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13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet
a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról
( r é s z l e t e k )
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. § (2) bekezdésének b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Vkt. 17–28. §-aiban foglaltakra is – a következőket rendelem el:
1. § (1) A rendelet hatálya azokra az 1. mellékletben meghatározott belvízi utakon közlekedő vagy
tartózkodó, nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítményekre terjed ki:
a) amelyeket a magyar lajstromban tartanak nyilván, valamint
b) amelyeknek a magyar lajstromba vételét kezdeményezik.
(2) A rendeletnek az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának és megfelelőségének a 2–4. és 9.
mel-lékletben foglalt feltételeire vonatkozó rendelkezései, ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kiterjednek azokra az úszólétesítményekre is,
amelyek nem tartoznak az (1) bekezdésben foglaltak hatálya alá, de Magyarország területén közlekednek vagy tartózkodnak.
(3) A hajózási hatóság Magyarország belvízi útjain nem magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítmény üzemképességét tanúsító hajóokmányt elfogadja, amennyiben annak hatálya az adott zónára
kiterjed, és azt
a) Duna menti állam vagy olyan állam hatósága állította ki, amellyel Magyarország nemzetközi szerződés keretében a kölcsönös elismerésről megállapodott,b) a Rajnai Hajók Szemleszabályzata alapján
állították ki,
c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban állították ki,
d) a Duna Bizottság tagállamában állították ki, vagy
e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban belvízi áruszállításra használt legalább 20 tonna hordképességű és
ea) 20 méternél rövidebb, vagy
eb) 100 m3 -nél kisebb hosszúság (L), szélesség (B) merülés (T) szorzatú
hajó esetében 5 évnél nem régebben állították ki.
(4) A Magyar Honvédség úszólétesítményeire jogszabály e rendelettől eltérően rendelkezhet.
2. § (1)5 E rendelet alkalmazása során a (2) bekezdésben meghatározott fogalmak mellett a 2. és 9.
mellékletben foglalt fogalommeghatározások, illetve a Vkt. 87. §-ában foglalt fogalmak az irányadók.
(2) A rendelet alkalmazásában
b) úszólétesítmény építése: az a tevékenység, amelynek eredményeként új úszólétesítmény jön létre
(abban az esetben is, ha az építéshez korábbi úszólétesítmény egyes részeit használják fel);
c) úszólétesítmény átépítése: az úszólétesítmény testének, felépítményének, gépi vagy egyéb berendezéseinek az átalakítása, amely az úszólétesítmény
ca) főméreteiben,
cb) szerkezeti elemeiben,
cc) vízkiszorításában (hordképességében),
cd) főgépteljesítményében,
ce) térbeosztásában,
cf) stabilitásában vagy
cg) hajózási (nautikai) tulajdonságaiban
változást eredményez;
d) kereskedelmi szolgáltató úszómű: szálloda, étterem, bemutatóterem, bérelhető irodahelyiségek,
szálláshely biztosítása, vagy egyéb gazdasági-szolgáltatási tevékenység céljából üzemeltetett úszómű,
amelynek a befogadóképessége legalább 12 fő.
4. § (1)9 Az úszólétesítmény építési, illetve átépítési tervét – az üzemképességi követelményeknek
megfelelő kivitelezés biztosítása érdekében – a megrendelő vagy az építő köteles – az építés, illetve
átépítés megkezdése előtt legalább 2 hónappal, két példányban – a hajózási hatósághoz jóváhagyás
céljából benyújtani. Úszólétesítmény építése, illetve átépítése csak jóváhagyott tervdokumentáció birtokában kezdhető meg.
(2) Úszólétesítmény, valamint úszólétesítmény szerkezetének, gépi berendezésének, propulziós művének és villamos-berendezésének, továbbá azok elemeinek terveit hajózási műszaki szakterületen
működő szakirányú gépészmérnök közlekedési szakértő készítheti el. A szakértői jogosultságot a hajózási hatóság a szakértői tevékenység folytatásáról nyilvántartást vezető szerv által működtetett elektronikus névjegyzékből közvetlenül vagy belföldi jogsegély keretében ellenőrzi. A jogosulatlan személy
által készített terv jóváhagyására irányuló kérelmet a hajózási hatóság tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja.

(3) Nem kell benyújtani a
a) hajózási hatóság által jóváhagyott típusterv alapján épülő úszólétesítmény részletes terveit;
b) a kishajó építési (átépítési) tervét, kivéve, ha
ba) a kishajó árufuvarozást vagy közforgalmú személyszállítást végez,
bb) szolgálati célú kishajó épül,
bc) a hajó a 2. melléklet 1.02 cikk 2. bekezdés a) pontja hatálya alá tartozik.
(4) A jóváhagyásra benyújtott tervnek – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – tartalmaznia kell:
a) a műleírást,
b) az általános elrendezési rajzot,
c) az általános szerkezeti rajzot,
d) a vizek szennyezését kizáró berendezések és felszerelések rajzát,
e) géphajóknál és úszómunkagépeknél az általános géptéri elrendezési rajzot,
f) a vonaltervet és a jellemző görbéket,
g) a szilárdsági számítást,
h) a stabilitási számításokat és diagramokat,
i) személyhajóknál a vízmentes terek lékesedése esetére készített számítást,
j) a főborda- és bordarajzokat, valamint a válaszfalak rajzait,
k) a főgépek alapozási rajzait,
l) a tengelyvezeték és a hajtóberendezés rajzait,
m) a csavartengelyek torziós-lengés számítását,
n) a fedélzeti gépek rajzait és elrendezését,
o) a csőrendszerek rajzait,
p) a kormányberendezés rajzait,
q) a navigációs berendezések rajzait,
r) a jelzőberendezések rajzait,
s) a villamos hálózatok rajzait,
t) a villamos energia táblázatot,
u) a mentőeszközök elhelyezési rajzát,
v) személyhajóknál az utaselhelyezési rajzot.
(5) Azoknál a gépeknél, berendezéseknél és felszereléseknél, amelyek megfelelőséget vizsgáló és tanúsító szervezet megfelelőséget tanúsító bizonylatával rendelkeznek, elegendő az általános elrendezési
rajz benyújtása.
(7) Átépítés esetében a hajótestnek, a felépítménynek, illetőleg a gépi vagy egyéb berendezéseknek
azokról a részeiről kell a (4) bekezdés szerinti rajzokat és számításokat benyújtani, amelyeket átépítenek. Amennyiben az átépítés a stabilitásra vagy a hajótest szilárdságára kihat, az erre vonatkozó számításokat is be kell nyújtani.
