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Sze mé lyi hír

A Kormány
1053/2006. (V. 26.) Korm.

határozata
a kormánybiztosok, kormánymegbízottak

felmentésérõl és egyes kormányhatározatok
hatályon kívül helyezésérõl

(Kivonatos közlés)

1. A Kor mány – meg bí za tá sá nak meg szû né sé re te kin -
tet tel, a kor mány za ti mun ká ban vég zett te vé keny sé gü ket
el is mer ve – Gi lyán György, Pes ti Ist ván és dr. Huszty
And rás kor mány biz to so kat, va la mint dr. Ba ja Fe renc,
dr. Nagy Sán dor, dr. Új he lyi Ist ván, dr. Kö kény Mi hály és
dr. Du dás Fe renc kor mány meg bí zot ta kat e meg bí za tá suk
alól az új Kor mány meg ala ku lá sá nak idõ pont já val fel men ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Jog sza bály mu ta tó 

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó,

il let ve a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
együt te sen ki adott vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ egyéb jog sza bá lyok

(Ma gyar Köz löny 2006. évi 58–65. szá ma)

A)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó

egyéb jog sza bá lyok

121/2006. (V. 19.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor má nya és az In do néz Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl szó ló meg ál la po dás ki -
hir de té sé rõl (Ma gyar Közlöny 60. szám 4932. oldal)

126/2006. (V. 22.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor má nya és a Bra zil Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ról szó ló
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl (Ma gyar Köz löny 61. szám
5060. ol dal)

 29/2006. (V. 19.) GKM ren de let a Ma gyar Sza ba dal mi 
Hi va tal elõt ti ipar jog vé del mi el já rá sok igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí ja i ról szó ló 19/2005. (IV. 12.) GKM ren de let mó -
do sí tá sá ról (Ma gyar Közlöny 60. szám 4949. oldal)

B)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel együt te sen
ki adott jog sza bá ly

5/2006. (V. 17.) TNM–GKM–FMM–FVM–KvVM–
TNM együt tes ren de let az Eu ró pai Unió struk tu rá lis
alap ja i ból fi nan szí ro zott ope ra tív prog ra mok és a Kohé -
ziós Alap tá mo ga tá si dön tés ho za ta lá ban részt ve võk, va la -
mint a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val va ló el szá mo lást
vég zõ sze mé lyek va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé ge
le bo nyo lí tá sá nak rész le tes rend jé rõl (Ma gyar Köz löny
58. szám 4719. ol dal)

C)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ 
egyéb jog sza bály

125/2006. (V. 19.) Korm. ren de let az egyes kül té ri be -
ren de zé sek zaj ki bo csá tá si kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ -
sé gük ta nú sí tá sá ról szó ló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 60. szám 4943. ol -
dal)

D)

Tá jé koz ta tó he lyes bí tés rõl

Az au tó gáz töl tõ ál lo má sok épí té si mun ká i ról és épí tés -
ügyi ha tó sá gi el já rá sa i ról szó ló 27/2006. (V. 5.) GKM ren -
de let he lyes bí té se a Ma gyar Köz löny 2006. évi 64. szá má -
ban (5402. ol dal) je lent meg.

E)

Tá jé koz ta tó nem zet kö zi szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé rõl

A Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Mon gol Nép -
köz tár sa ság Kor má nya kö zött 1984. szep tem ber 14-én,
Ulan Ba tor ban alá írt, a Mon gol Nép köz tár sa ság ban lé võ
Ca gan Da va-i wolf ram érc le lõ hely le mû ve lé sé ben va ló
együtt mû kö dés rõl szó ló egyez mény meg szün te té sé rõl
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szó ló jegy zõ könyv kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re adott
fel ha tal ma zás ról és ki hir de té sé rõl szó ló 324/2005.
(XII. 28.) Korm. ren de let 2–3. §-a ha tály ba lé pé sé rõl ren -
del ke zõ 11/2006. (V. 17.) KüM ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 2006. évi 58. szá má ban (4727. ol dal) je lent meg.

Mi nisz te ri uta sí tás

A gazdasági és közlekedési miniszter
13/2006. (VI. 8.) GKM

utasítása
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/2005. (XI. 16.) GKM utasítás

módosításáról

(Az uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül meg kap ták.)

Köz le mé nyek

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a belügyminiszter

8001/2006. (MK 62.) GKM–BM
együt tes tá jé koz ta tó ja

a helyi közforgalmú közlekedés normatív
támogatásának önkormányzatonként megítélt

összegeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 20. pont -
já ban, va la mint he lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív
tá mo ga tá sá ról szó ló 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együt tes
ren de let ben fog lal tak alap ján a he lyi köz for gal mú köz le -
ke dés nor ma tív tá mo ga tá sá ra te le pü lé si ön kor mány za ton -
ként a je len tá jé koz ta tó mel lék le té ben rész le te zett össze ge -
ket ál la pít juk meg.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter bel ügy mi nisz ter

Melléklet
a 8001/2006. (MK 62.) GKM–BM együttes

tájékoztatóhoz

Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

1. Ács 327 0,00220%

2. Adony 638 0,00430%

3. Ajka 11 253 0,07586%

4. Baja 9 438 0,06363%

5. Ba las sa gyar mat 2 986 0,02013%

6. Ba la ton fü red 3 626 0,02444%

7. Ba racs ka 557 0,00375%

8. Barcs 199 0,00134%

9. Bá tony te re nye 1 700 0,01146%

10. Bé kés 312 0,00210%

11. Bé kés csa ba 32 456 0,21880%

12. Be rettyó új fa lu 843 0,00568%

13. Bony hád 1 790 0,01207%

14. Bu da pest 11 903 631 80,24792%

Bu da pest* 32 139 804

15. Bük 382 0,00258%

16. Csong rád 1 890 0,01274%

17. Csur gó 208 0,00140%

18. Da bas 164 0,00111%

19. Deb re cen 402 131 2,71095%

20. Dom bó vár 3 629 0,02446%

21. Du na föld vár 838 0,00565%

22. Du na ke szi 1 994 0,01344%

23. Du na új vá ros 61 059 0,41163%

24. Ede lény 355 0,00239%

25. Eger 52 574 0,35443%

26. Enying 594 0,00400%

* A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2005. évi
CLIII. tör vény 5. szá mú mel lék le te 20. pont b) al pont ja alap ján.



Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

27. Érd 7 500 0,05056%

28. Esz ter gom 7 977 0,05378%

29. Fo nyód 423 0,00285%

30. Fót 2 538 0,01711%

31. Göd 952 0,00642%

32. Gö döl lõ 5 399 0,03640%

33. Gyön gyös 4 248 0,02864%

34. Gyõr 140 998 0,95053%

35. Gyu la 5 071 0,03419%

36. Haj dú bö ször mény 2 426 0,01635%

37. Haj dú szo bosz ló 2 645 0,01783%

38. Hat van 4 507 0,03038%

39. Her nád 397 0,00268%

40. Hód me zõ vá sár hely 15 671 0,10565%

41. Inárcs 312 0,00210%

42. Jász be rény 3 011 0,02030%

43. Ká loz 247 0,00167%

44. Ka pos vár 45 506 0,30678%

45. Ka pu vár 1 250 0,00843%

46. Kar cag 1 786 0,01204%

47. Ka zinc bar ci ka 3 019 0,02035%

48. Kecs ke mét 75 245 0,50726%

49. Keszt hely 1 473 0,00993%

50. Kis kun fél egy há za 3 091 0,02084%

51. Kis új szál lás 1 649 0,01112%

52. Ko má rom 2 337 0,01575%

53. Kom ló 15 141 0,10207%

54. Kör mend 361 0,00243%

55. Kõ szeg 656 0,00442%

56. Kun szent már ton 1 216 0,00820%

57. La jos ko má rom 621 0,00419%

Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

58. Len ti 1 929 0,01300%

59. Lep sény 271 0,00183%

60. Mag lód 494 0,00333%

61. Makó 181 0,00122%

62. Mar ca li 191 0,00129%

63. Mar ton vá sár 599 0,00404%

64. Má té szal ka 694 0,00468%

65. Me zõ be rény 697 0,00470%

66. Me zõ ko vács há za 188 0,00127%

67. Me zõ túr 373 0,00251%

68. Mis kolc 577 835 3,89545%

69. Mo hács 708 0,00477%

70. Mo son ma gya ró vár 12 500 0,08427%

71. Nagy atád 407 0,00274%

72. Nagy ka ni zsa 36 480 0,24593%

73. Nagy ma ros 388 0,00262%

74. Nyír adony 244 0,00164%

75. Nyír bá tor 2 480 0,01672%

76. Nyír egy há za 100 459 0,67724%

77. Ócsa 855 0,00576%

78. Oros há za 3 851 0,02596%

79. Orosz lány 248 0,00167%

80. Ózd 14 831 0,09998%

81. Ör kény 197 0,00133%

82. Pápa 13 469 0,09080%

83. Pécs 223 157 1,50441%

84. Pé te ri 955 0,00644%

85. Püs pök la dány 1 901 0,01282%

86. Sal gó tar ján 48 808 0,32904%

87. Sar kad 522 0,00352%

88. Sár vár 345 0,00233%

388 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 11. szám



11. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 389

Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

89. Sik lós 497 0,00335%

90. Sió fok 4 519 0,03046%

91. Sop ron 39 827 0,26849%

92. Szar vas 807 0,00544%

93. Száz ha lom bat ta 1 318 0,00889%

94. Szé csény 701 0,00473%

95. Sze ged 447 755 3,01852%

96. Szeg ha lom 251 0,00169%

97. Szé kes fe hér vár 94 223 0,63520%

98. Szent end re 5 145 0,03468%

99. Szen tes 1 995 0,01345%

100. Szent már ton ká ta 747 0,00504%

101. Szi get vár 1 695 0,01143%

102. Szob 266 0,00179%

103. Szol nok 64 141 0,43240%

104. Szom bat hely 49 311 0,33243%

105. Ta pol ca 2 260 0,01524%

106. Tata 5 696 0,03840%

107. Ta ta bá nya 77 133 0,51999%

108. Ti sza föld vár 1 961 0,01322%

109. Ti sza fü red 475 0,00320%

110. Ti sza új vá ros 887 0,00598%

111. Ti sza vas vá ri 520 0,00351%

112. Tö rök bál int 1 304 0,00879%

113. Tö rök szent mik lós 315 0,00212%

114. Új fe hér tó 6 674 0,04499%

115. Üllõ 245 0,00165%

116. Vác 11 131 0,07504%

117. Vár pa lo ta 6 118 0,04124%

118. Veszp rém 57 694 0,38894%

119. Vész tõ 195 0,00131%

Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

120. Za la eger szeg 48 006 0,32363%

121. Zirc 254 0,00171%

Össze sen 14 833 570 100,00000%

A tengerészek képzésérõl, képesítésérõl
és az õrszolgálat ellátásáról szóló

1978/1995. évi nemzetközi egyezmény
módosításaival egységes szerkezetbe foglalt

hivatalos magyar nyelvû fordítása*

A Kor mány a ten ge ré szek kép zé sé rõl, ké pe sí té sé rõl
és az õr szol gá lat el lá tá sá ról  szóló 1978/1995. évi nem -
zetközi  egyez mény mó do sí tá sa i nak ki hir de té sé rõl  szóló
147/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben fel ha tal maz ta a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert,
hogy a ten ge ré szek kép zé sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr szol -
gá lat el lá tá sá ról  szóló 1978/1995. évi nem zet kö zi egyez -
mény ere de ti an gol nyel vû szö ve gét és a hi va ta los ma gyar
nyel vû for dí tá sát a mó do sí tá sa i val egy sé ges szer ke zet be
fog lal va a Ma gyar Köz löny ben köz zé te gye.

1978/1995. évi nemzetközi egyezmény
a tengerészek képzésérõl, képesítésérõl

és az õrszolgálat ellátásáról

Az eb ben az Egyez mény ben Ré szes Fe lek
azt óhajt va, hogy a ten ge ren az élet- és vagyonbizton -

ságot, to váb bá a ten ge ri kör nye zet vé del mét a ten ge ré szek
kép zé sé re, ké pe sí té sé re és az õr szol gá lat el lá tá sá ra vo nat -
ko zó nem zet kö zi nor mák kö zös meg ál la pí tá sá val elõse -
gítsék,

fi gye lem be vé ve, hogy a cél el éré sé re a leg meg fe le lõbb
a ten ge ré szek kép zé sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr szol gá lat
el lá tá sá ról  szóló nem zet kö zi egyez mény meg kö té se,

meg ál la pod tak az aláb bi ak ban:

I. Cikk

Az Egyezménybõl eredõ általános kötelezettségek

(1) A Fe lek kö te le zik ma gu kat, hogy az Egyez mény és
az Egyez mény szer ves ré szét ké pe zõ mel lék let ren del ke -
zé se i nek ér vényt sze rez nek. Az Egyez mény re va ló bár -
mely hi vat ko zás egy ben hi vat ko zás an nak mel lék le té re is.

* Az ere de ti an gol nyel vû szö veg meg je lent a Ma gyar Köz löny 2006. évi
58. szá má ban.



(2) A Fe lek kö te le zik ma gu kat, hogy ha tály ba lép tet nek
min den olyan tör vényt, ren de le tet, uta sí tást és sza bály za -
tot, to váb bá meg tesz nek min den egyéb olyan in téz ke dést,
mely szük sé ges le het az Egyez mény ben fog lal tak tel jes és
ma ra dék ta lan meg va ló sí tá sá hoz, an nak biz to sí tá sa vé gett,
hogy a ten ge ri élet- és va gyon biz ton ság, to váb bá a ten ge ri
kör nye zet vé del me szem pont já ból a ha jón lé võ ten ge ré -
szek fel ada ta ik el lá tá sá ra meg fele lõen kép zet tek és al kal -
ma sak le gye nek.

II. Cikk

Fogalommeghatározások

Az Egyez mény al kal ma zá sa te kin te té ben, amennyi ben
et tõl ki fe je zet ten el té rõ ren del ke zés nincs:

a) a Fél olyan ál la mot je lent, mely nek te kin te té ben az
Egyez mény ha tály ba lé pett;

b) az Igaz ga tás olyan Fél kor mány za tát je len ti, mely -
nek lo bo gó ját a ha jó vi sel ni jo go sult;

c) a Bi zo nyít vány olyan ér vé nyes ok mányt je lent, bár -
mi le gyen is an nak meg ne ve zé se, me lyet az Igaz ga tás
adott ki, vagy az Igaz ga tás fel ha tal ma zá sá val ad ták ki, il le -
tõ leg ame lyet az Igaz ga tás el is mer, és amely fel jo go sít ja
tu laj do no sát ar ra, hogy az eb ben az ok mány ban fel tün te -
tett vagy a nem ze ti sza bá lyok ban meg ál la pí tott szol gá la ti
be osz tást be tölt se;

d) a ké pe sí tett a Bi zo nyít ványt jo go san bir to ko ló
 személyt je len ti;

e) a Szer ve zet a Kor mány kö zi Ten ge ré sze ti Tanács -
kozó Szer ve ze tet (IMCO) je len ti*;

f) a Fõ tit kár a Szer ve zet fõ tit ká rát je len ti;
g) a ten ger já ró ha jó olyan ha jót je lent, amely nem ki zá -

ró lag bel vi ze ken vagy vé dett vi ze ken be lül vagy azok köz -
vet len kö ze lé ben, vagy olyan kör ze tek ben köz le ke dik,
ahol ki kö tõi elõ írások ér vé nye sek;

h) a ha lász ha jó hal, bál nák, fó kák, roz má rok vagy
egyéb ten ge ri élõ lé nyek el ej té sé re hasz nált ha jót je lent;

i) a Rá dió Sza bály zat a min den kor ha tá lyos Nemzet közi
Táv köz lé si Egyez mény mel lék le tét ké pe zõ, vagy  annak
mel lék le té nek te kin ten dõ Rá dió Sza bály za tot  jelenti.

III. Cikk

Alkalmazás

Az Egyez mény a va la mely Fél lo bo gó já nak vi se lé sé re
jo go sult ten ger já ró ha jó kon szol gá la tot tel je sí tõ ten ge ré -
szek re vo nat ko zik, ki vé ve az aláb bi ha jó kon szol gá la tot
tel je sí tõ ket:

* A Szer ve zet ne ve a Szer ve zet rõl  szóló egyez mény 1982. má jus 22-én
ha tály ba lé pett mó do sí tá sai alap ján „Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet re
(IMO)” vál to zott.

a) ha di ha jók, ha di ten ge ré sze ti se géd ha jók, il le tõ leg az
ál lam tu laj do ná ban lé võ, vagy az ál ta la üzem ben tar tott
egyéb, csak kor mány za ti és nem ke res ke del mi szol gá lat -
ban fog lal koz ta tott ha jók, azon ban mind egyik Fél a tu laj -
do ná ban lé võ vagy ál ta la üzem ben tar tott ilyen ha jók mû -
ve le te i nek, il let ve mû ve let ké pes sé gé nek ve szé lyez te té se
nél kül a meg fe le lõ in téz ke dé sek meg ho za ta lá val bizto -
sítja, hogy az ilyen ha jó kon szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek 
az Egyez mény kö ve tel mé nye i nek meg fe lel je nek olyan
mér ték ben, amennyi re ez éssze rû és meg va ló sít ha tó,

b) ha lász ha jók,
c) ke res ke de lem ben nem fog lal koz ta tott kedv te lé si cé -

lú jach tok, il le tõ leg
d) kez det le ges épí té sû fa ha jók.

IV. Cikk

Információk közlése

(1) A Fe lek, amint ez le het sé ges, köz lik a Fõ tit kár ral:
a) az Egyez mény ha tá lya alá tar to zó kü lön bö zõ ügyek -

ben köz zé tett tör vények, ren de le tek, uta sí tá sok, sza bály -
za tok és egyéb ok ira tok szö ve gét;

b) a tan fo lya mok tan ter vé re és ta nul má nyi ide jé re vo -
nat ko zó összes rész le tet, ahol ez le het sé ges, to váb bá az
Egyez mé nyek nek meg fele lõen ki ál lí tott Bi zo nyít vánnyal
kap cso la tos nem ze ti vizs gáz ta tá si és egyéb követelmé -
nyeket;

c) az Egyez mény nek meg fele lõen ki ál lí tan dó bi zo nyít -
vá nyok kel lõ szá mú min ta pél dá nyát.

(2) A Fõ tit kár az (1) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben
 kapott bár mi lyen tá jé koz ta tás ról va la mennyi Fe let ér te sí ti,
és egye bek kö zött, a IX. és X. Cikk tel je sí té se cél já ból fel -
ké rés re köz li ve lük az (1) be kez dés b) és c) pont ja alap ján
ka pott összes in for má ci ót.

V. Cikk

Egyéb szerzõdések és értelmezés

(1) A Fe lek kö zött ha tály ban lé võ, a ten ge ré szek kép zé -
sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr szol gá lat el lá tá sá ról  szóló szer -
zõ dés, egyez mény és meg ál la po dás, az aláb bi ak te kin te té -
ben ér vé nyes sé gi ide je alatt tel je sen és ma ra dék ta la nul
 hatályban ma rad

a) azon ten ge ré szek te kin te té ben, akik re ez az Egyez -
mény nem vo nat ko zik;

b) azon ten ge ré szek re néz ve, akik re ez az Egyez mény
vo nat ko zik, azon ügyek te kin te té ben, me lyek rõl az ki fe je -
zet ten nem ren del ke zik.

