbb 2010.1.1. 

 2. szakasz A, B és C osztályú tüzeknek való megfelelőség Cserekor, legkésőbb 2010.1.1.  

 4. szakasz A CO2-tartalom és a helyiség méretének 
viszonya 

Cserekor, legkésőbb 2010.1.1.  

10.03a. cikk Tartósan rögzített tűzoltó készülékek a 
lakóterekben, kormányterekben és utasterekben 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

10.03b. cikk Tartósan rögzített tűzoltó készülékek a 
motorterekben, kazánterekben és 
szivattyúházakban  

1 

10.04. cikk Az európai szabványok alkalmazása a 
mentőcsónakokra 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

10.05. cikk 2. 
szakasz 

Felfújható mentőmellények N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. 
A 2003. 9. 30-án a hajón levő mentőmellények 
használhatók a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásáig vagy megújításáig  

                                                 
1

1. Az 1980. október 1. előtt felszerelt CO2-tűzoltóberendezések használatban maradhatnak a közösségi bizonyítvány 2035. január 1. 
utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha a Rajnai Hajózási Központi Bizottság 1975-I-23. sz. határozata értelmében megfelelnek a 7.03. 
cikk 5. szakaszában foglalt követelményeknek. 
2.  Az 1992. április 1. és 1994. december 31. között felszerelt állandó CO2-tűzoltóberendezések használatban maradhatnak a 
közösségi bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1994. december 31-én hatályban levő, rajnai hajózás 
felügyeletéről szóló rendelet 7.03. cikkének 5. szakaszában foglalt követelményeknek megfelelnek.  
3. A Rajnai Hajózási Központi Bizottság 1992. április 1. és 1994. december 31. között kiadott, az 1994. december 31-én hatályban levő 
rajnai hajózás felügyeletéről szóló egyezmény 7.03. cikkének 5. szakaszára vonatkozó ajánlásai érvényben maradnak a közösségi 
bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig.  
4.  A 10.03b. cikk 2. szakasza csak a közösségi bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig alkalmazandó, ha az 
említett berendezések 1992. október 1. előtt vízre bocsátott hajókon vannak felszerelve.  
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 11. FEJEZET  

11.02. cikk 4. 
szakasz 

A fedélzetek külső széleinek és a 
munkaállomások felszerelései  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

11.04. cikk Oldalfedélzetek 1 A közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni első 
kiadásakor vagy megújításakor, ha nagyobb, 
mint 7,30 m 

11.05. cikk 1. 
szakasz 

A munkaállomások megközelítése N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 2. és 3. 
szakasz 

Ajtók és bejáratok, kijáratok és folyosók, ahol a 
padlószinttől való különbség 0,50 m-nél 
nagyobb  

A közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor 

 4. szakasz Folyamatosan személyzettel ellátott 
munkaállomások lépcsői 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

11.06. cikk 2. 
szakasz 

Kijáratok és vészkijáratok N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

11.07. cikk 1. 
szakasz 2. 
mondat 

Létrák, lépcsők és hasonló berendezések N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 2. és 3. 
szakasz 

 A közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

11.10. cikk Nyílásfedelek N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

11.11. cikk Csörlők N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

11.12. cikk 2.-
6. és 8.-10. 
szakasz  

Daruk: a gyártó táblája, legnagyobb 
megengedett terhelés, védőberendezések, 
számításos ellenőrzés, szakértők általi 
ellenőrzés, a hajón tartandó bizonyítványok  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

11.13. cikk Gyúlékony folyadékok tárolása N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

                                                 
1 A rendelkezés az 1994. 12. 31. után vízre bocsátott, és az üzemben levő hajókra vonatkozik az alábbi előírással:  
A 11.04. cikk követelményeinek meg kell felelni a teljes raktér felújításakor.  
Ha az oldalfedélzet teljes szélességének módosítása érinti az oldalfedélzetek teljes hosszát,  
a) a 11.04. cikket be kell tartani, ha az oldalfedélzet teljes szélességét 0,90 m magasságúra módosítják, vagy, ha az e magasság feletti 
teljes szélességet csökkentik, 
b)az átalakítás előtt az oldalfedélzet teljes szélességének 0,90 m-es magassága, vagy az e magasság feletti teljes szélesség nem lehet 
kisebb, mint a 11.04. cikkben megjelölt értékek. 
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 12. FEJEZET  

12.01. cikk 1. 
szakasz 

A szokásosan a fedélzeten tartózkodó 
személyek szálláshelye  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

12.02. cikk 3. 
szakasz 

A padlók helyzete N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 4. szakasz Nappali és hálóhelyiségek N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

   6. szakasz A lakóterek belmagassága N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 8. szakasz A közösségi nappali helyiségek szabad 
padlófelülete  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 9. szakasz A helyiségek légtere N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 10. szakasz Az egy személyre jutó légtér mennyisége  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 11. szakasz Az ajtók mérete N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 12. szakasz 
a) és b)  

A lépcsők helyzete N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 13. szakasz Veszélyes gázokat vagy folyadékokat szállító 
csövek 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

12.03. cikk Tisztasági berendezések N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

12.04. cikk Hajókonyhák  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

12.05. cikk Ivóvíz N.R.C., legkésőbb 2006. 12. 31-én  

12.06. cikk Fűtés és szellőztetés N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

12.07. cikk 1. 
szakasz 2. 
mondat 

Egyéb lakótéri berendezések N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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 15. FEJEZET  

15.01. cikk 1. 
szakasz d)  

A 9.14. cikk 3. szakaszának 2. mondata nem 
vonatkozik 50V feletti névleges feszültségekre 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 2. szakasz 
c)  

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 
fűtőberendezések tilalma a 13.07. cikk 
értelmében  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

A rendelkezés nem vonatkozik szilárd 
tüzelőanyaggal üzemelő motorral rendelkező 
vízi járművekre (gőzmotorokra). 

 e) A cseppfolyósított gázzal üzemelő 
berendezések tilalma a 14. fejezet értelmében  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.02. cikk 2. 
szakasz 

Vízhatlan válaszfalak száma és elhelyezkedése N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 5. szakasz 
2. mondat 

Biztonsági vonal, ha nincs vízzáró fedélzet 1996. 1.1. előtt vízre bocsátott hajók esetében a 
követelmény N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor  

 10. szakasz 
c) 

A bezárási folyamat ideje N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 12. szakasz Optikai figyelmeztetőrendszer N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 15. szakasz A kettősfenék vagy oldalüreg minimális 
magassága 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.03. cikk 1.-
6. szakasz 

Ép stabilitás N.R.C., és, ha a maximális utaslétszámot 
emelik, legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 7. és 8. 
szakasz 

Sérült stabilitás N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 9. szakasz 2-rekeszes állapot N.R.C. 

 10.-13. 
szakasz 

Sérült stabilitás N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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15.05. cikk 2. 
szakasz a) 

Az az utaslétszám, melyre a 15.06. cikk 8. 
szakasza szerinti evakuálási terület megléte 
igazolt  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 b) A 15.03. cikk szerinti stabilitási számításhoz 
figyelembe vett utaslétszám  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.06. cikk 1. 
szakasz a) 

Az ütközési válaszfal mögötti és a leghátsó 
vízhatlan válaszfal szintje előtti fedélzeteken 
levő utasterek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 3. szakasz 
c) 1. mondat 

A kijáratok teljes magassága N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

2. mondat Az utaskabinok és egyéb kisebb helyiségek 
ajtajainak teljes szélessége  

0,7 m-es méretnél N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor érvényes 

15.06. cikk 3. 
szakasz f) 
1.mondat 

A vészkijáratok mérete N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 g) A csökkent mozgásképességű személyek általi 
használatra szolgáló helyiségek kijáratai  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 4. szakasz 
d) 

A csökkent mozgásképességű személyek általi 
használatra szolgáló ajtók  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 5. szakasz Az összekötő folyosókra vonatkozó 
követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 6. szakasz 
b) 

Az evakuálási területekre vezető menekülési 
útvonalak  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 d) A menekülési útvonalak mentén nem lehetnek 
lépcsőfokok, létrák vagy hasonlók  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 7. szakasz Megfelelő biztonsági útmutatórendszer N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 8. szakasz A gyülekezési helyekre vonatkozó 
követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 9. szakasz Az utasterekben levő lépcsőkre és fordulóikra 
vonatkozó követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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 10. szakasz 
a) 1. mondat 

Az EN 711 : 1995. sz. európai szabvány 
szerinti védőkorlátok 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

2. mondat A csökkent mozgásképességű személyek általi 
használatra szolgáló fedélzeteken levő 
védőkorlátok és korlátok magassága  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.06. cikk 10. 
szakasz b) 2. 
mondat 

Általában a csökkent mozgásképességű 
személyek be- és kiszállítására szolgáló 
nyílások teljes szélessége  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 13. szakasz A csökkent mozgásképességű személyek általi 
használatra szolgáló közlekedési területek és 
azok falai  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 14. szakasz 
1. mondat 

A közlekedési területeken levő üvegajtók és -
falak, valamint az ablaktáblák szerkezete  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 15. szakasz A teljes mértékben panorámaablakból álló 
felépítményekre vagy azok tetejére vonatkozó 
követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 16. szakasz Ivóvízrendszerek a 12.05. cikk szerint N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2006.12.31. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor  

 17. szakasz 
2. mondat 

A csökkent mozgásképességű személyek általi 
használatra szolgáló WC-kre vonatkozó 
követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 18. szakasz Nyitható ablak nélküli kabinok 
szellőztetőrendszere  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 19. szakasz A 15.06. cikk követelményei a legénység vagy 
a személyzet lakótereire vonatkozóan  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.07. cikk A propulziós berendezésre vonatkozó 
követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.08.cikk 2. 
szakasz 

Az utasterekben levő hangszórókra vonatkozó 
követelmények  

40 m LWL-nél rövidebb vagy legfeljebb 75 utas 
szállítására alkalmas személyhajóknál a 
rendelkezés N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor érvényes 

 3. szakasz A riasztórendszerre vonatkozó követelmények Egynapos utazásra alkalmas hajóknál a 
rendelkezés N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor érvényes 

 4. szakasz Fenékvízszint-riasztó minden vízzáró 
rekeszben  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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 5. szakasz Két gépi meghajtású fenékvíz-szivattyú N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 

2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 6. szakasz Tartósan rögzített fenékvíz-elvezető rendszer N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 8. szakasz A fedélzet alatti helyiségek CO2 –rekesz-
rendszerének szellőztetőberendezése  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.09. cikk 3. 
szakasz 

Megfelelő átszállító berendezés N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.09. cikk 4. 
szakasz 

Egyéni életmentő-felszerelés gyermekek 
számára  

A közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni 
kiadásáig vagy megújításáig ez a berendezés az 
egyéni életmentő-felszerelés megfelelőjének 
tekintendő  

 Életmentő-felszerelés Azon személyhajók esetében, melyek a 15.09. 
cikk 5. szakasza szerinti közös életmentő-
felszereléssel vannak felszerelve 2005.1.1. 
előtt, ezeket az egyéni életmentő-felszerelés 
megfelelőjének kell tekinteni.  

Azon személyhajók esetében, melyek a 15.09. 
cikk 6. szakasza szerinti közös életmentő-
felszereléssel vannak felszerelve 2005.1.1. 
előtt, ezeket az egyéni életmentő-felszerelés 
megfelelőjének kell tekinteni a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásáig vagy 
megújításáig. 

 5. szakasz 
b) és c)  

Megfelelő ülőhely, legalább 750 N 
úszóképesség  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 f) Stabil billenés és megfelelő kapaszkodók N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 i) Megfelelő evakuációs eszközök az evakuálási 
területről a mentőtutajokra történő 
átszállításhoz  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 10. szakasz A mentőcsónakok felszerelése motorral és 
keresőfénnyel  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.10. cikk 2. 
szakasz 

A 9.16. cikk 3. szakasza vonatkozik a 
folyosókra és az utasok pihenőhelyeire is  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 3. szakasz Megfelelő vészvilágítás Vészvilágítás N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy  
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15.10. cikk 4. 
szakasz 

Vészhelyzeti erőátviteli rendszer A 25 m LWL vagy annál rövidebb, egynapos 
utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés 
N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
érvényes 

 f) A keresőfények vészellátása a 10.02. cikk 2. 
szakaszának i) alpontja szerint 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 i) A liftek és emelőberendezések vészellátása a 
15.06. cikk 9. szakaszának 2.mondata szerint  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 6. szakasz A vészhelyzeti erőátviteli berendezésre 
vonatkozó követelmények: 

 

 - A 15.11. cikk 2. szakasza szerinti 
válaszfalak 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 - a kábelek felszerelése N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 - vészhelyzeti erőátviteli berendezés a 
biztonsági vonal felett 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.11. cikk Tűzvédelem   

 1. szakasz Anyagok és összetevők tűzvédelmi 
megfelelősége 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 2. szakasz A válaszfalak szerkezete N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 3. szakasz Festékek, lakkok és egyéb felületkezelő 
termékek, valamint a helyiségekben –kivéve a 
motortereket és tárolóhelyiségeket – a 
padlóburkolatok lángkésleltetők legyenek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 4. szakasz A társalgók mennyezetei és a falak burkolatai 
éghetetlen anyagból legyenek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 5. szakasz A bútorok és szerelékek a gyülekezőhelyeken 
éghetetlen anyagból legyenek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 6. szakasz A kódex szerinti ellenőrzés N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 7. szakasz Szigetelőanyagok a társalgókban N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 8. szakasz A válaszfalakban levő ajtókra vonatkozó 
követelmények 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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 9. szakasz Falak  Az automatikus, túlnyomásos vízfecskendező 

rendszerekkel nem rendelkező kabinos hajókon, 
a kabinok közötti falvégek esetén: N.R.C., 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. 
utáni kiadásakor vagy megújításakor  

 10. szakasz Válaszfalak  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.11. cikk 11. 
szakasz 

Huzatmentesítők  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 12. szakasz 
2. mondat 

Vasból vagy azzal egyenértékű más éghetetlen 
anyagból készült lépcsők 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 13. szakasz A belső lépcsők körülzárása N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 14. szakasz Szellőztetőrendszerek és levegőellátást 
biztosító rendszerek 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 15. szakasz Szellőztetőrendszerek a hajókonyhákban, és 
elszívóval felszerelt tűzhelyek 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 16. szakasz Vezérlőközpontok, lépcsőházak, 
gyülekezőhelyek és füstelszívó-rendszerek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 17. szakasz Tűzjelző rendszerek  Egynapos utazásra alkalmas hajóknál: N.R.C., 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. 
utáni kiadásakor vagy megújításakor  

15.12. cikk 1. 
szakasz 

Hordozható tűzoltó készülékek Tűzoltó készülékek és hűtőanyagok a 
hajókonyhákban, fodrászatokban és 
parfümériákban: N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor  

 2. szakasz Tűzcsapok  2. tűzoltószivattyú: N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

 3. szakasz A tűzcsapokra vonatkozó követelmények Nyomás és vízsugár hossza: N.R.C., legkésőbb 
a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

 6. szakasz Anyagok, üzemzavar elleni védelem N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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15.12. cikk 7. 
szakasz 

A csövek és tűzcsapok befagyásának elkerülése N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 8. szakasz 
b) 

A tűzoltószivattyúk egymástól független 
működése 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 c) A vízsugár hossza valamennyi fedélzeten N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 d) A tűzoltószivattyúk felszerelése  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 9. szakasz Tűzoltó berendezések a motorterekben N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.14. cikk 1. 
szakasz 

Szennyvízgyűjtő- és mentesítő berendezések Legfeljebb 50 ágyas kabinos és egynapos 
utazásra alkalmas hajóknál: N.R.C., legkésőbb 
a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

 2. szakasz A szennyvízgyűjtő tartályokra vonatkozó 
követelmények 

Legfeljebb 50 ágyas kabinos és legfeljebb 50 
személyes, egynapos utazásra alkalmas 
hajóknál: N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor  

15.15. cikk 1. 
szakasz 

Sérült stabilitás N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 4. szakasz (Üres)  

 5. szakasz Felszerelés mentőcsónakkal, emelvénnyel vagy 
azzal egyenértékű szerkezettel  

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy 
elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál: 
N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.15. cikk 6. 
szakasz 

Felszerelés mentőcsónakkal, emelvénnyel vagy 
azzal egyenértékű szerkezettel  

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy 
elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál: 
N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 9. szakasz 
a) 

Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések 
riasztórendszerei  

N.R.C., legkésőbb a bizonyítvány 14.15. cikk 
szerinti megújításakor  

 b) Közös életmentő-felszerelés a 15.09. cikk 5. 
szakasza szerint  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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 16. FEJEZET  

16.01. cikk 2. 
szakasz 

Különleges csörlők, vagy azokkal egyenértékű 
összekapcsoló berendezések  

A követelmény az 1995.1.1. előtt megfelelő 
rögzítőberendezés nélküli tolásra engedélyezett 
vízi járművekre vonatkozik, csak N.R.C., 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. 
utáni kiadásakor vagy megújításakor. 

16.01. cikk 3. 
szakasz utolsó 
mondat 

Az energiaátviteli berendezésekre vonatkozó 
követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 17. FEJEZET  

17.02. cikk 3. 
szakasz 

További követelmények A vonatkozó cikkben megjelölt átmeneti 
rendelkezésekkel egyezők érvényesek. 