(8) Az úszólétesítmény építését, átépítését műszaki vezetőnek kell irányítania és ellenőriznie.
(9) Műszaki vezető az lehet, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel vagy középfokú szakirányú végzettséggel és legalább 5 év hajóépítő, hajójavító üzemben szakirányú vagy a hajózásban fedélzeti tiszti, illetve gépüzemi beosztásban szerzett, gyakorlattal rendelkezik.
(10) A műszaki vezető az ellenőrzés tényét építési naplóban tanúsítja. Az építési naplónak legalább a
következő adatokat kell tartalmaznia:
a) az építés vagy átépítés alatt álló úszólétesítmény meghatározása,
b) az építés kezdete és tervezett befejezése,
c) az építtető, illetve tulajdonos megnevezése, telephelye, illetve lakcíme, telefonszáma,
d) az építés, illetve átépítés munkafázisának megnevezése (rövid leírása) és utalás a tervre (ha tervjóváhagyásra kötelezett), valamint a munkafázis megkezdésének ideje, a munkafázis műszaki vezetőjének neve és személyi azonosítására alkalmas okmányának azonosító száma,
e) hatósági ellenőrzés bejegyzésére alkalmas naplórész,
f) az építtető és a műszaki vezető aláírása az építés, illetve átépítés megkezdésének oldalán, valamint minden oldalon az ott bejegyzett munkafázis vezetője.
(11) Az építési napló bejegyzései alapján megállapított hiányosság vagy a (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek való meg nem felelés esetén a hajózási hatóság a munkát a hiányosság megszüntetéséig leállíttathatja, illetve visszabontathat.
5. § (1) A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzembe helyezése előtt, továbbá átépítése után ellenőrzi az úszólétesítmény jóváhagyott terv szerinti építését, az úszólétesítmény berendezésének és felszerelésének üzembiztos működését, továbbá azt, hogy az úszólétesítmény megfelel-e a munka-, a
tűz-, az egészségvédelmi, a környezetvédelmi és egyéb előírásoknak (üzembe helyezés előtti szemle).
(2) Átépítés esetén – az üzembe helyezés előtti ellenőrzést követően – a hajózási hatóság a hajó műszaki jellemzőit tartalmazó új közösségi belvízi hajóbizonyítványt állít ki, vagy a meglévő bizonyítványt
módosítja. A hajózási hatóság az új bizonyítvány kiadását a korábbi bizonyítványt kiállító tagállam hatóságával is közli.
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(3) A hajózási hatóság az úszólétesítmény üzembe helyezése előtt megállapítja az úszólétesítmény
működési területét, üzemeltetési feltételeit, megengedett legkisebb szabad oldalmagasságát, megengedett legnagyobb vízkiszorítását (hordképességét), a belvízi hajó és menetben lévő önjáró úszómunkagép üzemmódját. Megállapítja továbbá az úszólétesítmény üzembe helyezése előtt – vagy már a
tervjóváhagyásnál vagy az üzemképesség vizsgálatával egyidejűleg – az úszólétesítmény hajózásra
alkalmasságához szükséges legkisebb személyzeti létszámot és e létszám szakképzettség szerinti öszszetételét.
(4) Külföldről beszerzett úszólétesítmény üzembe helyezésével összefüggő szemléjére alapozottan az
úszólétesítmény bizonyítványát a hajózási hatóság a tulajdonos kérelmére adja ki. A bizonyítvány kiállításához szükséges szemle iránti kérelmet az ellenőrzés kért időpontja előtt legalább 30 nappal kell
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdés szerinti rajzokat és számításokat; a hajózási hatóság hajózásbiztonsági indok alapján a rajzok és számítások benyújtásától részben vagy egészben
eltekinthet. Az úszólétesítmény bizonyítványának kiadásával összefüggő ellenőrzésre vonatkozóan
egyebekben a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A hajózási hatóság típusengedélyben igazolja, hogy az adott motortípus, motorcsalád vagy motorcsoport a motorokból származó gáz-halmazállapotú káros anyagok és légszennyező részecskék kibocsátása (emisszió) tekintetében a 3. mellékletben foglalt műszaki követelményeknek megfelel.
(6) Az úszólétesítményekbe vagy az azokon működő gépekbe beépített motoroknak a típusengedély
kiadását követő változásait a hajózási hatóság a beépítési vizsgálat keretein belül ellenőrzi.
(7) A hajózási hatóság a közbenső vizsgálatban ellenőrzi, hogy a hajóban üzemelő motor az esetlegesen a beépítési vizsgálatot követően végrehajtott módosítások vagy beállítások után is megfelel-e a 3.
mellékletben foglalt műszaki követelményeknek a gáz-halmazállapotú káros anyagok és légszennyező
részecskék kibocsátása (emisszió) tekintetében.
(8) A hajózási hatóság az egyedi vizsgálatban ellenőrzi, hogy az úszólétesítményben üzemelő motor
módosítás után is megfelel a 3. mellékletben foglalt műszaki követelményeknek a gáz-halmazállapotú
káros anyagok és légszennyező részecskék kibocsátása (emisszió) tekintetében.
6. § (1) Az úszólétesítmény üzemeltetése során a hajózási hatóság az üzemképességet
a) kompnál kétévenként,
b) díj ellenében történő személyszállításra szolgáló – de személyhajónak nem minősülő – belvízi kishajónál háromévenként,
c) személyhajónál, valamint a kereskedelmi szolgáltató úszóműnél ötévenként,
d) minden egyéb úszólétesítménynél tízévenként
vizsgálja meg (időszakos vizsgálat).
(2) Az időszakos vizsgálatot az úszólétesítmény vízből kiemelt, illetőleg partra húzott állapotában
a) kompnál és közforgalmú személyszállításra szolgáló belvízi kishajónál hatévenként,
b) egyéb úszólétesítménynél tízévenként
kell elvégezni. A kiemelésről, illetőleg a partra húzásról az úszólétesítmény üzembentartója köteles
gondoskodni.
(3) A hajózási hatóság – az úszólétesítmény műszaki állapotától, korától és üzemeltetési körülményeitől függően az időszakos vizsgálatra az (1), illetőleg (2) bekezdésben meghatározottnál – az úszólétesítmény bizonyítványába tett bejegyzésnek megfelelően – gyakoribb ellenőrzést is végezhet.