(2) Azon ban amennyi ben az ilyen szer zõ dé sek, egyez -
mé nyek és meg ál la po dá sok az Egyez mény ren del ke zé se i -
vel el len té te sek, a Fe lek az ilyen szer zõ dé sek bõl, egyez -
mé nyek bõl és meg ál la po dá sok ból ere dõ kö te le zett sé ge i -
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ket fe lül vizs gál ják, an nak biz to sí tá sá ra, hogy ezek a kö te -
le zett sé gek az Egyez mény bõl fa ka dó kö te le zett sé ge ik kel
ne üt köz ze nek.

(3) Min den olyan ügy, mely re néz ve az Egyez mény
 kifejezetten nem ren del ke zik, a Fe lek jog al ko tá sá nak tár gya.

(4) Az Egyez mény sem mi kép pen nem pre ju di kál hat ja a
ten ger jog nak az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Köz gyû -
lé sé nek 2750 (XXV.) szá mú ha tá ro za ta alap ján össze hí -
vott Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Ten ger jo gi Kon fe -
ren ci á ja ál tal vég zen dõ ko di fi ká lá sát és to vább fej lesz té sét, 
sem bár mely ál lam je len le gi és jö võ be ni igé nye it és jo gi
né ze te it a ten ger jog kér dé sei, to váb bá a par ti ál lam és
 lobogó sze rin ti ál lam jog ha tó sá gá nak ter mé sze te és mér -
téke te kin te té ben.

VI. Cikk

Bizonyítványok

(1) Pa rancs no ki, tisz ti vagy be osz tot ti ké pe sí tõ bi zo -
nyít vá nyo kat kell ki ál lí ta ni azon je löl tek ré szé re, akik az
Igaz ga tás sze rint ele get tet tek az Egyez mény mel lék le té -
ben fog lalt vo nat ko zó ren del ke zé sek nek meg fele lõen a
szol gá la ti, élet ko ri, egész sé gi al kal mas sá gi, kép zé si, ké pe -
sí té si és vizs ga kö ve tel mé nyek nek.

(2) Az e cikk nek meg fele lõen ki ál lí tott pa rancs no ki és
tisz ti bi zo nyít vá nyo kat a ki ál lí tó Igaz ga tás nak a mel lék let
I/2 Sza bá lyá ban elõ írt mó don ér vé nye sí te nie kell.
Amennyi ben az al kal ma zott nyelv nem an gol, az ér vé nye -
sí tés nek an gol nyel vû for dí tást is ma gá ban kell fog lal nia.

VII. Cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A ké pe sí tõ vagy szol gá la ti bi zo nyít ványt olyan be -
osz tás ra, mely re néz ve az Egyez mény bi zo nyít ványt kö ve -
tel meg, és ame lyet az Egyez mény nek a Fél re te kin te té ben
va ló ha tály ba lé pé se elõtt az il le tõ Fél jog sza bá lya i nak
vagy a Rá dió Sza bály zat nak meg fele lõen ál lí tot tak ki a
szol gá lat el lá tá sá ra néz ve, az Egyez mény nek az érin tett
Fél te kin te té ben va ló ha tály ba lé pé se után ér vé nyes nek kell 
el is mer ni.

(2) Az Egyez mény nek va la mely Fél te kin te té ben va ló
ha tály ba lé pé se után an nak igaz ga tá sa ké pe sí tõ bizonyít -
ványokat a ko ráb bi gya kor la tá nak meg fele lõen leg fel jebb
öt évi idõ tar tam ra to vább ra is ki ad hat. Az ilyen bizonyít -
ványokat az Egyez mény te kin te té ben ér vé nyes nek kell
 elismerni. Ezen át me ne ti idõ alatt az ilyen bi zo nyít vá nyo -
kat csak olyan ten ge ré szek nek le het ki ál lí ta ni, akik az
Egyez mény nek az il le tõ Fél te kin te té ben va ló ha tály ba lé -
pé se elõtt kezd ték meg ten ge ri szol gá la tu kat azon szol gá -
la ti ága zat ban, amely re ezek a bi zo nyít vá nyok vo nat koz -

nak. Az Igaz ga tás nak biz to sí ta nia kell, hogy min den más
ké pe sí tés re pá lyá zó je löl tet az Egyez mény nek meg fele -
lõen vizs gáz tas sa nak és ké pe sít se nek.

(3) Az Egyez mény nek va la mely Fél te kin te té ben va ló
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két éven be lül, ez a Fél ki ál lít hat
szol gá la ti bi zo nyít ványt azon ten ge ré szek ré szé re, akik
sem az Egyez mény nek meg fe le lõ kel lõ bi zo nyít vánnyal
nem ren del kez nek, sem az Egyez mény nek az il le tõ Fél
 tekintetében va ló ha tály ba lé pé se elõtt a sa ját jog sza bá lyai
sze rint ki ál lí tott ké pe sí tõ bi zo nyít vánnyal nem ren del kez -
nek, de akik

a) az Egyez mény nek en nek a Fél nek a te kin te té ben va -
ló ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ utol só hét éven be lül leg alább 
há rom évi ten ge ri szol gá la tot tel je sí tet tek ab ban a  beosz -
tás ban, amely re néz ve szol gá la ti bi zo nyít vá nyért  folya -
mod nak;

b) iga zol ják, hogy ezt a szol gá la tot ki e lé gí tõ en lát ták el;
c) ele get tesz nek az Igaz ga tás kö ve tel mé nye i nek az

egész sé gi al kal mas ság te kin te té ben, be le ért ve a lá tást és
hal lást, és te kin tet be vé ve élet ko ru kat a fo lya mo dás ide jén.

Az Egyez mény te kin te té ben az e be kez dés nek meg fele -
lõen ki ál lí tott szol gá la ti bi zo nyít ványt az Egyez mény nek
meg fele lõen ki ál lí tott bi zo nyít vánnyal egyen ér té kû nek
kell te kin te ni.

VIII. Cikk

Felmentés

(1) Rend kí vü li kö rül mé nyek ese tén az Igaz ga tá sok,
amennyi ben vé le mé nyük sze rint ez sze mé lyek re, va gyon -
ra vagy kör nye zet re néz ve ve szélyt nem je lent, fel men tést
ad hat nak ki, mely en ge dé lye zi egy meg ha tá ro zott ten ge -
rész szá má ra egy meg ha tá ro zott ha jón leg fel jebb hat hó -
napi idõ tar tam ra a szol gá lat el lá tá sát olyan be osz tás ban,
amely re nem ren del ke zik meg fe le lõ bi zo nyít vánnyal, fel -
té ve, hogy az a sze mély, aki nek a fel men tést meg ad ják,
meg fe le lõ és az Igaz ga tást ki elé gí tõ kép zett ség gel ren del -
ke zik az üres be osz tás biz ton sá gos be töl té sé hez. Rá di ós -
tisz ti vagy rá dió táv be szé lõ-ke ze lõi be osz tás be töl té sé hez
ilyen fel men tés csak a Rá dió Sza bály zat vo nat ko zó ren del -
ke zé se i ben elõ írt fel té te lek kel ad ha tó. Mind azon ál tal fel -
men tés nem ad ha tó ha jó pa rancs nok nak, il let ve gép üzem -
ve ze tõ nek, ki vé ve az el há rít ha tat lan kül sõ ok ese tét, de
 akkor is csak a le he tõ leg rö vi debb idõ re.

(2) Fel men tés va la mely be osz tás ra csak olyan sze mély
ré szé re ad ha tó, aki a köz vet le nül alat ta le võ be osz tás
 betöltésére meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zik. Ahol az
Egyez mény ké pe sí tést a köz vet le nül alat ta le võ be osz tás -
hoz nem kö ve tel meg, ott fel men tést olyan sze mély nek le -
het ad ni, aki nek ké pes sé gei és ta pasz ta la tai az Igaz ga tás
vé le mé nye sze rint nyil ván va ló an egyen ér té kû ek a be töl -
ten dõ be osz tás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek kel. Amennyi -
ben az ilyen sze mély nem ren del ke zik meg fe le lõ bi zo nyít -
vánnyal, meg kell fe lel nie az Igaz ga tás ál tal el fo ga dott és



azt iga zo ló teszt nek, hogy a fel men tés biz ton ság gal ki ad -
ha tó. Ezen túl me nõ en, az Igaz ga tás nak biz to sí ta nia kell,
hogy a kér dé ses be osz tást a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül
meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze méllyel tölt sék be.

(3) A Fe lek min den év ja nu ár 1-je után a le he tõ leg ha -
ma rabb je len tés ben tá jé koz tas sák a Fõ tit kárt az év so rán a
ten ger já ró ha jók ra az év so rán össze sen ki adott fel men té -
sek szá má ról min den olyan be osz tás te kin te té ben, amely -
hez bi zo nyít vány szük sé ges, az 1600 BRT fe let ti, il let ve
alat ti ha jók szá mát kü lön kö zöl ve.

IX. Cikk

Egyenértékek

(1) Az Egyez mény nem aka dá lyoz za meg az Igaz ga tá -
so kat ab ban, hogy meg tart sa nak vagy el fo gad ja nak egyéb
el mé le ti és gya kor la ti ok ta tá si rend sze re ket, be le ért ve azo -
kat, me lyek a mû sza ki fej lõ dés hez és kü lön le ges tí pu sú
 hajókhoz és szál lí tá si mó dok hoz adap tált ten ge ri szol gá -
lat tal és ha jón be lü li szer ve zet tel jár nak együtt, fel té ve,
hogy a ha jó na vi gá ci ós és mû sza ki irá nyí tá sá nak, to váb bá
a ra ko mány ke ze lé sé nek te kin te té ben a ten ge ri szol gá la ti
gya kor la ti is me re tek és a jár tas ság szint leg alább az
Egyez mény ben fog lalt kö ve tel mé nyek kel egyen ér té kû
ten ge ri biz ton ság gal és a kör nye zet szennye zés meg elõ zé -
sé vel jár.

(2) Az ilyen in téz ke dé sek re vo nat ko zó rész le te ket
 gyakorlatilag le he tõ leg ha ma rabb je len te ni kell a Fõ tit kár -
nak, aki az ilyen rész le te ket kör le vél ben va la mennyi Fél lel 
is mer te ti.

X. Cikk

Ellenõrzés

(1) A ha jók, a III. Cikk ben fog lalt ki vé te lek kel, ami kor
va la me lyik Fél ki kö tõ i ben tar tóz kod nak, az il le tõ Fél ál tal
er re kel lõ en fel ha tal ma zott hi va ta los sze mé lyek ellenõr -
zése alá tar toz nak an nak iga zo lá sa te kin te té ben, hogy a
 hajón szol gá la tot tel je sí tõ va la mennyi ten ge rész, aki nek az 
Egyez mény ér tel mé ben ké pe sí tés sel kell ren del kez nie,
ilyen ké pe sí tés sel, il let ve meg fe le lõ fel men tés sel ren del -
ke zik. Az ilyen bi zo nyít vá nyo kat el kell fo gad ni, ha csak
nincs ala pos ok an nak fel té te le zé sé re, hogy va la mely bi zo -
nyít ványt csa lárd mó don sze rez tek meg, il let ve a bi zo nyít -
vány bir to ko sa nem az a sze mély, aki nek ré szé re a bi zo -
nyít ványt ere de ti leg ki ál lí tot ták.

(2) Olyan eset ben, ami kor az (1) be kez dés alap ján, il let -
ve az „El len õr zé si el já rá sok” cí mû I/4 Sza bály ban meg ha -
tá ro zott el len õr zé si el já rá sok alap ján bár mi lyen hi á nyos -
sá got ész lel nek, az el len õr zést vég zõ hi va ta los sze mély
 errõl ha la dék ta la nul írás ban ér te sí ti a ha jó pa rancs no kát és
a kon zult, vagy an nak hi á nyá ban, an nak az ál lam nak leg -

kö ze leb bi dip lo má ci ai kép vi se lõ jét vagy ten ge ré sze ti
 hatóságát, amely nek lo bo gó ja vi se lé sé re a ha jó jo go sult,
hogy meg fe le lõ in téz ke dés tör tén hes sen. Az ilyen ér te sí té -
sek ben rész le tez ni kell az ész lelt hi á nyos sá go kat, és azo -
kat az in do ko kat, ame lyek nek alap ján a Fél meg ál la pít ja,
hogy ezek a hi á nyos sá gok a sze mé lyek re, va gyon ra, il let -
ve a kör nye zet re néz ve ve szélyt je len te nek.

(3) Az (1) be kez dés alap ján vég zett el len õr zés so rán,
 tekintetbe vé ve a ha jó mé re tét és tí pu sát, to váb bá az út
hosszát és jel le gét, amennyi ben az I/4 Sza bály (3) be kez -
dé sé ben em lí tett hi á nyos sá go kat nem kü szö bö lik ki, és
meg ál la pí tást nyer, hogy ez a tény a sze mé lyek re, va gyon -
ra, il let ve a kör nye zet re néz ve ve szélyt je lent, az el len õr -
zést vég zõ Fél te gyen lé pé se ket an nak biz to sí tá sá ra, hogy
a ha jó ne in dul jon el mind ad dig, amíg ezek a kö ve tel mé -
nyek a ve szély meg szün te té sé hez szük sé ges mér ték ben
nem tel je sül nek. Az in téz ke dés re vo nat ko zó té nye ket a
Fõ tit kár nak ha la dék ta la nul je len te ni kell.

(4) Az e cikk alap ján vég zett el len õr zé sek vég re haj tá sa
so rán min den le he tõt meg kell ten ni a ha jó in do ko lat lan
vissza tar tá sá nak vagy kés lel te té sé nek el ke rü lé sé re.
Amennyi ben egy ha jót ilyen mó don vissza tar ta nak vagy
kés lel tet nek, úgy az igényt tart hat min den eb bõl ere dõ
vesz te sé gé nek, il let ve ká rá nak meg té rí té sé re.

(5) Ezt a cik ket szük ség sze rint kell al kal maz ni an nak
biz to sí tá sá ra, hogy az Egyez mény ben nem ré szes ál lam
 lobogójának vi se lé sé re jo go sult ha jó ne ré sze sül jön ked ve -
zõbb el bá nás ban mint ami lyen ben va la mely Fél lo bo gó ját
vi sel ni jo go sult ha jó ré sze sül.

XI. Cikk

A technikai együttmûködés elõsegítése

(1) Az Egyez mény ben ré szes Fe lek, a Szer ve zet tel kon -
zul tál va és an nak köz re mû kö dé sé vel tá mo ga tást nyúj ta nak 
azon Fe lek ré szé re, akik tech ni kai se gít sé get kér nek a
 következõkhöz:

a) ad mi niszt ra tív és tech ni kai sze mély zet kép zé se,
b) ten ge rész kép zõ tan in té ze tek lét re ho zá sa,
c) a tan in té ze tek be ren de zé sek kel és esz kö zök kel va ló

el lá tá sa,
d) meg fe le lõ kép zé si prog ra mok ki dol go zá sa, bele -

értve a ten ger já ró ha jó kon tör té nõ gya kor la ti kép zést, és
e) egyéb in téz ke dé sek a ten ge rész kép zés elõ se gí té se

ér de ké ben,
le he tõ leg nem ze ti, szub re gi o ná lis vagy re gi o ná lis ala pon,
az Egyez mény cél ki tû zé se i nek és ren del te té sé nek meg va -
ló sí tá sa elõ se gí té se vé gett, szá mí tás ba vé ve a fej lõdõ
 országok kü lön le ges igé nye it eb ben a vo nat ko zás ban.

(2) A Szer ve zet a ma ga ré szé rõl tá mo gat ni fog ja a fent
em lí tett erõ fe szí té se ket, más nem zet kö zi szer ve ze tek kel,
de kü lö nö sen a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet tel kon -
zul tál va, il let ve az zal tár sul va.
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XII. Cikk

Módosítások

(1) Az Egyez mény az aláb bi el já rá sok bár me lyi ké vel
mó do sít ha tó:

a) mó do sí tá sok a Szer ve ze ten be lü li meg vi ta tás után:
(i) a va la me lyik Fél ál tal ja va solt bár mely mó do sí tást a

Fõ tit kár hoz kell be nyúj ta ni, aki ezt köve tõen a meg vi ta tást 
meg elõ zõ en leg alább hat hó nap pal kör le vél ben köz li azt
e Szer ve zet va la mennyi tag já val, va la mennyi Fél lel és
a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet Fõ igaz ga tó já val,

(ii) min den ily mó don ja va solt és kö röz te tett mó do sí tást
a Szer ve zet Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi Bi zott sá ga elé kell
utal ni meg vi ta tás vé gett,

(iii) a Fe lek, akár tag jai a Szer ve zet nek, akár nem, jo go -
sul tak rész ven ni a Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi Bi zott ság nak
a mó do sí tás meg vi ta tá sá val és el fo ga dá sá val kap cso la tos
mun ká já ban,

(iv) a mó do sí tá so kat az a) pont (iii) al pont já ban fog lalt
ren del ke zé sek nek meg fele lõen ki bõ ví tett Ten ge ré sze ti
 Bizottságban (a továb biak ban: ki bõ ví tett Ten ge ré sze ti
Biz ton sá gi Bi zott ság) je len lé võ és sza va zó Fe lek két har -
ma dos több sé gé vel kell el fo gad ni, az zal a fel té tel lel, hogy
a sza va zás ide jén a Fe lek leg alább egy har ma dá nak je len
kell len nie,

(v) az így el fo ga dott mó do sí tá so kat a Fõ tit kár va la -
mennyi Fél hez el fo ga dás vé gett to váb bít ja,

(vi) va la mely cikk mó do sí tá sát azon a na pon kell el fo -
ga dott nak te kin te ni, ami kor ezt a Fe lek két har ma da el fo -
gad ja,

(vii) a mel lék let va la mely mó do sí tá sát el fo ga dott nak
kell te kin te ni:

1. at tól a nap tól szá mí tott két év el tel té vel, ami kor azt
a Fe lek hez el fo ga dás vé gett to váb bí tot ták,

2. vagy et tõl el té rõ, de leg alább egy éves idõ szak el tel -
té vel, ha an nak el fo ga dá sa kor a ki bõ ví tett Ten ge ré -
sze ti Biz ton sá gi Bi zott ság ban je len le võ és sza va zó
Fe lek két har ma dos több sé ge úgy ha tá ro zott;

azon ban a mó do sí tást el nem fo ga dott nak kell te kin te ni, ha 
a meg ha tá ro zott idõn be lül vagy a Fe lek egy har ma da, vagy 
pe dig azok a Fe lek, me lyek nek együt tes ha jó te re a  világ
100 BRT, il let ve an nál na gyobb ha jók ból ál ló ha jót eré nek
leg alább het ven szá za lé kát te szi ki, a mó do sí tás el len til ta -
ko zást je len te nek be a Fõ tit kár nál,

(vi ii) va la mely cikk mó do sí tá sa hat hó nap pal azt köve -
tõen lép ha tály ba az azt el fo ga dó Fe lek re, amely na pon azt
el fo ga dott nak kell te kin te ni, és min den olyan Fél re néz ve,
amely ezt köve tõen fo gad ja el, az ál ta la tör tént el fo ga dás
nap ját köve tõen hat hó nap pal,

(ix) a mel lék let va la mely mó do sí tá sa va la mennyi Fél re
néz ve – ki vé ve azo kat, akik az a) pont (vii) al pont já nak
meg fele lõen a mó do sí tás ra néz ve til ta ko zást je len tet tek be, 
és az ilyen til ta ko zást nem von ták vissza – azt a na pot
köve tõen hat hó nap pal lép ha tály ba, ame lyen azt el fo ga -
dott nak kell te kin te ni. A ha tály ba lé pés re elõ írt idõ pont
elõtt, bár me lyik Fél be je len tést te het a Fõ tit kár nál ar ra

néz ve, hogy ki von ja ma gát a mó do sí tás ha tály ba lé pé se
alól an nak ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott leg fel jebb egy évi
idõ tar tam ra, vagy olyan hosszabb idõ tar tam ra, amennyit a
mó do sí tás el fo ga dá sa kor a ki bõ ví tett Ten ge ré sze ti Biz ton -
sá gi Bi zott ság ban je len le võ és sza va zó Fe lek két har ma dos 
több sé ge meg ál la pí tott; vagy

b) mó do sí tás ér te kez le ten
(i) va la mely Fél nek a Fe lek leg alább egy har ma da ál tal

tá mo ga tott kí ván sá gá ra, a Szer ve zet, a Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Szer ve zet Fõ igaz ga tó já val együt te sen és ve le kon -
zul tál va, össze hív ja a Fe lek ér te kez le tét az Egyez mény
mó do sí tá sá nak meg vi ta tá sá ra,

(ii) az ilyen ér te kez le ten a je len le võ és sza va zó Fe lek
két har ma dos több sé ge ál tal el fo ga dott min den mó do sí tást
a Fõ tit kár a Fe lek hez to váb bít ja el fo ga dás ra,

(iii) amennyi ben az Ér te kez let et tõl el té rõ en nem ha tá -
roz, a mó do sí tást az a) pont (vi) és (vi ii), il let ve (vii) és
(ix) al pont já nak meg fele lõen kell el fo ga dott nak te kin te ni,
és az an nak meg fele lõen lép ha tály ba, az zal az el té rés sel,
hogy az ezek ben az al pon tok ban a ki bõ ví tett Ten ge ré sze ti
Biz ton sá gi Bi zott ság ra tör té nõ uta lás alatt az Ér te kez let re
va ló uta lást kell ér te ni.