17.03. cikk 1. 
szakasz 

Általános riasztórendszerek N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 4. szakasz Legnagyobb megengedett terhelés N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

17.04. cikk 2. 
és 3. szakasz 

Fennmaradó biztonsági távolság N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

17.05. cikk 2. 
és 3. szakasz 

Fennmaradó szabadoldal N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

17.06., 17.07. 
és 17.08. cikk 

Dőléspróba és a stabilitás megerősítése N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

17.09. cikk Merülési vonalak és merülési skálák N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 20. FEJEZET  

 A rajnai hajózás felügyeletéről szóló rendelet 
20. fejezetének átmeneti rendelkezései 
érvényesek  

 

 21. FEJEZET  

21.01. - 21.02. 
cikk 

 A követelmények az 1995.1.1. előtt megépített 
kedvtelési célú kishajókra vonatkoznak, csak 
N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor.
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24.03. cikk  

Az 1976. április 1. előtt vízre bocsátott vízi járművekre vonatkozó eltérések  

1. A 24.02. cikkben foglalt rendelkezéseken túlmenően, az 1976. április 1. előtt vízre bocsátott 
vízi járművekre vonatkoznak az alábbi rendelkezések. 

 Az alábbi táblázatban alkalmazott meghatározások: 

- „N.R.C.”: A rendelkezés nem vonatkozik a már üzemelő vízi járművekre, kivéve, ha az 
érintett alkatrészeket kicserélik, vagy átalakítják, azaz a rendelkezés csak újonnan épített 
vízi járművekre, és az érintett alkatrészek vagy területek cseréjére vagy átalakítására 
vonatkozik. Amennyiben a meglevő alkatrészeket olyan cseredarabokkal váltották ki, 
amelyek ugyanolyan technológiát alkalmaznak és ugyanolyan típusúak, abban az esetben 
ez nem minősül cserének („R”) az átmeneti rendelkezések értelmében.  

- „A közösségi bizonyítvány kiadása vagy megújítása”: A rendelkezésnek addigra eleget kell 
tenni, mire a közösségi bizonyítványt kiadják, vagy megújítják a rendelkezés hatályba 
lépését követően. 

 
Cikk és pont TARTALOM HATÁRIDŐ ÉS MEGJEGYZÉSEK 

 3. FEJEZET  

3.03. cikk 1. 
szakasz a) 

Az ütközési válaszfal helyzete R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

3.04. cikk 2. 
szakasz 

Tartályok, lakóterek és utasterek közös felületei R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 7. szakasz Legnagyobb megengedett hangnyomás-szint A közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

 4. FEJEZET  

4.01. cikk 2. 
szakasz, 4.02. 
és  
4.03. cikk 

Biztonsági távolság, szabadoldal, minimális 
szabadoldal  

A közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

 7. FEJEZET  

7.01. cikk 2. 
szakasz 

A hajó által keltett hangnyomás R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

7.05. cikk 2. 
szakasz 

A navigációs jelzőfények figyelése A közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor 
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 8. FEJEZET  

8.08. cikk 3. és 
4. szakasz 

Minimális szivattyúteljesítmény és a leürítő 
csövek belső átmérője  

A közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

8.10. cikk 2. 
szakasz 

A hajó által út közben keltett hangnyomás R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

 9. FEJEZET  

9.01. cikk A villamos berendezésekre vonatkozó 
követelmények  

R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.03. cikk Érintésvédelem, szilárd tárgyak és víz 
behatolása elleni védelem  

R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.06. cikk Legnagyobb megengedett feszültségek R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.10. cikk Generátorok és motorok R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.11. cikk2. 
szakasz 

Az akkumulátorok felszerelése R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.12. cikk Kapcsolóberendezés szerkezetei R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.14. cikk Rögzítések beszereléskor R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.15. cikk Kábelek  R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

9.17. cikk Navigációs jelzőfények R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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 12. FEJEZET  

12.02. cikk 5. 
szakasz 

Zaj és rezgés a lakóterekben A közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

 15. FEJEZET  

15.02. cikk 5., 
6. szakasz 1. 
mondat,  
 7.-11. és 
13. szakasz  

Biztonsági vonal, ha nincs vízzáró fedélzet R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.02. cikk 16. 
szakasz 

Vízzáró ablakok R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.04. cikk Biztonsági távolság, szabadoldal, merülési 
intézkedések 

 R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 

15.05. cikk Utasok száma A közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

15.10. cikk  

4. szakasz,  
6. szakasz,  
7. szakasz,  
8. szakasz és 
11. szakasz 

Vészhelyzeti erőátviteli berendezés R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor 
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2. A 15.11. cikk 3. szakasza az 1976. április 1. előtt vízre bocsátott, egynapos utazásra alkalmas 
hajókra vonatkozik a közösségi bizonyítvány 2045. 1.1. utáni első kiadásáig vagy megújításáig, 
azzal a kikötéssel, hogy a menekülési útvonalakra néző felületeken használt festékek, lakkok, 
burkolatok és egyéb anyagok, valamint a panelek felületkezelésére használt egyéb anyagok 
legyenek tűzállók, és, hogy veszélyes mértékben nem keletkezhet füst vagy mérgező gáz.  

3. A 15.09. cikk 4. szakaszának első és második mondata az 1976. április 1. előtt vízre bocsátott, 
egynapos utazásra alkalmas hajókra vonatkozik, azzal a kikötéssel, hogy teherhordó 
acélszerkezetű lépcsők helyett elegendő, ha a menekülési útvonalként szolgáló lépcsők 
szerkezete olyan, hogy tűz esetén körülbelül ugyanannyi ideig marad használható, mint egy 
teherhordó acélszerkezetű lépcső. 

24.04. cikk 

Egyéb eltérések 

1. Azon vízi járművek esetében, melyek minimális szabadoldalát az 1983. március 31-én hatályos 
rajnai hajózás felügyeletéről szóló rendelet 4.04. cikke szerint határozták meg, a felügyeleti 
szerv a tulajdonos kérésére meghatározhatja a minimális szabadoldalt az 1995. január 1-én 
hatályos rajnai hajózás felügyeletéről szóló rendelet 4.03. cikke szerint.  

2. Az 1983. július 1. előtt vízre bocsátott vízi járművek nem kötelesek megfelelni a 9. fejezetnek , 
de meg kell felelniük legalább az 1983. március 31-én hatályos rajnai hajózás felügyeletéről 
szóló rendelet 6. fejezetének. 

3. A 15.06. cikk 3. szakaszának a)-e) alpontjai, továbbá a 15.12. cikk 3. szakaszának a) alpontja, 
tekintettel az egységes tömlőhosszra vonatkozó szabályra, csak az 1984. szeptember 30. után 
vízre bocsátott vízi járművekre vonatkozik, valamint az érintett területek átalakítására, 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045. január 1. utáni első kiadásakor vagy megújításakor. 
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4. Amennyiben az e fejezetben előírt rendelkezések alkalmazása az átmeneti rendelkezések lejárta 
után a gyakorlatban nehéz, vagy ha ezek alkalmazása aránytalan költségekkel jár, a kivizsgáló 
bizottság engedélyezhet eltéréseket ezektől a rendelkezésektől, a bizottság ajánlásai alapján. 
Ezeket az eltéréseket be kell jegyezni a közösségi bizonyítványba. 

5. Ha ez a rendelkezés a berendezések szerkezetének követelményeit illetően európai vagy 
nemzetközi szabványra hivatkozik, az ilyen berendezést a szabvány bármilyen felülvizsgálatát 
követő 20 évig továbbra is lehet használni.  

24.05. cikk 

(Üres) 

24.06. cikk 

A 24.01. cikk által nem érintett vízi járművekre vonatkozó eltérések  

1. A következő rendelkezések az alábbiakra vonatkoznak:  

a) azon vízi járművek, melyek hajóbizonyítványát a rajnai hajózás felügyeletéről szóló 
rendelet értelmében először 1995. január 1. és …* között adták ki, feltéve, hogy 1994. 
december 31-én nem álltak megépítés vagy átalakítás alatt  

b) azon vízi járművek, melyek 1995. január 1. és …* között egy másik közlekedési engedélyt 
kaptak. 

2. Igazolni kell, hogy ezek a vízi járművek megfelelnek az azon a napon hatályos rajnai hajózási 
felügyeletről szóló rendeletnek, amely napon a hajóbizonyítványt vagy a másik közlekedési 
engedélyt kiadták.  

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépést követő 2 évvel. 
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3. A vízi járműveket úgy kell átalakítani, hogy megfeleljenek azoknak a rendelkezéseknek, 
amelyek a hajóbizonyítvány vagy a másik közlekedési engedély első kiadását követően lépnek 
hatályba, az alábbi táblázatban meghatározott átmeneti intézkedések szerint.  

4. A 24.04. cikk 4. és 5. szakaszai értelemszerűen alkalmazandók. 

5. Az alábbi táblázatban alkalmazott meghatározások: 

- „N.R.C.”: A rendelkezés nem vonatkozik a már üzemelő vízi járművekre, kivéve, ha az 
érintett alkatrészeket kicserélik, vagy átalakítják, azaz a rendelkezés csak újonnan épített 
vízi járművekre, és az érintett alkatrészek vagy területek cseréjére vagy átalakítására 
vonatkozik. Amennyiben a meglevő alkatrészeket olyan cseredarabokkal váltották ki, 
amelyek ugyanolyan technológiát alkalmaznak és ugyanolyan típusúak, abban az esetben 
ez nem minősül cserének („R”) az átmeneti rendelkezések értelmében.  

- „A közösségi bizonyítvány kiadása vagy megújítása”: A rendelkezésnek addigra eleget kell 
tenni, mire a közösségi bizonyítványt kiadják, vagy megújítják a rendelkezés hatályba 
lépését követően. 
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Cikk és pont TARTALOM HATÁRIDŐ ÉS MEGJEGYZÉSEK Érvényes az 

alábbi dátumok 
előtt 

hajóbizonyít-
vánnyal vagy 
közlekedési 
engedéllyel 

rendelkező vízi 
járművekre  

 3. FEJEZET   

3.03. cikk 7. 
szakasz 

A hajók elején nem kinyúló horgonyok N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2041.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

1999. 10. 1. 

3.04. cikk 3. 
szakasz 2. 
mondat 

 Szigetelés a motorterekben N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2003. 4.1. 

 3. szakasz 
3. és 4. mondat 

Nyitó- és zárószerkezetek N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2003. 10.1.  

 8. FEJEZET   

8.02. cikk 4. 
szakasz 

A motor részeinek védelme N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2003. 4.1. 

8.03. cikk 3. 
szakasz 

Túlfordulat elleni védelem N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2004. 4.1. 

8.05. cikk 9. 
szakasz 1. 
mondat 

A hangjelző berendezések olvashatósága 
a maximális töltési szintig  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

1999.4.1. 

 13. szakasz Töltési szintjelző nem csak a főmotorra, 
hanem a hajó biztonságos működéséhez 
szükséges egyéb motorokhoz is  

 

 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

1999.4.1. 

 8a. FEJEZET   

 A rajnai hajózás felügyeletéről szóló 
egyezmény 8 a. fejezetének átmeneti 
rendelkezései alkalmazandók. 
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 10. FEJEZET   

10.02. cikk 2. 
szakasz a) 

Sodronyok és egyéb kötelek tanúsítása Az első kötél cseréje a hajón: NR.C., 
legkésőbb 2008.1.1. Második és 
harmadik kötél: 2013.1.1. 

2003. 4.1. 

10.03. cikk 1. 
szakasz 

Európai szabvány Cserekor, legkésőbb 2010. 1. 1. 2002. 4.1. 

 2. szakasz A, B és C tűzveszélyességi osztálynak 
való megfelelés 

Cserekor, legkésőbb 2010. 1. 1. 2002.4.1. 

10.03a. cikk Tartósan rögzített tűzoltó-berendezések 
a kabinokban, kormányállásokban és 
utasterekben  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2002.4.1. 

10.03b. cikk Tartósan rögzített tűzoltó-berendezések 
a motorterekben, kazánterekben és 
szivattyúházakban  

1, legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2035.1.1. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor  

2002.4.1. 

10.04. cikk Az európai szabvány alkalmazása a 
mentőcsónakokra  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2003.10.1. 

10.05. cikk 2. 
szakasz 

Felfújható mentőmellények N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor. A 2003. 9.30-án a 
hajón levő mentőmellények 
használhatók a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásáig vagy 
megújításáig. 

2003.10.1. 

 11. FEJEZET   

11.13. cikk Gyúlékony folyadékok tárolása N.R.C., a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

2002.10.1. 

 15. FEJEZET   

15.01. cikk 1. 
szakasz c) 

8.06. cikk 2. szakaszának 2. mondata 
nem alkalmazandó 

N.R.C., a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 d) A 9.14. cikk 3. szakaszának 2. mondata 
nem alkalmazandó 50V feletti névleges 
feszültségekre 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

                                                 
1 1. Az 1995. január 1. és 2003. március 31. között felszerelt állandó CO2-tűzoltóberendezések továbbra is 

 engedélyezettek, ha megfelelnek a 2002. március 31-én hatályos rajnai hajózás felügyeletéről szóló egyezmény 
 10.03. cikke 5. szakaszának. 

 2.  A Rajnai Hajózási Központi Bizottság 1995. január 1. és 2002. március 31. közötti, a 2002. március 31-én hatályos 
 rajnai hajózás felügyeletéről szóló rendelet 10.03. cikkének 5. szakaszára vonatkozóan kiadott ajánlásai továbbra is 
 érvényesek.  

 3.  A 10.03b. cikk, 2. szakaszának a) alpontja csak az 1992. október 1. előtt vízre bocsátott hajókra érvényes. 
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 2. szakasz 
b) 

A motorpetróleum-égető tűzhelyek 
tilalma a 13.04. cikk értelmében  

N.R.C., a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 c) A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 
fűtőberendezések tilalma a 13.07. cikk 
értelmében 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 e) A cseppfolyósított gázzal üzemelő 
berendezések tilalma a 14. fejezet 
értelmében 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.02. cikk 2. 
szakasz 

A vízhatlan válaszfalak száma és 
elhelyezkedése 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 5. szakasz 
2. mondat 

Biztonsági vonal, ha nincs vízzáró 
fedélzet 

1996. 1.1. előtt vízre bocsátott 
személyhajók esetében a követelmény 
N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 15. szakasz A kettősfenék vagy oldalüreg minimális 
magassága 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.03. cikk 1.-
6. szakasz 

Ép stabilitás N.R.C., és, ha a maximális 
utaslétszámot emelik, legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.03. cikk 7. 
és 8. szakasz 

Sérült stabilitás N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 9. szakasz 2-rekeszes állapot N.R.C. 2007.1.1. 

 10.-13. 
szakasz 

Sérült stabilitás N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.05. cikk 2. 
szakasz a) 

Az az utaslétszám, melyre a 15.06. cikk 
8. szakasza szerinti evakuálási terület 
megléte igazolt  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 
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 b) A 15.03. cikk szerinti stabilitási 

számításhoz figyelembe vett utaslétszám 
N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.06. cikk 1. 
szakasz 

Az ütközési válaszfal mögötti és a 
leghátsó vízhatlan válaszfal szintje előtti 
fedélzeteken levő utasterek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 2. szakasz A 11.13. cikkben említett, gyúlékony 
folyadékok tárolására szolgáló 
szekrények és helyiségek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 3. szakasz 
c) 1. mondat 

A kijáratok teljes magassága N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

2. mondat Az utaskabinok és egyéb kisebb 
helyiségek ajtajainak teljes szélessége  

0,7 m-es méretnél N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor érvényes 

2006.1.1. 

15.06. cikk 3. 
szakasz f) 1. 
mondat 

A vészkijáratok mérete N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 g) A csökkent mozgásképességű 
személyek általi használatra szolgáló 
helyiségek kijáratai  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 4. szakasz 
d) 

A csökkent mozgásképességű 
személyek általi használatra szolgáló 
ajtók  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 5. szakasz Az összekötő folyosókra vonatkozó 
követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 6. szakasz 
b) 

Az evakuálási területekre vezető 
menekülési útvonalak  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 c) A motortereken és a hajókonyhákon 
keresztül nem vezethetnek menekülési 
útvonalak  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 d) A menekülési útvonalak mentén nem 
lehetnek lépcsőfokok, létrák vagy 
hasonlók  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 
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 7. szakasz Megfelelő biztonsági útmutatórendszer N.R.C., legkésőbb a közösségi 

bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 8. szakasz A gyülekezőhelyekre vonatkozó 
követelmények 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 9. szakasz 
a)-c), e) és az 
utolsó mondat  

Az utasterekben levő lépcsőkre és 
fordulóikra vonatkozó követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 10. szakasz 
1. mondat 

Az EN 711 : 1995. sz. európai szabvány 
szerinti védőkorlátok  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

2. mondat A csökkent mozgásképességű 
személyek általi használatra szolgáló 
fedélzeteken levő védőkorlátok és 
korlátok magassága  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 b) 2. 
mondat 

Általában a csökkent mozgásképességű 
személyek be- és kiszállítására szolgáló 
nyílások teljes szélessége  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 12. szakasz Az EN 14206: 2003. sz. európai 
szabvány szerinti folyosók 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 13. szakasz A csökkent mozgásképességű 
személyek általi használatra szolgáló 
közlekedési területek és azok falai  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 14. szakasz 
1. mondat 

A közlekedési területeken levő 
üvegajtók és -falak, valamint az 
ablaktáblák szerkezete  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 15. szakasz A teljes mértékben panorámaablakból 
álló felépítményekre vagy azok tetejére 
vonatkozó követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 16. szakasz Ivóvízrendszerek a 12.05. cikk szerint  N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 17. szakasz 
2. mondat 

A csökkent mozgásképességű 
személyek általi használatra szolgáló 
WC-kre vonatkozó követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 
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 18. szakasz Nyitható ablak nélküli kabinok 

szellőztetőrendszere  
N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.07. cikk A propulziós berendezésre vonatkozó 
követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2007.1.1. 