(4) A kizárólag Magyarország belvizein üzemelő, a (2) bekezdés b) pontja szerinti úszólétesítményekre – azok építési anyagától, szerkezeti kialakításától és az üzemeltetés körülményeitől függően – a hajózási ható-ság a (2) bekezdés b) pontjában meghatározottnál – az úszólétesítmény bizonyítványába
tett bejegyzésnek megfelelően – ritkábban is végezhet parti ellenőrzést, amely a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott gya-koriságú egymást követő ellenőrzések közötti időszakot legfeljebb 20%-kal
növelheti meg. (6)20 Az időszakos vizsgálat során az üzembentartó köteles a hajózási hatóságnak az
úszólétesítmény összes okmányát bemutatni.
(7) Az időszakos vizsgálat kiterjed:
a) az úszólétesítmény testszerkezetére,
b) a fő- és segédgépekre, valamint a hajtó berendezésekre,
c) a kazánokra, a lég- és üzemanyagtartályokra, a csővezetékekre és szerelvényekre,
d) a villamos berendezésekre és vezetékekre,
e) a horgony- és kormányberendezésre,
f) a vontató-, a toló- és a kikötésre szolgáló berendezésekre,
g) a mentőeszközökre, a mentő- és a szolgálati csónakokra, a csónakdarukra, valamint a rakodó darukra,
h) a hajózási jelző eszközökre és navigációs berendezésekre (jelzőlámpa, hangjelző eszköz, radar
stb.), valamint
i) arra, hogy az úszólétesítmény megfelel-e a munka-, a tűz-, az egészségvédelmi, a környezetvédelmi, valamint egyéb előírásoknak.
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(8) A hajózási hatóság az időszakos vizsgálat alkalmával – az üzembe helyezés előtti vizsgálat során
meghatározott legkisebb létszám figyelembevételével – ellenőrzi az úszólétesítmény személyzetének
létszámát.
7. § (1) Az üzembe helyezéshez szükséges, valamint az időszakos megfelelőséget tanúsító bizonyítvány kiadását, ideértve a típusbizonyítvány kiadását, az úszólétesítmény tulajdonosának a hajózási
hatóságtól írásban, a 8. melléklet függeléke szerinti adattartalmú, a hajózási hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell kérnie. A kérelmet legalább 10 nappal a szemle kért időpontja előtt kell
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell vizsgálati díj befizetéséről szóló igazolást.
(2) Az úszólétesítményt az üzembe helyezés előtti, illetőleg az időszakos vizsgálatra üzemkész, üres
és tiszta állapotban úgy kell kiállítani, hogy a vizsgálat akadálytalanul elvégezhető legyen.
8. § (1) A hajózási hatóság, a 7. melléklet szerint elismert hajóosztályozó társaság osztályozási bizonyítványát vagy az osztályozási szemle jegyzőkönyvét is figyelembe véve, – az üzemképesség vizsgálatának eredményeként – az 5. melléklet szerinti alábbi hajóokmányokat állítja ki:
a) Közösségi hajóbizonyítvány,
b) Kiegészítő közösségi hajóbizonyítvány,
c) Ideiglenes közösségi hajóbizonyítvány,
d) Úszómunkagép-bizonyítvány,
e) Ideiglenes úszómunkagép-bizonyítvány,
f) Bizonyítvány – belvízen közlekedő – tengeri hajó részére,
g) Kompbizonyítvány,
h) Úszómű-bizonyítvány,
i) Nemzetközi kedvtelési célú kishajó-bizonyítvány.
(2) A bizonyítványok – az ideiglenes bizonyítványok kivételével – a 6. § (1) bekezdésében előírt soron következő üzemképességi szemle időpontjáig hatályosak, és azok az üzemképességi szemle eredményétől függően a legközelebbi üzemképességi szemle időpontjáig meghosszabbíthatók.
(3) A hajózási hatóság az (1) bekezdésben felsorolt hajóokmányban tanúsítja az úszólétesítmény
üzemképességét, és egyben bejegyzi az úszólétesítmény legközelebbi üzemképességi szemléjének az
időpontját. Az (1) bekezdésben foglalt, típusának megfelelő hajóokmány nélkül az úszólétesítmény
nem tartható üzemben. A rajnai szemlebizonyítvánnyal ellátott úszólétesítménynek kiegészítő közösségi hajóbizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. A személyszállításra vagy belvízi áruszállításra, valamint
nagyhajók továbbítására (tolására, vontatására) szolgáló kishajók üzemképességének tanúsítása az (1)
bekezdés a) pontja szerinti okmányban történik.
(4) Ha az úszólétesítmény üzemképességi vizsgálatát külföldi hajóvizsgáló szervezet végezte, az
üzembentartó köteles ezt a hajózási hatóságnak bejelenteni, és egyben bemutatni a hajóvizsgáló szervezet által az (1) bekezdésben említett okiratba tett bejegyzés szövegét.
(5) A hajózási hatóság az (1) bekezdés szerinti hajóokmányokat a 6. melléklet szerinti jegyzékben
tartja nyilván.
(6) Az elveszett vagy sérült bizonyítványokat – a sérült bizonyítvány visszaszolgáltatása után – a kiállító hajózási hatóság a nyilvántartásában szereplő adatok alapján külön jogszabályban megállapított
díj ellenében pótolja.
9. § Ha a hajózási hatóság az úszólétesítmény üzemképességét érintő víziközlekedési baleset esetén,
valamint, ha az úszólétesítmény ellenőrzése29 során arra utaló körülményeket állapít meg, hogy az
úszólétesítmény hajózásra alkalmatlan, rendkívüli szemlét rendelhet el.
10. § A szabad oldalmagasság, illetőleg a legnagyobb vízkiszorítás (hordképesség) újabb megállapítását kell kérni, ha az annak alapjául szolgáló adatokban változás történt.
11. § (1) Az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának és megfelelőségének részletes feltételeit,
továbbá az üzemképesség szemléjének és tanúsításával, valamint az úszólétesítmények felügyeletével
kapcsolatos eljárás részletes szabályait a nagyhajókra, minden személyhajóra, az úszómunkagépekre,
a munkaterületi úszóművekre, valamint a nagyhajók, illetőleg az úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló vontató- és tolóhajókra a 2. melléklet állapítja
meg.
(2) Az olyan belvízi nagyhajóknál, személyhajóknál, úszómunkagépeknél és úszóműveknél, valamint
a nagyhajók, illetve úszómunkagépek vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban való továbbítására szolgáló kisgéphajóknál, amelyeket az 1. és 2. zónában üzemeltetnek, a hajótest hossz- és helyi
szilárdságát elismert hajóosztályozó társaság előírásai szerint ellenőrizni kell.