(2) Min den, va la mely mó do sí tás ra vo nat ko zó el fo ga dó
nyi lat ko za tot vagy til ta ko zást, il let ve az (1) be kez dés
a) pont ja (ix) al pont já nak meg fele lõen tett min den be je len -
tést írás ban kell be nyúj ta ni a Fõ tit kár hoz, aki az ilyen elõ -
ter jesz tésekrõl és azok kéz hez vé te lé nek idõ pont já ról va la -
mennyi Fe let tá jé koz tat ja.

(3) Min den ha tály ba lé põ mó do sí tás ról, to váb bá a mó -
do sí tás ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ról a Fõ tit kár va la -
mennyi Fe let ér te sí ti.

XIII. Cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás, csatlakozás

(1) Az Egyez mény a Szer ve zet Köz pont já ban az
1978. év de cem ber 1. nap já tól az 1979. év no vem ber 30.
nap já ig alá írás ra, ezt köve tõen pe dig csat la ko zás ra nyit va
áll. Az Egyez mény nek bár mely ál lam ré sze sé vé vál hat:

a) meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra  vo -
nat kozó fenn tar tás nél kü li alá írás sal, vagy

b) meg erõ sí tés tõl, el fo ga dás tól vagy jó vá ha gyás tól
füg gõ alá írás sal, me lyet meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy jó vá -
ha gyás kö vet, vagy

c) csat la ko zás sal.

(2) A meg erõ sí tés, el fo ga dás, jó vá ha gyás vagy csat la -
ko zás a vo nat ko zó ok irat nak a Fõ tit kár nál va ló le tét be
 helyezésével tör té nik.

(3) A Fõ tit kár az Egyez ményt alá írt vagy ah hoz csat la -
ko zott ál la mo kat, to váb bá a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer -
ve zet Fõ igaz ga tó ját min den alá írás ról, il le tõ leg min den
meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok irat
le tét be he lye zé sé rõl és a le tét be he lye zés idõ pont já ról
 értesíti.



XIV. Cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyez mény azt köve tõen ti zen két hó nap pal lép
ha tály ba, ami kor leg alább hu szon öt olyan ál lam, ame lyek
együt tes ke res ke del mi ha jó te re a vi lág 100 BRT, il let ve
an nál na gyobb ha jók ból ál ló tel jes ha jót eré nek leg alább
öt ven szá za lé kát te szi ki, azt meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra
vagy jó vá ha gyás ra vo nat ko zó fenn tar tás nél kül alá ír ta,
vagy pe dig a XIII. Cikk nek meg fele lõen meg erõ sí tõ,
 elfogadó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira tát le tét be
 helyezte.

(2) A Fõ tit kár az Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek nap já -
tól va la mennyi azt alá író, il let ve ah hoz csat la ko zott ál la -
mot ér te sí ti.

(3) Min den olyan meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó
vagy csat la ko zá si ok irat, ame lyet az (1) be kez dés ben em lí -
tett ti zen két hó nap alatt he lyez nek le tét be, az Egyez mény
ha tály ba lé pé se kor vagy az ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ 
há rom hó nap el tel te után lép ha tály ba, asze rint, hogy
 melyik a ké sõb bi idõ pont.

(4) Min den olyan meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó
vagy csat la ko zá si ok irat, ame lyet az Egyez mény hatályba -
lépésének nap ja után he lyez nek le tét be, a le tét be he lye zés
nap ját kö ve tõ há rom hó nap pal lép ha tály ba.

(5) Min den olyan meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó
vagy csat la ko zá si ok ira tot, ame lyet olyan idõ pon tot köve -
tõen he lyez tek le tét be, ami kor va la mely mó do sí tást a
XII. Cikk ér tel mé ben el fo ga dott nak kell te kin te ni, a mó do -
sí tott Egyez mény re kell vo nat koz tat ni.

XV. Cikk

Felmondás

(1) Az Egyez ményt bár me lyik Fél at tól a nap tól szá mí -
tott öt év el tel té vel, ami kor az Egyez mény rá néz ve ha tály -
ba lé pett, bár mi kor fel mond hat ja.

(2) A fel mon dás a Fõ tit kár hoz in té zett írás be li be je len -
tés sel tör té nik, aki az összes töb bi Fe let és a Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Szer ve zet Fõ igaz ga tó ját min den ilyen kéz hez
vett be je len tés rõl, an nak kéz hez vé te lé nek idõ pont já ról,
va la mint a fel mon dás ha tály ba lé pé sé rõl ér te sí ti.

(3) A fel mon dás ti zen két hó nap pal azt köve tõen lép ha -
tály ba, ami kor a Fõ tit kár a fel mon dás ról  szóló be je len tést
kéz hez vet te, vagy pe dig a be je len tés ben fel tün te tett en nél
ké sõb bi idõ pont ban.

XVI. Cikk

Letétbe helyezés és nyilvántartásba vétel

(1) Az Egyez mény a Fõ tit kár nál ke rül le tét be he lye zés -
re, aki an nak hi te les má so la tát az Egyez ményt alá írt, il let -
ve ah hoz csat la ko zott va la mennyi ál lam hoz meg kül di.

(2) Az Egyez mény ha tály ba lé pé se után a Fõ tit kár an nak
szö ve gét az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Alap ok má nyá -
nak 102. Cik ke sze rint nyil ván tar tás ba vé tel re és köz zé té -
tel re az Egye sült Nem ze tek Szer ve zet Fõ tit ká rá nak meg -
kül di.

XVII. Cikk

Nyelvek

Ez az Egyez mény egy pél dány ban, an gol, fran cia, kí nai, 
orosz és spa nyol nyel ven ké szült, mind egyik szö veg egy -
aránt hi te les. Hi va ta los for dí tás arab és né met nyel ven
 készül, és azok az alá írt ere de ti vel együtt ke rül nek le tét be
he lye zés re.

En nek hi te lé ül a Kor má nya ik ál tal er re kel lõ kép pen
meg ha tal ma zott alul írot tak az Egyez ményt alá ír ták.

Ké szült Lon don ban, az ezer ki lenc száz het ven nyol ca dik
évi jú li us hó ha to dik nap ján.

Melléklet

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I/1 Szabály

Fogalommeghatározások és magyarázatok

1. Az Egyez mény al kal ma zá sa te kin te té ben, ha et tõl
 kifejezetten el té rõ más meg ha tá ro zás nincs:

.1. a Sza bály zat az Egyez mény mel lék le té ben fog lalt
sza bá lyo kat je len ti;

.2. a jó vá ha gyott a je len sza bá lyok ér tel mé ben a ré szes
Fél ál tal jó vá ha gyot tat je len ti;

.3. a pa rancs nok a ha jón a pa rancs no ki jog kört gya kor -
ló sze mélyt je len ti;

.4. a tiszt a sze mély zet nek azt a pa rancs no kon kí vü li
tag ját je len ti, akit a nem ze ti jog vagy sza bály za tok an nak
mi nõ sí te nek, il let ve ilyen mi nõ sí tés hi á nyá ban a köz fel fo -
gás vagy szo kás an nak tart;

.5. a fe dél ze ti tiszt az Egyez mény mel lék le te II. fe je ze -
té nek ren del ke zé sei alap ján ké pe sí tett tisz tet je len ti;
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.6. az el sõ tiszt azt a rang sor ban a pa rancs nok után
 következõ fe dél ze ti tisz tet je len ti, aki re a ha jó pa rancs nok -
sá ga a pa rancs nok al kal mat lan ná vá lá sa ese tén át száll;

.7. a gép tiszt az Egyez mény mel lék le te III. fe je ze té nek
ren del ke zé sei alap ján ké pe sí tett tisz tet je len ti;

.8. a gép üzem ve ze tõ a ha jó fõ üze mi be ren de zé sé ért,
va la mint a ha jó egyéb gé pé sze ti és vil la mos be ren de zé se i -
nek üze mel te té sé ért és kar ban tar tá sá ért fe le lõs rang idõs
gép tisz tet je len ti;

.9. a má sod gép tiszt azt a rang sor ban a gép üzem ve ze tõ
után kö vet ke zõ gép tisz tet je len ti, aki re a gép üzem ve ze tõ
al kal mat lan ná vá lá sa ese tén a ha jó fõ üze mi berendezé -
séért, egyéb gé pé sze ti és vil la mos be ren de zé se i nek üze -
mel te té sé ért és kar ban tar tá sá ért va ló fe le lõs ség át száll;

.10. a gép tiszt je lölt olyan sze mélyt je lent, aki gép tiszt té 
vá lá sa ér de ké ben kép zés alatt áll, és akit a nem ze ti jog
vagy sza bály za tok ilyen nek mi nõ sí te nek;

.11. a rá dió ke ze lõ az Igaz ga tás ál tal a Rá dió Sza bály zat 
elõ írásainak meg fele lõen ki adott vagy el is mert bi zo nyít -
vánnyal ren del ke zõ sze mélyt je lent;

.12. a be osz tott a ha jó sze mély ze té nek a pa rancs no kon
és tisz te ken kí vü li tag ját je len ti;

.13. a part men ti utak va la mely Fél part ja i nak kö ze lé ben 
meg tett uta kat je len ti, amint ezt ez a Fél meg ál la pít ja;

.14. a fõ gép tel je sít mény a ha jó fõ gé pe i nek ki lo watt ban
ki fe je zett leg na gyobb tar tós ki me nõ tel je sít mé nyét je len ti,
amint azt a ha jó lajst ro mo zá si ok má nya vagy más egyéb
hi va ta los ok má nya fel tün te ti;

.15. a rá dió szol gá lat ér te lem sze rû en ma gá ban fog lal ja
a Rá dió Sza bály zat nak és az „Élet biz ton ság a ten ge ren”
tár gyú nem zet kö zi egyez mény nek, va la mint az Igaz ga tás
be lá tá sa sze rint a Szer ve zet vo nat ko zó aján lá sa i nak meg -
fe le lõ fi gye lõ szol gá la tot, mû sza ki kar ban tar tást és ja ví tá -
so kat;

.16. az olaj szál lí tó tar tály ha jó kõ olaj és kõ olaj ter mé kek 
öm lesz tett szál lí tá sá ra épí tett és hasz nált ha jót je lent;

.17. a ve gyi anyag-szál lí tó tar tály ha jó a Nem zet kö zi
Ve gyi anyag Sza bály zat 17. fe je ze té ben sze rep lõ fo lyé -
kony ve gyi anya gok öm lesz tett szál lí tá sá ra épí tett, át épí -
tett, il let ve hasz nált ha jót je lent;

.18. a csepp fo lyó sí tott gázt szál lí tó tar tály ha jó a csepp -
fo lyó sí tott gáz, il let ve a Nem zet kö zi Gáz szál lí tá si Sza -
bály zat 19. fe je ze té ben fel so rolt egyéb ter mé kek öm -
lesztve szál lí tá sá ra épí tett, át épí tett, il let ve hasz nált ha jót
je lent;

.19. a Ro-Ro sze mély ha jó a Ro-Ro rak te rek kel, il let ve
az „Élet biz ton ság a ten ge ren” tár gyú mó do sí tott 1974. évi
nem zet kö zi egyez mény ben meg ha tá ro zott spe ci á lis rak te -
rek kel ren del ke zõ ha jót je lent;

.20. a hó nap nap tá ri hó na pot vagy egy hó nap nál ki sebb
pe ri ó du sok ból össze adó dó 30 na pos idõ sza kot je lent;

.21. az STCW Sza bály zat az 1995. évi Kon fe ren cia
2. szá mú ha tá ro za tá val a ten ge ré szek kép zé sé rõl, ké pe sí té -
sé rõl és az õr szol gá lat el lá tá sá ról (STCW) el fo ga dott sza -
bály za tot és an nak eset le ges mó do sí tá sa it je len ti;

.22. a ren del te tés azo kat a fel adat cso por to kat, kö te le -
zett sé ge ket és fe le lõs sé ge ket je len ti, ame lyek az STCW

Sza bály zat sze rint a ha jók mû kö dé se, a ten ge ri élet biz ton -
ság és a ten ge ri kör nye zet vé del me te kin te té ben szüksé -
gesek;

.23. a Tár sa ság a ha jó tu laj do no sát vagy bár mely más
olyan szer ve ze tet vagy sze mélyt, mint pél dá ul me ne dzsert
vagy a ha jót sze mély zet nél kül bér lõt je len ti, aki a ha jó tu -
laj do nos tól át vál lal ja a ha jó üze mel te té sé nek fe le lõs sé gét,
és aki az üze mel te tés ilyen át vál la lá sá val hoz zá já rult
 ahhoz, hogy az e sza bá lyok ér tel mé ben a Tár sa sá got ter -
helõ összes kö te le zett ség és fe le lõs ség reá száll jon át;

.24. a meg fe le lõ bi zo nyít vány olyan, a je len mel lék let
ren del ke zé sei alap ján ki ál lí tott és ér vé nye sí tett bi zo nyít -
ványt je lent, amely jo gos tu laj do no sát fel ha tal maz za, hogy 
az ab ban meg ha tá ro zott mi nõ ség ben a vo nat ko zó fel ada to -
kat az elõ írt fe le lõs sé gi szin ten el lás sa adott tí pu sú, ûr tar -
tal mú, tel je sít mé nyû és haj tá sú ha jón mind ad dig, míg az
a meg ál la pí tott mû kö dé si kör ben te vé keny ke dik;

.25. a ten ge ri szol gá lat az olyan ha jón tel je sí tett szol gá -
la tot je len ti, amely vo nat ko zá sá ban a bi zo nyít vány vagy
egyéb ké pe sí tés ki adás ra ke rült.

2. A je len sza bá lyo kat az STCW Sza bály zat A) ré szé -
nek kö te le zõ jel le gû elõ írásai ki egé szí tik, és

.1. bár mely uta lás va la mely sza bály elõ írásaira egy ben
uta lás az STCW Sza bály zat A) ré szé nek meg fe le lõ sza ka -
szá ra is;

.2. a je len sza bá lyok al kal ma zá sá nál az STCW Sza -
bály zat B) ré szé ben fog lalt út mu ta tót és ma gya rá zó anya -
got a le he tõ leg na gyobb mér té kig figye lembe kell ven ni
an nak ér de ké ben, hogy az Egyez mény ren del ke zé se i nek
vi lág mé re tû al kal ma zá sa mi nél egy sé ge sebb le gyen;

.3. az STCW Sza bály zat A) ré szé nek mó do sí tá sa it az
Egyez mény XII. Cik ké ben a mel lék let mó do sí tá sá hoz
 alkalmazandó el já rá sok ra vo nat ko zó an fog lal tak sze rint
kell el fo gad ni, ha tály ba lép tet ni és ér vé nye sí te ni;

.4. az STCW Sza bály zat B) ré szét a Ten ge ri Biz ton sá gi
Bi zott ság sa ját el já rá si sza bá lyai sze rint mó do sít ja.

3. Az Egyez mény VI. cik ke lyé ben az „Igaz ga tás ra” és
az „ok mányt ki ál lí tó Igaz ga tás ra” tett uta lás nem aka dá -
lyoz za bár me lyik Fe let ab ban, hogy ezen elõ írásoknak
meg fe le lõ bi zo nyít vá nyo kat ad jon ki vagy hagy jon jó vá.

I/2 Szabály

Bizonyítványok és érvényesítés

1. A bi zo nyít vá nyo kat a ki ál lí tó or szág hi va ta los nyel -
vén kell ké szí te ni. Amennyi ben a hasz nált nyelv nem
 angol, úgy a szö veg nek az an gol nyel vû for dí tást is tar tal -
maz nia kell.

2. A rá dió ke ze lõk te kin te té ben a Fe lek:
.1. a Rá dió Sza bály zat nak meg fe le lõ bi zo nyít vány

 kiadásához a szük sé ges vizs ga anya gá ba be le fog lal hat ják
a vo nat ko zó sza bály za tok ál tal meg kö ve telt já ru lé kos
 ismereteket;



.2. kü lön bi zo nyít ványt ad hat nak ki, amely iga zol ja,
hogy an nak tu laj do no sa ren del ke zik a vo nat ko zó sza bá -
lyok ál tal meg kö ve telt já ru lé kos is me re tek kel.

3. A bi zo nyít vány nak az Egyez mény VI. Cik ke sze rint
a ki ál lí tás hi te le sí té sé hez szük sé ges ér vé nye sí té se csak
 akkor ad ha tó ki, ha az az Egyez mény összes vo nat ko zó
elõ írásainak ele get tesz.

4. Bár mely Fél a ér vé nye sí té se ket sa ját be lá tá sa sze rint
az STCW Sza bály zat A-1/2 sza ka szá nak meg fe le lõ min -
tájú bi zo nyít vá nyok ba is be je gyez he ti. Ha így tesz, ak kor
a hasz nált for má nak egyez nie kell az A-1/2 sza kasz
1. pont já ban meg ál la pí tott min tá val. Amennyi ben et tõl
 eltérõ min tát hasz nál, an nak ugyan ezen sza kasz 2. pont -
jában fog lal tak kal kell egyez nie.

5. Az az Igaz ga tás, amely az I/10 Sza bály nak megfe -
lelõ bi zo nyít ványt is mer el, az el is me rést a bi zo nyít vány
ér vé nye sí té sé vel kell iga zol nia. Az ér vé nye sí tés csak
 akkor ad ha tó ki, ha az Egyez mény összes elõ írásai tel je -
sül nek. Az ér vé nye sí tés hasz nált min tá ja az STCW Sza -
bály zat A-1/2 sza ka sza 3. pont já ban fog lal tak nak fe lel jen
meg.