15.08. cikk 2. 
szakasz 

Az utasterekben levő hangszórókra 
vonatkozó követelmények  

40 m LWL-nél rövidebb vagy legfeljebb 
75 utas szállítására alkalmas 
személyhajóknál a rendelkezés N.R.C., 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor érvényes 

2006.1.1. 

 3. szakasz A riasztórendszerre vonatkozó 
követelmények 

Az egynapos utazásra alkalmas hajóknál 
a rendelkezés N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor érvényes 

2006.1.1. 

 3. szakasz 
c) 

A hajó parancsnoksága számára a 
legénység és a személyzet riasztását 
lehetővé tevő riasztórendszer  

Az egynapos utazásra alkalmas hajóknál 
a rendelkezés N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor érvényes 

2006.1.1. 

 4. szakasz Fenékvízszint-riasztó minden vízzáró 
rekeszben  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 5. szakasz Két gépi meghajtású fenékvíz-szivattyú N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 6. szakasz Tartósan rögzített fenékvíz-elvezető 
rendszer a 8.06. cikk 4. szakasza szerint

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 7. szakasz A hűtő-tárolóhelyiségek belső nyílása  N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 8. szakasz A fedélzet alatti helyiségek CO2 –
rekesz-rendszerének 
szellőztetőberendezése  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 9. szakasz Kötszerdobozok N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 
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15.09. cikk 1. 
szakasz 1. 
mondat 

Mentőgyűrűk  N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 2. szakasz Egyéni életmentő-felszerelés N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 3. szakasz Megfelelő átszállító berendezés  N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.09. cikk 4. 
szakasz 

Egyéni életmentő-felszerelés az EN 395: 
1998. vagy EN 396: 1998. sz. európai 
szabvány szerint az utasok 100%-a 
számára  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 Egyéni életmentő-felszerelés gyermekek 
számára 

A közösségi bizonyítvány 2010.1.1. 
utáni kiadásáig vagy megújításáig ez a 
berendezés az egyéni életmentő-
felszerelés megfelelőjének tekintendő. 

2006.1.1. 

 Életmentő-felszerelés Azon személyhajók esetében, melyek a 
15.09. cikk 5. szakasza szerinti közös 
életmentő-felszereléssel vannak 
felszerelve 2005.1.1. előtt, ezeket az 
egyéni életmentő-felszerelés 
megfelelőjének kell tekinteni. 

Azon személyhajók esetében, melyek a 
15.09. cikk 6. szakasza szerinti közös 
életmentő-felszereléssel vannak 
felszerelve 2005.1.1. előtt, ezeket az 
egyéni életmentő-felszerelés 
megfelelőjének kell tekinteni a 
közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni 
kiadásáig vagy megújításáig. 

2006.1.1. 

 5. szakasz 
b) és c) 

Megfelelő ülőhely, legalább 750 N 
úszóképesség 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

 

 f) Stabil billenés és megfelelő 
kapaszkodók 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.09. cikk 4. 
szakasz 

Egyéni életmentő-felszerelés az EN 395: 
1998. vagy EN 396: 1998. sz. európai 
szabvány szerint az utasok 100%-a 
számára  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 i) Megfelelő evakuációs eszközök az 
evakuálási területről a mentőtutajokra 
történő átszállításhoz  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 
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   9. szakasz A mentőfelszerelés ellenőrzése a gyártó 

utasításai szerint  
N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 10. szakasz A mentőcsónak felszerelése motorral és 
keresőfénnyel  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 11. szakasz Hordágy  N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 Villamos berendezés   2006.1.1. 

15.10. cikk 2. 
szakasz 

A 9.16. cikk 3. szakasza vonatkozik a 
folyosókra és az utasok pihenőhelyeire 
is  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 3. szakasz Megfelelő vészvilágítás Vészhelyzeti világítás N.R.C., 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2015.1.1. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 4. szakasz Vészhelyzeti erőátviteli berendezés A 25 m LWL vagy annál rövidebb, 
egynapos utazásra alkalmas hajóknál a 
rendelkezés N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor érvényes 

2006.1.1. 

 f) A keresőfények vészellátása a 10.02. 
cikk 2. szakaszának i) alpontja szerint  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 i) A liftek és emelőberendezések 
vészellátása a 15.06. cikk 9. 
szakaszának 2.mondata szerint  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 6. szakasz A vészhelyzeti erőátviteli berendezésre 
vonatkozó követelmények: 

 2006.1.1. 

 - A 15.11. cikk 2.pontja szerinti 
válaszfalak 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 - A kábelek felszerelése  N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 - Vészhelyzeti erőátviteli berendezés 
a biztonsági vonal felett  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 
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15.11. cikk Tűzvédelem   2007.1.1. 

 1. szakasz Az anyagok és összetevők tűzvédelmi 
megfelelősége  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.11. cikk 2. 
szakasz 

A válaszfalak szerkezete N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 3. szakasz Festékek, lakkok és egyéb felületkezelő 
termékek, valamint a helyiségekben –
kivéve a motortereket és 
tárolóhelyiségeket – a padlóburkolatok 
lángkésleltetők legyenek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 4. szakasz A társalgók mennyezetei és a falak 
burkolatai éghetetlen anyagból legyenek 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 5. szakasz A bútorok és szerelékek a 
gyülekezőhelyeken éghetetlen anyagból 
legyenek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 6. szakasz A kódexszerinti ellenőrzés N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 7. szakasz Szigetelőanyagok a társalgókban N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 8. szakasz 
a), b), c) 2. 
mondat és d)  

A válaszfalakban levő ajtókra vonatkozó 
követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 9. szakasz Falak  Az automatikus, túlnyomásos 
vízfecskendező rendszerekkel nem 
rendelkező kabinos hajókon, a kabinok 
közötti falvégek esetén: N.R.C., 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
2010.1.1. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 
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 10. szakasz Válaszfalak  N.R.C., legkésőbb a közösségi 

bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 12. szakasz 
2. mondat 

Vasból vagy azzal egyenértékű más 
éghetetlen anyagból készült lépcsők  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 13. szakasz A belső lépcsők körülzárása N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 14. szakasz Szellőztetőrendszerek és levegőellátást 
biztosító rendszerek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 15. szakasz Szellőztetőrendszerek a 
hajókonyhákban, és elszívóval felszerelt 
tűzhelyek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 16. szakasz Vezérlőközpontok, lépcsőházak, 
gyülekezőhelyek és füstelszívó-
rendszerek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 17. szakasz Tűzjelző rendszerek  Egynapos utazásra alkalmas hajóknál: 
N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.12. cikk 1. 
szakasz 

Hordozható tűzoltó készülékek Tűzoltó készülék, tűzoltótakaró a 
hajókonyhákban, fodrászatokban és 
parfümériákban: N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

 2. szakasz Tűzcsap-rendszer 2. tűzoltószivattyú: N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 4. szakasz Tűzcsap-szelepek N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1 

 5. szakasz Tengelyirányban csatlakoztatott 
hevedercséve 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 
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 6. szakasz Anyagok, üzemzavar elleni védelem N.R.C., legkésőbb a közösségi 

bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 7. szakasz A csövek és tűzcsapok befagyása elleni 
védelem 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 8. szakasz 
b) 

A tűzoltószivattyúk független működése N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 d) A tűzoltószivattyúk felszerelése N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 9. szakasz Tűzoltó berendezések a motorterekben N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.12. cikk 9. 
szakasz 

Acélból készült, vagy egyenértékű 
jellemzőkkel bíró tűzoltórendszer a 
motorterekben  

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor. Az átmeneti 
időszak nem vonatkozik az 1995. 12.31. 
után vízre bocsátott hajókra, melyek 
hajóteste fából, alumíniumból vagy 
műanyagból készült, és motortereik nem 
a 3.04. cikk 3. és 4. szakasza szerinti 
anyagból vannak. 

2006.1.1. 

15.13. cikk  Biztonságtechnikai szervezés Egynapos utazásra alkalmas hajóknál: 
N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány kiadásakor vagy 
megújításakor  

2006.1.1. 

15.14. cikk 1. 
szakasz 

Szennyvízgyűjtő- és mentesítő 
berendezések 

50 vagy annál kevesebb ággyal 
rendelkező, és egynapos utazásra 
alkalmas hajóknál: N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 2. szakasz A szennyvízgyűjtő tartályokra 
vonatkozó követelmények  

50 vagy annál kevesebb ággyal 
rendelkező kabinos hajóknál, és 
legfeljebb 50 utas szállítására 
engedélyezett, egynapos utazásra 
alkalmas hajóknál: N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

2006.1.1. 
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15.15. cikk Bizonyos személyhajókra vonatkozó 

mentességek 
 2006.1.1. 

 1. szakasz Sérült stabilitás N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 4. szakasz (Üres)  2006.1.1. 

 5. szakasz Felszerelés mentőcsónakkal, 
emelvénnyel, vagy azzal egyenértékű 
szerkezettel 

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 
50 ágy elhelyezésére engedélyezett 
személyhajóknál: N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 6. szakasz Felszerelés mentőcsónakkal, 
emelvénnyel, vagy azzal egyenértékű 
szerkezettel  

A legfeljebb 250 utas szállítására vagy 
50 ágy elhelyezésére engedélyezett 
személyhajóknál: N.R.C., legkésőbb a 
közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni 
kiadásakor vagy megújításakor  

2006.1.1. 

15.15. cikk 9. 
szakasz a) 

Cseppfolyósított gázzal üzemelő 
berendezések riasztórendszerei  

N.R.C., legkésőbb a bizonyítvány 14.15. 
cikk szerinti megújításakor  

2006.1.1. 

 b) Közös életmentő-felszerelések a 15.09. 
cikk 5.pontja szerint 

N.R.C., legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor  

2006.1.1. 

 

24.07. cikk 

(Üres) 
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24a. FEJEZET 

R  Z Ó N Á J Ú  V Í Z I  U T A K O N  N E M  K Ö Z L E K E DŐ  V Í Z I  J Á R MŰV E K R E  
V O N A T K O Z Ó  Á T M E N E T I  R E N D E L K E Z É S E K   

24a.01. cikk 

Az átmeneti rendelkezések alkalmazása már üzemelő vízi járművekre, és a korábbi közösségi 
bizonyítványok érvényessége  

1. A következő rendelkezések az alábbi vízi járművekre vonatkoznak:  

a) azon vízi járművek, melyek közösségi bizonyítványát …* adták ki először, és  

b) azon vízi járművek, melyek másik közlekedési engedélyt kaptak …*.  

2. Igazolni kell, hogy ezek a vízi járművek megfelelnek a 82/714/EGK irányelv II. mellékletének 
1.-13. fejezeteiben foglalt rendelkezéseknek a hajóbizonyítvány vagy a másik közlekedési 
engedély kiadásának napján.  

3. Az …* előtt kiadott közösségi bizonyítványok továbbra is érvényesek a bizonyítványon 
feltüntetett lejárati időpontig. A 2.09. cikk 2. szakaszát továbbra is alkalmazni kell. 

24a.02. cikk 

Már üzemelő vízi járművekre vonatkozó mentességek 

1. Azon vízi járműveket, melyek hajógerincét AA.BB.CC előtt (24 hónappal az irányelv 
közzétételének napja után) vízre bocsátották, mentesíteni kell az alábbi rendelkezések alól, a 
táblázat 3. oszlopában leírt feltételek mellett, feltéve, hogy megfelelnek az 1982. október 4-én 
hatályos ezen irányelv II. mellékletének 1.-12. fejezetében foglalt követelményeknek. 

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépést követő 2 évvel. 
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2. Az alábbi táblázatban alkalmazott meghatározások: 

- „N.R.C.”: A rendelkezés nem vonatkozik a már üzemelő vízi járművekre, kivéve, ha az 
érintett alkatrészeket kicserélik, vagy átalakítják, azaz a rendelkezés csak újonnan épített 
vízi járművekre, és az érintett alkatrészek vagy területek cseréjére vagy átalakítására 
vonatkozik. Amennyiben a meglevő alkatrészeket olyan cseredarabokkal váltották ki, 
amelyek ugyanolyan technológiát alkalmaznak és ugyanolyan típusúak, abban az esetben 
ez nem minősül cserének („R”) az átmeneti rendelkezések értelmében.  

 

-  „A közösségi bizonyítvány kiadása vagy megújítása”: azt jelenti, hogy ennek a 
követelménynek akkor kell eleget tenni, amikor a bizonyítványt legközelebb megújítják 
…* után. Amennyiben a bizonyítvány érvényessége …* és …** között lejár, a 
követelmény mindazonáltal csak …**--től kezdve kötelező. 

 
Cikk és pont TARTALOM HATÁRIDŐ ÉS MEGJEGYZÉSEK 

 3. FEJEZET  
3.03. cikk 1. 
szakasz a) 

Az ütközési válaszfalak elhelyezkedése N.R.C. , legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
…*** utáni kiadásakor vagy megújításakor 

3.03. cikk 2. 
szakasz 

Lakótéri biztonsági berendezések N.R.C. , legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
**** utáni kiadásakor vagy megújításakor 

3.03. cikk 2. 
szakasz 

Biztonsági berendezések N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
…***** utáni kiadásakor vagy megújításakor  

3.03. cikk 4. 
szakasz 

Gáztömör leválasztás N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
…**** utáni kiadásakor vagy megújításakor  

3.03. cikk 5. 
szakasz 2. 
szakasz 

A leghátsó vízhatlan válaszfalban levő ajtók 
figyelése 

 

3.03. cikk 7. 
szakasz 

Első hajó horgony horonnyal N.R.C. , legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
…*** utáni kiadásakor vagy megújításakor  

3.04. cikk 3. 
szakasz 2. 
mondat 

Szigetelés a motorterekben N.R.C, legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 3.04. cikk 3. 
szakasz 3. és 4. 
mondat  

Nyitó- és zárószerkezetek N.R.C, legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépést követő 2 évvel. 
** Ezen irányelv hatálybalépést követő 3 évvel. 
*** Ezen irányelv hatálybalépést követő 43 évvel. 
**** Ezen irányelv hatálybalépést követő 18 évvel. 
***** Ezen irányelv hatálybalépést követő 23 évvel. 
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 3.04. cikk 6. 
szakasz 

A II. melléklet 2005/…/EK irányelv általi 
módosítása következtében motortérnek 
minősülő helyiségek kijáratai  

N.R.C. , legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
…* utáni kiadásakor vagy megújításakor  

 4. FEJEZET  
4.04. cikk Merülési vonalak N.R.C. , legkésőbb a közösségi bizonyítvány 

…** utáni kiadásakor vagy megújításakor  
 5. FEJEZET  
5.06. cikk 1. 
szakasz 1. 
mondat 

Előírt (előremeneti) sebesség N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40* 

 6. FEJEZET  
6.01. cikk 1. 
szakasz 

Az 5. fejezet által előírt kormányozhatóság N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

 3. szakasz Állandó dőlés és külső hőmérsékletek N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15** 

6.01. cikk 7. 
szakasz 

A kormánytengelyek szerkezete N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20*** 

6.02. cikk 2. 
szakasz 

Erőkarok üzembe helyezése egyetlen 
művelettel  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

 3. szakasz Az 5. fejezet által előírt kormányozhatóság 
biztosítása egy második energiaátviteli 
berendezéssel / kézi erővel  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

6.03. cikk 1. 
szakasz 

Egyéb energiafogyasztók rákötése a hidraulikus 
kormányszerkezet energiaátvivő rendszerére  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

 2. szakasz Külön hidraulikus tartályok N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

6.05. cikk 1. 
szakasz 

A kézi meghajtás automatikus lekapcsolása  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

6.06. cikk 1. 
szakasz 

Két, egymástól független indítórendszer N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗∗∗ 

6.07. cikk 2. 
szakasz a) 

Szintellenőrzési riasztás mindkét hidraulikus 
tartálynál és rendszernyomás 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

 e) A pufferberendezések megfigyelése N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

6.08. cikk 1. 
szakasz 

A 9.20. cikk szerinti villamos berendezésekre 
vonatkozó követelmények  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗∗∗ 

                                                 
*  Ezen irányelv hatálybalépést követő 43 évvel. 
** Ezen irányelv hatálybalépést követő 18 évvel. 
*** Ezen irányelv hatálybalépést követő 23 évvel. 
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 7. FEJEZET  

 7.02. cikk 2.-7. 
szakasz 

Akadálymentes kilátás a kormányállásból az 
alábbiak kivételével:  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40* 

7.02. cikk 3. 
szakasz 2. 
szakasz 

Akadálymentes kilátás a kormányos szokásos 
látószögében  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20** 

 5. szakasz Minimális vakító fényátadás  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15*** 

7.03. cikk 7. 
szakasz 

Riasztók leállítása  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 8. szakasz Automatikus átkapcsolás másik áramforrásra  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗∗ 

7.04. cikk 1. 
szakasz 

A főmotorok és a kormánymű vezérlése  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

7.04. cikk 2. 
szakasz 

A főmotor vezérlése  ha a kormányállást egyszemélyes 
radarhajózásra alakították ki: N.R.C., legkésőbb 
a közösségi bizonyítvány XX.YY.ZZ. ∗utáni 
kiadásakor vagy megújításakor + 40, ha a 
mozgás irányát közvetlenül el lehet érni; 
N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. ∗∗∗utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15 egyéb motorok esetén 

7.09. cikk Riasztórendszerek N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗∗ 

 1. szakasz Leereszthető kormányállások  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  
Automatikus leeresztés nélkül: N.R.C., 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

 2. és 3. 
szakasz 

 N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

                                                 
*  Ezen irányelv hatálybalépést követő 43 évvel. 
** Ezen irányelv hatálybalépést követő 23 évvel. 
*** Ezen irányelv hatálybalépést követő 18 évvel. 
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  8. FEJEZET  

8.01. cikk 3. 
szakasz 

Csak belsőégésű motorok 55 °C-nál magasabb 
lobbanáspontú tüzelőanyag égetésére  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗ 

8.02 . cikk 1. 
szakasz 

A motorok biztosítása véletlen indítás ellen  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

 4. szakasz A motor alkatrészeinek védelme  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

8.03. cikk 2. 
szakasz 

Megfigyelőberendezések  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15** 

 3. szakasz Automatikus túlfordulat elleni védelem  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

 5. szakasz A tengely átvezetésének szerkezete  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor legkésőbb a közösségi 
bizonyítvány XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor 
vagy megújításakor + 20∗ 

8.05. cikk 1. 
szakasz 

Acéltartályok folyékony tüzelőanyagokhoz  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗ 

8.05. cikk 2. 
szakasz 

A tartályszelepek automatikus zárása  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 3. szakasz Nem lehet tüzelőanyag-tartály az ütközési 
válaszfal előtt  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

 4. szakasz Nem lehet tüzelőanyag-tartály vagy annak 
szereléke közvetlenül a motorok vagy 
kipufogócsövek felett  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15. ∗∗ Addig a megfelelő 
berendezéssel biztosítani kell a tüzelőanyagok 
biztonságos elvezetését.  