(4) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában nagyhajónak minősül az olyan hajó is, amely hosszúságának, szélességének és merülésének szorzata (LxBxT) eléri a 100 köbmétert.
(5) Kizárólag Magyarország belvízi útjain üzemelő nem önjáró kompok, munkaterületi úszóműnek
nem minősülő úszóművek, személyhajónak nem minősülő, de személyszállításra szolgáló kishajók és a
szolgálati, illetőleg gazdasági célú hajózási tevékenység végzésére szolgáló kishajók megfelelőségét
elismert hajó-osztályozó társaság előírásai szerint, vagy ennek hiányában a Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai (BHMFE) alapján kell vizsgálni, ellenőrizni és tanúsítani.
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12. § Nem kell üzembe helyezés előtti szemlét végezni annál a típusbizonyítvánnyal rendelkező, a
hajózási hatóságnak bemutatott kedvtelési célú kishajónál és motoros vízi sporteszköznél, amelynek
megfelelőségét elismert hajóosztályozó társaság vagy egyéb, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban akkreditált megfelelőségellenőrző szervezet tanúsította.
13. § (1) Ez a rendelet a (3) bekezdésben foglalt kivétellel 2002. január 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet 1. §-a (3) bekezdésének b) pontja a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő
csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
(4) Az úszólétesítmények építésére és átépítésére vonatkozó felmentések és átmeneti rendelkezések
alkalmazásának kezdő időpontjaként az úszólétesítmény magyar lajstromba vételének dátumát kell
tekinteni.
(5) A rendelet hatálybalépésekor már üzemben levő úszólétesítményekre az üzemképességi követelményeket a 2. melléklet 24. és a 24a. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
13/A. § A 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított 1. § (3) bekezdést, 2. §-ával
megállapított 4. § (2) bekezdést és 3. §-ával megállapított 8. § (3) bekezdést a 34/2010. (IV. 22.)
KHEM rendelet hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
14. § A hajózási hatósági szemlék végrehajtásának egységes közösségi gyakorlata érdekében elfogadott utasításokat a 2. melléklet 2. függeléke tartalmazza.
15. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/87/EK irányelve (2006. december 12.) a belvízi hajókra
vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/137/EK irányelve (2006. december 18.) a belvízi hajókra
vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK irányelv módosításáról,
c) a Tanács 2008/59/EK irányelve (2008. június 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia
európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról,
d) a Bizottság 2008/87/EK irányelve (2008. szeptember 22.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
e) a Bizottság 2008/126/EK irányelve (2008. december 19.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
f) a Bizottság 2009/46/EK irányelve (2009. április 24.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.
g) az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra
vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről.
---------2. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez43
Az 1., 2., 3. és 4. zónába sorolt belvízi utakon üzemeltetett hajók és úszómunkagépek
szemleszabályzata
I. RÉSZ
1. Fejezet
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.01 cikk
Fogalommeghatározások
A Szemleszabályzat alkalmazásában:
Az úszólétesítmények típusai
1. Úszólétesítmény – hajó, továbbá úszómű vagy úszómunkagép;
2. Hajó – belvízi vagy tengeri hajó;
3. Belvízi hajó – kizárólag vagy főleg belvízi közlekedésre tervezett hajó;
4. Tengeri hajó – tengeri hajóként nyilvántartott hajó;
5. Önjáró teherhajó – önjáró tartály- vagy szárazáruszállító hajó;
6. Önjáró tartályhajó – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló és saját géperővel önállóan közlekedni képes hajó;
7. Önjáró szárazáruszállító hajó – olyan áruszállításra szolgáló és saját géperővel önállóan közlekedni
képes hajó, amely nem tartályhajó;
8. Csatornadereglye – olyan legfeljebb 38,5 m hosszú és 5,05 m széles belvízi hajó, amely általában
csatornákon vagy kizárólag a hajózási hatóság által meghatározott vízterületen közlekedik;
9. Vontatóhajó – kifejezetten vontatási műveletekre épített hajó;
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10. Tolóhajó – kifejezetten tolt kötelék továbbítására épített hajó;
11. Uszály – szárazáruszállító vagy tartályuszály;
12. Tartályuszály – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló, vontatással való továbbításra
épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé;
13. Szárazáruszállító uszály – áruszállításra szolgáló, vontatással való továbbításra épített olyan saját
géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé és nem tartályuszály;
14. Bárka – tartálybárka, szárazáruszállító bárka vagy hajón szállítható bárka;
15. Tartálybárka – állandó tartályokban történő áruszállításra szolgáló, tolással való továbbításra épített olyan saját géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé akkor,
amikor nem része tolt köteléknek;
16. Szárazáruszállító bárka – áruszállításra szolgáló, tolással való továbbításra épített olyan saját
géperővel rendelkező hajó, amely csak korlátozott műveleteket tesz lehetővé akkor, amikor nem része
tolt köteléknek és nem tartálybárka;
17. Hajón szállítható bárka – tengeri hajón való szállításra és belvízi úton való közlekedésre épített
bárka;
18. Személyhajó – 12 főnél több utas szállítására épített és felszerelt termes vagy kabinos hajó;
19. Vitorlás személyhajó – elsősorban vitorlával való hajtásra épített és felszerelt személyhajó;
20. Termes személyhajó – hálóhelyes utaskabinokkal nem rendelkező személyhajó;
21. Kabinos hajó – hálóhelyes utaskabinokkal rendelkező személyhajó;