6. A 3., 4. és 5. pont sze rin ti ér vé nye sí tés:
.1. le het ön ál ló an ki adott ok mány;
.2. mind egyik egye di sor szám mal ren del kez zen, ki vé -

ve, ha az ér vé nye sí tést iga zo ló ok mány és az ah hoz kap -
cso ló dó bi zo nyít vány ugyan az zal a sor szám mal rendel -
kezik, fel té ve, ha ez a szám egye di; és

.3. ér vé nyét vesz ti, amint a hoz zá kap cso ló dó bi zo nyít -
vány le jár, vissza vo nás ra vagy fel füg gesz tés re ke rül, vagy
az azt ki ál lí tó Igaz ga tás ér vény te le ní ti, va la mint min den
eset ben leg ké sõbb a ki bo csá tást kö ve tõ öt év el tel té vel.

7. Azt a be osz tást, amely ben a bi zo nyít vány tulajdo -
nosa szol gá la tot el lát ni jo go sult, az Igaz ga tás nak a biz ton -
sá gos sze mély zet re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nél al kal ma -
zott ér vé nye sí tés sel azo nos for má ban kell meg ál la pí ta ni.

8. Az Igaz ga tás az STCW Sza bá lyok A-1/2 sza ka szá -
ban meg adott for má tól el té rõ for mát is hasz nál hat, fel té ve,
hogy az ab ban mi ni má li san elõ írt ada to kat la tin be tûk kel
és arab szá mok kal tün te tik fel, fi gye lem mel az A-1/1 sza -
kasz ban meg en ge dett vál to za tok ra.

9. Az I/10 Sza bály 5. pont já nak meg fele lõen az Egyez -
mény sze rint meg kö ve telt min den bi zo nyít vány ere de ti
pél dá nyát azon a ha jón kell tar ta ni, ahol a bi zo nyít vány
 tulajdonosa szol gá la tot tel je sít.

I/3 Szabály

A partmenti utakra vonatkozó alapelvek

1. A part men ti utak nak az Egyez mény al kal ma zá sa te -
kin te té ben tör té nõ meg ha tá ro zá sa so rán egyik Fél sem tá -
maszt hat szi go rúbb kép zé si, ta pasz ta lat szer zé si vagy ké -
pe sí té si kö ve tel mé nye ket azon ten ge ré szek kel szem ben,
akik egy má sik Fél lo bo gó já nak vi se lé sé re jo go sult ha jón

tel je sí te nek szol gá la tot és ilyen uta kon van nak al kal maz -
va, mint ami lye nek azok ra a ten ge ré szek re vo nat koz nak,
akik sa ját lo bo gó já nak vi se lé sé re jo go sult ha jó kon tel je sí -
te nek szol gá la tot. Az ilyen Fél sem mi lyen kö rül mé nyek
kö zött sem tá maszt hat a má sik Fél lo bo gó ját vi se lõ ha jó -
kon szol gá la tot tel je sí tõ ten ge ré szek re néz ve olyan kö ve -
tel mé nye ket, me lyek meg ha lad ják az Egyez mény nek a
part men ti uta kon nem fog lal koz ta tott ha jók ra vo nat ko zó
kö ve tel mé nye it.

2. A va la mely Fél lo bo gó ját vi sel ni jo go sult olyan ha -
jók te kin te té ben, me lyek rend sze re sen köz le ked nek egy
má sik Fél part jai elõtt part men ti uta kon, an nak a Fél nek,
amely nek lo bo gó ját a ha jó vi sel ni jo go sult, az ilyen ha jó -
kon szol gá la tot tel je sí tõ ten ge ré szek re vo nat ko zó an olyan
kép zé si, ta pasz ta lat szer zé si és ké pe sí té si kö ve tel mé nye ket 
kell elõ ír nia, me lyek leg alább azon Fél kö ve tel mé nye i vel
azo no sak, amely nek part jai elõtt a ha jó köz le ke dik, de
ame lyek nem ha lad ják meg az Egyez mény nek a part men ti
uta kon nem köz le ke dõ ha jók ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye it. 
Az olyan ha jó kon szol gá ló ten ge ré szek re, ame lyek nek az
út ja va la mely Fél ál tal part men ti út ként meg ha tá ro zott te -
rü le te ken túl ra ter jed, és olyan te rü le tek re lép, ame lyek re
néz ve ez a meg ha tá ro zás nem vo nat ko zik, az Egyez mény
vo nat ko zó elõ írásai ér vé nye sek.

3. Bár mely Fél en ge dé lyez he ti a lo bo gó ja vi se lé sé re jo -
go sult ha jó nak az Egyez mény nek a part men ti utak ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se i bõl fa ka dó elõ nyök él ve zé sét, ha az
rend sze re sen köz le ke dik az Egyez mény ben nem ré szes va -
la mely ál lam part jai elõtt olyan uta kon, me lyet ez a Fél
part men ti út nak mi nõ sít.

4. Az eb ben a Sza bály ban fog lal tak alap ján part men ti
uta kat meg ál la pí tó Fe lek nek az I/7 Sza bály nak meg fele -
lõen tá jé koz tat ni uk kell a Fõ tit kárt az el fo ga dott ren del ke -
zés rész le te i rõl.

5. Az eb ben a Sza bály ban fog lal tak egyet len ál lam jog -
ha tó sá gát sem kor lá toz hat ják, füg get le nül at tól, hogy ré -
sze se az Egyez mény nek vagy sem.

I/4 Szabály

Ellenõrzési eljárások

1. Az er re kel lõ kép pen fel ha tal ma zott hi va ta los sze -
mély ál tal a X. Cikk alap ján vég zett el len õr zés a kö vet ke -
zõk re kor lá to zó dik:

.1. a X. Cikk (1) be kez dé sé nek meg fele lõen an nak
vizs gá la ta, hogy a ha jón szol gá la tot tel je sí tõ és az Egyez -
mény ér tel mé ben bi zo nyít vánnyal ren del kez ni kö te les
összes ten ge rész meg fe le lõ bi zo nyít vánnyal vagy ér vé -
nyes fel men tés sel ren del ke zik-e, il let ve iga zol ni tud ja-e az 
Igaz ga tás hoz az I/10 Sza bály 5. pont já nak meg fe le lõ ér vé -
nye sí tés irán ti ké rel mé nek elõ ter jesz tését;

.2. an nak vizs gá la ta, hogy a ha jón szol gá la tot tel je sí tõ
ten ge ré szek lét szá ma és kép zett sé ge meg fe lel-e az Igaz -
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gatás biz ton sá gos sze mély ze ti fel té te lek re vo nat ko zó elõ -
írásainak; és

.3. az STCW Sza bály zat A-I/4 sza ka szá nak meg fele -
lõen an nak el bí rá lá sa, hogy a ha jón szol gá ló ten ge ré szek
mennyi re ké pe sek az Egyez mény ben elõ írt õr szol gá lat tal
kap cso la tos kö ve tel mé nyek nek ele get ten ni, ha ala pos ok
van azt fel té te lez ni, hogy ezek a nor mák az aláb bi okok
bár me lyi ke  miatt nem tel je sül nek:

.3.1. a ha jó üt kö zött, meg fe nek lett vagy zá tony ra  futott,

.3.2. me net köz ben, hor go nyon vagy ki kö tött ál la pot -
ban a ha jó ból olyan anyag ki bo csá tás tör tént, amely bár -
mely nem zet kö zi egyez mény sze rint il le gá lis, vagy

.3.3. a ha jó irá nyí tá sa, mû ve le te zé se hi bá san vagy
 veszélyes mó don tör tént, ahol a Szer ve zet ál tal el fo ga dott,
a ha jó ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat vagy a biz ton sá -
gos ha jó mû ve le te zés gya kor la tát és me ne tét nem kö vet ték, 
vagy

.3.4. a ha jó ke ze lé se egyéb vo nat ko zás ban oly mó don
tör tént, ami a sze mé lyek, va gyon vagy kör nye zet szem -
pont já ból ve szélyt je lent.

2. A sze mé lyek re, va gyon ra vagy kör nye zet re ve szélyt
je len tõ hi á nyos sá gok az aláb bi ak le het nek:

.1. a bi zo nyít vánnyal ren del kez ni kö te les ten ge ré szek
nem ren del kez nek meg fe le lõ bi zo nyít vánnyal vagy ér vé -
nyes fel men tés sel, il let ve nem tud ják iga zol ni, hogy az
Igaz ga tás hoz az I/10 Sza bály 5. pont já nak meg fele lõen ér -
vé nye sí tés irán ti ké rel met ter jesz tet tek be;

.2. nem tel je sül nek az Igaz ga tás nak a biz ton sá gos sze -
mé lyi fel té te lek re vo nat ko zó elõ írásai;

.3. a na vi gá ci ós vagy gép üze mi õr szol gá lat rend sze re
az Igaz ga tás nak a ha jó ra elõ írt kö ve tel mé nye i vel nincs
össz hang ban;

.4. az õr szol gá lat ban nincs olyan sze mély, aki megfe -
lelõ kép zett ség gel ren del ke zik a biz ton sá gos na vi gá lás -
hoz, a biz ton sá gos rá dió kap cso lat hoz és a ten ger szennye -
zé sé nek meg elõ zé sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges
 berendezések üze mel te té sé hez; és

.5. az út kez de tét kö ve tõ el sõ õr ség ben és az azt kö ve tõ
vál tá sok ban a ha jón nem ké pe sek az õr szol gá lat el lá tá sá -
hoz ki pi hent, és egyéb szem pon tok ból is a szol gá lat ra
 alkalmas sze mé lye ket biz to sí ta ni.

3. A 2. pont ban fog lalt hi á nyos sá gok az el len õr zést
vég zõ Fél ál tal asze rint meg ál la pí tott mér té kig tör té nõ
 kiküszöbölésének el mu lasz tá sa, hogy azok mennyi ben
 veszélyeztetik a sze mé lyek, a va gyon vagy a kör nye zet
biz ton sá gát, le het csak alap ja an nak, hogy az il le tõ Fél
a ha jót a X. Cikk alap ján vissza tart sa.

I/5 Szabály

Nemzeti elõ írások

1. Mind egyik ré szes Fél ala kít sa ki az il le tõ Fél ál tal
 kiállított, az adott te vé keny sé gi kör el lá tá sá ra jo go sí tó
 bizonyítvánnyal, il let ve ér vé nye sí tés sel ren del ke zõ sze -

mé lyek nek a ten ge ri élet- és va gyon biz ton sá got, to váb bá a
ten ge ri kör nye ze tet köz vet le nül ve szé lyez te tõ hoz zá nem
ér té se, cse le ke de te vagy mu lasz tá sa, to váb bá a bizonyít -
ványaikban fel tün te tett szol gá lat el lá tá sa pár tat lan ki vizs -
gá lá sá nak, il let ve ezen bi zo nyít vá nyok em lí tett ese tek ben
tör té nõ vissza vo ná sá nak, fel füg gesz té sé nek, il let ve ér -
vény te le ní té sé nek, va la mint a csa lá sok meg elõ zé sé nek
mód sze re it és el já rá sa it.

2. Min den ré szes Fél ál la pít son meg bün te tõ, il let ve
sza bály sér té si in téz ke dé se ket azok ra az ese tek re, ami kor
az Egyez mény elõ írásainak ér vényt szer zõ nem ze ti jog sza -
bá lyok ren del ke zé se i nek a lo bo gó ja vi se lé sé re jo go sult
 valamely ha jó vo nat ko zá sá ban, il let ve az adott Fél ál tal
 bizonyítványokkal el lá tott ten ge rész vo nat ko zá sá ban nem
tesz nek ele get.

3. Ilyen bün te tõ és sza bály sér té si in téz ke dé se ket kü lö -
nö sen azok ra az ese tek re kell meg ál la pí ta ni és érvényesí -
teni, ami kor

.1. a Tár sa ság vagy a ha jó pa rancs nok az Egyez mény
 által elõ írt bi zo nyít vánnyal nem ren del ke zõ sze mélyt
 alkalmazott;

.2. a ha jó pa rancs nok bár mi lyen, a je len Sza bá lyok sze -
rint csak meg fe le lõ bi zo nyít vánnyal ren del ke zõ sze mély
ál tal el lát ha tó fel adat vagy szol gá lat bár mi lyen szin ten tör -
té nõ el lá tá sát olyan sze mély nek en ged te meg, aki az elõ írt
bi zo nyít vá nyok kal, ér vé nyes fel men tés sel vagy az
I/10 Sza bály 5. pont já nak meg fe le lõ iga zo ló ok mánnyal
nem ren del ke zik;

.3. va la mely sze mély csa lás sal vagy ha mis ok má nyok -
kal olyan bár mi lyen szin tû fel adat hoz vagy be osz tás hoz
ju tott, amely a je len Sza bá lyok ér tel mé ben csak olyan
 személlyel tölt he tõ be, il let ve vé gez tet he tõ, aki bi zo nyít -
vánnyal, il let ve fel men tés sel ren del ke zik.

4. Az a Fél, amely nek jog ha tó sá ga alá tar to zó te rü le tén
olyan Tár sa ság vagy olyan sze mély ta lál ha tó, amely, il let -
ve aki meg ala po zot tan fe le lõs az Egyez mény nek a 3. pont -
ban fog lal tak sze rin ti meg sze gé sé ért, il let ve ilyen rõl tu do -
má sa van, ter jessze ki min den le het sé ges for má ban együtt -
mû kö dé sét azon Fél vo nat ko zá sá ban, aki ér te sí tet te õt
a jog ha tó sá ga sze rin ti el já rás kez de mé nye zé sé nek szán dé -
ká ról.

I/6 Szabály

Képzés és vizsgáztatás

1. Min den Fél biz to sít sa, hogy
.1. a ten ge ré szek Egyez mény nek meg fe le lõ kép zé sé -

nek és vizs gáz ta tá sá nak ke ze lé se, el len õr zé se és fel ügye -
le te az STCW Sza bály zat A-I/6 sza kasz elõ írásai sze rint
tör tén jék; és

.2. a ten ge ré szek szak mai kép zé sé ért és vizsgáztatá -
sáért az Egyez mény elõ írásainak meg fele lõen fe le lõs sze -
mé lyek le gye nek kel lõ en, az STCW Sza bály zat A-I/6 sza -
kasz ren del ke zé se i vel össz hang ban ké pe sí tet tek az adott
jel le gû és szin tû ok ta tás hoz és vizs gáz ta tás hoz.



I/7 Szabály

Az információk továbbítása

1. Az in for má ci ók VI. Cikk ben meg ha tá ro zott köz lé -
sén túl me nõ en min den Fél az STCW Sza bály zat A-I/7 sza -
ka szá ban elõ írt idõ sza kon be lül és for má ban ér te sít se a
 Fõtitkárt az olyan egyéb, a Sza bály zat ren del ke zé sei alap -
ján el vár ha tó in for má ci ó ról, amely a Fél azon lé pé se i re
 vonatkozik, ame lye ket az Egyez mény tel jes és maradék -
talan ér vé nye sí té se ér de ké ben meg tett.

2. Ami kor a IV. Cikk nek és az STCW Sza bály zat A-1/7 
sza ka szá nak meg fe le lõ tel jes in for má ció kéz hez vé te le
meg tör tént és az ilyen in for má ció iga zol ja, hogy az Egyez -
mény elõ írásainak tel jes és ma ra dék ta lan ér vé nye sí té se
meg tör tént, a Fõ tit kár er rõl je len tést küld a Ten ge ré sze ti
Biz ton sá gi Bi zott ság nak.

3. A Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi Bi zott ság nak a Bi zott ság
ál tal el fo ga dott el já rás nak meg fe le lõ ezt kö ve tõ megerõ -
sítése bi zo nyít ja, hogy a ka pott in for má ció iga zol ja az
Egyez mény ér vé nye sí té sé nek tel jes és ma ra dék ta lan meg -
tör tén tét

.1. a Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi Bi zott ság meg ne ve zi az
így érin tet té vált Fe le ket; és

.2. más Fe le ket fel jo go sít az I/4 és I/10 Sza bá lyok nak
meg fele lõen an nak el vi el is me ré sé re, hogy a 3.1.-es pont
alap ján meg ne ve zett Fe lek ál tal vagy ne vé ben ki ál lí tott
 bizonyítványok az Egyez ménnyel össz hang ban van nak.

I/8 Szabály

Minõségi követelmények

1. Min den Fél biz to sít sa, hogy

.1. az STCW Sza bály zat A-1/8 sza ka szá nak elõ írásai
 értelmében min den kép zé si, vizs gáz ta tá si, ké pe sí té si,
 érvényesítési és meg újí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos
nem kor mány za ti szer ve zet vagy meg ha tal ma zá sá val bí ró
sze mély ál ta li vég re haj tá sát a mi nõ sé gi kö ve tel mény rend -
szer te kin te té ben fo lya ma to san el len õriz ni kell a meg ha tá -
ro zott cé lok el éré se ér de ké ben, be le ért ve az ok ta tók és
vizs gáz ta tók ké pe sí té sét és gya kor lott sá gát;

.2. ahol az ilyen te vé keny sé get kor mány za ti in téz mé -
nyek vagy sze mé lyek vég zik, ott mi nõ sé gi kö ve tel mény -
rend szert kell be ve zet ni.

2. Min den Fél nek biz to sí ta nia kell azt is, hogy az
STCW Sza bály zat A-1/8 sza ka szá nak meg fe le lõ idõ sza -
kos ki ér té ke lé se ket vé gez ze nek olyan meg fele lõen kép zett 
sze mé lyek ál tal, akik ma guk az adott te vé keny ség ben nem
érin tet tek.

3. A 2. pont nak meg fe le lõ ki ér té ke lés sel kap cso la tos
in for má ci ó kat a Fõ tit kár nak be kell nyúj ta ni.

I/9 Szabály

Egészségi alkalmassági követelmények – 
Az okmányok kiállítása és nyilvántartása

1. Min den Fél hoz zon lét re a ten ge ré szek egész sé gi
 alkalmasságára vo nat ko zó kö ve tel mény rend szert, külö -
nösen a lá tás és hal lás vo nat ko zá sá ban.

2. Min den Fél biz to sít sa azt, hogy csak olyan je löl tek -
nek ál lít ki bi zo nyít ványt, akik je len Sza bály ban fog lalt
kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

3. A je löl tek nek a bi zo nyít vány el nye ré sé hez hi telt
 érdemlõen bi zo nyí ta ni uk kell:

.1. sze mély azo nos sá gu kat;

.2. azt, hogy élet ko ruk nem ke ve sebb mint amit az
 elnyerni kí vánt ké pe sí tõ ok mány ra vo nat ko zó ren del ke zés
elõ ír;

.3. azt, hogy meg fe lel nek az egész sé gi al kal mas ság
adott Fél ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek, kü lö nös
te kin tet tel a lá tás ra és hal lás ra, va la mint ren del kez nek az
egész sé gi al kal mas sá got iga zo ló ér vé nyes ok mánnyal,
amit a Fél ál tal el is mert, kel lõ ké pe sí tés sel ren del ke zõ gya -
kor ló or vos ál lí tott ki;

.4. meg sze rez ték azt a ten ge ri szol gá la ti idõt, és el vé -
gez tek min den olyan kö te le zõ kép zést, ami az el nyer ni
 kívánt ké pe sí tõ ok mány meg szer zé sé hez kö te le zõ; és

.5. ren del kez nek az zal a szak mai szín vo nal lal, ame lyet
je len sza bá lyok a szak kép zett ség, a fel ada tok és a szin tek
vo nat ko zá sá ban elõ ír nak, és ame lye ket a ké pe sí tõ ok mány
rög zít.