 6. szakasz 
3.-5. mondat 

Légcsövek és csatlakozócsövek felszerelése és 
méretezése 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

 7. szakasz Elzárószerkezet a fedélzetről működtetve  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗ 

 9. szakasz 
1. mondat 

A kapacitásmérő műszerek olvashatósága a 
maximális töltési szintig  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

 13. szakasz Töltési szintjelző nem csak a főmotorra, hanem 
a hajó biztonságos működéséhez szükséges 
egyéb motorokhoz is  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗ 

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépést követő 23 évvel. 
** Ezen irányelv hatálybalépést követő 18 évvel. 
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8.06. cikk Kenőolaj tárolása, csövek és tartozékok  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40* 

8.07. cikk Az energiaátvivő rendszerben, a vezérlő és 
indító rendszerben, valamint a fűtőrendszerben, 
a csövekben és tartozékokban használt olaj 
tárolása  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

8.08. cikk 8. 
szakasz 

Egyszerű zárószerkezet nem elegendő a 
ballasztterek és a ballaszt szállítására alkalmas 
rakterek leürítő csöveinek összekapcsolására  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

8.08. cikk 9. 
szakasz 

Mérőműszerek a tartályok fenékvízében  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

8.09. cikk 2. 
szakasz 

Az olajos víz és a fáradtolaj gyűjtésére szolgáló 
berendezések  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15** 

8.10. cikk 3. 
szakasz 

Kibocsátási határérték 65 dB(A) álló hajóknál  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗∗∗ 

   

 9. FEJEZET  

9.01. cikk 1. 
szakasz 2. 
mondat 

A vonatkozó dokumentumok benyújtása a 
felügyeleti szervhez  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

9.01. cikk 2. 
szakasz 2. 
franciabek.  

A fő-, vészhelyzeti- és elosztó kapcsolótábla 
kapcsolási rajzait a fedélzeten kell tartani  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

 3. szakasz Belső környezeti és fedélzeti hőmérsékletek  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

9.02 . cikk 1.-3. 
szakasz 

Áramellátó rendszerek  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

9.03. cikk Érintésvédelem, szilárd tárgyak és víz 
behatolása elleni védelem  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗∗∗ 

9.05 . cikk 4. 
szakasz 

A földelőkábelek keresztmetszete  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗∗∗ 

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépést követő 43 évvel. 
** Ezen irányelv hatálybalépést követő 18 évvel. 
*** Ezen irányelv hatálybalépést követő 23 évvel. 
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9.11. cikk 4. 
szakasz 

Hatékony szellőztetés, ha az akkumulátorok 
zárt térben, szekrényben vagy dobozban 
vannak  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

9.12. cikk Kapcsolóberendezések  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20* 

9.12 . cikk 3. 
szakasz b)  

Fény- és hangjelzés adására képes 
földelésérzékelő készülék  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15** 

9.13. cikk Vészhelyzeti áramkör-megszakítók  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

9.14. cikk Berendezések tartozékai N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗ 

9.14. cikk 3. 
szakasz 2. 
mondat 

Egyfázisú kapcsolók tiltása mosodákban, 
fürdőszobákban, mosóhelyiségekben és egyéb 
nedves helyiségekben  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

9.15. cikk 2. 
szakasz 

Minimális keresztmetszet 1,5 mm² kábelenként N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

 10. szakasz A leereszthető kormányállásba bekötött 
kábelek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗ 

9.16. cikk 3. 
szakasz 2. 
mondat 

Második áramkör  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗ 

9.19. cikk Mechanikus berendezések riasztó- és 
biztonsági rendszerei  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗ 

9.20. cikk Villamos berendezések  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗∗∗ 

9.21. cikk Elektromágneses kompatibilitás  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗∗∗ 

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépést követő 23 évvel. 
** Ezen irányelv hatálybalépést követő 18 évvel. 
*** Ezen irányelv hatálybalépést követő 43 évvel. 
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 10. FEJEZET  

10.01. cikk Horgonyberendezés  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗ 

10.02. cikk 2. 
szakasz a) 

Kikötő- és egyéb kábelek bizonyítványa  Az első kábel cseréje a hajón: N.R.C., 
legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗ 
Második és harmadik kábel: ZZ+20∗∗ 

10.03. cikk 1. 
szakasz 

Európai szabvány  Cserekor, legkésőbb ZZ+15∗ 

 2. szakasz A, B és C osztályú tüzeknek való megfelelőség Cserekor, legkésőbb ZZ+15∗ 

 4. szakasz A CO2-tartalom és a helyiség méretének 
viszonya  

Cserekor, legkésőbb ZZ+15∗ 

10.03a. cikk Tartósan rögzített tűzoltó készülékek a 
lakóterekben, kormányterekben és utasterekben 

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗∗∗ 

10.03b. cikk Tartósan rögzített tűzoltó készülékek a 
motorterekben, kazánterekben és 
szivattyúházakban  

Az 1985. október 1. előtt felszeerlt CO2-
tűzoltókészülékek továbbra is használhatók a 
közösségi bizonyítvány XX.YY.ZZ. ∗∗∗ utáni 
kiadásáig vagy megújításáig, ha megfelelnek az 
irányelv 1982. október 4-én hatályban levő 
változata II. mellékletének 13.03. szakaszában 
foglalt követelményeknek. 

10.04. cikk Az európai szabványok alkalmazása a 
mentőcsónakokra  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗∗ 

10.05. cikk 2. 
szakasz 

Felfújható mentőmellények  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15 * 

Az AA.BB.CC**. előtti napon a hajón levő 
mentőmellények használhatók a közösségi 
bizonyítvány XX.YY.ZZ. ∗∗∗∗utáni kiadásáig 
vagy megújításáig +15. ∗ 

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépést követő 18 évvel. 
** Ezen irányelv hatálybalépést követő 23 évvel. 
*** Ezen irányelv hatálybalépést követő 43 évvel. 
**** Ezen irányelv hatálybalépést követő 2 évvel. 
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 11. FEJEZET  

11.02. cikk 4. 
szakasz 

A fedélzetek külső széleinek és a 
munkaállomások felszerelései  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20* 

11.04. cikk Oldalfedélzetek  1) A bizonyítvány első megújítása ZZ+40 
után**, ha a szélesség nagyobb, mint 7,30 m 

11.05. cikk 1. 
szakasz 

A munkaállomások megközelítése  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40** 

2. és 3. szakasz Ajtók és bejáratok, kijáratok és folyosók, ahol a 
padlószinttől való különbség 0,50 m-nél 
nagyobb  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 4. szakasz Folyamatosan személyzettel ellátott 
munkaállomások lépcsői  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40** 

11.06. cikk 2. 
szakasz 

Kijáratok és vészkijáratok  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40** 

11.07. cikk 1. 
szakasz 2. 
mondat 

Létrák, lépcsők és hasonló berendezések  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40** 

 2. és 3. 
szakasz 

 N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

11.10. cikk Nyílásfedelek  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗∗ 

11.11. cikk Csörlők  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 15∗∗∗ 

11.12. cikk 2.-
6. és 8.-10. 
szakasz  

Daruk: a gyártó táblája, legnagyobb 
megengedett terhelés, védőberendezések, 
számításos ellenőrzés, szakértők általi 
ellenőrzés, a hajón tartandó bizonyítványok  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20∗ 

11.13. cikk Gyúlékony folyadékok tárolása  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

 

 

 

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépést követő 23évvel. 
1) A rendelkezés az AA.BB.CC. után vízre bocsátott hajókra, és a már üzemelő hajókra vonatkozik, az alábbi kikötésekkel: 
 A 11.04. cikk követelményeinek meg kell felelni a teljes raktér felújításakor.  
 Ha az oldalfedélzet teljes szélességének módosítása érinti az oldalfedélzetek teljes hosszát,  

a) a 11.04. cikket be kell tartani, ha az oldalfedélzet teljes szélességét 0,90 m magasságúra módosítják, vagy, ha az e magasság feletti teljes 
szélességet csökkentik,  

b) az átalakítás előtt az oldalfedélzet teljes szélességének 0,90 m-es magassága, vagy az e magasság feletti teljes szélesség nem lehet kisebb, 
mint a 11.04. cikkben megjelölt értékek. 

** Ezen irányelv hatálybalépést követő 43 évvel. 
*** Ezen irányelv hatálybalépést követő 18 évvel. 
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 12. FEJEZET  

12.01. cikk 1. 
szakasz 

A szokásosan a fedélzeten tartózkodó 
személyek szálláshelye  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40* 

12.02. cikk 3. 
szakasz 

A padlók helyzete  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

 4. szakasz Nappali és hálóhelyiségek  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

12.02. cikk 5. 
szakasz 

Zaj és rezgés a lakóterekben N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20** 

 6. szakasz A lakóterek belmagassága  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

 8. szakasz A közösségi nappali helyiségek szabad 
padlófelülete  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

 9. szakasz A helyiségek légtere  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

 10. szakasz Az egy személyre jutó légtér mennyisége  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

 11. szakasz Az ajtók mérete  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

 12. szakasz 
a) és b)  

A lépcsők helyzete  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

 13. szakasz Veszélyes gázokat vagy folyadékokat szállító 
csövek  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

12.03. cikk Tisztasági berendezések  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

12.04. cikk Hajókonyhák  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40 

12.05. cikk Ivóvíz  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

12.06. cikk Fűtés és szellőztetés  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

12.07. cikk 1. 
szakasz 2. 
mondat 

Egyéb lakótéri berendezések  N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépést követő 43 évvel. 
** Ezen irányelv hatálybalépést követő 23 évvel. 



- 
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 15. FEJEZET  

 Személyhajók  Lásd az irányelv 8. cikkét 

 15a. FEJEZET  

 Vitorlás személyhajók Lásd az irányelv 8. cikkét  

 16. FEJEZET  

16.01. cikk 2. 
szakasz 

Különleges csörlők, vagy azokkal egyenértékű 
összekapcsoló berendezések  

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40* 

 3. szakasz 
utolsó mondat 

Az energiaátviteli berendezésekre vonatkozó 
követelmények  

N.R.C. , legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 40∗ 

 17. FEJEZET  

 Úszó munkagép Lásd az irányelv 8. cikkét  

 21. FEJEZET  

 Kedvtelési célú kishajó Lásd az irányelv 8. cikkét  

 22b. FEJEZET  

22b.03. cikk Második, független kormányszerkezet 
energiaátvivő rendszer 

N.R.C. , legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20** 

 

 

                                                 
*  Ezen irányelv hatálybalépést követő 43 évvel. 
** Ezen irányelv hatálybalépést követő 23 évvel. 
 



- 
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24a.03. cikk 

Az 1985. január 1. előtt vízre bocsátott hajógerincű vízi járművekre vonatkozó mentességek  

1. A 24a.02. cikk rendelkezésein túlmenően, azon vízi járműveket, melyek hajógerincét 1985. 
január 1. előtt vízre bocsátották, szintén mentesíteni kell az alábbi rendelkezések alól, a táblázat 
3. oszlopában leírt feltételek mellett, feltéve, hogy a hajó és legénysége biztonságát más 
megfelelő módon biztosítják: 

2. Az alábbi táblázatban alkalmazott meghatározások: 

- „N.R.C.”: A rendelkezés nem vonatkozik a már üzemelő vízi járművekre, kivéve, ha az 
érintett alkatrészeket kicserélik, vagy átalakítják, azaz a rendelkezés csak újonnan épített 
vízi járművekre, és az érintett alkatrészek vagy területek cseréjére vagy átalakítására 
vonatkozik. Amennyiben a meglevő alkatrészeket olyan cseredarabokkal váltották ki, 
amelyek ugyanolyan technológiát alkalmaznak és ugyanolyan típusúak, abban az esetben 
ez nem minősül cserének („R”) az átmeneti rendelkezések értelmében.  

- „A közösségi bizonyítvány kiadása vagy megújítása”: azt jelenti, hogy ennek a 
követelménynek akkor kell eleget tenni, amikor a bizonyítványt legközelebb megújítják 
…* után. Amennyiben a bizonyítvány érvényessége …* és …** között lejár, a 
követelmény mindazonáltal csak …**-től kezdve kötelező. 

 

-   
Cikk és pont TARTALOM HATÁRIDŐ ÉS MEGJEGYZÉSEK 

 3. FEJEZET  

3.03. cikk 1. 
szakasz 

Vízzáró ütközési válaszfalak N.R.C. 

3.03. cikk 2. 
szakasz 

Lakóterek, biztonsági berendezések N.R.C. 

3.03. cikk 5. 
szakasz 

Nyílások a vízzáró válaszfalakon N.R.C 

3.04. cikk 2. 
szakasz 

Tartályok felületei N.R.C. 

3.04. cikk 7. 
szakasz 

Legnagyobb megengedett hangnyomás-szint 
a motorterekben 

N.R.C. 

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépését követő 2 évvel. 
** Ezen irányelv hatálybalépését követő 3 évvel. 



- 
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 4. FEJEZET  

4.01. cikk Biztonsági távolság N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
…* utáni kiadásakor vagy megújításakor  

4.02. cikk Szabadoldal  N.R.C. 

 6. FEJEZET  

6.01. cikk 3. 
szakasz 

A kormányszerkezetre vonatkozó 
követelmények 

N.R.C. 

 7. FEJEZET  

7.01. cikk 2. 
szakasz 

Legnagyobb megengedett hangnyomás-szint 
a kormányállásban  

N.R.C. 

7.05. cikk 2. 
szakasz 

A navigációs jelzőfények figyelése N.R.C. 

7.12. cikk Leereszthető kormányállások N.R.C. 

 8. FEJEZET  

8.01. cikk 3. 
szakasz 

Bizonyos folyékony tüzelőanyagok tilalma N.R.C. 

8.04. cikk Motor kipufogórendszer N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
kiadásakor vagy megújításakor  

8.05. cikk 
13. szakasz 

Tüzelőanyag töltési szint riasztóberendezése N.R.C. 

8.08. cikk 2. 
szakasz 

Felszerelés fenékvíz-szivattyúkkal N.R.C. 

8.08. cikk 3. 
és 4. szakasz 

A fenékvíz-szivattyúk átmérője és minimális 
szivattyúzási teljesítménye  

N.R.C. 

8.08. cikk 5. 
szakasz 

A feltöltést automatikusan szabályozó 
fenékvíz-szivattyúk 

N.R.C. 

8.08. cikk 6. 
szakasz 

Felszerelés szűrőkkel N.R.C. 

8.08. cikk 7. 
szakasz 

Automatikusan zárható szerkezetek a 
leghátsó részben 

N.R.C. 

8.10. cikk 2. 
szakasz 

A hajó által keltett zaj N.R.C. 

 9. FEJEZET  

9.01. cikk 2. 
szakasz 

A villamos berendezések bizonyítványai N.R.C. 

9.01. cikk 3. 
szakasz 

A villamos berendezések felszerelése N.R.C. 

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépését követő 13 évvel. 



- 
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9.06. cikk Legnagyobb megengedett feszültségek N.R.C. 

9.10. cikk Generátorok és motorok N.R.C. 

9.11. cikk 2. 
szakasz 

Akkumulátorok N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 
XX.YY.ZZ. utáni kiadásakor vagy 
megújításakor + 20* 

9.12. cikk 2. 
szakasz 

Kapcsolók, védelmi berendezések N.R.C., + 20∗ 

9.14. cikk 3. 
szakasz 

Egyidejű kapcsolás N.R.C. 

9.15. cikk Kábelek  N.R.C. 

9.16. cikk 3. 
szakasz 

Világítás a motorterekben N.R.C. 

9.17. cikk 1. 
szakasz 

A navigációs jelzőfények kapcsolótáblái N.R.C. 

9.17. cikk 2. 
szakasz 

A navigációs jelzőfények áramellátása N.R.C. 