22. Gyorsjáratú hajó – 40 km/h-t meghaladó holtvízi sebességgel közlekedni képes géphajó;
23. Úszómunkagép – munkagépekkel felszerelt úszólétesítmény, mint például daru, kotró berendezés, cölöpverő, elevátor;
24. Munkaterületi úszólétesítmény – munkaterületeken történő felhasználásra épített és felszerelt
úszólétesítmény, mint például fenékürítős, billenő vagy fedélzetes dereglye, úszómű vagy kőszóró hajó;
25. Kedvtelési célú kishajó – olyan sport- és kedvtelési célra szolgáló kishajó, amely nem személyhajó;
26. Szolgálati csónak – a hajó közlekedésre, felkutatásra, mentésre és munkavégzésre használt csónakja;
27. Úszómű – helyváltoztatásra általában nem szolgáló úszólétesítmény, mint például úszó fürdőmedence, dokk, kikötőponton vagy csónakház, amennyiben az nem úszómunkagép;
28. Úszóanyagok köteléke – tutaj, továbbá vízen helyváltoztatásra alkalmassá tett és hajónak, illetve
úszóműnek nem tekinthető egyéb létesítmény, tárgy vagy kötelék;
Kötelékek
29. Kötelék – úszólétesítmények mereven csatolt vagy vontatott köteléke;
30. Alakzat – a kötelék összeállítási formája;
31. Merev kötelék – tolt kötelék vagy mellévett alakzatok;
32. Tolt kötelék – az úszólétesítmények merev összecsatolása, amelyek közül legalább egy a köteléket továbbító [tolóhajó(k)] előtt található; merevnek kell tekinteni azt a köteléket is, amely egy toló és
egy tolt úszólétesítményből áll, amelyek összecsatolása vezérelt együttmozgást tesz lehetővé;
33. Mellévett alakzat – hosszirányban oldalával egymáshoz mereven csatolt úszólétesítmények olyan
köteléke, amelyben egy sem helyezkedik el a köteléket továbbító géphajó előtt;
34. Vontatott kötelék – egy vagy több hajóból, úszómunkagépből, úszóműből vagy úszóanyagok kötelékéből álló kötelék, amelyet a kötelékhez tartozó egy vagy több géphajó vontat;
Az úszólétesítmények különleges terei
35. Főgéptér – a hajót hajtó gépek elhelyezésére szolgáló helyiség;
36. Géptér – olyan helyiség, amelyben belső égésű motorok vannak elhelyezve;
37. Kazántér – olyan helyiség, amelyben a gőz előállítására vagy a termikus folyadék melegítésére
tervezett, tüzelőanyaggal működő berendezés található;
38. Zárt felépítmény – a fedélzethez szilárd és vízmentes falakkal csatlakozó folytonos és vízmentes
építmény;
39. Kormányállás – az a helyiség, amelyben az úszólétesítmény vezetéséhez szükséges kezelő- és ellenőrző készülékek helyezkednek el;
40. Lakótér – az úszólétesítményen folyamatosan tartózkodó személyek részére szolgáló terek, beleértve a konyhákat, élelmiszerraktárakat, mosdókat, mosogatókat, mosodákat, előtereket és folyosókat,
kivéve a kormányállást;
41. Utastér – az utasok által a hajón való használatra szolgáló területek, valamint zárt terek, mint
például a társalgók, irodák, üzletek, fodrászszalonok, szárítóhelyiségek, mosodák, szaunák, mosdók,
mosóhelyiségek, folyosók, átjárók és fallal nem elkerített lépcsők;
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42. Vezérlőközpont – a kormányállás, továbbá az a hely, ahol a vészüzemi energiaszolgáltató berendezés vagy annak részei találhatók, illetve az a hely, ahol olyan központ van, ahol állandóan tartózkodnak a személyzet tagjai, mint például a tűzjelző berendezésnél, az ajtók távvezérlésénél vagy a tűzcsappantyúknál;
43. Lépcsőakna – a belső lépcső vagy lift aknája;
44. Szalon – a lakó- vagy utastérben elhelyezkedő helyiség. A személyhajókon a konyhák nem tekinthetők szalonnak;
45. Konyha – olyan helyiség, ahol tűzhely vagy más, hasonló főzőberendezés található;
46. Raktárhelyiség – gyúlékony folyadékok tárolására használt vagy olyan tárolóhelyiség, amelynek
alapterülete a 4 m2-t meghaladja;
47. Raktér – a hajónak elől és hátul válaszfallal határolt, nyitott vagy raktártetővel zárható, a csomagolt vagy ömlesztett rakomány, illetve a hajótest részét nem képező (különálló) tartályok befogadására
alkalmas része;
48. Beépített tartály – a hajótestben kialakított vagy a hajón rögzített különálló tartály;
49. Munkavégzési terület – a személyzet tevékenységére szolgáló terület, beleértve a járódeszkát, a
lendítő rudat és a szolgálati csónakot is;
50. Közlekedési út – személyek mozgására, áruk mozgatására szolgáló tér;
51. Biztonsági terület – a hajótest középsíkjától párhuzamosan 1/5 BWL távolságra, a legnagyobb
merülés síkjában futó, kívülről függőleges felülettel határolt tér;
52. Gyülekezőhelyek: a hajó különlegesen védett területei, ahol az utasok veszély esetén gyülekeznek;
53. Evakuálási területek – a munkavégzési terület azon része, ahonnan a személyek evakuálását el
lehet végezni;
Hajóműszaki fogalmak
54. Legnagyobb merülés síkja – a legnagyobb megengedett merüléshez tartozó vízvonal síkja;
55. Biztonsági távolság – a legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolság, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni;
56. Maradó biztonsági távolság – a hajó megdőlésekor a rendelkezésre álló függőleges távolság a víz
szintje és a bemerült oldal azon legalsó pontja között, amelyen túl a hajó nem tekinthető vízmentesnek;
57. Szabadoldal (f) – a legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík közötti függőlegesen mért távolság, amely a fedélzet felső élének legalacsonyabb pontján vagy – fedélzet hiányában – a
folytonos oldallemezelés felső élének legalacsonyabb pontján halad át;
58. Maradó szabadoldal – a hajó megdőlésekor rendelkezésre álló függőleges távolság a víz szintje és
a fedélzetnek a vízbemerült oldalon lévő legalsó pontjánál levő felső éle között, illetve ha nincs fedélzet, a hajó állandó oldala felső élének legalsó pontja között;
59. Biztonsági peremvonal – olyan elméleti vonal a hajóoldalon, amely legalább 100 mm-rel a válaszfalfedélzet alatt vagy legalább 100 mm-re a hajóoldal legmélyebb, nem vízmentes pontján halad át.