4. Min den Fél kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy
.1. min den, a pa rancs no kok nak, tisz tek nek – és meg -

fele lõen a be osz tot tak nak – ki ál lí tott, le járt vagy meg újí -
tott, fel füg gesz tett, vissza vont, el vesz tett vagy meg sem mi -
sült bi zo nyít vány ról, an nak ér vé nye sí té sét iga zo ló ok -
mány ról és ki adott fel men tés rõl nyil ván tar tást vagy nyil -
ván tar tá so kat ve zet; és

.2. az ilyen bi zo nyít vá nyok, ér vé nye sí té sek vagy fel -
men té sek ál la po tá ról in for má ci ót szol gál tat nak más Fe lek -
nek és Tár sa sá gok nak, akik az olyan ten ge ré szek ál tal be -
mu ta tott bi zo nyít vá nyok hi te les sé gé nek és ér vé nyes sé gé -
nek tisz tá zá sát ké rik, akik az I/10 Sza bály sze rint ké pe sí tõ
ok má nyuk el is me ré sé ért vagy a ha jón tör té nõ al kal ma zá -
su kért fo lya mod tak.

I/10 Szabály

A bizonyítványok elismerése

1. Min den Igaz ga tás nak biz to sí ta nia kell azt, hogy
 jelen Sza bály elõ írásainak az el is me rés cél já ból ele get
 tegyenek egy má sik Fél ál tal vagy fel ha tal ma zá sá val
 parancsnoknak, tiszt nek vagy rá dió ke ze lõ nek ki adott
 bizonyítvány I/2 Sza bály 5. pont ja sze rin ti ér vé nye sí té si
ok mány ki ál lí tá sá val, és hogy
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.1. az Igaz ga tás min den szük sé ges in téz ke dés meg té te -
lé vel, ami ma gá ban fog lal hat ja az en ged mé nyek és az el já -
rás el len õr zé sét, meg erõ sít se, hogy a szak mai szín vo nal ra,
a bi zo nyít vány ki adá sá ra és ér vé nye sí té sé re, va la mint
a nyil ván tar tás ve ze té sé re vo nat ko zó elõ írások maradék -
talanul tel je sül nek; és

.2. olyan kö te le zett ség ben ál la pod nak meg az érin tett
Fél lel, mely sze rint az Egyez mény nek meg fe le lõ ok ta tá si
és kép zé si fo lya ma tok ban vég re haj tott min den je len tõs
mó do sí tás ról azon nal ér te sí tést kül de nek.

2. Olyan in téz ke dé se ket kell be ve zet ni, ame lyek biz to -
sít ják, hogy azok a ten ge ré szek, akik az STCW Sza bály -
zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint a II/2 vagy III/3 Sza bály
vagy a ve ze tés szint jén a VII/1 Sza bály elõ írásainak meg -
fele lõen ki adott bi zo nyít ványt el is mer te tés cél já ból be -
nyúj ta nak, ren del kez nek az Igaz ga tás az zal a fel adat kör rel
kap cso la tos ten ge ré sze ti jog sza bá lya i nak is me re té vel,
amely nek el lá tá sá ra en ge délyt kap tak.

3. A je len Sza bállyal kap cso la tos és az an nak ér tel mé -
ben lét re jött meg ál la po dá sok ra vo nat ko zó in for má ci ó kat
az I/7 Sza bály nak meg fele lõen a Fõ tit kár nak to váb bí ta ni
kell.

4. A nem ré szes Fél ha tó sá gai ál tal ki adott bi zo nyít vá -
nyo kat nem le het el is mer ni.

5. Az I/2 Sza bály 5. pont ja elõ írásainak el le né re va la -
mely Igaz ga tás, amennyi ben a kö rül mé nyek meg kí ván ják,
en ge dé lyez he ti, hogy egy ten ge rész – a rá di ós tisz tet és
 rádiókezelõt ki vé ve, ha csak a Rá dió Sza bály zat et tõl el té -
rõ en nem ren del ke zik – szol gá la tot lát has son el há rom
 hónapot nem meg ha la dó idõ szak ra egy lo bo gó ját vi sel ni
jo go sult ha jón, ha ren del ke zik egy má sik Fél elõ írásai sze -
rint ki adott és ér vé nye sí tett, a Fél ha jó i ra ér vé nyes meg fe -
le lõ és ér vé nyes bi zo nyít vánnyal, de ez a bi zo nyít vány
még nem ke rült ér vé nye sí tés re az il le tõ Igaz ga tás lo bo gó -
ját vi sel ni jo go sult ha jó kon tör té nõ szol gá lat el lá tá sá ra.

6. Va la mely Igaz ga tás je len Sza bály elõ írásainak meg -
fele lõen egy má sik Fél ál tal ki adott bi zo nyít vány el is me ré -
sé re vagy az el is me rés iga zo lá sá ra vo nat ko zó an ki ál lí tott
bi zo nyít vá nyai és ér vé nye sí té si ok má nyai nem hasz nál ha -
tók egy har ma dik Fél ál ta li to váb bi el is me rés alap já ul.

I/11 Szabály

A bizonyítványok megújítása

1. Min den olyan, az Egyez mény bár mely, a VI. fe je zet -
tõl el té rõ fe je ze te alap ján ki ál lí tott vagy el is mert bi zo nyít -
vánnyal ren del ke zõ ha jó pa rancs nok, tiszt vagy rádióke -
zelõ, aki ten ge ri szol gá la tot tel je sít, vagy par ti be osz tást
köve tõen oda vissza tér ni kí ván, a ten ge ri szol gá lat adott
ké pe sí tés sel tör té nõ el lá tás nak foly ta tá sá hoz öt évet meg
nem ha la dó idõ sza kon ként kö te les:

.1. az I/9 Sza bály ban elõ írt egész sé gi al kal mas sá gi elõ -
írásoknak meg fe lel ni; és

.2. az STCW Sza bály zat A-I/11 sza ka szá nak meg fele -
lõen a szak mai al kal mas sá gá nak fo lya ma tos sá gá ról gon -
dos kod ni.

2. Min den ha jó pa rancs nok, tiszt és rá dió ke ze lõ az
olyan ha jó kon tör té nõ ten ge ri szol gá lat el lá tá sá nak foly ta -
tá sá hoz, ame lyek re nem zet kö zi leg el fo ga dott spe ci á lis
kép zé si sza bá lyok vo nat koz nak, si ke re sen fe jez zen be
kap cso ló dó jó vá ha gyott kép zést.

3. Min den Fél ha son lít sa össze a je löl tek tõl a 2002. feb -
ru ár 1. elõtt ki adott bi zo nyít vá nyok el nye ré sé hez meg kö -
ve telt szak mai szin tet az STCW Sza bály zat A) ré szé ben a
meg fe le lõ bi zo nyít vá nyok vo nat ko zá sá ban meg ál la pí tot -
tal, és dönt sön ar ról, hogy az ilyen bi zo nyít vá nyok tu laj do -
no sa i nak meg fe le lõ is me ret fel újí tó és to vább kép zõ kép zé -
sen kell részt ven ni ök, il let ve vizs gáz ni uk.

4. A Fél az STCW Sza bály zat A-I/11 sza ka szá nak
meg fele lõen az érin tet tek kel kon zul tál va ala kít sa ki az
ilyen is me ret fel újí tó és to vább kép zé si tan fo lya mok fel épí -
té sét, il let ve te gyen ar ra ja vas la tot.

5. A ha jó pa rancs no kok, tisz tek és rá dió ke ze lõk is me re -
te i nek nap ra kész szin ten tar tá sa cél já ból min den Igaz ga tás
biz to sít sa azt, hogy a ten ge ri élet biz ton sá got és a ten ge ri
kör nye zet vé del mét érin tõ nem ze ti vagy nem zet kö zi sza -
bá lyok leg fris sebb mó do sí tá sa i nak szö ve ge a lo bo gó ja
 viselésére jo go sult ha jó kon ren del ke zés re áll jon.

I/12 Szabály

Szimulátorok használata

1. Az STCW Sza bály zat A-I/12 sza ka szá ban és az
A) rész egyéb ren del ke zé se i ben meg ál la pí tott, bár mely bi -
zo nyít vánnyal össze füg gõ kö ve tel mény rend szer nek és
egyéb vo nat ko zó elõ írásoknak ele get kell ten ni

.1. min den kö te le zõ en szi mu lá tor ra ala po zott kép zés,

.2. bár mi fé le, az STCW Sza bály zat A) ré szé ben meg ál -
la pí tott, szi mu lá tor ral tör té nõ ké pe sí tõ vizs gáz ta tás, és

.3. az STCW Sza bály zat A) ré szé ben a szak mai al kal -
mas ság fo lya ma tos sá gá nak bi zo nyí tá sá ra meg kö ve telt szi -
mu lá to ros be mu ta tó
te kin te té ben.

2. A 2002. feb ru ár 1-je elõtt te le pí tett vagy hasz ná lat ba
vett szi mu lá to rok az érin tett Fél be lá tá sá tól füg gõ en men -
te sül het nek az 1. pont ban elõ írt kö ve tel mény rend szer tel -
jes mér té kû tel je sí té se alól.

I/13 Szabály

A próbaüzemeltetések lefolytatása

1. Je len Sza bá lyok nem aka dá lyoz zák meg, hogy egy
Igaz ga tás, lo bo gó já nak vi se lé sé re jo go sult ha jók pró ba -
üze mel te té sét en ge dé lyez ze.



2. E sza bály al kal ma zá sa te kin te té ben a „pró ba üzem”
ki fe je zés olyan kor lá to zott idõ tar ta mú kí sér le tet vagy
 kísérletsorozatot je lent, amely au to ma ti kus vagy in teg rált
rend sze rek al kal ma zá sá ra ter jed ki a cél ból, hogy egyes
meg ha tá ro zott szol gá lat vég re haj tá sá nak al ter na tív mód -
sze re it ki ér té kel jék, vagy hogy az Egyez mény ál tal elõ -
írtak tel je sí té sé re tett olyan kü lön le ges in téz ke dé se ket
 kiértékeljék, ame lyek a ten ger ha jó zás biz ton sá gát és a ten -
ge ri kör nye zet vé del mét leg alább a je len Sza bá lyok ban
fog lal tak kal azo nos szin ten biz to sít ják.

3. A pró ba üze mel te tés ben részt ve võ ha jó kat fel ha tal -
ma zó Igaz ga tás nak meg kell gyõ zõd nie, hogy a kí sér le tek
olyan mó don foly ta tód nak, hogy az a ten ger ha jó zás biz -
ton sá gát és a ten ge ri kör nye zet vé del mét leg alább az er re
vo nat ko zó sza bá lyok ban elõ ír tak kal azo nos szin ten biz to -
sít ja. Eze ket a kí sér le te ket a Szer ve zet ál tal el fo ga dott
irány el vek kel össz hang ban kell le foly tat ni.

4. Az ilyen pró ba üze mel te té sek rész le tes is mer te té sét
– annyi val elõbb, amennyi re éssze rû en le het sé ges, de leg -
alább a pró ba üze mel te tés ter ve zett meg kez dé sé nek ter ve -
zett idõ pont ja elõtt hat hó nap pal – be kell je len te ni a Szer -
ve zet nek. A Szer ve zet e rész le tes is mer te tést va la mennyi
Fél lel kör le vél ben köz li.

5. Az 1. pont sze rin ti en ge déllyel vég re haj tott pró ba -
üzem ered mé nye it és az Igaz ga tás nak az ered mé nyek alap -
ján ki ala kí tott bár mi lyen aján lá sa it je len te ni kell a Szer ve -
zet nek, amely az ilyen ered mé nye ket és aján lá so kat va la -
mennyi Fél lel kör le vél ben köz li.

6. Bár me lyik Fél nek, ame lyik az e Sza bály sze rint
 engedélyezett kü lön le ges kí sér let el len bár mi lyen el len ve -
tés sel él, annyi val elõbb amennyi re az éssze rû en le het sé -
ges, el len ve té sét be kell je len te nie a Szer ve zet nek. A Szer -
ve zet a rész le tes el len ve té se ket az összes Fél lel kör le vél -
ben köz li.

7. Az Igaz ga tás nak, amely egy kí sér let le foly ta tá sá ra
en ge délyt adott, figye lembe kell ven nie a más Igaz ga tá sok
ál tal az ilyen kí sér let tel szem ben tett el len ve té se ket, és uta -
sí ta nia kell a lo bo gó ja vi se lé sé re jo go sult ha jó kat, hogy ne
foly tas sa nak pró bá kat, amíg a Szer ve zet nél el len ve tést
 bejelentõ ál lam par ti vi ze in ha józ nak.

8. Az Igaz ga tás, amely a kí sér let alap ján ar ra a kö vet -
kez te tés re ju tott, hogy va la mely kü lön le ges rend szer leg -
alább azo nos szin ten biz to sít ja a ten ger ha jó zás biz ton sá gát 
és a ten ge ri kör nye zet vé del mét, amit azt az er re vo nat ko zó 
sza bá lyok elõ ír ják, az aláb bi kö ve tel mé nye ket tel je sít ve,
fel ha tal maz hat ja a lo bo gó ja vi se lé sé re jo go sult ha jó kat,
hogy ha tá ro zat lan ide ig az ilyen rend szert al kal maz zák:

.1. az Igaz ga tás, mi u tán a kí sér let ered mé nye it az
5. pont ban fog lal tak sze rint kö zöl te, kö zöl nie kell a Szer -
ve zet tel az ilyen en ge dély rész le te it is – ide ért ve azok nak
a ki je lölt ha jók nak az azo no sí tó ada ta it, ame lyek az en ge -
dé lye zet tek kö ré be tar toz nak – a Szer ve zet a tá jé koz ta tást
va la mennyi Fél lel kör le vél ben köz li;

.2. bár mi lyen e be kez dés sze rin ti en ge dély hez tar to zó
te vé keny sé get a Szer ve zet ál tal ki dol go zott irány el vek kel

össz hang ban, ugyan olyan mér ték ben le het foly tat ni, mint
az a kí sér let tar ta ma alatt tör tént;

.3. az ilyen te vé keny sé gek ese té ben, a 7. be kez dés ben
fog lal tak kal össz hang ban, mind ad dig figye lembe kell ven -
ni min den, más Igaz ga tás tól ka pott el len ve tést, míg azo kat
vissza nem von ják; és

.4. az e be kez dés ben em lí tett en ge dély alap ján vég zett
te vé keny sé get csak a Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi Bi zott ság
ar ra vo nat ko zó dön té sé tõl füg gõ en sza bad en ge dé lyez ni,
hogy nem szük sé ges-e az Egyez ményt mó do sí ta ni, és ha
ez így van, ak kor a te vé keny ség foly ta tá sa a mó do sí tás
 hatálybalépése elõtt en ge dé lyez he tõ-e vagy le ál lí tan dó.

9. Bár me lyik Fél ké rel mé re a Ten ge ré sze ti Biz ton sá gi
Bi zott ság nak a kí sér le ti ered mé nyek meg vi ta tá sá ra és dön -
tés ho za tal ra tár gya lá si idõ pon tot kell ki tûz nie.

I/14 Szabály

A Társaságok felelõssége

1. Min den Igaz ga tás az A-I/14 sza kasz elõ írásainak
meg fele lõen a Tár sa sá go kat te gye fe le lõs sé a ha jó ikon
 alkalmazott ten ge ré szek je len Egyez mény elõ írásai sze -
rinti szol gá la ti be osz tá sá ért, és min den ilyen Tár sa ság tól
 követelje meg an nak biz to sí tá sát, hogy

.1. min den ha jó já ra be osz tott ten ge rész az Egyez mény
elõ írásainak meg fe le lõ és az Igaz ga tás ál tal meg ál la pí tott
ké pe sí tés sel ren del kez zék;

.2. ha jó i nak sze mély zet tel tör té nõ el lá tá sa elé gít se ki az 
Igaz ga tás biz ton sá gos sze mé lyi fel té te lek re vo nat ko zó
 követelményeit;

.3. a ha jó ikon al kal ma zott összes ten ge rész re vonat -
kozó ok má nyok és ada tok nap ra ké szek és hoz zá fér he tõ ek
le gye nek, és eb be min den kor lá to zás nél kül be le tar toz nak
a ta pasz ta la ta ik ra, kép zett sé gük re, egész ség ügyi al kal -
mas sá guk ra és szol gá la ti be osz tá suk ra elõ írt szak kép zett -
sé gük re vo nat ko zó ok má nyok és ada tok;

.4. a szol gá lat ra be osz tott ten ge ré szek tisz tá ban le gye -
nek meg ha tá ro zott fel ada ta ik kal, a ha jó be ren de zé se i nek
el he lye zé sé vel, fel sze re lé sé vel és hasz ná la tá val, va la mint
a ha jó azon jel lem zõ i vel, ame lyek szo ká sos mun ká juk kal
vagy vész hely zet ben el lá tan dó fel ada ta ik kal kap cso la to -
sak; és

.5. a ha jó szol gá la ti ága za tai ha té ko nyan össze tud ják
han gol ni te vé keny sé gü ket vész hely zet ben és azok nak
a fel ada tok nak a vég re haj tá sa so rán, ame lyek lét fon tos sá -
gú ak a biz ton ság vagy a kör nye zet szennye zés meg elõ zé se, 
il let ve csök ken té se ér de ké ben.

I/15 Szabály

Átmeneti rendelkezések

1. Mind egyik Fél 2002. feb ru ár 1. nap já ig foly tat hat ja
azon bi zo nyít vá nyok nak az Egyez mény sze rin ti ki adá sát,
el is me ré sét vagy ér vé nye sí té sét az Egyez mény nek a köz -
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vet le nül 1997. feb ru ár 1. nap ja elõtt al kal ma zott rendel -
kezései sze rint az olyan ten ge ré szek vo nat ko zá sá ban,
akik a jó vá ha gyott ten ge ri szol gá la tot, jó vá ha gyott okta -
tási és  kiképzési prog ra mot vagy jó vá ha gyott tan fo lya mot
1998. au gusz tus 1. elõtt kez dik meg.

2. Mind egyik Fél 2002. feb ru ár 1. nap já ig foly tat hat ja
a bi zo nyít vá nyok nak és ér vé nye sí té si ok má nyok nak az
Egyez mény nek a köz vet le nül 1997. feb ru ár 1. nap ja elõtt
al kal ma zott ren del ke zé sei sze rin ti meg újí tá sát és ér vé nye -
sí té sét.

3. Ahol va la mely Fél, az I/11 Sza bály nak meg fele lõen
olyan bi zo nyít vá nyo kat ál lít ki új ra vagy hosszab bít meg,
ame lye ket ere de ti leg a Fél az Egyez mény nek köz vet le nül
1997. feb ru ár 1. nap ja elõtt al kal ma zott ren del ke zé sei sze -
rint ál lí tott ki, a Fél sa ját be lá tá sa sze rint az ere de ti bi zo -
nyít vány ban sze rep lõ ûr tar ta lom-kor lá to zá so kat az aláb -
biak sze rint mó do sít hat ja:

.1. a „200 brut tó re gisz te ri ton na” „500 BT”-vel he lyet -
te sít he tõ, és

.2. az „1600 brut tó re gisz te ri ton na” „3000 BT”-vel
 helyettesíthetõ.

II. Fejezet

HAJÓPARANCSNOK ÉS FEDÉLZETI ÁGAZAT

II/1 Szabály

Az 500 BT vagy annál nagyobb hajókon navigációs
õrszolgálatot ellátó tisztek képesítésére vonatkozó

kötelezõ minimális követelmények

1. Min den 500 BT vagy an nál na gyobb ten ge ri ha jón
na vi gá ci ós õr szol gá la tot el lá tó tiszt ren del kez zen meg fe le -
lõ bi zo nyít vánnyal.