 10. FEJEZET  

10.01. cikk 
9. szakasz 

Horgonycsörlők N.R.C. 

10.04. cikk 
1. szakasz 

Mentőcsónakok a szabvány szerint N.R.C. 

10.05. cikk 
1. szakasz 

Mentőgyűrűk a szabvány szerint N.R.C. 

10.05. cikk 
2. szakasz 

Mentőmellények a szabvány szerint N.R.C. 

 11. FEJEZET  

11.11. cikk 
2. szakasz 

A csörlők biztonsága N.R.C. 

 12. FEJEZET  

12.02. cikk 
13. szakasz 

Veszélyes gázokat vagy folyadékokat 
szállító csövek 

N.R.C. 

 

24a.04. cikk 

Egyéb eltérések 

Amennyiben az e fejezetben előírt rendelkezések alkalmazása az átmeneti rendelkezések lejárta 
után a gyakorlatban nehéz, vagy ha ezek alkalmazása aránytalan költségekkel jár, a felügyeleti 
szerv engedélyezhet eltéréseket ezektől a rendelkezésektől, a bizottság ajánlásai alapján. Ezeket az 
eltéréseket be kell jegyezni a közösségi bizonyítványba. 

                                                 
* Ezen irányelv hatálybalépését követő 23 évvel. 



- 
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I. függelék 

B I Z T O N S Á G T E C H N I K A I  J E L E K  
 

1. ábra 

Engedély nélkül belépni tilos 

 

 

Szín: piros / fehér / fekete 

2. ábra 

Tűz, nyílt láng használata és 
dohányzás tilos 

 

Szín: piros / fehér / fekete 

3. ábra 

Tűzoltó készülék  

 

Szín: piros / fehér 



- 
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4. ábra 

Általános veszély 

 

Szín: fekete / sárga 

5. ábra 

Tűzoltótömlő  

 

Szín: piros / fehér 

6. ábra 

Tűzoltó berendezés  

 

Szín: piros / fehér 

7. ábra 

Hallásvédő használata 
kötelező 

 

Szín: kék / fehér 



- 
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8. ábra 

Kötszerdoboz  

 

Szín: zöld / fehér 

 

A ténylegesen alkalmazott jelek kis mértékben eltérhetnek az e függelékben bemutatott grafikáktól, 
illetve lehetnek ezeknél részletesebben kidolgozottak, feltéve, hogy a jelentésük nem változik, és a 
különbségek és módosítások a jelentéstartalmat nem teszik érthetetlenné. 



- 

 
13274/1/05 REV 1  VL/ah 293 
II. MELLÉKLET DG C III   HU 

II. függelék 

K Ö Z I G A Z G A T Á S I  U T A S Í T Á S O K  

1.: A kitérési és fordulási képességre vonatkozó követelmények. 

2.: Az előírt maximális sebességre, a megállási és a hátrameneti képessége vonatkozó 
követelmények.  

3.: A tolóhajók vagy a merev kötelékben tolt vízi járművek összekapcsoló berendezéseinek és 
összekapcsolós eszközeinek követelményei. 

4.: Zajmérések.  

5.: Különlegesen csökkentett tömegű horgonyok. 

6.: Vízzáró körablakok. 

7.: Az automatikus, túlnyomásos vízfecskendező berendezések.  

8.: Hajóbizonyítvány kiadása. 

9.: Üzemanyagtartályok úszó vízi járműveken. 

10.: Minimális hajótest-vastagság bárkák esetén. 

11.: Fáradtolaj-gyűjtő berendezések. 

12.: A hajó mozgása saját erőből. 

13.: Megfelelő tűzriasztási rendszer.  

14.:  A hajó különálló részei úszóképességének, billenésének és stabilitásának igazolása.  

15.:  Minimális legénységgel üzemelő hajók felszerelése.  

16.: Villamos kábelek 

17.: Kilátás a kormányállásból 
 

_______________________
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III. MELLÉKLET 

Az 1. és 2. zónába tartozó belvízi utakon közlekedő hajókra vonatkozó lehetséges kiegészítő 
műszaki követelmények tárgykörei  

Bármilyen, egy tagállam által az ezen irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében, a tagállam 1. 

és/vagy 2. zónáiban közlekedő hajókra vonatkozóan elfogadott további műszaki követelmények 

tárgykörei a következőkre korlátozódnak: 

 

1. Fogalommeghatározások 

 

- A további követelmények megértéséhez szükséges.  

 

2. Stabilitás 

 

- Szerkezeti megerősítés. 

- Hajóosztályozó társaság által kiadott bizonyítvány  

 

3. Biztonsági távolság és szabadoldal 

 

- Szabadoldal 

- Biztonsági távolság 
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4. A hajótest nyílásainak és felépítményeinek vízzárósága 

 

- Felépítmények 

- Ajtók 

- Ablakok és tetőablakok  

- Raktérnyílások  

- Egyéb nyílások (szellőzőcsövek, kipufogócsövek, stb.) 

 

5. Kötélzet 

 

- Horgonyok és horgonyláncok 

- Navigációs jelzőfények 

- Hangjelzések 

- Iránytű 

- Radar 

- „Adó-vevő” berendezések 

- Életmentő-felszerelés 

- Hajózási térképek rendelkezésre állása 

 

6. Személyhajókra vonatkozó további rendelkezések 

 

- Stabilitás (szélerő, követelmények) 

- Életmentő-felszerelések 

- Szabadoldal 

- Biztonsági távolság 

- Kilátás a kormányállásból 
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7. Kötelékek és konténerszállítás 

 

- A tolóhajó és a bárka közötti kapcsolás 

- Konténereket szállító vízi járművek vagy bárkák stabilitása 

 

________________________ 
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IV. MELLÉKLET 

A 3. és 4. zónába tartozó belvízi utakon közlekedő hajókra vonatkozó műszaki követelmények 
lehetséges csökkentéseinek tárgykörei  

Bármilyen, egy tagállam által az ezen irányelv 5. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállam 

területén levő, kizárólag 3. vagy 4. zónájú vízi utakon közlekedő hajókra vonatkozóan 

engedélyezett csökkentett műszaki követelmények az alábbi tárgykörökre korlátozódnak: 

 

3. zóna 

- Horgonyberendezés, beleértve a horgonyláncok hosszát 

- (Előremeneti) sebesség 

- Közös életmentő-felszerelések 

- 2-es stabilitási állapot 

- Kilátás a kormányállásból 

 

4. zóna 

- Horgonyberendezés, beleértve a horgonyláncok hosszát  

- (Előremeneti) sebesség 

-  Életmentő-felszerelések 

- 2-es stabilitási állapot  

- Kilátás a kormányállásból  

- Második független propulziós rendszer 

 

 

_______________________ 
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V. MELLÉKLET 

 

A KÖZÖSSÉGI BIZONYÍTVÁNYOK MINTÁJA 

 

I. RÉSZ 

 

KÖZÖSSÉGI BELVÍZI HAJÓBIZONYÍTVÁNY-MINTA  

 

KÖZÖSSÉGI BELVÍZI HAJÓBIZONYÍTVÁNY 

(Az állami jelkép számára fenntartott hely) 

ÁLLAM NEVE  

BIZONYÍTVÁNY száma .......................................................................................................  

  Kelt, 

  ....................................................................  

     Felügyeleti szerv 

   ...............................................................  

                Pecsét 

   

   ...............................................................  

     (Aláírás) 

Megjegyzések: 
E bizonyítvány alapján a hajó csak addig alkalmazható közlekedésre, amíg a bizonyítványban leírt állapotban van.  

Nagyobb átalakítások vagy javítások esetén a hajót minden újabb út előtt külön szemlének kell alávetni. 
A hajó tulajdonosa vagy annak képviselője köteles a felügyeleti szervet értesíteni minden, a hajó nevében vagy 
tulajdonjogában bekövetkező változásról, minden újabb mérési eredményről, valamint a hatósági szám, a lajstromszám 
vagy a honi kikötő változásáról, és köteles elküldeni azt a felügyeleti szervnek módosításra.  
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Bizonyítvány számao ..  kiállította ............................................................ Felügyeleti szerv 
 1. Hajó neve  2. Hajó típusa   3. Hatósági szám 

 4. Tulajdonos neve és lakóhelye 

 5. Bejegyzés helye és lajstromszám  
 
 

 6. Honi kikötő 

 7. Építés éve 
 

 8. Hajógyár neve és helye 

 9.  Ez a bizonyítvány a .............................................................................. számú, ..................................... -án/én, a 
...........................................felügyeleti szerv által kiadott bizonyítvány helyébe lép.  
 

 10.  A fent említett vízi jármű, 
 a *) ..................................................................……………….-án/én elvégzett szemlét követően  

 a *) ...........................................................................................-án/én kiadott bizonyítványt bemutatva  

 melyet a ........................................................................................................................ elismert hajóosztályozó társaság  
adott ki  

  elismerten működésképes  
- a közösségi vízi utakon, az alábbi zónában/zónákban (*) 
.......................................................................................................................................................................................... 
 a vízi utakon az alábbi zónában/zónákban (*) 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 .....(államok nevei(*)) ................................................. ...........................................................................................-ban/ben 
 kivéve:..................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
-az alábbi vízi utakon:...(államok nevei (*))............................................................................................................-ban/ben 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 az alább meghatározott legnagyobb megengedett merüléssel és kötélzettel. 
 

 11. E bizonyítvány érvényessége lejár.............................................án/én 
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Módosított tétel/tételek: .................... 

 Új szöveg: ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ez az oldal lecserélésre került. 

 Kelt, .........................................................................................  Felügyeleti szerv 

   ................................................................................  

                Pecsét 

   ............................................................
    (Aláírás) 

_______________________ 

 *) a nem kívánt törlendő 
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Bizonyítvány számao ...........  kiállította ..........................................................Felügyeleti szerv  
 12.  A bizonyítvány számát (1), a hatósági számot (2), a lajstromszámot (3) és a mérési számot (4) elhelyezik a megfelelő 

jelekkel a vízi jármű alábbi helyein  
 
1 ..................................................................................................................................................................................  
 
2 ..................................................................................................................................................................................  
 
3 ..................................................................................................................................................................................  
 
4 ..................................................................................................................................................................................  
 
 

 13.  A legnagyobb megengedett merülés a vízi jármű mindegyik oldalán fel van tüntetve  

 - két - ......................................... – merülési jellel*). 

 - a felső mérőtáblákkal*). 

 Két merülési skála került alkalmazásra*). 
A hátsó mérőskálák merülési skálaként szolgálnak: ezeket erre a célra adták meg a merülési adatokat jelző számok *). 
 

 14. A 15. és 52. szakasznál említett korlátozások *) sérelme nélkül, a vízi jármű az alábbiakra alkalmas:  

1. tolás-vontatás*)  4. mellévett alakzatban való meghajtott helyzet*)  
1.1 merev alakzatban*)  5. vontatás*)  
1.2 irányított alakzatban*)  5.1 saját meghajtással nem bíró vízi járműveket*)  
2. tolt-vontatott helyzet*)  5.2 motorhajót*)  
2.1 merev alakzatban*)  5.3 csak folyásirány ellen*)  
2.2 merev alakzat élén*)  6. vontatott helyzet*)  
2.3 irányított alakzatban*)  6.1 motorhajóként*)  
3. mellévett alakzat meghajtása*)  6.2 saját meghajtással nem bíró vízi járműként*)  
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Módosított tétel/tételek: .................... 

 Új szöveg: ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ez az oldal lecserélésre került. 

 Kelt, .........................................................................................  Felügyeleti szerv 

   ................................................................................  

                Pecsét 

   ............................................................
    (Aláírás) 

_______________________ 

 *) a nem kívánt törlendő 
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Bizonyítvány számao ............ kiállította .......................................................... Felügyeleti szerv  
 15.  Engedélyezett alakzatok 

1. A vízi jármű az alábbi alakzatok meghajtására kap engedélyt: 

 Alakzat 
formája 

Az 5. és 16. fejezetből adódó korlátozások 

  Max. méretek Hajózás iránya és terhelési állapot Maximális vizes 
felület  

  

  m FOLYÁS ELLEN FOLYÁSIRÁNYBAN m²-ben Megjegyzések   
 Szám  hossz szélesség terhelt t üres terhelt t üres folyás 

ellen 
folyásirány-

ban 
  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

Jelmagyarázat : 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Egyéb alakzatok : 

o. Stb. 

tolóhajó önjáró hajó bárka 
 

 2. Összekapcsolás:  
 Összekapcsolás típusa: ........................................  Összekapcsolások száma oldalanként: .........................  
 Összekapcsoló kábelek száma: ...........................  Összekapcsoló kábelek hossza egyenként: ...................  
 Hosszanti összekapcsolás szakítószilárdság: ......... kN Kábelcsévék száma: ........................................ 
 Összekapcsoló kábel szakítószilárdság: .................kN 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Módosított tétel/tételek: .................... 
 Új szöveg: ......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ez az oldal lecserélésre került. 
 Kelt, .........................................................................................  Felügyeleti szerv 
   ................................................................................  
                Pecsét 
   ............................................................  
    (Aláírás) 
_______________________ 
 *) a nem kívánt törlendő 
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Bizonyítvány számao …….. kiállította……………………………………… Felügyeleti szerv  
 16.  A …………………… Mérési Hivatal ................................. sz. mérési bizonyítványa, kelt... ...…………………………….

  

17a. 

17b. 
 Max. hossz m
 Hossz L m
 

 18a. Max. szélesség    m 
 18b. Szélesség B    m 
 

 19. Legnagyobb merülés m  20. Szabadoldal cm 
 
  

 21.  Bruttó hordképesség/Vízkiszorítás*)  
     t/m3*) 

 22. Utaslétszám:  23. Utaságyak száma: 
 

 24.  Vízzáró rekeszek száma  
      

 25. Rakterek száma  26. Raktérnyílás típusa  
 

 27.  Fő propulziós motorok száma 
 
 

 28. A fő propulziós berendezés teljes 
teljesítménye  
     kW  

 29. Fő propellerek száma 

 30.  Orr-horgonycsörlők száma  31. Far-horgonycsörlők száma 

 melyből .............. gépi meghajtású  melyből .............gépi meghajtású 

 32.  Vonóhorgok száma 
 

 33. Vontatócsörlők száma 

melyből.............................. gépi meghajtású 

 34.  Kormánymű      

  A kormánylapátok száma 
a fő kormányon 

 Fő kormánymeghajtás  - kézi *)  
 - elektromos *) 

 - elektromos/hidraulikus*) 

 - hidraulikus*)  

  Egyéb berendezések: igen/nem*)  Típus : 
  

  Hátrameneti kormány: 
 igen/nem*)  

 Hátrameneti kormány 
meghajtása: 

 - kézi *)  
 - elektromos *) 

 - elektromos/hidraulikus *) 

 - hidraulikus *) 

  Orrkormányberendezés 
 igen/nem*) 

 - orrkormány*)  
 - orrtoló*)  
 - egyéb berendezés*) 

 - Távvezérlés 
  igen/nem*)  

 Távindítás 
 igen/nem*) 

 35.  Szivattyúberendezés 
Teljes kalkulált  Gépi meghajtású    Áramlási sebesség Kéziszivattyúk  
teljesítmény szivattyúk száma  száma 

 .......................  l/perc ..............................  .................. l/perc ..............................  

 *) 
 
 

 

 *) 

 Módosított tétel/tételek: .................... 

 Új szöveg: ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ez az oldal lecserélésre került. 

 Kelt, .........................................................................................  Felügyeleti szerv 

   ................................................................................

                Pecsét 

   ............................................................
    (Aláírás) 

_______________________ 

 *) a nem kívánt törlendő 
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Bizonyítvány számao ............ kiállította .......................................................... Felügyeleti szerv  
 36.  A 8.08. cikk 10. és 11. szakaszában említett körülzárások száma és elhelyezkedése 

 

 

 

 

 

 37.  Horgonyok     

  Orrhorgonyok száma   Orrhorgonyok teljes tömege  Farhorgonyok száma  Farhorgonyok teljes tömege 

  ...................................   .....................................  kg   ......................................   .....................................  kg 

 38.  Horgonyláncok     

  Orrhorgony-láncok száma  Az egyes láncok hossza  Az egyes láncok 
szakítószilárdsága 

  

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   

  Farhorgony-láncok száma  Az egyes láncok hossza  Az egyes láncok 
szakítószilárdsága 

  

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   

 39.  Kikötőkábelek     

  1. kábel ................... m hosszú, szakítószilárdsága .......................................................  kN   

  2. kábel ................... m hosszú, szakítószilárdsága........................................................  kN   

  3. kábel .....................m hosszú, szakítószilárdsága.......................................................  kN   

 40.  Vontatókábelek   

  ..........  hossza ........................................  m szakítószilárdsága ...................................  kN   

  ..........  hossza ............ m szakítószilárdsága.................................................................  kN   

 41.  Fény-és hangjelzések 
A tagállamokban hatályos rendészeti előírások által előírt, jelzésre és fény- és hangjelzés kibocsátására használt fények, 
zászlók, labdák, úszók, valamint hangjelző eszközök a hajón vannak, csakúgy, mint a tagállamokban hatályos rendészeti 
előírások által előírt önálló vészhelyzeti kikötőfények.  

 *) 
 
 
 
 *) 

 Módosított tétel/tételek: .................... 

 Új szöveg: ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ez az oldal lecserélésre került. 

 Kelt, .........................................................................................  Felügyeleti szerv 

   ................................................................................