Válaszfalfedélzet hiányában olyan vonalat kell felvenni, amely legalább 100 mm-rel azalatt a legmélyebb vonal alatt halad, ameddig a hajó oldala vízmentesnek tekinthető;

60. Vízkiszorítási térfogat ( ∇ ) – a hajó vízbe merülő térfogata, m3;
61. Vízkiszorítási tömeg (Ä) – a hajo teljes tömege, beleértve a rakományt, t;
62. Hasábos teltség (CB) – a vízkiszorítási térfogat és az LWL hossz, a BWL szélesség és a T merülés
szorzatának viszonyszáma;
63. Szélnek kitett felület (Av) – a hajó merülésvonal feletti részének vetülete, m2;
64. Válaszfalfedélzet – az a fedélzet, amelyhez a megkövetelt vízmentes válaszfalak nyúlnak és
amelytől a szabadoldalt mérik;
65. Válaszfal – adott magasságú, általában függőleges, a hajót terekre osztó, a fenék, a külhéj vagy
másik válaszfal által határolt fal;
66. Keresztválaszfal – a hajó egyik oldalától a másik oldalig nyúló válaszfal;
67. Fal – általában függőleges irányú elválasztó felület;
68. Térhatároló fal – nem vízmentes fal;
69. Hossz (L) – a hajótest legnagyobb hossza a kormány és a kígyófej nélkül;
70. Legnagyobb hossz (LOA) – az úszólétesítmény legnagyobb hossza m-ben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket;
71. Vízvonalhossz (LWL) – a hajótest legnagyobb merülés síkjában mért hossza, m;
72. Szélesség (B) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig mérve (beleértve a lapátkereket, a dörzssínt és hasonló szerkezeteket), m;
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73. Legnagyobb szélesség (BOA) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig mérve, beleértve az összes állandó szerkezeteket, mint pl. a lapátkereket, a dörzssínt, a gépészeti és hasonló
szerkezeteket, m;
74. Szélesség a vízvonalon (BWL) – a hajótest legnagyobb szélessége a külhéj külső éléig a legnagyobb merülés síkján mérve, m;
75. Oldalmagasság – a hajótest legalsó pontja vagy a gerinc és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért legrövidebb függőleges távolság, m;
76. Merülés (T): a hajótest legalsó pontja (a gerinc és a rögzített szerelvények figyelembevétele nélkül) és a legnagyobb merülési vonal között mért függőleges távolság méterben;
76a. Teljes merülés (TOA): a hajótest legalsó pontja (a gerinc és a rögzített szerelvények figyelembevételével) és a legnagyobb merülési vonal között mért függőleges távolság méterben;
77. Mellső függély – a hajótest és a legnagyobb merülés síkjának mellső metszéspontján keresztül
húzott függőleges vonal;
78. Fedélzeti oldaljáró tiszta szélessége – fedélzet oldalsó részén a nyíláskeret legkiugróbb részén keresztül húzott függőleges vonal és a fedélzet szélén levő szegély (védőkorlát, lábvédő léc) belső éle
közötti távolság;
Kormányberendezés
79. Kormányberendezés – a hajó kormányzásához mint az 5. fejezetben megállapított műveletképesség biztosításához szükséges valamennyi berendezés;
80. Kormány – a kormány vagy a kormányok a kormányszárral, beleértve a kormánynegyedet és a
kormánygéppel való összekötés elemeit;
81. Kormánygép – a kormányberendezésnek a kormány kihajtását közvetlenül végző része;
82. Kormányhajtás – a kormánygépnek az energiaforrás és a kormánygép közötti hajtóműve;
83. Energiaforrás – a kormányhajtás és vezérlés energiaellátása fedélzeti hálózatról, akkumulátorról
vagy belsőégésű motorról;
84. Kormányvezérlés – a kormányhajtás vezérlését szolgáló részegységek és áramkörök;
85. Kormányhajtó egység – a kormánygép hajtó egysége, ennek vezérlése és energiaforrása;
86. Kézi hajtás – kézi kormánykihajtás mechanikus áttételen keresztül, rásegítő energiaforrás nélkül;
87. Kézi-hidraulikus hajtás – kézi kormánykihajtás hidraulikus erőátvitellel;
88. Fordulási szögsebesség szabályozó – a meghatározott érték alapján a hajó fordulási szögsebességét beállító és fenntartó berendezés;
89. Egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás – olyan módon berendezett és felszerelt
kormányállás, hogy a hajót egy személy tudja a radarhajózás során vezetni;
A szerkezeti elemek és anyagok jellemzői
90. Vízmentes– az a szerkezeti elem vagy szerkezet, amely úgy van kialakítva, hogy a víz áthatolását
megakadályozza;
91. Fröccsenő víz- és időjárásálló – az a szerkezeti elem vagy szerkezet, amely úgy van kialakítva,
hogy szokásosan előforduló viszonyok közt csak jelentéktelen vízmennyiséget enged át;
92. Gáztömör – az a részegység vagy berendezés, amely úgy van kialakítva, hogy gázok vagy gőzök
áthatolását megakadályozza;
93. Nem éghető – az az anyag, amely nem gyújtható meg és nem fejleszt gázokat olyan mennyiségben, hogy azok a kb. 750 °C-ra való hevítés során maguktól meggyulladjanak;
94. Nehezen éghető – az az anyag, amely saját maga vagy legalább felülete nehezen gyújtható meg
és amely a tűz terjedését a 15.11 cikk 1. pont (c) alpontban meghatározott eljárás szerint megfelelő
módon korlátozza;
95. Tűzállóság – a szerkezeti elemek vagy szerkezetek jellemzője a 15.11 cikk 1. pont (d) alpont szerinti vizsgálati eljárással hitelesítve;
96. Tűzállósági Vizsgálati Módszerek Szabályzata – a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Tengerészeti Biztonsági Bizottságának MSC.61(67) határozatával elfogadott tűzállósági vizsgálati módszerek alkalmazására vonatkozó nemzetközi szabályzat;
Egyéb fogalmak
97. Elismert hajóosztályozó társaság – az Európai Bizottság által elismert hajóosztályozó társaság;
97a. Navigációs fények: a navigációs lámpák fénye, amely a úszólétesítmény azonosítására szolgál;
97b. Jelzőfények: a vizuális vagy hangjelzések kíséretében megjelenő fények;
98. Radarberendezés – a környezetet és a forgalmat érzékelő és megjelenítő elektronikus navigációs
segédeszköz;
99. Belvízi ECDIS – szabványos belvízi elektronikus térképmegjelenítő és információs rendszer, amely
megjeleníti a belvízi elektronikus hajózási térképekből kiválasztott információkat és a úszólétesítmény
egyéb érzékelőiből származó tetszés szerinti információkat;
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100. Belvízi ECDIS berendezés – belvízi elektronikus hajózási térképeket megjelenítő berendezés,
amelyet kétféle módban lehet működtetni: információs módban és navigációs módban;
101. Információs mód – a belvízi ECDIS csak információra történő használata a radar rátöltése nélkül;
102. Navigációs mód – a belföldi ECDIS vízijármű navigálására történő használata a radar rátöltésével;
103. Kiszolgáló személyzet – személyhajón valamennyi olyan alkalmazott, aki nem tagja a hajó személyzetének;
104. Mozgáskorlátozott személyek – a közforgalmú közlekedés használatában különleges problémákkal szembesülő személyek, úgymint az idősek és a mozgássérültek, valamint az érzékszervi hiányosságokkal rendelkezők, a tolószékben ülők, a terhes nők és a kisgyermekeket kísérők;
105. Közösségi bizonyítvány – belvízi nagyhajóra az illetékes hatóság által kiadott bizonyítvány,
amely igazolja a Szemleszabályzatban foglalt műszaki követelményeinek való megfelelést.