2. A ké pe sí tés re pá lyá zó min den sze mély:

.1. be töl tött 18 éves élet ko rú le gyen,

.2. ren del kez zen leg alább egy éves jó vá ha gyott olyan
ten ge ri szol gá lat tal, va la mely olyan jó vá ha gyott kép zé si
prog ram ré sze ként ma gá ban fog lal ja az STCW Sza bály zat
A-II/1 elõ írásainak meg fe le lõ fe dél ze ti gya kor la ti kép zést, 
és ame lyet a jó vá ha gyott gya kor la ti vizs ga könyv iga zol,
vagy ren del kez zen leg alább há rom év ten ge ri szol gá lat tal;

.3. az elõ írt ten ge ri gya kor lat ide je alatt leg alább hat
hó na pig na vi gá ci ós õr szol gá la tot tel je sí tett a ha jó pa rancs -
nok vagy ké pe sí tett tiszt fel ügye le te alatt;

.4. fe lel jen meg a IV. fe je zet ben fog lalt sza bá lyok azon
vo nat ko zó elõ írásainak, ame lyek a Rá dió Sza bály zat tal
össz hang ban a rá di ós szol gá lat el lá tá sá ra vo nat koz nak; és

.5. ré sze sül je nek a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel je -
nek meg az STCW Sza bály zat A-II/1 ré szé ben meg ál la pí -
tott szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mény nek.

II/2 Szabály

Az 500 BT és annál nagyobb hajók parancsnokai és elsõ
tisztjei képesítésére vonatkozó minimális követelmények

A 3000 BT vagy na gyobb ha jók pa rancs no ka és el sõ
tiszt je

1. Min den 3000 BT vagy an nál na gyobb ten ge ri ha jó
pa rancs no ka és el sõ tiszt je ren del kez zen meg fe le lõ bi zo -
nyít vánnyal.

2. A ké pe sí tés re pá lyá zó min den sze mély:
.1. fe lel jen meg az 500 BT vagy na gyobb ha jók na vi gá -

ci ós õr szol gá la tát el lá tó tiszt ké pe sí té sé re vo nat ko zó kö ve -
tel mé nyek nek, és ren del kez zen az ab ban a mi nõ ség ben
 eltöltött jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal:

.1.1. el sõ tisz ti ké pe sí tés hez leg alább 12 hó nap, és

.1.2. pa rancs no ki ké pe sí tés hez leg alább 36 hó nap,
azon ban ez az idõ leg fel jebb 24 hó nap ra csök kent he tõ, ha
eb bõl leg alább 12 hó na pig ilyen ten ge ri szol gá la tot el sõ
tiszt ként tel je sí tett; és

.2. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-II/2 ré szé ben a 3000 BT és
an nál na gyobb ha jók pa rancs no ka i ra és el sõ tiszt je i re meg -
ha tá ro zott szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mény nek.

500 és 3000 BT kö zöt ti ha jók pa rancs no ka és el sõ tiszt je

3. Min den 500 és 3000 BT kö zöt ti ten ge ri ha jó
 parancsnoka és el sõ tiszt je ren del kez zen meg fe le lõ bi zo -
nyít vánnyal.

4. A ké pe sí tés re pá lyá zó min den sze mély:
.1. el sõ tisz ti ké pe sí tés hez fe lel jen meg az 500 BT vagy

an nál na gyobb ha jók na vi gá ci ós õr szol gá la tért fe le lõs
tiszt je i nek ké pe sí té sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek;

.2. pa rancs no ki ké pe sí tés hez fe lel jen meg az 500 BT
vagy na gyobb ha jók na vi gá ci ós õr szol gá la tért fe le lõs tiszt -
je i nek ké pe sí té sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek, és ren -
del kez zen leg alább 36 hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol -
gá lat tal ilyen mi nõ ség ben; azon ban ez az idõ leg fel jebb
24 hó nap ra csök kent he tõ, ha az ilyen ten ge ri szol gá lat ból
leg alább 12 hó na pot el sõ tisz ti be osz tás ban töl tött el; és

.3. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-II/2 ré szé ben az 500 és
3000 BT kö zöt ti ha jók pa rancs no ka i ra és el sõ tiszt je i re
meg ál la pí tott szak mai szint nek.

II/3 Szabály

Az 500 BT-nél kisebb bruttó ûrtartalmú hajók
parancsnokai és navigációs õrszolgálatot ellátó tisztjei

képesítésére vonatkozó kötelezõ minimális követelmények

Nem part men ti uta kon köz le ke dõ ha jók
1. Az 500 BT-nél ki sebb, nem part men ti uta kon köz le -

ke dõ ten ge ri ha jón szol gá la tot tel je sí tõ min den õr szol gá lat 



el lá tá sá ért fe le lõs tiszt ren del kez zen 500 BT vagy an nál
na gyobb ha jók ra meg kö ve telt meg fe le lõ ké pe sí tés sel;

2. Min den 500 BT-nél ki sebb, nem part men ti uta kon
köz le ke dõ ten ge ri ha jón szol gá la tot tel je sí tõ pa rancs nok
ren del kez zen az 500 és 3000 BT kö zöt ti ha jó kon pa rancs -
no ki be osz tás el lá tá sá ra jo go sí tó bi zo nyít vánnyal.

Part men ti uta kon köz le ke dõ ha jók
A na vi gá ci ós õr szol gá la tot el lá tó tiszt
3. Az 500 BT-nél ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ

ten ge ri ha jó kon szol gá la tot tel je sí tõ, a na vi gá ci ós õr szol -
gá la tot el lá tó min den tiszt ren del kez zen meg fe le lõ ké pe sí -
tés sel.

4. Az 500 BT-nél ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ
ha jók na vi gá ci ós õr szol gá la tát el lá tó tisz ti ké pe sí tés re
 pályázó min den je lölt:

.1. élet ko ra le gyen leg alább 18 év;

.2. ren del kez zen:

.2.1. spe ci á lis kép zés sel, be le ért ve az Igaz ga tás ál tal
meg kö ve telt kel lõ idõ tar ta mú meg fe le lõ ten ge ri szolgá -
latot, vagy

.2.2. leg alább há rom éves fe dél ze ti ága zat ban el töl tött
jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal;

.3. fe lel jen meg a IV. fe je zet ben ta lál ha tó sza bá lyok
azon vo nat ko zó elõ írásainak, ame lyek a Rá dió Sza bály zat -
tal össz hang ban a rá di ós szol gá lat el lá tá sá ra vo nat koz nak;
és

.4. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-II/3 ré szé ben az 500 BT-nél
ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ ha jók na vi gá ci ós
 õrszolgálatának el lá tá sá ért fe le lõs tiszt je i re meg ha tá ro zott
szak mai szint nek.

Ha jó pa rancs nok
5. Az 500 BT-nél ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ

ten ge ri ha jón szol gá la tot tel je sí tõ min den pa rancs nok ren -
del kez zen meg fe le lõ ké pe sí tés sel.

6. Az 500 BT-nél ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ
ha jók pa rancs no ki ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:

.1. élet ko ra le gyen leg alább 20 év;

.2. ren del kez zen leg alább 12 hó nap jó vá ha gyott ten ge ri 
szol gá lat tal mint na vi gá ci ós õr szol gá la tért fe le lõs tiszt;

.3. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-II/3 ré szé ben az 500 BT-nél
ki sebb, part men ti uta kon köz le ke dõ ha jók pa rancs no ka i ra
meg ha tá ro zott szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mény nek.

Fel men té sek
7. Az Igaz ga tás, ha úgy íté li, hogy a ha jó mé re te és az út 

kö rül mé nyei olya nok, me lyek sze rint je len Sza bály és az
STCW Sza bály zat A-II/3 ré sze összes kö ve tel mé nye i nek
al kal ma zá sa éssze rût len vagy ki vi he tet len, ed dig a mér té -
kig az ilyen ha jón vagy ha jó osz tá lyon szol gá la tot tel je sí tõ
ha jó pa rancs nok és na vi gá ci ós õr szol gá la tért fe le lõs tiszt
vo nat ko zá sá ban ki vé telt te het nek né hány kö te le zett ség
alól, szem elõtt tart va az azo kon a vi ze ken eset leg közle -
kedõ összes töb bi ha jó biz ton sá gát.

II/4 Szabály

A navigációs õrszolgálatban részt vevõ beosztott
személyekre vonatkozó kötelezõ minimális követelmények

1. Min den olyan be osz tott sze mély nek, aki 500 BT-s
vagy na gyobb ten ge ri ha jón a na vi gá ci ós õr szol gá lat tag ja -
ként szol gál, a ki kép zés alatt ál ló és a na vi gá ci ós õr szol gá -
lat ban szak tu dást nem igény lõ fel ada tot el lá tó be osz tot ta -
kat ki vé ve, szol gá la ta el lá tá sá hoz meg fe le lõ ké pe sí tés sel
kell ren del kez nie.

2. Az ilyen ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:
.1. élet ko ra leg alább 16 év le gyen;
.2. ren del kez zen:
.2.1. jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal, be le ért ve leg -

alább hat hó na pos gya kor la ti kép zést és ta pasz ta la tot; és
.2.2. be ha jó zás elõt ti vagy ha jón el vég zett spe ci á lis tan -

fo lyam mal, be le ért ve egy leg alább két hó na pos, jó vá ha -
gyott ide jû ten ge ri szol gá la tot; és

.3. fe lel jen meg az STCW Sza bály zat A-II/4 ré szé ben
le fek te tett szak mai el vá rá sok nak.

3. A 2.2.1. és 2.2.2. al pon tok kö ve tel mé nyei sze rin ti
ten ge ri szol gá lat, kép zés és ta pasz ta lat kap cso lód jon a
 navigációs õr szol gá lat fel ada ta i val, és fog lal ja ma gá ba a
ha jó pa rancs nok, az õr szol gá lat el lá tá sá ért fe le lõs tiszt
vagy kép zett be osz tott köz vet len irá nyí tá sa alatt vég zett
fel ada tok el lá tá sát.

4. A ten ge ré szek az il le tõ Fél dön té sé tõl füg gõ en je len
Sza bály elõ írásainak meg fe le lõ nek te kint he tõk, amennyi -
ben fe dél ze ti ága zat ban az adott be osz tás ban szol gál tak az
Egyez mény nek az érin tett Fél vo nat ko zá sá ban tör té nõ
 hatálybalépését meg elõ zõ utol só öt év leg alább egy éves
idõ sza ká ban.

III. Fejezet

GÉPÉSZETI ÁGAZAT

III/1 Sza bály

A személyzettel üzemeltetett géptérben a gépüzemi
õrszolgálat ellátásáért felelõs tiszt, és az idõszakosan

személyzet nélkül üzemeltetett géptérben ügyeletre
kijelölt gépszemélyzet képesítésére vonatkozó minimális

követelmények

1. A 750 kW vagy na gyobb fõ gép tel je sít mé nyû ten ge ri
ha jó kon sze mély zet tel el lá tott gép tér ben a gép üze mi
 õrszolgálat el lá tá sá ért fe le lõs min den tiszt vagy az idõ sza -
ko san sze mély zet nél kü li gép tér ben ki je lölt min den ügye -
le tes gép tiszt ren del kez zen meg fe le lõ ké pe sí tés sel.

2. Az ilyen ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:
.1. élet ko ra leg alább 18 év le gyen;
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.2. az STCW Sza bály zat A-III/1 sza kasz ren del ke zé se i -
nek meg fele lõen leg alább hat hó na pos ten ge ri szol gá lat tal
ren del kez zen a gé pé sze ti ága zat ban; és

.3. ré sze sül jön leg alább 30 hó na pos kép zés ben, amely
ma gá ban fog lal egy ha jón tör té nõ, a jó vá ha gyott gyakor -
lati vizs ga könyv ben iga zolt gya kor la ti kép zést, va la mint
fe lel jen meg az STCW Sza bály zat A-III/1 ré szé ben meg -
ha tá ro zott szak mai kö ve tel mény nek.

III/2 Szabály

A 3000 kW és annál nagyobb fõgépteljesítményû hajók
gépüzemvezetõire és másodgéptisztjeire vonatkozó

minimális követelmények

1. A 3000 kW fõ gép tel je sít mé nyû és na gyobb ten ge ri
ha jók min den gép üzem ve ze tõ je és má sod gép tiszt je ren -
del kez zen a meg fe le lõ ké pe sí tés sel.

2. Az ilyen ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:
.1. fe lel jen meg a gép üze mi õr szol gá lat el lá tá sá ért fe le -

lõs tiszt ké pe sí té sé re vo nat ko zó elõ írásoknak, és
.1.1. a má sod gép tisz ti ké pe sí tés hez ren del kez zen leg -

alább 12 hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal gép -
tiszt je lölt ként vagy gép tiszt ként, és

.1.2. a gép üzem ve ze tõi ké pe sí tés el nye ré sé hez ren del -
kez zen leg alább 36 hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat -
tal, ami bõl leg alább 12 hó na pot olyan fe le lõs gép tisz ti
 beosztásban töl tött, amely hez má sod gép tisz ti ké pe sí tés
szük sé ges; és

.2. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-III/2 ré szé ben meg ha tá ro zott
szak mai kö ve tel mény nek.

III/3 Szabály

A 750 kW és 3000 kW közötti fõgépteljesítményû hajók
gépüzemvezetõinek és másodgéptisztjeinek képesítésére

vonatkozó minimális követelmények

1. A 750 és 3000 kW kö zöt ti fõ gép tel je sít mé nyû ten -
geri ha jók min den gép üzem ve ze tõ je és má sod gép tiszt je
ren del kez zen a meg fe le lõ ké pe sí tés sel.

2. Az ilyen ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:
.1. fe lel jen meg a gép üze mi õr szol gá lat el lá tá sá ért fe le -

lõs tiszt ké pe sí té sé re vo nat ko zó elõ írásoknak, és
.1.1. a má sod gép tisz ti ké pe sí tés hez ren del kez zen leg -

alább 12 hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal gép -
tiszt je lölt ként vagy gép tiszt ként, és

.1.2. a gép üzem ve ze tõi ké pe sí tés el nye ré sé hez ren del -
kez zen leg alább 24 hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat -
tal, ami bõl leg alább 12 hó na pot olyan fe le lõs gép tisz ti
 beosztásban töl tött, amely hez má sod gép tisz ti ké pe sí tés
szük sé ges; és

.2. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-III/3 ré szé ben meg ha tá ro zott
szak mai szint nek.

3. Min den gép tiszt, aki má sod gép tisz ti szol gá lat el lá tá -
sá ra jo go sult 3000 kW-os vagy an nál na gyobb fõ gép tel je -
sít mé nyû ha jó kon, gép üzem ve ze tõi be osz tást is el lát hat
3000 kW-nál ki sebb fõ gép tel je sít mé nyû ha jó kon, fel té ve,
hogy leg alább 12 hó nap jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal
ren del ke zik fe le lõs gép tisz ti be osz tás ban és a bizonyít -
ványa er re fel jo go sít ja.

III/4 Szabály

A személyzettel ellátott géptérben a gépüzemi õrszolgálat 
tagjaként, valamint az idõszakosan személyzet nélküli

géptérben szolgálatot teljesítõ beosztottak képesítésére
vonatkozó minimális követelmények

1. Min den olyan be osz tott nak, aki 750 kW vagy
 nagyobb fõ gép tel je sít mé nyû ten ge ri ha jón a gép üze mi
 õrszolgálat tag ja ként szol gál, vagy az idõ sza ko san sze -
mély zet nél kü li gép tér ben szol gá lat el lá tá sá ra jo go sult,
a ki kép zés alatt ál ló és szak tu dást nem igény lõ fel ada tot
 ellátó be osz tot ta kat ki vé ve, szol gá la ta el lá tá sá hoz meg -
felelõ ké pe sí tés sel kell ren del kez nie.

2. Az ilyen ké pe sí tés re pá lyá zó min den je lölt:
.1. élet ko ra leg alább 16 év le gyen;
.2. ren del kez zen:
.2.1. jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal, be le ért ve leg -

alább hat hó na pos gya kor la ti kép zést és ta pasz ta la tot, és
.2.2. be ha jó zá sa elõtt vagy ha jón ré sze sül jön spe ci á lis

kép zés ben és tel je sít sen leg alább két hó na pos ide jû, jó vá -
ha gyott ten ge ri szol gá la tot; és

.3. fe lel jen meg az STCW Sza bály zat A-III/4 ré szé ben
le fek te tett szak mai el vá rá sok nak.

3. A 2.2.1. és 2.2.2. al pon tok kö ve tel mé nyei sze rin ti
ten ge ri szol gá lat, kép zés és gya kor lat kap cso lód jon a gép -
üze mi õr szol gá lat fel ada ta i val, és fog lal ja ma gá ba egy
kép zett gép tiszt vagy kép zett be osz tott köz vet len irányí -
tása alatt vég zett fel ada tok el lá tá sát.

4. A ten ge ré szek az il le tõ Fél dön té sé tõl füg gõ en je len
Sza bály elõ írásainak meg fe le lõ nek te kint he tõk, ha a gé pé -
sze ti ága zat ban az adott be osz tás ban szol gál tak az Egyez -
mény nek az érin tett Fél vo nat ko zá sá ban tör té nõ ha tály ba lé -
pé sét meg elõ zõ utol só öt év leg alább egy éves idõ sza ká ban.

IV. Fejezet

RÁDIÓTÁVKÖZLÉS ÉS RÁDIÓSZEMÉLYZET

Ma gya rá zó meg jegy zés:
A rá di ós õr szol gá lat ra vo nat ko zó kö te le zõ elõ írásokat

a Rá dió Sza bály zat és az 1974. évi mó do sí tott „Élet biz ton -



ság a ten ge ren” tár gyú nem zet kö zi egyez mény tar tal maz -
za. A rá dió be ren de zé sek üze mel te té sé re vo nat ko zó elõ -
írásokat az 1974. évi mó do sí tott „Élet biz ton ság a ten ge -
ren” tár gyú nem zet kö zi egyez mény és a Szer ve zet ál tal
 elfogadott irány el vek tar tal maz zák.

IV/1 Szabály

Alkalmazás

1. A 3. pont elõ írásainak ki vé te lé vel je len fe je zet ren -
del ke zé se it olyan ha jók rá dió sze mély ze té re kell alkal -
mazni, amely a mó do sí tott 1974. évi „Élet biz ton ság a ten -
ge ren” tár gyú nem zet kö zi egyez mény ál tal sza bá lyo zott
Ál ta lá nos Ten ge ri Vész jel zõ és Biz ton sá gi Rend szer ben
(GMDSS) üze mel.

2. 1999. feb ru ár 1-jé ig az 1974. évi „Élet biz ton ság
a ten ge ren” tár gyú nem zet kö zi egyez mény 1992. feb -
ruár 1. elõtt ha tály ban lé võ elõ írásainak meg fe le lõ ha jó rá -
diós sze mély ze té nek tel je sí te nie kell a ten ge ré szek kép zé -
sé rõl, ké pe sí té sé rõl és az õr szol gá lat el lá tá sá ról  szóló
1978. évi nem zet kö zi egyez mény 1992. de cem ber 1. elõtt
ha tá lyos ren del ke zé se it.

3. Az olyan ha jó kon szol gá la tot tel je sí tõ rá dió sze mély -
zet re, amely a SO LAS Egyez mény IV. fe je ze te sze rint
nem kö te les meg fe lel ni a GMDSS elõ írásainak, a je len
 fejezet sza bá lyai nem kö te le zõ ek. Ugyan ak kor az ilyen
 hajók rá dió sze mély ze te fe lel jen meg a Rá dió Sza bály zat
elõ írásainak. Az Igaz ga tás nak biz to sí ta nia kell azt, hogy
az ilyen rá dió sze mély zet a Rá dió Sza bály zat nak meg fele -
lõen ki adott vagy el is mert bi zo nyít vánnyal ren del kez zék.