                Pecsét 

   ............................................................
    (Aláírás) 

_______________________ 

 *) a nem kívánt törlendő 
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Bizonyítvány számao ………… kiállította…………………………………..Felügyeleti szerv  
 42.  Egyéb kötélzet 

dobókötél Adó-vevő kommu- - alternatív kétutas*)  
lépcső korláttal nikációs rendszer - szimultán kétutas/telefon*)  
  - belső rádiótelefon kapcsolat*) 
Csonkaárboc horog Rádiótelefon - hajó-hajó rendszer 
kötszerdoboz berendezés - hajózási információ rendszer  
   - hajó-kikötői hatóság rendszer 
távcső 
fedélzeten levők mentésére  
figyelmeztető tábla 
tűzálló tartályok Daruk - a 11.12. cikk 9. szakasza szerint*) 
   - egyéb daruk legfeljebb 2000 kg hasznos teherrel*) 

beszálló lépcső/létra*) 

 43.  Tűzoltó készülékek  Hordozható tűzoltó készülékek 
száma................... 

 Rögzített sprinkler-rendszerek No száma*) .........  

Egyéb rögzített tűzoltórendszerek No száma*) .........  

   Tűzoltószivattyúk száma  Tűzcsapok száma  Tömlők száma 

   A tűzoltószivattyút felváltja gépi meghajtású leürítő szivattyú                        igen/nem*) 

 44.  Túlélőfelszerelés 
 Mentőgyűrűk száma 

 
 Mentőmellény minden, általában a fedélzeten levő személy számára. 
 Egyéb túlélőfelszerelések személyhajókon*) ..................................................................................................................  
 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 Mentőcsónak egy pár evezővel, egy kikötőkötéllel és egy bálázókötéllel*)  

 Közös túlélőfelszerelések személyhajókon*) .................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 45.  Egyszemélyes radarhajózásra különlegesen kialakított kormányállás: 

 Elfogadva egyszemélyes radarkormányzásra*) 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Módosított tétel/tételek: .................... 
 Új szöveg: ......................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ez az oldal lecserélésre került. 
 Kelt, .........................................................................................  Felügyeleti szerv 
   ................................................................................  
                Pecsét 
   ............................................................
    (Aláírás) 
_______________________ 
 *) a nem kívánt törlendő 
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Bizonyítvány számao ............ kiállította .......................................................... Felügyeleti szerv  
 46.  A legénységre vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályok követelményeinek megfelelő üzemmódok ** 

 47.  Hajófelszerelés a 23.09. cikk szerint  
 A hajó (megfelel)* / (nem felel meg)* a 23.09. cikk 1.1. szakaszának)* / (a 23.09. cikk 1.2. szakaszának)* 
 

  A nemzeti és nemzetközi jogszabályok követelményeinek 
megfelelő minimális legénység bejegyzése ** 

 A 46. szakasz szerinti üzemmódok bejegyzése  
 

      

      

      

  

 48.  A nemzeti és nemzetközi, általános minimális legénységi előírásokban nem érintett minimális hajólegénység bejegyzése **
 

   Üzemmódok bejegyzése  
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Megfigyelések és különleges feltételek: 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Módosított tétel/tételek: .................... 

 Új szöveg: ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ez az oldal lecserélésre került. 

 Kelt, .........................................................................................  Felügyeleti szerv 

   ................................................................................  

                Pecsét 

   ............................................................  
    (Aláírás) 

_______________________ 

 *) a nem kívánt törlendő 
 **) Azon nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok, melyeket egy tagállam kiválaszthat alkalmazásra, vagy nincsenek 
követelmények  
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Bizonyítvány számao ............ kiállította .......................................................... Felügyeleti szerv  
 49.  A bizonyítvány érvényességének*) meghosszabbítása/megerősítése*) Időszakos/külön*) szemle  

 A felügyeleti szerv megvizsgálta a hajót .............................................................-án/én*). 
 A........................................................................................  -án/én kelt bizonyítványt, melyet 
a.........................................................................................................................elimert hajóosztályozó társaság adott ki,  

  

 bemutatták a felügyeleti szervnek*). 

 Szemle/bizonyítvány oka*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tekintettel a szemle eredményére/bizonyítványra*), a bizonyítvány érvényességi ideje megmarad/meghosszabbításra kerül*) 

  -ig . 
 .................................................................................................. , ......................................................  
 (hely) (dátum) 
   ............................................................................................. 
  Pecsét  Felügyeleti szerv 
   ............................................................................................. 
 ______________________    (Aláírás) 

 *) a nem kívánt törlendő 
49.  A bizonyítvány érvényességének*) meghosszabbítása/megerősítése*) Időszakos/külön*) szemle   

 A felügyeleti szerv megvizsgálta a hajót .............................................................-án/én*). 
 A........................................................................................  -án/én kelt bizonyítványt, melyet 
a.........................................................................................................................elimert hajóosztályozó társaság adott ki,  

  

 bemutatták a felügyeleti szervnek*). 

 Szemle/bizonyítvány oka*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tekintettel a szemle eredményére/bizonyítványra*), a bizonyítvány érvényességi ideje megmarad/meghosszabbításra kerül*) 

  -ig . 
 .................................................................................................. , ......................................................  
 (hely) (dátum) 
   ............................................................................................. 
  Pecsét  Felügyeleti szerv 
   ............................................................................................. 
 ______________________    (Aláírás) 

 *) a nem kívánt törlendő 

 

 49.  A bizonyítvány érvényességének*) meghosszabbítása/megerősítése*) Időszakos/külön*) szemle  

 A felügyeleti szerv megvizsgálta a hajót .............................................................-án/én*). 
 A........................................................................................  -án/én kelt bizonyítványt, melyet 
a.........................................................................................................................elimert hajóosztályozó társaság adott ki,  

  

 bemutatták a felügyeleti szervnek*). 

 Szemle/bizonyítvány oka*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tekintettel a szemle eredményére/bizonyítványra*), a bizonyítvány érvényességi ideje megmarad/meghosszabbításra kerül*) 

  -ig . 
 .................................................................................................. , ......................................................  
 (hely) (dátum) 
   ............................................................................................. 
  Pecsét  Felügyeleti szerv 
   ............................................................................................. 
 ______________________    (Aláírás) 

 *)a nem kívánt törlendő 
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Bizonyítvány számao .................................... kiállította................................................................................................. Felügyeleti szerv  
 49. A bizonyítvány érvényességének*) meghosszabbítása/megerősítése*) Időszakos/külön*) szemle   

 A felügyeleti szerv megvizsgálta a hajót .............................................................-án/én*). 
 A........................................................................................  -án/én kelt bizonyítványt, melyet 
a.........................................................................................................................elimert hajóosztályozó társaság adott ki,  

  

 bemutatták a felügyeleti szervnek*). 

 Szemle/bizonyítvány oka*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tekintettel a szemle eredményére/bizonyítványra*), a bizonyítvány érvényességi ideje megmarad/meghosszabbításra kerül*) 

  -ig . 
 .................................................................................................. , ......................................................  
 (hely) (dátum) 
   ............................................................................................. 
  Pecsét  Felügyeleti szerv 
   ............................................................................................. 
 ______________________    (Aláírás) 

 *) a nem kívánt törlendő  
 49.  A bizonyítvány érvényességének*) meghosszabbítása/megerősítése*) Időszakos/külön*) szemle   

 A felügyeleti szerv megvizsgálta a hajót .............................................................-án/én*). 
 A........................................................................................  -án/én kelt bizonyítványt, melyet 
a.........................................................................................................................elimert hajóosztályozó társaság adott ki,  

  

 bemutatták a felügyeleti szervnek*). 

 Szemle/bizonyítvány oka*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tekintettel a szemle eredményére/bizonyítványra*), a bizonyítvány érvényességi ideje megmarad/meghosszabbításra kerül*) 

  -ig . 
 .................................................................................................. , ......................................................  
 (hely) (dátum) 
   ............................................................................................. 
  Pecsét  Felügyeleti szerv 
   ............................................................................................. 
 ______________________    (Aláírás) 

 *) a nem kívánt törlendő 
 49.  A bizonyítvány érvényességének*) meghosszabbítása/megerősítése*)  Időszakos/külön*) szemle  

 A felügyeleti szerv megvizsgálta a hajót .............................................................-án/én*). 
 A........................................................................................  -án/én kelt bizonyítványt, melyet 
a.........................................................................................................................elimert hajóosztályozó társaság adott ki,  

  

 bemutatták a felügyeleti szervnek*). 

 Szemle/bizonyítvány oka*): 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Tekintettel a szemle eredményére/bizonyítványra*), a bizonyítvány érvényességi ideje megmarad/meghosszabbításra kerül*) 

  -ig . 
 .................................................................................................. , ......................................................  
 (hely) (dátum) 
   ............................................................................................. 
  Pecsét  Felügyeleti szerv 
   ............................................................................................. 
 ______________________    (Aláírás) 

 *)a nem kívánt törlendő 
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Bizonyítvány számao ............  kiállította.......................................................... Felügyeleti szerv  

 50. Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések tanúsítványa 
 A hajón levő, cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezéseket ……………………………………….meghatalmazott 
tisztviselő ellenőrizte*) 

 és ………………………………………..*)-án/én kelt átvételi jelentése értelmében az megfelel az előírt feltételeknek. 

 A berendezés az alábbi gázfogyasztó készülékeket tartalmazza: 

 Berendezés  Sorozatszám Modell Gyártmány Típus Helye   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  Ez a tanúsítvány………………………………………………………………………………….-ig érvényes. 
 
 .................................................................................... , ...............................................  
 (hely) (dátum) 

  ...............................................................................................................  
  Felügyeleti szerv 

 ...................................    

    Meghatalmazott tisztviselő*) 

                      Pecsét ...............................................................................................................  

  (Aláírás) 

 *) 
 
 
 

 *) 

 Módosított tétel/tételek: .................... 

 Új szöveg: ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ez az oldal lecserélésre került. 

 Kelt, .........................................................................................  Felügyeleti szerv 

   ................................................................................  

                Pecsét 

   ............................................................  
    (Aláírás) 

_______________________ 

 *) a nem kívánt törlendő 
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Bizonyítvány számao ............ kiállította .......................................................... Felügyeleti szerv  
 51.  Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések tanúsítványának meghosszabbítása  

 A …………………………………..-án/én kelt, cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés(ek)re vonatkozó tanúsítvány 
időtartama ………………………………………………………………-ig meghosszabbításra kerül  
 - ………………………………..meghatalmazott tisztviselő által végzett időszakos szemlét követően 
 - a ………………………………-án/én kelt átvételi jelentés bemutatása alapján 
 

 .................................................................................... , ...............................................  
 (hely) (dátum) 

   ................................................................................  
   Felügyeleti szerv 

 ................................... Pecsét 

   ................................................................................  
  (Aláírás) 

 

 51. Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések tanúsítványának meghosszabbítása  

 A …………………………………..-án/én kelt, cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés(ek)re vonatkozó tanúsítvány 
időtartama ………………………………………………………………-ig meghosszabbításra kerül  
 - ………………………………..meghatalmazott tisztviselő által végzett időszakos szemlét követően 
 - a ………………………………-án/én kelt átvételi jelentés bemutatása alapján 
 

 .................................................................................... , ...............................................  
 (hely) (dátum) 

   ................................................................................  
   Felügyeleti szerv 

 ................................... Pecsét 

   ................................................................................  
  (Aláírás) 

 51.  Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések tanúsítványának meghosszabbítása  

 A …………………………………..-án/én kelt, cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés(ek)re vonatkozó tanúsítvány 
időtartama ………………………………………………………………-ig meghosszabbításra kerül  
 - ………………………………..meghatalmazott tisztviselő által végzett időszakos szemlétkövetően 
 - a ………………………………-án/én kelt átvételi jelentés bemutatása alapján 
 

 .................................................................................... , ...............................................  
 (hely) (dátum) 

   ................................................................................  
   Felügyeleti szerv 

 ................................... Pecsét 

   ................................................................................  
  (Aláírás) 
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Bizonyítvány számao ............ kiállította .......................................................... Felügyeleti szerv  
 52.  Melléklet a ……….. sz. bizonyítványhoz ......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................

 *) 
 
 
 

 *) 

 Módosított tétel/tételek: .................... 

 Új szöveg: ......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................
 ez az oldal lecserélésre került. 

 Kelt, .........................................................................................  Felügyeleti szerv 

   .............................................................................

                Pecsét 

   ..........................................................
    (Aláírás) 

_______________________ 

 *) a nem kívánt törlendő 

   

 Folytatás a *)………..oldalon ............. 

                                                                         A szemlebizonyítvány vége*) 
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II. RÉSZ 

 

KIEGÉSZÍTŐ KÖZÖSSÉGI BIZONYÍTVÁNY-MINTA BELVÍZI VÍZI UTAKON 

KÖZLEKEDŐ HAJÓK SZÁMÁRA  

 
Melléklet a ………………………. sz. rajnai szemlebizonyítványhoz 1. oldal 

KIEGÉSZÍTŐ KÖZÖSSÉGI BIZONYÍTVÁNY BELVÍZI VÍZI UTAKON KÖZLEKEDŐ HAJÓK SZÁMÁRA 

(Az állami jelkép számára fenntartott hely) 

AZ ÁLLAM NEVE 

A kiegészítő bizonyítványt kiadó illetékes hatóság neve és címe  

1. Hajó neve ……………...…………………………………………………………………………... 

2. Hatósági szám …………………………………………………………………..…………….…… 

3. Bejegyzés helye és lajstromszám …………………….…………….….…………….……………. 

4. Bejegyzési állam és/vagy honi kikötő (1) …………..……………..……………….……….……… 

5. Tekintettel a ………………………… ……………….sz. rajnai szemlebizonyítványra, mely kelt  

 …………….…………………..-án/én és érvényes …………………..…………….……….…-ig 

6. Tekintettel a …………………………………………………………………szemle eredményére:  

……………………………………………. ……………….…….…………………………–án/én, 

7. a fent említett hajó megfelelő üzemi alkalmasságúnak ítéltetett…………………………………..  

zónájú közösségi vízi utakon való közlekedésre.  

 ……..………………………………………………………………………………………………… 

8. Ez a kiegészítő bizonyítvány lejár ………………..………………………………………….-án/én 

9. Kiadva …………………………………………-ban/ben……………………………………-án/én 

10. 

 ……………………………………. 

 (Illetékes hatóság) 

 ……………………………………. 
 (Aláírás) 

_________________ 

(1) a nem kívánt törlendő 

 

 Pecsét 
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2. oldal  Melléklet a ………………………. sz. rajnai szemlebizonyítványhoz  

 

Zóna és/vagy vízi út (1)  

4 3 2 1  

Zárt raktérrel      

11. 

Szabad-

oldal Nyitott 

raktérrel 

     

12. A ………………………. ………………………………sz. rajnai szemlebizonyítványtól való eltérések  

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

13. A rajnai szemlebizonyítvány bejegyzései a legénység létszámára vonatkozóan nem érvényesek.  

14. Tekintettel a …………………………………………. ……sz. rajnai szemlebizonyítványra, mely kelt  

………….……………………….. –án/én és érvényes ……………………………………………...-ig 

Tekintettel a …………………………………………………………………szemle eredményére:  

……………………………………………. ……………….…….…………………………–án/én  

Ez a kiegészítő bizonyítvány meghosszabbításra/megújításra került (1) ………………….……..-ig 

…..………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………..…(hely)…………………………………………………(dátum) 

 

 ……………………………………. 

 (Illetékes hatóság) 

 ……………………………………. 
 (Aláírás) 

_________________ 

(1) a nem kívánt törlendő 

 Pecsét 
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III. RÉSZ 

 

IDEIGLENES KÖZÖSSÉGI BELVÍZI HAJÓBIZONYÍTVÁNY-MINTA  

 

 

Ideiglenes közösségi bizonyítvány*) / Ideiglenes átvételi bizonyítvány*) 
szám ................. 

  1.  Hajó neve  2. Hajó típusa 

 

 3. Hatósági szám 

  4.  Tulajdonos neve és lakcíme 

 

 

  5.  Hossz L/ LWL
*) .......................................     Utaslétszám......................................  

 Ágyak száma*) ...................................  

  6.  Bejegyzések a legénységről....................................................................................................................... 

 

  6.1  A nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok követelményeinek megfelelő üzemmódok **. 

 

 
 6.2  A hajó 23.09. cikk szerinti felszerelése  

 A hajó (megfelel)* / (nem felel meg)* a 23.09. cikk 1.1. szakaszának)* / (a 23.09. cikk 1.2. szakaszának)* 

 

   A nemzeti és nemzetközi jogszabályok 

követelményeinek megfelelő minimális legénység 

bejegyzése ** 

 Bejegyzés a 6.1. szerinti üzemmódokról   

          

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   

 6.3.  A nemzeti és nemzetközi, általános minimális legénységi előírásokban nem érintett minimális hajólegénység bejegyzése 

** ...................................................................................................................................................................................... 

  7.  Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés(ek) 

 Tanúsítvány érvényes ……………………………….-ig 

  8.  Különleges feltételek  
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  9.  Veszélyes áruk szállítása, lásd a különálló rovatot*) 

  10.  Érvényesség 

 Ideiglenes bizonyítvány*) / ideiglenes átvételi bizonyítvány*) érvényes.................-ig ......................................  

 hajózásra*) / egy útra*) ......................                (dátum) 

 A fent említett hajó üzemelésre alkalmas 

 - közösségi vízi utakon a következő zónákban (*)....................................................................................................... 

  vízi utakon a következő zónákban (*) ........................................................................................................................ 