---------II. RÉSZ
ÉPÍTÉS, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS
---------10. Fejezet
FELSZERELÉS
---------10.03 cikk
Hordozható tűzoltókészülékek
1. A következő helyeken legalább egy, az MSZ EN 3:1996 sz. szabványsorozatnak megfelelő hordozható tűzoltókészüléknek kell lennie:
(a) a kormányállásban,
(b) a fedélzetről a lakótérbe vezető mindegyik bejárat közelében,
(c) a lakóterekből el nem érhető üzemi helyiségek bejáratainak közelében, amelyekben szilárd vagy
folyékony tüzelőanyaggal, cseppfolyós gázzal üzemelő fűtő-, főző- vagy hűtő-berendezések vannak:
(d) minden gép- és kazántér bejáratánál,
(e) a gép- és a kazántérben a fedélzet alatti megfelelő pontokon úgy, hogy két tűzoltókészülék között
ne legyen 10 méternél nagyobb távolság.
2. Az 1. pontban előírt hordozható tűzoltókészülékekhez csak legalább 6 kg töltőtömegű porral oltókat vagy ugyanilyen tűzoltó kapacitású hordozható tűzoltókészülékeket lehet használni. Ezeknek alkalmasnak kell lennie A, B és C osztályú tüzek, valamint legfeljebb 1000 V feszültségű villamos rendszerek tüzeinek oltására.
3. Használható továbbá porral, vízzel vagy habbal oltó készülék, amely legalább annak a tűznek az
oltására alkalmas, amely a legvalószínűbben előfordulhat az elhelyezés helyén.
4. A CO2-vel oltó hordozható tűzoltókészülékek a hajókonyhában és a villamos berendezéseknél keletkező tüzek oltására használhatók. Ezeknek a tűzoltókészülékeknek a töltőtömege nem lehet több
mint 1 kg annak a helyiségnek minden 15 m3-ére számítva, ahol a készülékek hozzáférhetők.
5. Minden hordozható tűzoltókészülék ellenőrzését legalább évenként az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által regisztrált tűzoltókészülék-karbantartóval el kell végeztetni. A vizsgálatot végző
személy által aláírt és a vizsgálat időpontját feltüntető bizonylatot a hajón kell tartani.
6. Amennyiben a tűzoltókészülékek burkolat alatt vannak elhelyezve, a burkolatot egy legalább 10
cm magas F betűvel meg kell jelölni.
---------15. Fejezet
SZEMÉLYHAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
---------15.12 cikk
Tűzoltás
1. A 10.03 cikk szerinti hordozható tűzoltókészülékeken kívül legalább a következő hordozható
tűzoltókészülékeknek kell rendelkezésre állniuk a fedélzeten:
(a) egy hordozható tűzoltókészülék az utasterek bruttó padlófelületének minden 120 m2-ére,
(b) 10 kabinonként egy hordozható tűzoltókészülék, felfele kerekítve,
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(c) minden hajókonyhában és minden olyan helyiség közelében, ahol gyúlékony folyadékokat tárolnak vagy használnak, egy hordozható tűzoltókészülék. A hajókonyhákban a hűtőanyagok is alkalmasak
az olajtüzek kioltására.
Ezeknek a kiegészítő tűzoltókészülékeknek meg kell felelniük a 10.03 cikk 2. pontban előírt követelményeknek. A hajón ezeket úgy kell felszerelni és elosztani, hogy bármely ponton és bármikor kezdődő
tűz esetén azonnal el lehessen érni egy tűzoltókészüléket. Minden konyhában, valamint a fodrászatokban és parfümériákban kéznél kell legyen egy tűzoltásra szolgáló takaró.
2. A személyhajókat fel kell szerelni tűzcsaprendszerrel, amely az alábbiakból áll:
(a) két gépi meghajtású, megfelelő teljesítményű tűzoltószivattyú, amelyek közül legalább az egyik
tartósan rögzített,
(b) egy tűzoltóvezeték elegendő számú tűzcsappal, amelyekre állandóan rá vannak kötve legalább 20
m hosszú tűzoltótömlők, fel vannak szerelve egy fúvókával, ami vízpermetet és vízsugarat is képes
kibocsátani, valamint bele van építve egy elzárószerkezet.
3. A tűzcsaprendszert az alábbiak szerint kell megtervezni és méretezni:
(a) a hajó bármely pontja elérhető legalább két, különböző helyen levő tűzcsapról, amelyek mindegyikén egyetlen, legfeljebb 20 m hosszú tömlő van,
(b) a tűzcsapok nyomása legalább 300 kPa és
(c) valamennyi fedélzeten létre lehet hozni egy legalább 6 m hosszú vízsugarat.
Ha a tűzcsap szekrényben van elhelyezve, a legalább 10 cm oldalmagasságú, az 1. függelék 5. ábrája
szerinti „tűzoltótömlő” jelet kell a szekrény külsején elhelyezni.
4. A csavarmenetes vagy kapcsos tűzcsapokat úgy kell beállítani, hogy a tűzoltószivattyúk működése
alatt minden egyes tűzoltótömlőt le lehessen választani és el lehessen távolítani.
5. A belső területeken a tűzoltótömlőket fel kell tekerni egy axiálisan csatlakozó dobra.
6. A tűzoltóberendezések anyagának hőállónak kell lennie vagy megfelelően kell védeni a magas hőmérsékleten történő meghibásodása ellen.
7. A csöveket és a tűzcsapokat úgy kell elrendezni, hogy a fagyásveszély elkerülhető legyen.
8. A tűzoltószivattyúkra vonatkozó követelmények:
(a) azokat külön helyiségekben kell felszerelni vagy tárolni,
(b) egymástól függetlenül működtethetőnek kell lenniük,
(c) valamennyi fedélzeten minden egyes szivattyúnak képesnek kell lennie a nyomás fenntartására a
tűzcsapoknál és a megkívánt hosszúságú vízsugár előállítására,
(d) azokat a hátsó vízmentes válaszfal előtt kell felszerelni.
A tűzoltószivattyúk általános célokra is használhatók.