IV/2 Szabály

A GMDSS rádiókezelõk képesítésére vonatkozó
kötelezõ minimális elõ írások

1. A GMDSS rend szer ha tá lya alá tar to zó ha jó kon a
 rádiószolgálat el lá tá sá ért fe le lõs vagy rá di ós fel ada to kat
el lá tó min den sze mély ren del kez zen a GMDSS-re vo nat -
ko zó, az Igaz ga tás ál tal a Rá dió Sza bály zat ren del ke zé sé -
vel össz hang ban ki adott vagy el is mert meg fe le lõ bi zo nyít -
vánnyal.

2. Ezen fe lül, min den olyan ha jón, amely nek a mó do sí -
tott 1974. évi „Élet biz ton ság a ten ge ren” tár gyú nemzet -
közi egyez mény sze rin ti rá dió ál lo más sal kell ren del kez -
nie, a je len sza bály nak meg fe le lõ ké pe sí tés re pá lyá zó min -
den je lölt:

.1. élet ko ra leg alább 18 év le gyen;

.2. ré sze sül jön a jó vá ha gyott kép zés ben, és fe lel jen
meg az STCW Sza bály zat A-IV/2 ré szé ben meg ha tá ro zott
szak mai kö ve tel mény nek.

V. Fejezet

BIZONYOS HAJÓTÍPUSOKON SZOLGÁLÓ
SZEMÉLYEK SPECIÁLIS KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEI

V/1 Szabály

Tartályhajók parancsnokainak, tisztjeinek
és beosztottjainak képzésére és képesítésére
vonatkozó kötelezõ minimális követelmények

1. A tar tály ha jók ra ko má nyá val és ra ko dó be ren de zé -
se i vel kap cso la tos kü lön le ges fel ada to kat el lá tó és az ez zel 
össze füg gõ fe le lõs sé get vi se lõ tisz tek és be osz tot tak a
VI/1 sza bály ál tal elõ írt kép zé sen túl me nõ en vé gez ze nek
el jó vá ha gyott par ti tûz vé del mi tan fo lya mot, és ren del kez -
ze nek:

.1. leg alább há rom hó na pos jó vá ha gyott ten ge ri szol gá -
lat tal a meg fe le lõ is me re tek és biz ton sá gos üze mel te té si
gya kor lat el sa já tí tá sa cél já ból; vagy

.2. vé gez ze nek el olyan, a tar tály ha jók meg is me ré sét
cél zó jó vá ha gyott tan fo lya mot, amely leg alább az STCW
Sza bály zat A-V/1 ré szé ben az ilyen tan fo lya mok ra vo nat -
ko zó tan terv nek meg fe lel,

mind azon ál tal az Igaz ga tás az .1. al pont ban elõ írt nál
 rövidebb idõ tar ta mú fel ügye let mel lett el lá tott ten ge ri
szol gá la tot is el fo gad hat, fel té ve, hogy:

.3. az így el fo ga dott idõ tar tam leg alább egy hó na pos;

.4. a tar tály ha jó 3000 BT-nél ki sebb ûr tar tal mú;

.5. a kér dé ses idõ tar tam alatt a tar tály ha jó egy út ja sem
hosszabb idõ tar ta mú 72 órá nál;

.6. a tar tály ha jó üze mel te té si jel lem zõi, az adott idõ -
szak alatt az utak szá ma és az el vég zett be- és ki ra ká si mû -
ve le tek le he tõ vé te szik a meg sze rez ni kí vánt azo nos tu dás -
szint és gya kor lat el nye ré sét.

2. A ha jó pa rancs no kok, gép üzem ve ze tõk, el sõ tisz tek,
má sod gép tisz tek és bár mely, a be ra ká sért, ki ra ká sért, át ra -
ká sért vagy ra ko mány ke ze lé sért köz vet len fe le lõs ség gel
bí ró sze mély az 1.1. és 1.2. al pon tok ren del ke zé se in túl -
menõen:

.1. ren del kez ze nek be osz tá suk el lá tá sá hoz meg fe le lõ
ta pasz ta lat tal az zal a tar tály ha jó tí pus sal kap cso lat ban,
ahol szol gál nak;

.2. vé gez ze nek el egy olyan jó vá ha gyott spe ci á lis kép -
zé si prog ra mot, amely leg alább az STCW Sza bály zat
A-V/1 ré szé ben le fek te tett azon tár gya kat ma gá ban fog -
lalja, ame lyek az olaj szál lí tó, ve gyi áru-szál lí tó és csepp -
folyósított gáz szál lí tó tar tály ha jók kö zül azon a hajó -
típuson tör té nõ fel adat el lá tá sá ra vo nat koz nak, ahol szol -
gál nak.

3. Az Egyez mény nek va la me lyik Fél re néz ve tör té nõ
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két éven be lül a 2.2. al pont ban fog -
lalt kö ve tel mé nyek nek az a ten ge rész fe lel meg, aki a meg -
elõ zõ öt éven be lül az adott tar tály ha jó tí pu son és a meg -
felelõ be osz tás ban leg alább egy év szol gá la ti idõt ho zott
ér dem be.
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4. Az Igaz ga tás nak in téz ked nie kell, hogy az 1. és
2. pon tok ren del ke zé sei sze rin ti kép zett ség gel ren del ke zõ
ha jó pa rancs no kok és tisz tek ré szé re a meg fe le lõ bi zo nyít -
vány ke rül jön ki ál lí tás ra, vagy a meg lé võ bi zo nyít vá nyok
kel lõ ér vé nye sí té se meg tör tén jen. Min den ilyen mó don
ké pe sí tett be osz tott sze mély szá má ra ki kell ál lí ta ni a meg -
fe le lõ bi zo nyít ványt.

V/2 Szabály

Ro-Ro személyhajók parancsnokainak, tisztjeinek,
beosztottainak és a személyzet egyéb tagjainak képzésére 

és képesítésére vonatkozó kötelezõ minimális
követelmények

1. Je len Sza bály a nem zet kö zi uta kon köz le ke dõ
Ro-Ro sze mély ha jók pa rancs no ka i ra, tiszt je i re, be osz tot -
ta i ra és a sze mély zet más tag ja i ra vo nat ko zik. Az Igaz ga tá -
sok ha tá roz zák meg e Sza bá lyok al kal maz ha tó sá gát a te rü -
le ti vi ze i ken köz le ke dõ Ro-Ro sze mély ha jó kon szol gá la -
tot tel je sí tõ sze mé lyek vo nat ko zá sá ban.

2. Ro-Ro sze mély ha jó kon tör té nõ al kal ma zá suk elõtt
a ten ge ré szek nek az aláb bi 4., 5., 6., 7. és 8. pon tok elõ -
írásainak meg fe le lõ, fel adat kö rük tõl, be osz tá suk tól és
 felelõsségüktõl füg gõ kép zé sen kell részt ven ni ük.

3. A 4., 7. és 8. pon tok nak meg fe le lõ kép zés re kö te le -
zett sze mé lyek nek, öt év nél nem hosszabb idõ sza kon ként
az elõ irány zott is me ret fel újí tó kép zé sen kell részt ven -
niük, vagy iga zol ni uk kell, mi sze rint a meg elõ zõ öt éves
idõ szak fo lya mán el sa já tí tot ták az elõ írt szak mai isme -
reteket.

4. Azok nak a ha jó pa rancs no kok nak, tisz tek nek és
egyéb sze mé lyek nek, akik Ro-Ro sze mély ha jó kon a ri a dó -
lis ta sze rint kö te le zet tek vész hely zet ben az uta sok nak se -
gít sé get nyúj ta ni, az STCW Sza bály zat A-V/2 ré szé nek
1. pont ja sze rint meg ha tá ro zott, a sze mé lyek nagy lét szá -
mú cso port já nak irá nyí tá sá val kap cso la tos is me re tek el sa -
já tí tá sá ra szol gá ló kép zés ben kell ré sze sül ni ük.

5. Ro-Ro sze mély ha jó kon kü lön le ges fel ada to kat el lá -
tó és fe le lõs ség gel bí ró ha jó pa rancs no kok nak, tisz tek nek
és egyéb sze mé lyek nek az STCW Sza bály zat A-V/2 ré szé -
nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott ha jó is me re ti tan fo lya mot
kell vé gez ni ük.

6. A sze mély zet azon tag jai, akik Ro-Ro sze mély ha jó
utas te ré ben az uta sok kal köz vet le nül kap cso ló dó szol gá la -
tot lát nak el, az STCW Sza bály zat A-V/2 ré szé nek 3. pont -
já ban meg ha tá ro zott, a biz ton ság ra vo nat ko zó kép zés ben
kell ré sze sül ni ük.

7. Pa rancs nok nak, el sõ tiszt nek, gép üzem ve ze tõ nek,
má sod gép tiszt nek és más, Ro-Ro sze mély ha jón az uta sok
be- és ki ha jó zá sá ért, a ra ko mány be- és ki ra ká sá ért és rög -
zí té sé ért, vagy a ha jó test nyí lá sa i nak zá rá sá ért köz vet le nül 
fe le lõs sze mély nek, az uta sok és a ra ko mány biz ton sá gá -
val, va la mint a ha jó test ép sé gé vel, víz men tes sé gé vel kap -

cso la tos, az STCW Sza bály zat A-V/2 sza ka szá nak
4. pont já ban elõ írt jó vá ha gyott kép zés ben kell részesül -
niük.

8. Pa rancs nok nak, el sõ tiszt nek, gép üzem ve ze tõ nek,
má sod gép tiszt nek és más, Ro-Ro sze mély ha jó kon vész -
hely zet ben az uta sok biz ton sá gá ért fe le lõs sze mély nek, a
vész hely ze tek ke ze lé sé vel és az em be ri ma ga tar tás sal kap -
cso la tos is me re tek el sa já tí tá sa cél já ból, az STCW Sza -
bály zat A-V/2 sza ka szá nak 5. pont já ban elõ írt jó vá ha gyott 
kép zés ben kell ré sze sül ni.

9. Az Igaz ga tá sok nak biz to sí ta ni uk kell, hogy az el vég -
zett kép zé se ket a meg fe le lõ ok mány ki ál lí tá sa út ján iga -
zol ják mind azon sze mé lyek szá má ra, akik a je len Sza bály -
ban meg ha tá ro zott ké pe sí tést meg sze rez ték.

V/3. Szabály

Nem Ro-Ro személyhajónak minõsülõ személyhajón
szolgálatot teljesítõ parancsnokok, tisztek, legénység
és a személyzet más tagjai képzésére és minõsítésére

vonatkozó kötelezõ, minimális követelmények

1. Ezt a sza bályt kell al kal maz ni a nem zet kö zi uta kon
köz le ke dõ nem Ro-Ro sze mély ha jó nak mi nõ sü lõ sze -
mély ha jó pa rancs no ká ra, tiszt jé re, le gény sé gé nek és a sze -
mély ze té nek más tag ja i ra vo nat ko zó an. Az Igaz ga tá sok
ha tá roz zák meg ezek nek a sza bá lyok nak az al kal maz ha tó -
sá gát a te rü le ti vi ze i ken köz le ke dõ sze mély ha jó kon szol -
gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek vo nat ko zá sá ban.

2. Nem Ro-Ro sze mély ha jó nak mi nõ sü lõ sze mély ha jón
va ló szol gá lat tel je sí tést meg elõ zõ en a ten ge ré szek nek az
aláb bi 4., 5., 6., 7. és 8. pon tok elõ írásainak meg fe le lõ, fel -
adat kö rük tõl, be osz tá suk tól és fe le lõs sé gük tõl füg gõ kép -
zé sen kell részt ven ni ük.

3. Azok nak a ten ge ré szek nek, akik re vo nat ko zó an kö -
ve tel mény az aláb bi 4., 7. és 8. pon tok sze rin ti kép zés ben
va ló rész vé tel, kö te le sek öt évet nem meg ha la dó idõ sza -
kon ként is me ret fel újí tó kép zé sen részt ven ni, vagy iga zol -
ni uk kell azt, hogy a meg elõ zõ öt éves idõ szak fo lya mán az
elõ írt szak mai is me re te ket el sa já tí tot ták.

4. A sze mély zet nek azok a tag jai, akik a ri a dó jegy zék -
ben, sze mély ha jó kon uta sok nak tör té nõ vész hely ze ti
 segélynyújtásra van nak ki je löl ve, kö te le sek az STCW
Sza bály zat A-V/3. rész 1. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a
sze mé lyek nagy lét szá mú cso port já nak irá nyí tá sa tár gyú
kép zést el vé gez ni.

5. Sze mély ha jó pa rancs no ka, tiszt je és sze mély ze té nek 
meg ha tá ro zott szol gá la ti kö tel mek kel és fe le lõs ség gel fel -
ru há zott tag jai szá má ra, kö te le zõ részt ven ni az STCW
Sza bály zat A-V/3. rész 2. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha jó is me re ti kép zés ben.



6. A ha jó sze mély zet nek azon tag jai szá má ra, akik a ha -
jón szál lí tott sze mé lyek nek köz vet len szol gál ta tást nyúj ta -
nak, kö te le zõ részt ven ni az STCW Sza bály zat A-V/3. rész 
3. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott biz ton sá gi kép zés ben.

7. Pa rancs nok, el sõ tiszt és a sze mély zet más be osz tá sú
tag jai, akik a ha jón szál lí tott sze mé lyek be- és kihajózá -
sáért fe lel nek, kö te le sek részt ven ni az STCW Sza bály zat
A-V/3. ré szé nek 4. pont já ban meg ha tá ro zott, a ha jón szál -
lí tott sze mé lyek biz ton sá gá ról  szóló kép zés ben.

8. Pa rancs nok, el sõ tiszt, gép üzem ve ze tõ, má sod gép -
tiszt és a sze mély zet más tag jai, akik vész hely zet ben a ha -
jón szál lí tott sze mé lyek biz ton sá gá ért fe lel nek, kö te le sek
el vé gez ni az STCW Sza bály zat A-V/3. ré szé nek 5. pont já -
ban meg ha tá ro zott, a vész hely ze tek ke ze lé sé vel és az em -
be ri ma ga tar tás sal kap cso la tos is me re tek el sa já tí tá sá ra irá -
nyu ló kép zést.

9. Az Igaz ga tá sok nak biz to sí ta ni uk kell, hogy a kép zé -
sek el vég zé sé rõl a meg fe le lõ ok mány ki ál lí tá sa út ján
mind azon sze mé lyek iga zo lást kap ja nak, akik a je len
 Szabályban meg ha tá ro zott ké pe sí tést meg sze rez ték.

VI. Fejezet

VÉSZHELYZET, MUNKAVÉDELEM, EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS ÉS TÚLÉLÉSI FELADATOK

VI/1 Szabály

A tengerészek általános és biztonsági alapképzésére és
oktatására vonatkozó kötelezõ minimális követelmények

A ten ge ré szek ré sze sül je nek az STCW Sza bály zat
A-VI/1 ré szé ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos és biz ton sá gi
alap kép zés ben, és fe lel je nek meg az azok ban meg ha tá ro -
zott szak mai szín vo nal nak.

VI/2 Sza bály

Túlélési jármûvek, felkutató csónakok és gyorsjáratú
felkutató csónakok kezelésére vonatkozó jártassági

bizonyítványok kiadásának minimális kötelezõ
követelményei

1. A túl élé si jár mû vek és fel ku ta tó csó na kok – a gyors -
já ra tú fel ku ta tó csó na ko kat ki vé ve – jár tas sá gi bizonyít -
ványáért pá lyá zó min den sze mély:

.1. élet ko ra le gyen leg alább 18 év;

.2. ren del kez zen leg alább 12 hó nap jó vá ha gyott ten ge ri 
szol gá lat tal, vagy vé gez zen el egy jó vá ha gyott ki kép zõ
tan fo lya mot, és ren del kez zen leg alább hat hó na pos jó vá -
ha gyott ten ge ri szol gá lat tal; és

.3. fe lel jen meg an nak a szak mai szint nek, amit az
STCW Sza bály zat A-VI/2 ré szé nek 1., 2., 3. és 4. pont ja
a túl élé si jár mû vek és a fel ku ta tó csó na kok jár tas sá gi bi zo -
nyít vá nya i val kap cso lat ban elõ ír.

2. A gyors já ra tú fel ku ta tó csó na kok jár tas sá gi bi zo -
nyít vá nyá ért pá lyá zó min den sze mély:

.1. ren del kez zen a gyors já ra tú fel ku ta tó csó na ko kat ki -
vé ve a túl élé si jár mû vek és a fel ku ta tó csó na kok jár tas sá gi
bi zo nyít vá nyá val;

.2. vé gez zen el jó vá ha gyott ki kép zõ tan fo lya mot; és

.3. fe lel jen meg an nak a szak mai szint nek, amit az
STCW Sza bály zat A-VI/2 ré szé nek 5., 6., 7. és 8. pont ja
a gyors já ra tú fel ku ta tó csó na kok jár tas sá gi bizonyítvá -
nyaival kap cso lat ban elõ ír.

VI/3 Szabály

Az emelt szintû tûzoltó tanfolyamokra vonatkozó
minimális kötelezõ követelmények

1. A tûz ol tá si te vé keny ség irá nyí tá sá ra jo go sult ten ge -
ré szek si ke re sen vé gez zék el az STCW Sza bály zat VI/3 ré -
sze elõ írásainak meg fe le lõ, a tûz ol tás tech ni ká já val, azon
be lül is fõ ként a szer ve zés sel, tak ti ká val és irá nyí tás sal
kap cso la tos emelt szin tû tan fo lya mot, és fe lel je nek meg a
Sza bály zat ban meg ha tá ro zott szak mai kö ve tel mény nek.

2. Ahol az emelt szin tû tûz ol tó tan fo lyam nem ré sze a
ki adott bi zo nyít vány hoz szük sé ges kép zés nek, ott spe ci á -
lis bi zo nyít ványt vagy írá sos iga zo lást kell ki ál lí ta ni, je lez -
ve, hogy a bi zo nyít vány tu laj do no sa el vé gez te az emelt
szin tû tûz ol tó tan fo lya mot.

VI/4 Szabály

Az elsõsegéllyel és egészségügyi ellátással kapcsolatos
kötelezõ minimális követelmények

1. A ha jó kon el sõ se gély nyúj tás ra jo go sult sze mé lyek
fe lel je nek meg az STCW Sza bály zat A-VI/4 rész 1., 2. és
3. pont ja i ban elõ írt, az el sõ se gély nyúj tás ra vo nat ko zó
szak mai szint nek.

2. A ha jó kon egész ség ügyi el lá tás ra jo go sult sze mé -
lyek fe lel je nek meg az STCW Sza bály zat A-VI/4 rész
4., 5. és 6. pont ja i ban elõ írt, az egész ség ügyi el lá tás ra
 vonatkozó szak mai szint nek.

3. Ahol az el sõ se gély nyúj tás sal és egész ség ügyi el lá -
tás sal kap cso la tos kép zés nem ré sze a ki adott bi zo nyít -
vány hoz szük sé ges kép zés nek, ott spe ci á lis bi zo nyít ványt
vagy írá sos iga zo lást kell ki ál lí ta ni, je lez ve, hogy a bi zo -
nyít vány tu laj do no sa el vé gez te az el sõ se gély nyúj tás sal és
egész ség ügyi el lá tás sal kap cso la tos kép zést.