  (államok neve(*)) .........................................................................................................................................-ban/ben 

  kivéve:.................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 - a következő vízi utakon:...(állam neve(*))...................................................................................................-ban/ben 

......................................................................................................................................................................................... 

  11.  ................................................, ..................................  
  hely dátum 
 .....................................................................................  
  Az ideiglenes átvételi bizonyítvány illetékes hatósága 

 
    Pecsét ....................................  
     Aláírás 

_______________________ 
 *) a nem kívánt törlendő 

 **) A tagállam által alkalmazásra választott nemzeti vagy 

nemzetközi jogszabályok követelményei, vagy nincsenek 

követelmények  

 ............................................... , ................................... 
  hely dátum 
 ..................................................................................... 
              Felügyeleti szerv 

 
    Pecsét ..................................... 
     Aláírás 
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9. Veszélyes áruk szállítása 
 
(Jelölje meg, hogy a hajó megfelel-e a nemzeti és nemzetközi követelményeknek, ha vannak ilyenek.) 
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VI. MELLÉKLET 
 

A közösségi bizonyítványok nyilvántartás-mintája 
 

Illetékes hatóság/Felügyeleti szerv .....................................  

 

 

Közösségi bizonyítványok nyilvántartása 

 

 

Év ......................  
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(baloldali oldal) 

Közösségi bizonyítvány   

Hajó neve 

 

Hajó hatósági száma 

Tulajdonos Hajólajstrom   

Hajó típusa 

Száma nap hónap   Neve Címe Hely Szám  
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(jobboldali oldal) 

Bruttó hordképesség a köbözési bizonyítvány 

vagy a vízkiszorítás szerint *)  

Belvízi vízi út kiterjedése Kiegészítő vagy különleges szemlékre, 

a bizonyítvány visszavonására és 

megsemmisítésére vonatkozó 

bejegyzések  

 

 

Közösségi bizonyítvány érvényessége 

 

 

Egyéb megjegyzések 

Köbözési 

bizonyítvány 

kelte 

Köbözési jel t/m3 -tól -ig    

        

*) Amennyiben nincs köbözési bizonyítvány, a bruttó hordképességet vagy a vízkiszorítást meg kell becsülni.
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VII. MELLÉKLET 

Hajóosztályozó társaságok 
 

TARTALOM 

 

I. rész: A hajóosztályozó társaságok jóváhagyásának kritériumai 

II. rész: A hajóosztályozó társaságok jóváhagyásának eljárása 

III. rész: Elismert hajóosztályozó társaságok jegyzéke 
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I. rész 

A hajóosztályozó társaságok jóváhagyásának kritériumai  

Az irányelv 10. cikke értelmében jóváhagyásra törekvő hajóosztályozó társaságoknak meg kell 
felelniük az alábbi kritériumoknak: 

(1) A hajóosztályozó társaságnak tudnia kell dokumentálni, hogy belvízi vízi utakon 
közlekedő hajók - beleértve a veszélyes árukat szállító hajókat is - tervezésének és 
megépítésének értékelését illetően kiterjedt tapasztalattal rendelkeznek. A hajóosztályozó 
társaság rendelkezzék a belvízi vízi utakon közlekedő hajók - beleértve a veszélyes árukat 
szállító hajókat is – tervezésére, megépítésére és időszakos szemléjére vonatkozó átfogó 
szabályokkal és rendeletekkel, melyeket legalább angol, flamand, francia és német nyelven 
közzétesz, és azokat folyamatosan frissíti és javítja a kutatási és fejlesztési programok 
révén. A szabályok és rendeletek nem mondhatnak ellent a hatályos közösségi 
jogszabályok rendelkezéseinek vagy nemzetközi egyezményeknek.  

(2) A hajóosztályozó társaság évente közzéteszi hajónyilvántartását.  

(3) A hajóosztályozó társaságot nem irányíthatják hajótulajdonosok vagy hajóépítők, illetve a 
hajók tervezésében, gyártásában, felszerelésében, javításában, üzemeltetésében vagy 
biztosításában kereskedelmileg érdekelt egyéb személyek. A hajóosztályozó társaság, 
bevételét tekintve, nem függhet egyetlen kereskedelmi vállalattól. 

(4) A hajóosztályozó társaság székhelyét vagy a belvízi vízi utakon történő szállítást 
szabályozó rendeletek értelmében valamennyi területen ráruházott határozathozatali és 
eljárási jogkörrel rendelkező kirendeltségét valamelyik tagállamban kell felállítani. 

(5) A hajóosztályozó társaság és szakértői jó hírnévvel rendelkeznek a vízi utakon történő 
szállítás tekintetében; a szakértők igazolni tudják szakmai hozzáértésüket. A 
hajóosztályozó társaság felelősségére járnak el. 

(6) A hajóosztályozó társaság rendelkezik megfelelő műszaki, vezetési, támogatási, ellenőrző 
és kutató személyzettel, a feladatok és az osztályozott hajók arányában, valamint 
gondoskodik a képességek fejlesztéséről és a rendeletek napra készen tartásáról. Ellenőrei 
vannak legalább egy tagállamban. 
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(7) A hajóosztályozó társaságot az Etikai Kódex szabályozza  

(8) A hajóosztályozó társaság vezetése és igazgatása biztosítja a tagállam által kért 
információk bizalmas kezelését. 

(9) A hajóosztályozó társaság fel van készülve a tagállamok megfelelő információkkal való 
ellátására. 

(10) A hajóosztályozó társaság vezetése meghatározta minőségbiztosítási politikáját, 
célkitűzését és az iránt való elkötelezettségét, továbbá gondoskodott arról, hogy ezt a 
politikát megértették, végrehajtották és megtartották a hajóosztályozó társaság valamennyi 
szintjén. 

(11) A hajóosztályozó társaság előkészít és fenntart egy hatékony belső minőségbiztosítási 
rendszert, amely a nemzetközileg elismert minőségügyi szabványok vonatkozó részein 
alapul, és megfelel az EN 45004. (ellenőrző szervek) és az EN 29001. sz. szabványoknak, 
az IIER minőségbiztosítási rendszerek tanúsítási szabályozása követelményeinek 
értelmezése szerint. A minőségbiztosítási rendszert tanúsíttatni kell azon állam kormánya 
által elismert független ellenőrző testülettel, mely államban a 4. szakaszban rendelkezettek 
szerint a hajóosztályozó társaság kirendeltsége van, és amely, többek között, biztosítja az 
alábbiakat: 

a)  a hajóosztályozó társaság szabályait és rendeleteit szisztematikusan hozzák létre 
és tartják fenn;  

b)  a hajóosztályozó társaság szabályait és rendeleteit betartják;  

c)  teljesülnek azon törvényi munka követelményei, melyekre a hajóosztályozó 
társaság engedélyt kapott; 

d)  meghatározták és dokumentálták azon személyzetnek a feladatait, jogosultságait 
és kapcsolatrendszerét, akiknek a munkája a hajóosztályozó társaság 
szolgáltatásainak minőségére hatással van; 

e)  minden munkavégzés ellenőrzött körülmények mellett folyik; 

f)  érvényben van egy felügyeleti rendszer, amely a hajóosztályozó társaság 
közvetlen alkalmazásában álló felügyelők, műszaki és adminisztratív személyzet 
által végzett eljárásokat és munkát ellenőrzi; 
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g)  azon főbb törvényi munka követelményeit, melyre a hajóosztályozó társaság 
engedélyt kapott, csak saját kizárólagos felügyelői, vagy másik elismert 
hajóosztályozó társaság kizárólagos felügyelői végzik, vagy felügyelik 
közvetlenül;  

h)  bevezetésre került egy rendszer a felügyelők képesítésére és tudásuk folyamatos 
frissítésére vonatkozóan; 

(i)  a jegyzőkönyveket megőrzik, ezek mutatják az elvégzett szolgáltatásokban 
érintett kérdések előírt szabványainak betartását és a minőségbiztosítási rendszer 
hatékony működését; valamint  

j)  valamennyi helyen a minőséggel kapcsolatos tevékenységek tervezett és 
dokumentált belső ellenőrzésének árfogó rendszerét. 

(12) A minőségbiztosítási rendszert tanúsíttatni kell azon állam kormánya által elismert 
független ellenőrző testülettel, mely államban a 4. szakaszban rendelkezettek szerint a 
hajóosztályozó társaság kirendeltsége van.  

(13) A hajóosztályozó társaság köteles követelményeit összhangba hozni a megfelelő európai 
uniós irányelvekkel, valamint a bizottság rendelkezésére kell bocsátania kellő időben 
valamennyi vonatkozó információt.  

(14) A hajóosztályozó társaság köteles rendszeresen konzultálni a már elismert hajóosztályozó 
társaságokkal műszaki szabványai megfelelőségének és azok végrehajtásának biztosítása 
érdekében, továbbá engedélyeznie kell a tagállamok és egyéb érintett felek képviselőinek 
részvételét szabályai és/vagy rendeletei fejlesztésében. 
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II. rész 

A hajóosztályozó társaságok jóváhagyásának eljárása  

Hajóosztályozó társaságnak ezen irányelv 10. cikke szerinti elfogadására irányuló határozatot a 

Bizottság hoz ezen irányelv 19. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban. Ezen 

kívül, az alábbi eljárás szerint kell cselekedni: 

1) Annak az országnak a képviselői, amelyben a hajóosztályozó társaság székhelye, vagy a 

belvízi vízi utakon közlekedő hajókat szabályozó rendeletek értelmében valamennyi 

területen ráruházott határozathozatali és eljárási jogkörrel rendelkező kirendeltsége van, 

jóváhagyási kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz. Továbbá, ezen állam képviselői elküldik 

azokat az információkat és dokumentációkat, melyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, 

hogy a jóváhagyás követelményei teljesülnek-e.  

2) Bármelyik bizottsági képviselő kérhet meghallgatást a hajóosztályozó társaságnál, illetve 

kérheti további információk rendelkezésre bocsátását. 

3) A jóváhagyás hasonlóképpen vonható vissza. Bármelyik bizottsági képviselő kérheti a 

jóváhagyás visszavonását. A visszavonást kérő állam képviselői benyújtják a kérelmüket 

alátámasztó információkat és dokumentációt.  

4) Határozathozatalkor a Bizottság figyelembe veszi a Rajnai Hajózási Központi Bizottság 

érintett hajóosztályozó társaság jóváhagyására vonatkozó határozatait. Olyan hajóosztályozó 

társaság jóváhagyása előtt, melyet a Rajnai Hajózási Központi Bizottság nem fogadott el, a 

Bizottság konzultál a Központi Bizottság Titkárságával. 

5) A hajóosztályozó társaságok jóváhagyására, illetve a jóváhagyás visszavonására irányuló 

határozatokat követően az elismert társaságok jegyzékét módosítani kell. 

6) A Bizottság tájékoztatja döntéseiről az érintett hajóosztályozó társaságokat. 
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III. rész 

Elismert hajóosztályozó társaságok jegyzéke 

 

Az I. és II. részben meghatározott kritériumok alapján jelenleg az irányelv 10. cikke értelmében az 

alábbi hajóosztályozó társaságok elismertek: 

1) Bureau Veritas 

2) Germanischer Lloyd 

3) Lloyd’s Register of Shipping (hajónyilvántartás). 

 

Az I. és II. rész alapján történő elismerésükig a hajóosztályozó társaságok, amelyeket valamely 

tagállam a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás 

vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 1994. november 22-i 

94/57/EK tanácsi irányelv1 alapján elismert és engedélyezett, jelenleg ezen irányelv 10. cikke 

értelmében csak a kizárólag ennek a tagállamank a vízi útjain közlekedő járművek vonatkozásában 

elismertek. 

 

 

 

_______________________ 

                                                 
1 HL L 319., 1994.12.12., 20. o. A legutóbb a 2002/84/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel (HL L 324., 2002.11.29., 53. o.) módosított irányelv. 
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VIII. MELLÉKLET  

A szemlék végrehajtásának eljárási szabályzata  

1. cikk 

Ha a szemle során a hatóságok úgy találják, hogy a hajón tartott bizonyítvány érvénytelen, vagy a 

hajó nem felel meg a bizonyítványban foglalt követelményeknek, de ez az érvénytelenség vagy a 

követelményeknek való megfelelés hiánya nem képez egyértelmű veszélyt, a hajó tulajdonosának 

vagy az ő képviselőjének meg kell tennie a helyzet orvoslásához szükséges valamennyi intézkedést. 

A bizonyítványt kiadó vagy legutoljára megújító hatóságot hét napon belül értesíteni kell. 

2. cikk 

Ha az 1. cikkben említett szemle során a hatóságok úgy találják, hogy a nincs a hajón a 

bizonyítvány, vagy a hajó egyértelmű veszélyt jelent, megakadályozhatják a továbbhaladást, 

mindaddig, amíg meg nem tették a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket. 

Előírhatnak olyan intézkedéseket is, melyek lehetővé teszik a hajó biztonságos továbbhaladását, 

indokolt esetben a szállítási művelet leállításával, egy olyan helyig, ahol a hajót ellenőrzik, vagy 

megjavítják. A bizonyítványt kiadó vagy legutoljára megújító hatóságot hét napon belül értesíteni 

kell. 

3. cikk 

Az a tagállam, amely megakadályozta a hajó továbbhaladását, illetve a tulajdonost értesítette ezen 

szándékáról, miután a fellelt hibákat nem javították ki, hét napon belül tájékoztatja meghozott vagy 

meghozni szándékozott döntéséről annak a tagállamnak a hatóságát, ahol a bizonyítványt kiadták, 

vagy legutoljára megújították. 

4. cikk 

Minden, az ezen irányelv végrehajtásakor elfogadott intézkedések értelmében a hajó útjának 

megszakítására irányuló határozatban részletesen meg kell jelölni az alapjául szolgáló indokokat. 

erről haladéktalanul értesíteni kell az érintett felet, akit ugyanakkor tájékoztatni kell a 

tagállamokban hatályos törvények szerint számára rendelkezésre álló fellebbezési eljárásokról és 

azok határidejéről.  

 

____________________ 
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IX. MELLÉKLET 
 

A jelzőfényekre, radarberendezésekre és fordulásisebesség-kijelzőkre vonatkozó követelmények 

 

Tartalom 

 

I. rész:  A belvízi vízi utakon közlekedő hajók fényeinek színére és erősségére, valamint a 

jelzőlámpák jóváhagyására vonatkozó követelmények  

II. rész: A belvízi vízi utakon közlekedő hajók ellenőrzésének feltételeire és a jelzőlámpák 

jóváhagyására vonatkozó követelmények  

III. rész: A belvízi vízi utakon közlekedő hajók hajózásra használt radarberendezéseinek 

minimumkövetelményei és ellenőrzési feltételei  

IV. rész: A belvízi vízi utakon közlekedő hajókon használt fordulásisebesség-kijelzők 

minimumkövetelményei és ellenőrzési feltételei  

V. rész: A belvízi vízi utakon közlekedő hajókon használt radarberendezések és 

fordulásisebesség-kijelzők beszerelésére és teljesítménypróbájára vonatkozó 

követelmények  

VI. rész: Vizsgáló intézmények, elfogadott felszereléseket és elfogadott berendezéseket gyártó 

cégek jegyzékmintája  
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I. rész 

A belvízi vízi utakon közlekedő hajók fényeinek színére és erősségére, 
valamint a jelzőlámpák jóváhagyására vonatkozó követelmények  

Tartalom 

1. fejezet  Fogalommeghatározások 
 
Cikk 1.01. Jelzőlámpák 
 1.02. Jelzőfények 
 1.03. Fényforrások 
 1.04. Optikai 
 1.05. Szűrő 
 1.06. Az IO, IB és t közötti kapcsolat  
 
2. fejezet  A jelzőfényekre vonatkozó követelmények 
 
Cikk 2.01. A jelzőfények színe 
 2.02. A jelzőfények fényerőssége és terjedelme 
 2.03. A jelzőfények fényszórása 
 
3. fejezet  A jelzőlámpákra vonatkozó követelmények 
 
Cikk 3.01. Műszaki követelmények 
 
4. fejezet  Próbák, jóváhagyás és jelölések 
 
Cikk 4.01. Típuspróbák 
 4.02. Tesztelési eljárás 
 4.03. Átvételi bizonyítvány 
 4.04. Szúrópróbák 
 4.05. Jelölések 
 
 
Függelék 
 
A belvízi vízi utakon közlekedő hajókjelzőlámpáinak átvételi bizonyítványa  
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1. FEJEZET 
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

1.01. cikk 

Jelzőlámpák 

1. „lámpa” az az eszköz, amely egy mesterséges fényforrás fényáramát elosztja; tartalmazza a 
fény szűréséhez, megtöréséhez vagy visszatükrözéséhez, valamint a fényforrás tartásához 
vagy működtetéséhez szükséges összetevőket. 

2. A hajók fedélzetén jeladásra szolgáló lámpákat jelzőlámpának hívjuk.  

1.02. cikk 

Jelzőfények 

1. „jelzőfény” a jelzőlámpák által kibocsátott fényjelzés. 

2. „árboccsúcs-fény” 225°-os vízszintes íven keresztül látható fehér fény, amely 112°30’ 
feletti egységes, folytonos sugarat bocsát ki mindkét oldalon, azaz az orrtól 22°30’-re 
hátrafelé a búra mindkét oldalán.  

3. „oldalfény” zöld fény a hajó jobb oldalán és piros fény a hajó bal oldalán; mindegyik fény 
112°30’-es vízszintes íven keresztül látható, és egységes, folytonos sugarat bocsát ki, azaz 
az orrtól 22°30’-re hátrafelé a búra mindkét oldalán. 