9. A gépterekben fel kell szerelni egy, a 10.03b cikk szerint beépített tűzoltóberendezést.
10. A kabinos hajókon legyen:
(a) két, az EN 137:1993 sz. európai szabványnak megfelelő, zárt rendszerű légzőkészülék az EN
136:1998 sz. európai szabványnak megfelelő, teljes arcot takaró maszkkal,
(b) két felszereléskészlet, amelyek legalább egy védőruhából, sisakból, bakancsból, kesztyűből, fejszéből, feszítővasból, elemlámpából és biztosítókötélből állnak, továbbá
(c) négy füstvédő maszk.
---------19a. Fejezet
DEREGLYÉKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
---------19a.02 cikk
A II. rész alkalmazása
A dereglyékre érvényesek az alábbiak:
1. A 3.01 cikk, 3.02 cikk 2. pont, 3.03 cikk 2-4. és 6. pont;
2. Az 5. és 6. fejezet. A 6.01 cikk 1. ponttól eltérően a dereglyéket olyan kormányberendezéssel kell
ellátni, amely kielégítő menet- és műveletezési tulajdonságokat tesz lehetővé;
3. A 8.01 cikk;
4. A 9.01 cikk 1. pont értelem szerint;
5. A dereglyéket legalább 250 kg tömegű orrhorgonnyal kell felszerelni legalább 50 m hosszú lánccal,
ennek legkisebb szakítóereje kN-ban a tényleges horgonytömeg 1/3-a legyen. A horgonylánc helyettesíthető olyan acélkötéllel, amelynek szakítóereje nem kevesebb a láncénál.
A dereglyéken a következő felszerelési tárgyakat kell tartani:
(a) két megfelelő fenékszivattyú,
(b) kikötőkötelek:
– egy, legalább 100 m hosszú és 18 mm átmérőjű acélkötél,
– két, legalább 60 m hosszú és 16-18 mm átmérőjű acélkötél,
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(c) egy dobókötél,
(d) egy ivóvíztartály,
(e) eszközök és berendezések a Hajózási Szabályzatban előírt fény- és hangjelek adására, továbbá a
hajók megjelölésére,
(f) egy legalább 0,40 m széles és legalább 4 m hosszú járódeszka korláttal, amelynek oldalai világos
csíkkal vannak megjelölve,
(g) egy csáklya,
(h) egy mentődoboz,
(i) egy legalább 7x50 távcső,
(j) egy tábla a vízből történő mentésére és újraélesztésére vonatkozó utasításokkal,
(k) egy megjelölt tűzálló tartály fedéllel az olajos tisztítórongyok gyűjtésére,
(l) egy megjelölt tűzálló tartály a szilárd veszélyes hulladékok gyűjtésére és 1 db megjelölt tűzálló
tartály fedéllel a folyékony veszélyes hulladékok gyűjtésére,
(m) egy megjelölt tűzálló tartály fedéllel az olajtartalmú szilárd hulladékok részére,
(n) azokon a hajókon, amelyek fedélzetmagassága több, mint 1,5 m az üres merülésvonal felett, egy
csónaklépcső vagy csónaklétra,
(o) két kézi tűzoltókészülék,
(p) egy szolgálati csónak, ebben:
– egy készlet evező,
– egy kikötőkötél,
– egy szapoly;
(q) két mentőgyűrű és két mentőmellény.
6. A 13.01 cikk;
7. A 14. fejezet.
---------21. Fejezet
KEDVTELÉSI CÉLÚ KISHAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
---------1. A kedvtelési célú kishajónak az alábbi követelményeket kell kielégíteniük:
(a) a 3. fejezetből:
a 3.01 cikk, a 3.02 cikk 1. pont (a) alpont és 2. pont, a 3.03 cikk 1. pont (a) alpont és 6. pont, valamint a 3.04 cikk 1. pont,
(b) az 5. fejezet,
(c) a 6. fejezetből:
a 6.01 cikk 1. pont és a 6.08 cikk,
(d) a 7. fejezetből:
a 7.01 cikk 1. és 2. pont, a 7.02 cikk, a 7.03 cikk 1. és 2. pont, a 7.04 cikk 1. pont, a 7.05 cikk 2.
pont és a 7.13 cikk, ha van egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás,
(e) a 8. fejezetből:
a 8.01 cikk 1. és 2. pont, a 8.02 cikk 1. és 2. pont, a 8.03 cikk 1. és 3. pont, a 8.04 cikk, a 8.05 cikk
1–10. pont és 13. pont, a 8.08 cikk 1., 2., 5., 7. és 10. pont, a 8.09 cikk 1. pont és a 8.10 cikk,
(f) a 9. fejezetből:
a 9.01 cikk 1. pont, megfelelően,
(g) a 10. fejezetből:
a 10.01 cikk 2., 3. és 5–14. pontja, a 10.02 cikk 1. pontjának (a)–(c) alpontja és 2. pontjának a) és
e)–h) alpontja, a 10.03 cikk 1. pontjának a), b) és d) alpontja: de legalább két tűzoltókészüléknek kell
lennie a fedélzeten; a 10.03 cikk 2–6. pontja, a 10.03a cikk, a 10.03b cikk, a 10.03c cikk és a 10.05
cikk;
(h) a 13. fejezet,
(i) a 14. fejezet.
2. A kedvtelési célú vízijárművekre 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 fordulásjelző,
(b) a 7.01 cikk 2. pont, a 7.02 cikk, a 7.03 cikk 1. pont és a 7.13 cikk, ha van egyszemélyes radarhajózásra kialakított kormányállás,
(c) a 8.01 cikk 2. pont, a 8.02 cikk 1. pont, a 8.03 cikk 3. pont, a 8.05 cikk 5. pont, a 8.08 cikk 2.
pont, a 8.10 cikk,
(d) a 10.01 cikk 2., 3., 6. és 14. pont, a 10.02 cikk 1. pont (b) és (c) alpont, 2. pont (a) és (e)–(h)
alpont, a 10.03 cikk 1. pont (b) és (d) alpont, 2–6. pontja, a 10.05 cikk,
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(e) a 13. fejezet,
(f) a 14. fejezetből:
(fa) a 14.12 cikk,
(fb) 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
hajózási hatóságnek be kell nyújtani,
(fc) a 14.14. és 14.15 cikk; a cseppfolyósított gázzal működő berendezéseknek a 94/25/EK irányelv
követelményeivel összhangban kell lenniük,
(fd) a teljes 14. fejezet, ha a cseppfolyósított gázzal működő berendezéseket a kedvtelési célú kishajó forgalomba hozatala után szerelik fel.
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