406 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 11. szám



11. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 407

VII. Fejezet

ALTERNATÍV (KETTÕS) KÉPESÍTÉS

VII/1 Szabály

Az alternatív képesítések kiadása

1. A je len mel lék let II. és III. fe je ze té ben a ké pe sí té sek -
re vo nat ko zó elõ írásoktól el té rõ en a Fe lek vá laszt hat nak
úgy, hogy az e fe je ze tek elõ írásaiban em lí tet tek tõl el té rõ
bi zo nyít vá nyo kat ad nak ki, vagy ki adá sá ra ad nak fel ha tal -
ma zást, fel té ve, hogy

.1. a bi zo nyít vány ban és a ér vé nye sí té si ok mány ban
meg ha tá ro zott kap cso ló dó fel ada tok és fe le lõs sé gi szin tek
ki vá lasz tá sa az STCW Sza bály zat A-II/1, A-II/2, A-II/3,
A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, és A-IV/2 ré sze i bõl tör -
tént, vagy azok kal meg egye zik;

.2. a ké pe sí tés re pá lyá zó je löl tek el vé gez ték a jó vá ha -
gyott kép zést és ok ta tást és meg fe lel nek azok nak a szak -
mai kö ve tel mé nyek kel kap cso la tos elõ írásoknak, ame lyek 
az STCW Sza bály zat vo nat ko zó ré sze i ben ke rül tek meg -
ha tá ro zás ra, va la mint Sza bály zat A-VII/1 ré szé vel össz -
hang ban azok kal a fel adat kö rök kel és szin tek kel, ame lyek
a bi zo nyít vány ban és a ér vé nye sí té si ok mány ban sze re pel -
nek;

.3. a ké pe sí tés re pá lyá zó je löl tek ren del kez nek a bi zo -
nyít vány ban sze rep lõ fel adat kö rök nek és szin tek nek meg -
fe le lõ jó vá ha gyott ten ge ri szol gá lat tal. A ten ge ri szol gá lat
mi ni má lis idõ tar ta ma azo nos le gyen je len mel lék let II. és
III. fe je ze té ben elõ írt ten ge ri szol gá la ti idõ vel. Mind azon -
ál tal a ten ge ri szol gá lat mi ni má lis idõ tar ta ma nem le het
ke ve sebb, mint amit az STCW Sza bály zat A-VII/2 ré sze
elõ ír;

.4. a na vi gá ci ós fel adat kö rök vég re haj tá si szint jé re
 vonatkozó ké pe sí tés re pá lyá zó je löl tek fe lel je nek meg
a IV. fe je zet vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek, rá dió szol gá lat
el lá tá sá hoz pe dig a Rá dió Sza bály zat kö ve tel mé nye i -
nek; és

.5. a bi zo nyít vá nyok ki adá sa az I/9 Sza bály nak, és az
STCW Sza bály zat VII. fe je ze té nek meg fele lõen tör tén jen.

2. A je len fe je zet re hi vat koz va bi zo nyít ványt csak ak -
kor le het ki ál lí ta ni, ha a Fél a IV. Cikk és az I/7 Sza bály ér -
tel mé ben a Szer ve ze tet tá jé koz tat ta.

VII/2 Szabály

A tengerészek képesítése

Min den ten ge rész, aki az STCW Sza bály zat II. fe je zet
A-II/1, A-II/2, A-II/3 vagy A-II/4, a III. fe je zet A-III/1,
A-III/2, A-III/4 vagy a IV. fe je zet A-IV/2 táb lá za ta i ban
meg ha tá ro zott bár mi lyen fel ada tot vagy fel adat kört lát el,
ren del kez zen meg fe le lõ ké pe sí tés sel.

VII/3 Szabály

Az alternatív bizonyítványok kiállítását szabályozó
alapelvek

1. Bár mely Fél, amely az al ter na tív bi zo nyít vá nyok ki -
ál lí tá sát vagy a ki ál lí tás ra va ló fel ha tal ma zást vá laszt ja,
biz to sít sa az aláb bi alap el vek tel je sí té sét:

.1. nem le het al ter na tív ké pe sí té si rend szert ér vé nye sí -
te ni, csak ha az biz to sít ja a ten ge ri biz ton ság nak az egyéb
fe je ze tek ben elõ írt fo kát, és a szennye zés vo nat ko zá sá ban
olyan meg elõ zõ ha tás sal bír, ami az egyéb fe je ze tek elõ -
írásaival leg alább azo nos; és

.2. bár mely, je len fe je zet alap ján az al ter na tív ké pe sí té -
sek kel kap cso lat ban ki adott ren de let fe lel jen meg a bi zo -
nyít vá nyok fel cse rél he tõ sé ge alap el vé nek azon bi zo nyít -
vá nyok vo nat ko zá sá ban, ame lyek ki ál lí tá sa más fe je ze tek
alap ján tör tént.

2. Az 1. pont ban em lí tett fel cse rél he tõ sé gi alap elv biz -
to sít sa, hogy

.1. a II. és/vagy III. fe je zet ren del ke zé sei alap ján ké pe sí -
tett ten ge ré szek, va la mint azok, akik a VII. fe je zet alap ján
sze rez tek ké pe sí tést, szol gál has sa nak olyan ha jó kon, ame -
lyek vagy ha gyo má nyos, vagy egyéb szer ve ze ti fel épí tés -
sel üze mel nek; és

.2. a ten ge ré szek ki kép zé se va la mely meg ha tá ro zott
fel adat ra nem olyan mó don tör tént, amely csor bít hat ja más 
irá nyú szak mai ké pes sé ge i ket.

3. Je len fe je zet kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ bár mely
bi zo nyít vány ki ál lí tá sá nál az aláb bi alap el ve ket kell figye -
lembe ven ni:

.1. al ter na tív bi zo nyít vá nyok ki ál lí tá sa nem irá nyul hat:

.1.1. a ha jó sze mély zet lét szá má nak csök ken té sé re;

.1.2. a szak ma tisz tes sé gé nek alá ásá sá ra, a ten ge ré szek
szak tu dá sá nak le já ra tá sá ra; vagy

.1.3. a kom bi nált gé pé sze ti és fe dél ze ti tisz ti õr szol gá -
lat ban be osz tás olyan sze mély re tör té nõ át ru há zá sá ra bár -
me lyik õr szol gá lat ide jé re, aki csak egy ké pe sí tés sel ren -
del ke zik; és

.2. a ha jót irá nyí tó sze mélyt pa rancs nok nak kell ki ne -
vez ni és a ha jó pa rancs nok és má sok jog ál lá sát és te kin té -
lyét az al ter na tív ké pe sí tés sel kap cso la to san sem mi lyen
ren del ke zés hát rá nyo san ne érint se.

4. Je len Sza bály 1. és 2. pont ja i ban lé võ alap el vek biz -
to sít sák mind a fe dél ze ti, mind a gép tisz tek szak kép zett sé -
gé nek fenn tar tá sát.

VIII. Fejezet

ÕRSZOLGÁLAT

VIII/1 Szabály

A szolgálat ellátására való alkalmasság

1. Min den Igaz ga tás a ki me rült ség meg elõ zé se ér de ké ben:
.1. az õr szol gá lat ban részt ve võ sze mé lyek nek pi he nõ -

idõt ve zes sen be, és haj tas son vég re; és



.2. ír ja elõ, hogy az õr szol gá la ti rend szer olyan le gyen,
hogy az õr szol gá lat ban részt ve võ sze mé lyek te vé keny sé -
gé re a ki me rült ség ne le gyen ha tás sal, és hogy a szol gá lat
meg szer ve zé se olyan le gyen, hogy az út kez de te utá ni el sõ
õr szol gá lat ban, majd az azt kö ve tõ vál tá sok ban részt ve võ
sze mé lyek kel lõ kép pen ki pi hen tek és a szol gá lat ra min den 
te kin tet ben al kal ma sak le gye nek.

VIII/2 Szabály

Az õrszolgálattal kapcsolatos elõ írások és követendõ
alapelvek

1. Az Igaz ga tá sok hív ják fel az üze mel te tõ tár sa sá gok,
ha jó pa rancs no kok, gép üzem ve ze tõk és az õr szol gá lat ban
részt ve võ összes sze mély fi gyel mét az STCW Sza bály zat
azon el ve i re, alap el ve i re és elõ írásaira, ame lye ket a fenn -
ál ló kö rül mé nyek nek és hely zet nek meg fe le lõ fo lya ma tos
biz ton sá gos õr szol gá lat vagy õr szol gá la tok összes ten ge ri
ha jón min den idõ ben tör té nõ fenn tar tá sá nak biz to sí tá sá -
hoz be kell tar ta ni.

2. Az Igaz ga tá sok kö te lez zék min den ten ge ri ha jó pa -
rancs no kát an nak biz to sí tá sá ra, hogy az õr szol gá lat tal
kap cso la tos in téz ke dé sek meg fe lel je nek a biz ton sá gos õr -
szol gá lat vagy õr szol gá la tok fenn tar tá sá ra vo nat ko zó kö -
ve tel mé nyek nek, figye lembe vé ve a fenn ál ló kö rül mé nye -
ket és hely ze tet, és hogy a pa rancs nok ál ta lá nos irá nyí tá sá -
val:

.1. a na vi gá ci ós õr szol gá la tot irá nyí tó tisz tek fe le lõ sek
szol gá la ti ide jük alatt a ha jó biz ton sá gos mû ve le te zé sé ért,
ami kor is kö te le sek sze mé lye sen, a szol gá lat tel jes ide jé -
ben je len len ni a pa rancs no ki hí don vagy ah hoz köz vet le -
nül csat la ko zó he lyi ség ben, mint pél dá ul a tér kép szo bá ban 
vagy a na vi gá ci ós ké szü lé kek ve zér lõ ka bin já ban;

.2. a rá dió ke ze lõk fe le lõ sek szol gá la ti ide jük alatt a
meg fe le lõ frek ven ci á kon a fo lya ma tos rá di ós fi gye lõ szol -
gá lat el lá tá sá ért.

.3. a gép üze mi õr szol gá la tot el lá tó tisz tek nek, amint ezt 
az STCW Sza bály zat elõ ír ja el ér he tõ ek nek kell len ni ük és
a gép üzem ve ze tõ irá nyí tá sá val hí vás ra azon nal a gép tér -
ben meg je len ni kö te le sek, és ami kor szük sé ges, szol gá la ti
idõ tar ta muk alatt sze mé lye sen a gép tér ben kell tar tóz kod -
ni uk; és

.4. a biz ton ság ér de ké ben meg fe le lõ és ha té kony õr -
szol gá la tot vagy õr szol gá la to kat kell fenn tar ta ni min den -
kor, mi kor a ha jó hor go nyon vagy ki köt ve áll, és ha a ha jó
ve szé lyes ra ko mányt szál lít, az ilyen õr szol gá lat vagy õr -
szol gá la tok meg szer ve zé sé nél a le he tõ leg na gyobb mér té -
kig szá mí tás ba kell ven ni a ve szé lyes ra ko mány ter mé sze -
tét, mennyi sé gét, cso ma go lá sát és ra ko dá si jel lem zõ it és
az úszó vagy ki kö tött ha jón fenn ál ló bár mi lyen kü lön le ges 
kö rül mé nye ket.”

Bu da pest, 2006. má jus 11.

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um

A Ma gyar Vas út tör té ne ti Park Ala pít vány
köz hasz nú sá gi je len té se

A Ma gyar Vas út tör té ne ti Park Ala pít vány a Ma gyar
Vas út tör té ne ti Park (to váb bi ak ban: Park) lé te sí té sé vel, ki -
ala kí tá si mun ká i val, va la mint mû kö dé sé vel kap cso la tos
te vé keny sé gé nek irá nyí tá sá ra lé te sült 1999-ben.

Az ala pít vány cél ja a Park gaz da sá gos mû köd te té se, fo -
lya ma tos fej lesz té se, a tör té nel mi vas úti jár mû vek, relik -
viák gya ra pí tá sa, vál to za tos prog ram kí ná lat biz to sí tá sa, a
ren dez vé nyek (több nem zet kö zi ran gú) szín vo na las le bo -
nyo lí tá sa, a bel- és külföldi látogatók minél magasabb
számának elérése.

Cél cso por tok: 
– vas út ba rá tok, -pár to lók kö re,
– di á kok, fi a ta lok,
– is ko lás, óvo dás, hát rá nyos hely ze tû cso por tok,
– gyer me kes csa lá dok,
– tu ris ták (egyé ni és cso por tos),
– Bu da pes ten tar tóz ko dó kül föl di ek, 
– be uta zó tu ris ták (egyé ni leg és cso por to san).

2005. év ben:
Ren dez vé nyek:
– ta vasz vá ró sze zon nyi tó (jár mû pa rá dé),
– gõz moz do nyok és ve te rán au tók ta lál ko zó ja (pa rá dés

fel vo nu lás, nosz tal gia show),
– gyer mek nap (szó ra koz ta tó prog ra mok, ló vas úti uta -

zás),
– V. Kö zép-Eu ró pai Moz dony Grand Prix, Nem zet kö zi

ét ke zõ ko csi ta lál ko zó (moz dony ver seny eu ró pai gõz moz -
do nyok kal),

– Ve ni ce-Simp lon Ori ent Exp ress a Vas út tör té ne ti
Park ban 4 al ka lom mal (a lu xus vo nat exk lu zív ko csi ja it
meg te kin tet ték a látogatók),

– In dul a Mi ku lásvo nat (ze nés me se já ték).

Ál lan dó in ter ak tív já té kok:
– gõz moz dony ve ze tés („Tisz te let be li moz dony ve ze tõi

ok levél”),
– haj tá nyo zás,
– moz dony for dí tó ko ron go zás,
– vas út mo dell ve ze tés,
– moz dony szi mu lá tor,
– sín ke rék pá ro zás.

Egyéb prog ra mok: 
– MÁV szer vek ren dez vé nyei (tiszt ava tás, szak mai ren -

dez vé nyek stb.),
– kül sõ szer vek zárt kö rû ren dez vé nyei (ki ál lí tá sok, be -

mu ta tók, szak mai na pok, kon cer tek stb.).

A Park prog ram ja i nak rek lá mo zá sa fo lya ma tos (hir de -
té sek, pos tai és in ter ne tes hír le vél rend szer mû köd te té se
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web ol dal ak tu a li zá lás, saj tó ese mé nyek, ki ad vá nyok,
szóró lapok, plakátok stb.).

A Park lá to ga tó i nak szá ma 53 ezer fõ volt.

Be ru há zás, fej lesz tés, kar ban tar tás:
– par ko ló bõ ví té se,
– új vi zes blokk, WC-k lé te sí té se,
– ker ti vas út be mu tat ko zá sa (rö vid pá lyán egy moz dony

és egy kocsi),

– több jár mû fel újí tá sa (gõz moz dony, mo tor vo nat),
– vas úti re lik vi ák vá sár lá sa,
– jár mû vek té li kar ban tar tá sa.

Az ala pít vány két al ka lom mal tar tott ku ra tó ri u mi ülést.
A ku ra tó ri um jó vá hagy ta a 2004. évi mérlegbeszá -

molót, jó vá hagy ta és köz zé tet te a köz hasz nú sá gi jelentést.

Hor váth La jos s. k.,
a ku ra tó ri um el nö ke

Kimutatás a kapott támogatásokról

E Ft-ban

Tá mo ga tó meg ne ve zé se Tá mo ga tott cél
Tá mo ga tás össze ge

Vál to zás
elõ zõ évi tárgy évi

Köz pon ti költ ség ve té si szerv 0 0 0

El kü lö ní tett ál la mi pénz alap 180 0 –180

He lyi ön kor mány zat és szer vei 0 0 0

Ki sebb sé gi te le pü lé si ön kor mány zat

Te le pü lé si ön kor mány zat tár su lá sa

Ma gán sze mély 8 1 –7

Egyé ni vál lal ko zó

Jo gi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság 81 788 71 490 –10 298

Jo gi sze mé lyi ség nél kü li tár sa ság

Köz hasz nú szer ve zet

Szja 1%-a (APEH) 758 401 –357

Egyéb

Össze sen: 82 734 71 892 –10 842

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

E Ft-ban

Jut ta tás meg ne ve zé se
Jut ta tás össze ge Vál to zás

Meg jegy zés
elõ zõ évi tárgy évi % Ft

Köz hasz nú te vé keny ség ke re té ben nyúj tott

– pénz be li jut ta tá sok össze sen

eb bõl: adó kö te les

           adó men tes

– ter mé szet be ni jut ta tá sok össze sen

eb bõl: adó kö te les

           adó men tes

Egyéb

Össze sen: 0 0 0 0 0



E Ft-ban

Jut ta tás meg ne ve zé se
Jut ta tás össze ge Vál to zás

Meg jegy zés
elõ zõ évi tárgy évi % Ft

Egyéb cél sze rin ti, de nem köz nasz nú

 te vé keny ség ke re té ben nyúj tott

– pénz be li jut ta tá sok

– nem pénz be li jut ta tá sok

Egyéb

Össze sen: 0 0 0 0 0

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

E Ft-ban

Tá mo ga tást nyúj tó ne ve
Tá mo ga tás

Fel hasz ná lás cél ja
Fel hasz ná lás össze ge

Át vi tel össze ge
idõ pont ja össze ge elõ zõ évi tárgy évi

0 0

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

E Ft-ban

Meg ne ve zés
Elõ zõ évi

összeg
Ft

Tárgy évi
összeg

Ft

Vál to zás
Meg jegy zés

% Ft

In du ló tõ ke 20 000 20 000 100 0

Tõ ke vál to zás 67 644 67 952 101 308

– csök ke né sé re ha tó té nye zõk

– köz hasz nú te vé keny ség tárgy évi vesz te sé ge

– vál lal ko zá si te vé keny ség tárgy évi vesz te sé ge

– egyéb

Kimutatás a vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatásokról

E Ft-ban

Jut ta tás meg ne ve zé se
Jut ta tás össze ge El té rés

elõ zõ évi tárgy évi % Ft

Cél sze rin ti pénz be li ki fi ze té sek

Ter mé szet be ni jut ta tá sok

– szja-men tes

– szja-kö te les

Ér ték pa pír jut ta tá sok

Tisz te let dí jak, meg bí zá si dí jak

Költ ség té rí té sek

Adott költ csö nök össze ge

– ka mat men tes köl csö nök

Egyéb jut ta tá sok

Össze sen: 0 0 0 0
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El tu laj do ní tott fel ügye le ti iga zol vá ny ér vény te le ní té se

Vin cze At ti la, a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let ve ze tõ fõ ta ná cso sa ré szé re ki ál lí tott 1234 sor szá mú – a fe dõ la pon egy ha -
ránt arany sáv val el lá tott, pi ros szí nû – fel ügye le ti igazolványt eltulajdonították.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2006. má jus 17-étõl ér vény te len.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral,
teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi Szemle,
amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen
belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi összefüggések
tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövõépítési törek-
vésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról köze-
lítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét ha-
szonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 19 908 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................
címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................
bankszámlaszáma: ...............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: ...............................................................................................

Keltezés: ……………………………

…………………………………

cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

megjelentette

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei szá-
mára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az ÁSZ,
az ÁPV Rt, a Belügyminisztérium, a Gazdasági Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

Az Ellenõrzési Figyelõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla
u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díja: 3024 Ft áfával, fél évre 1512 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán,
tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ

címû lapot ........ példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 3024 Ft áfával.

fél évre: 1512 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál.
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax.: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában,
vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával. Egy példány ára: 1081 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
A Közlekedési Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a http://www.gkm.hu/tudastar/dokumentumtar/hiv_lapok
/kozl_ertesito címen.

HU ISSN 1588–7235
06.1808 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.9
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