4. „tatfény” 135°-os vízszintes íven keresztül látható fehér fény, amely 67°30’ szektor feletti 
egységes, folytonos sugarat bocsát ki a tat mindegyik oldala mentén. 

5. „sárga tatfény” 135°-os vízszintes íven keresztül látható sárga fény, amely 67°30’ szektor 
feletti egységes, folytonos sugarat bocsát ki a tat mindegyik oldala mentén. 



 

 
13274/1/05 REV 1  VL/ah 4 
IX. MELLÉKLET DG C III  HU 

6. „minden irányból látható fény” 360°-os vízszintes íven keresztül látható fény, amely 
egységes, folytonos sugarat bocsát ki.  

7. a) „vibráló fény” percenként 40-60 világítási periódussal villogó fény. 

 b „gyors vibráló fény” percenként 100-120 világítási periódussal villogó fény. 

A vibráló fény egységidőnként szabályos világítási periódusok sorozata. 

8. A jelzőfények fényerősségük szerint az alábbiak szerint osztályozhatók:  

– normál fények, 

– élénk fények, 

– erős fények. 

1.03. cikk 

Fényforrások 

„fényforrás” a jelzőlámpákban fényáram keltésére szolgáló elektromos vagy nem elektromos 

eszköz. 
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1.04. cikk 

Optika 

1. „optika” megtörőt, visszatökrözőt, vagy megtörő és visszatükröző elemeket tartalmazó 
eszköz, beleértve ezek tartóit is. Ezen elemek funkciója a sugarak irányítása a fényforrástól 
meghatározott, új irányokba. 

2. „színezett optika” a sugárzott fény színét és erősségét módosító optika. 

3. „semleges optika” a sugárzott fény erősségét módosító optika. 

1.05. cikk 

Szűrő 

1. „színezett szűrő” a sugárzott fény színét és erősségét módosító szelektív szűrő. 

2. „semleges szűrő” a sugárzott fény erősségét módosító nem szelektív elem. 
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1.06. cikk 

Az IO, IB és t közötti kapcsolat  

IO a kandelákban (cd) levő fotometrikus fényerősség a villanyfények normál feszültségén 
mérve. 

IB az üzemi fényerősség a kandelákban (cd). 

t a terjedelem kilométerben (km). 

 

Figyelembe véve például a fényforrás elöregedését, az optika szennyeződésének mértékét és a 

fedélzeti hálózati feszültségingadozásokat, az IB-t az IO-nál 25%-kal kevesebbnek kell venni. 

Következésképp: 

IB = 0,75 . IO 

A jelzőfények IB-je és t-je közötti kapcsolatot a következő képlet adja meg: 

IB = 0,2 . t2 . q-t 

A q atmoszferikus sugárzási tényezőt 0,76-nak vesszük, ami 14,3 km meteorológiai látótávolságnak 

felel meg. 
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2. FEJEZET 

A JELZŐFÉNYEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK  

2.01. cikk 

A jelzőfények színe 

1. A fényekre egy ötszínű jelzőrendszer alkalmazandó, amely az alábbi színekből áll: 
– fehér, 
– piros, 
– zöld, 
– sárga, 
– kék 
. 

Ez a rendszer megfelel a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság „Jelzőfények színei” 
című 2.2. (TC-1.6) 1975. sz. IEC kiadványa ajánlásainak.  

A színek a jelzőlámpák által kibocsátott fényáramokra vonatkoznak.  

2. A jelzőfények színhatárait a 2.2 (TC-1.6) 1975. sz. IEC kiadványban szereplő színdiagram 
metszéspontjainak koordinátáival kell behatárolni (lásd színdiagram) az alábbiak szerint: 

A jelzőfény színe A metszéspontok koordinátái 

 

 Fehér .............................

x 

y 

0,310 

0,283 

0,443 

0,382 

0,500 

0,382 

0,500 

0,440 

0,453 

0,440 

0,310 

0,348 

 

 Piros ..............................

x 

y 

0,690 

0,290 

0,710 

0,290 

0,680 

0,320 

0,660 

0,320 

  

 

 Zöld ...............................

x 

y 

0,009 

0,720 

0,284 

0,520 

0,207 

0,397 

0,013 

0,494 

  

 

 Sárga .............................

x 

y 

0,612 

0,382 

0,618 

0,382 

0,575 

0,425 

0,575 

0,406 

  

 

 Kék ................................

x 

y 

0,136 

0,040 

0,218 

0,142 

0,185 

0,175 

0,102 

0,105 
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IEC színdiagram 

ahol  2930 K a vákuumizzószálas lámpa fényének felel meg. 

  2856 K a gáztöltésű izzószálas lámpa fényének felel meg. 

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

520 
530

540 

550

560

570

580

590

600

610 
630 620 

510 

500 

490 

480 

470 
460 

450 
440 

430 420

640 
650 

680 660 
690 bis 780 

380 bis 410 

10000 
6000

4000

2856
2360

2000
1900

FEHÉRE

Xe

P

ZÖLD 

SÁRGA 

PIROS 

KÉK 

x

y 
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2.02. cikk 

A jelzőfények erőssége és terjedelme 

Az alábbi táblázat tartalmazza az Io, IB és t megengedett határértékeit (nappali és éjszakai 
használat) a jelzőfények jellemzői szerint. A megjelölt értékek a jelzőlámpák által kibocsátott 
fényáramra vonatkoznak.  

Az IO és IB cd-ben van megadva, a t pedig km-ben. 

Maximális és minimális értékek 

 A jelzőfény színe 

A jelzőfények 

jellemzője  

Fehér  Zöld/piros Sárga  Kék  

 min. max. min. max. min. max. min. max. 

 IO 

normál IB 

 t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

 IO 

élénk IB 

 t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

 IO 

erős IB 

 t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Sárga vibráló fény nappali használatánál azonban 900 cd minimális fényerősséget (IO) kell 
alkalmazni. 
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2.03. cikk 

A jelzőfények fényszórása 

1. A fényerősség vízszintes szórása 

1.1 A 2.02. cikkben megjelölt fényerősségek vonatkoznak a függőleges helyzetű jelzőlámpa 
pontosan beállított fényforrása optikájának fókuszán vagy gravitációs fényközéppontján 
áthaladó vízszintes sík valamennyi irányára.  

1.2 Az árboccsúcs-fény, a tatfény és az oldalfények esetében az előírt fényerősséget meg kell 
tartani az előírt tárcsaíven belül, a határoktól számított legalább 5°-on belül.  

A határig előírt tárcsaívtől 5°-ra a fényerősség csökkenhet 50%-kal; ezt követően 
fokozatosan úgy csökken, hogy a tárcsaív határán túl 5°-kal csak elhanyagolható fény 
marad.  

1.3 Az oldalfényeknek az előírt fényerősségűnek kell lenniük a hajó elejének tengelyével 
párhuzamos irányban. Az előírt tárcsaív határán túl a fényerősség gyakorlatilag nullára 
csökken 1° és 3° fok között. 

1.4 Két- vagy háromszínű lámpák esetén a fényerősség szórása egységes, hogy az előírt 
tárcsaív hatás mindegyik oldalán 3°-ra a legnagyobb megengedett fényerősséget ne lépjék 
túl, és az előírt minimális fényerősséget elérjék.  

1.5 A lámpák fényerősségének vízszintes szórása az egész tárcsaíven egységes, hogy a 
fotometrikus fényerősség esetében betartott minimális és maximális értékek közötti 
különbség ne legyen nagyobb, mint egy 1,5-szeres tényező.  

2. A fényerősség függőleges szórása 

A vízszintestől legfeljebb ± 5° vagy ± 7,5°-ig terjedő dőlés esetén a fényerősség az első 
esetben a 0°-os dőlésnek megfelelő fényerősség legalább 80%-a marad, a második esetben 
60%-a, de legfeljebb 1,2-szeresével lépheti azt túl.  
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3. FEJEZET 

A JELZŐLÁMPÁKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK  

3.01. cikk 

Műszaki követelmények 

1. A jelzőlámpák és a fényforrások szerkezetének és anyagának biztosítania kell a 
biztonságot és a tartósságot. 

2. A lámpák összetevői (például a keresztkapcsok) nem ronthaják a fény erősségét, színét 
vagy szórását. 

3. A jelzőlámpákat a fedélzeten könnyen és megfelelő helyzetben fel kell tudni szerelni. 

4. A fényforrásnak könnyen cserélhetőnek kell lennie.  

 

4. FEJEZET 

PRÓBÁK, JÓVÁHAGYÁS ÉS JELÖLÉSEK 

4.01. cikk 

Típuspróbák 

A „Belvízi vízi utakon közlekedő hajók jelzőlámpáinak ellenőrzésének feltételei és jóváhagyása” 
szerinti típusteszt célja annak igazolása, hogy a jelzőlámpa és fényforrása megfelelnek- e ezeknek a 
követelményeknek. 

4.02. cikk 

Tesztelési eljárás 

1. A típustesztre irányuló kérelmet az illetékes vizsgáló hatósághoz kell benyújtani, a lámpa 
és a szükséges fényforrás terveinek két példányával és két mintadarabbal együtt. 
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2. Amennyiben a teszt során nem merül fel kifogás, a kérelem mellékletét képező tervek 
egyik példányát a jóváhagyás bejegyzésével, valamint az egyik elfogadott mintadarabot a 
kérelmezőnek vissza kell küldeni. A második példányt és a második mintadarabot a 
vizsgáló hatóság megőrzi.  

3. A gyártó nyilatkozik a vizsgáló hatóságnak, hogy a sorozatban gyártott lámpa minden 
összetevője megfelel a típustesztelt lámpákénak.  

4.03. cikk 

Átvételi bizonyítvány 

1. Amennyiben a teszt azt mutatja, hogy a követelmények teljesültek, a jelzőlámpát 
jóváhagyják, és a kérelmező számára kiadják az 1. mellékletben szereplő mintán alapuló, 
valamint a 4.05. cikkben említett jelölésekkel ellátott átvételi bizonyítványt.  

2. Az átvételi bizonyítvány birtokosa: 

– engedélyt kap a 4.05. cikkben említett jelölések különböző alkatrészeken való 
alkalmazására; 

– csak a vizsgáló hatóság által elfogadott terveknek és a típustesztelt lámpáknál használt 
technológiának megfelelően végezheti a gyártást; 

– a jóváhagyott terveket és mintalámpákat csak a vizsgáló hatóság jóváhagyásával 
módosíthatja. Az utóbbi dönt arról is, hogy a kiadott átvételi bizonyítványt csak ki kell 
egészíteni, vagy új jóváhagyási kérelmet kell benyújtani.  

4.04. cikk 

Szúrópróbák 

1. A vizsgáló hatóság felhatalmazást kap a gyártmánysorozatok jelzőlámpáiból történő 
mintavételre tesztelés céljából. 

2. Amennyiben a tesztelés súlyos hibákat tár fel, a jóváhagyás visszavonható. 
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4.05. cikk 

Jelölések 

1. A jóváhagyott jelzőlámpákat, optikákat és fényforrásokat az alábbiakban jelzettek szerint 
kell megjelölni: 

  e . X . YY . nnn 

ahol "  e " a jóváhagyás jele, 

„X” a jóváhagyás szerinti ország, ahol: 

 1 = Németország 18 = Dánia  

 2 = Franciaország 19 = Lengyelország  

 3 = Olaszország 21 = Portugália  

4 = Hollandia 23 = Görögország  

5 = Svédország 24 = Írország  

6 = Belgium 26 = Szlovénia 

7 = Magyarország 27 = Szlovákia 

8 = Cseh Köztársaság  29 = Észtország  

9 = Spanyolország 32 = Lettország 

11 = Egyesült Királyság 36 = Litvánia  

12 = Ausztria 49 = Ciprus 

13 = Luxemburg 50 = Málta 

17 = Finnország  

„YY” a jóváhagyás évének utolsó két számjegye, és  

„nnn” a vizsgáló hatóság által kiosztott jóváhagyási szám. 
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2. A jelöléseknek jól olvashatónak és letörölhetetlennek kell lenniük. 

3. A burkolaton levő jelölés olyan legyen, hogy a jelzőlámpát ne kelljen szétszedni ahhoz, 
hogy a fedélzeten megtalálhatók legyenek. Ha az optika és a burkolat nem szétválasztható, 
a burkolaton levő jelölés elegendő.  

4. Csak jóváhagyott jelzőlámpákon, optikákon és fényforrásokon szabad feltüntetni a fenti 1. 
bekezdésben említett jelöléseket. 

5. A vizsgáló hatóság azonnal tájékoztatja a bizottságot a kiadott jelölésekről. 
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Függelék 

Belvízi vízi utakon közelekedő hajók jelzőlámpáinak átvételi bizonyítványának mintája  

A …………………………………………………………………………………… jelzőlámpa 

(A típus, modell és márka leírása) 

használata engedélyezett belvízi vízi utakon közlekedő hajókon a belvízi hajókra vonatkozó 

műszaki követelmények megállapításáról szóló, …-i …/…/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv+ hatálya laá tratozó esetekben.  

Kiadott szám    e . ................................ 

A lámpa összetevőit a …/…/EK irányelv++ IX. melléklete I. része 4.05. cikkének megfelelően kell 

megjelölni.  

A jóváhagyás birtokosa garantálja a …/…/EK irányelv++ IX. melléklete I. része „Belvízi vízi utakon 

közlekedő hajók fényeinek színére és erősségére, valamint jelzőlámpáinak jóváhagyására vonatkozó 

követelmények” 4.03. cikkének megfelelően, hogy a gyártás csak a vizsgáló hatóság által elfogadott 

tervek alapján, valamint a típustesztelt lámpáknál használt technológia szerint folyik. Módosítások 

csak a vizsgáló hatóság jóváhagyásával engedélyezettek. 

Különleges megjegyzések: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

..................................... - ............................................... 

 (hely) (dátum) 

 ............................................... 

 (Vizsgáló hatóság) 

 ............................................... 

 (Aláírás) 

                                                 
+ HL: Kérjük, illessze be ezen irányelv számát és dátumát! 
++ HL: Kérjük, illessze be ezen irányelv számát! 
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II. rész 

A belvízi vízi utakon közlekedő hajók ellenőrzésének feltételeire és a 
jelzőlámpák jóváhagyására vonatkozó követelmények  

Tartalom 

1. fejezet Általános rendelkezések 

Cikk 1.01. Standard feszültségek 

 1.02. Működési követelmények 

 1.03. Felszerelés 

 1.04. Fotometriai követelmények 

 1.05. Alkatrészek 

 1.06. Karbantartás  

 1.07. Biztonságtechnikai követelmények 

 1.08. Tartozékok  

 1.09. Nem elektromos jelzőlámpák 

 1.10. Dupla lámpák 

 

2. fejezet Fotometriai és kolorimetriai követelmények  

Cikk 2.01. Fotometriai követelmények 

 2.02. Kolorimetriai követelmények 
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3. fejezet Gyártási követelmények 

Cikk 3.01.  Elektromos lámpák 

 3.02. Szűrők és optikai üvegek 

 3.03. Elektromos fényforrások 

 

4. fejezet Tesztelési és jóváhagyási eljárás 

Cikk 4.01. Általános eljárási szabályzat 

 4.02. Kérelmezés 

 4.03. Tesztelés 

 4.04. Jóváhagyás 

 4.05. A jóváhagyás érvényességének megszűnése 

 

 

Függelék Környezeti tesztek 

 1. Fröccsenő víz és por elleni védelem tesztelése  

 2. Nedves környezeti teszt 

 3. Hidegteszt 

 4. Melegítési teszt 

 5. Rezgésteszt 

 6. Gyorsított időjárás-állósági teszt 

 7. Sós víz és időjárás-állósági teszt (tengeri köd-teszt). 
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1. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.01. cikk 

Standard feszültségek 

A belvízi vízi utakon közlekedő hajók jelzőlámpáinak standard feszültsége 230 V,  
115 V, 110 V, 24 V és 12 V. Ha csak lehetséges, 24 V-os készülékeket kell használni.  

1.02. cikk 

Működési követelmények 

A jelzőlámpák és tartozákaik rendes működését a fedélzeten rendszeresen végzett tevékenységek 
nem akadályozhatják. Különösen az összes használt optikai alkatrészt és a felszereléshez és 
rögzítéshez használt fő alkatrészeket úgy legyártani, hogy helyzetük a beállítást követően a 
működés közben ne változhasson.  

1.03. cikk 

Felszerelés 

A jelzőlámpák fedélzeten történő felszereléséhez használt alkatrészeket úgy kell elkészíteni, hogy 
beállítást követően a lámpa rögzített helyzete a működés közben ne változhasson.  
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1.04. cikk 

Fotometriai követelmények 

A jelzőlámpáknak az előírt fényerősség szórását kell adniuk; a fény azonosító színét és az előírt 
fényerősséget a bekapcsolás pillanatában el kell érni. 

 

1.05. cikk 

Alkatrészek 

Csak erre a célra gyártott alkatrészek használhatók a jelzőlámpákban. 

 

1.06. cikk 

Karbantartás  

A jelzőlámpák és tartozékaik összeszerelésének módja tegye lehetővé a rendszeres karbantartást, és 
szükség esetén a fényforrás könnyű cseréjét, még sötétben is.  

 

1.07. cikk 

Biztonságtechnikai követelmények 

A jelzőlámpákat és tartozékaikat úgy kell gyártani és méretezni, hogy működésük, vezérlésük és 
ellenőrzésük ne képezzen veszélyt az emberekre nézve.  
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