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II. Törvények

2013. évi IV. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott
2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája

94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelezõ

hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006
Preamble
The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its

Ninety-fourth Session on 7 February 2006, and

Desiring to create a single, coherent instrument embodying as far as possible all up-to-date standards of existing

international maritime labour Conventions and Recommendations, as well as the fundamental principles to be found

in other international labour Conventions, in particular:

– the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);

– the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87);

– the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);

– the Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);

– the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);

– the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);

– the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);

– the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182); and

Mindful of the core mandate of the Organization, which is to promote decent conditions of work, and

Recalling the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998, and

Mindful also that seafarers are covered by the provisions of other ILO instruments and have other rights which are

established as fundamental rights and freedoms applicable to all persons, and

Considering that, given the global nature of the shipping industry, seafarers need special protection, and

Mindful also of the international standards on ship safety, human security and quality ship management in

the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, the Convention on the International

Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended, and the seafarer training and competency

requirements in the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers,

1978, as amended, and

Recalling that the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, sets out a general legal framework within

which all activities in the oceans and seas must be carried out and is of strategic importance as the basis for national,

regional and global action and cooperation in the marine sector, and that its integrity needs to be maintained, and

Recalling that Article 94 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, establishes the duties and

obligations of a flag State with regard to, inter alia, labour conditions, crewing and social matters on ships that fly its

flag, and

* A törvényt az Országgyûlés a 2013. február 18-i ülésnapján fogadta el.
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Recalling paragraph 8 of article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation which provides that in

no case shall the adoption of any Convention or Recommendation by the Conference or the ratification of any

Convention by any Member be deemed to affect any law, award, custom or agreement which ensures more favourable

conditions to the workers concerned than those provided for in the Convention or Recommendation, and

Determined that this new instrument should be designed to secure the widest possible acceptability among

governments, shipowners and seafarers committed to the principles of decent work, that it should be readily

updateable and that it should lend itself to effective implementation and enforcement, and

Having decided upon the adoption of certain proposals for the realization of such an instrument, which is the only item

on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this twenty-third day of February of the year two thousand and six the following Convention, which may be

cited as the Maritime Labour Convention, 2006.

GENERAL OBLIGATIONS

Article I
1. Each Member which ratifies this Convention undertakes to give complete effect to its provisions in the manner set out

in Article VI in order to secure the right of all seafarers to decent employment.

2. Members shall cooperate with each other for the purpose of ensuring the effective implementation and enforcement

of this Convention.

DEFINITIONS AND SCOPE OF APPLICATION

Article II
1. For the purpose of this Convention and unless provided otherwise in particular provisions, the term:

(a) competent authority means the minister, government department or other authority having power to issue

and enforce regulations, orders or other instructions having the force of law in respect of the subject matter of

the provision concerned;

(b) declaration of maritime labour compliance means the declaration referred to in Regulation 5.1.3;

(c) gross tonnage means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations

contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any successor

Convention; for ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the International

Maritime Organization, the gross tonnage is that which is included in the REMARKS column of the International

Tonnage Certificate (1969);

(d) maritime labour certificate means the certificate referred to in Regulation 5.1.3;

(e) requirements of this Convention refers to the requirements in these Articles and in the Regulations and Part A of

the Code of this Convention;

(f) seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this

Convention applies;

(g) seafarers’ employment agreement includes both a contract of employment and articles of agreement;

(h) seafarer recruitment and placement service means any person, company, institution, agency or other

organization, in the public or the private sector, which is engaged in recruiting seafarers on behalf of

shipowners or placing seafarers with shipowners;

(i) ship means a ship other than one which navigates exclusively in inland waters or waters within, or closely

adjacent to, sheltered waters or areas where port regulations apply;

(j) shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or

bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and who,

on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on shipowners

in accordance with this Convention, regardless of whether any other organization or persons fulfil certain of

the duties or responsibiities on behalf of the shipowner.

2. Except as expressly provided otherwise, this Convention applies to all seafarers.

3. In the event of doubt as to whether any categories of persons are to be regarded as seafarers for the purpose of this

Convention, the question shall be determined by the competent authority in each Member after consultation with

the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned with this question.
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4. Except as expressly provided otherwise, this Convention applies to all ships, whether publicly or privately owned,

ordinarily engaged in commercial activities, other than ships engaged in fishing or in similar pursuits and ships of

traditional build such as dhows and junks. This Convention does not apply to warships or naval auxiliaries.

5. In the event of doubt as to whether this Convention applies to a ship or particular category of ships, the question shall

be determined by the competent authority in each Member after consultation with the shipowners’ and seafarers’

organizations concerned.

6. Where the competent authority determines that it would not be reasonable or practicable at the present time to apply

certain details of the Code referred to in Article VI, paragraph 1, to a ship or particular categories of ships flying the flag

of the Member, the relevant provisions of the Code shall not apply to the extent that the subject matter is dealt with

differently by national laws or regulations or collective bargaining agreements or other measures. Such

a determination may only be made in consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned and

may only be made with respect to ships of less than 200 gross tonnage not engaged in international voyages.

7. Any determinations made by a Member under paragraph 3 or 5 or 6 of this Article shall be communicated to

the Director-General of the International Labour Office, who shall notify the Members of the Organization.

8. Unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to

the Regulations and the Code.

FUNDAMENTAL RIGHTS AND PRINCIPLES

Article III
Each Member shall satisfy itself that the provisions of its law and regulations respect, in the context of this Convention,

the fundamental rights to:

(a) freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;

(b) the elimination of all forms of forced or compulsory labour;

(c) the effective abolition of child labour; and

(d) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

SEAFARERS’ EMPLOYMENT AND SOCIAL RIGHTS

Article IV
1. Every seafarer has the right to a safe and secure workplace that complies with safety standards.

2. Every seafarer has a right to fair terms of employment.

3. Every seafarer has a right to decent working and living conditions on board ship.

4. Every seafarer has a right to health protection, medical care, welfare measures and other forms of social protection.

5. Each Member shall ensure, within the limits of its jurisdiction, that the seafarers’ employment and social rights set out

in the preceding paragraphs of this Article are fully implemented in accordance with the requirements of this

Convention. Unless specified otherwise in the Convention, such implementation may be achieved through national

laws or regulations, through applicable collective bargaining agreements or through other measures or in practice.

IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT RESPONSIBILITIES

Article V
1. Each Member shall implement and enforce laws or regulations or other measures that it has adopted to fulfil its

commitments under this Convention with respect to ships and seafarers under its jurisdiction.

2. Each Member shall effectively exercise its jurisdiction and control over ships that fly its flag by establishing a system for

ensuring compliance with the requirements of this Convention, including regular inspections, reporting, monitoring

and legal proceedings under the applicable laws.

3. Each Member shall ensure that ships that fly its flag carry a maritime labour certificate and a declaration of maritime

labour compliance as required by this Convention.

4. A ship to which this Convention applies may, in accordance with international law, be inspected by a Member other

than the flag State, when the ship is in one of its ports, to determine whether the ship is in compliance with

the requirements of this Convention.

5. Each Member shall effectively exercise its jurisdiction and control over seafarer recruitment and placement services, if

these are established in its territory.
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6. Each Member shall prohibit violations of the requirements of this Convention and shall, in accordance with

international law, establish sanctions or require the adoption of corrective measures under its laws which are adequate

to discourage such violations.

7. Each Member shall implement its responsibilities under this Convention in such a way as to ensure that the ships that

fly the flag of any State that has not ratified this Convention do not receive more favourable treatment than the ships

that fly the flag of any State that has ratified it.

REGULATIONS AND PARTS A AND B OF THE CODE

Article VI
1. The Regulations and the provisions of Part A of the Code are mandatory. The provisions of Part B of the Code are not

mandatory.

2. Each Member undertakes to respect the rights and principles set out in the Regulations and to implement each

Regulation in the manner set out in the corresponding provisions of Part A of the Code. In addition, the Member shall

give due consideration to implementing its responsibilities in the manner provided for in Part B of the Code.

3. A Member which is not in a position to implement the rights and principles in the manner set out in Part A of the Code

may, unless expressly provided otherwise in this Convention, implement Part A through provisions in its laws and

regulations or other measures which are substantially equivalent to the provisions of Part A.

4. For the sole purpose of paragraph 3 of this Article, any law, regulation, collective agreement or other implementing

measure shall be considered to be substantially equivalent, in the context of this Convention, if the Member satisfies

itself that:

(a) it is conducive to the full achievement of the general object and purpose of the provision or provisions of

Part A of the Code concerned; and

(b) it gives effect to the provision or provisions of Part A of the Code concerned.

CONSULTATION WITH SHIPOWNERS’ AND SEAFARERS’ ORGANIZATIONS

Article VII
Any derogation, exemption or other flexible application of this Convention for which the Convention requires

consultation with shipowners’ and seafarers’ organizations may, in cases where representative organizations of

shipowners or of seafarers do not exist within a Member, only be decided by that Member through consultation with

the Committee referred to in Article XIII.

ENTRY INTO FORCE

Article VIII
1. The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour

Office for registration.

2. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose

ratifications have been registered by the Director-General.

3. This Convention shall come into force 12 months after the date on which there have been registered ratifications by at

least 30 Members with a total share in the world gross tonnage of ships of 33 per cent.

4. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has

been registered.

DENUNCIATION

Article IX
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which

the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour

Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in

paragraph 1 of this Article, exercise the right of denunciation provided for in this Article, shall be bound for another

period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each new period of ten years

under the terms provided for in this Article.
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EFFECT OF ENTRY INTO FORCE

Article X
This Convention revises the following Conventions:

Minimum Age (Sea) Convention, 1920 (No. 7)

Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8)

Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9)

Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921 (No. 16)

Seamen’s Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22)

Repatriation of Seamen Convention, 1926 (No. 23)

Officers’ Competency Certificates Convention, 1936 (No. 53)

Holidays with Pay (Sea) Convention, 1936 (No. 54)

Shipowners’ Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55)

Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56)

Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1936 (No. 57)

Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936 (No. 58)

Food and Catering (Ships’ Crews) Convention, 1946 (No. 68)

Certification of Ships’ Cooks Convention, 1946 (No. 69)

Social Security (Seafarers) Convention, 1946 (No. 70)

Paid Vacations (Seafarers) Convention, 1946 (No. 72)

Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946 (No. 73)

Certification of Able Seamen Convention, 1946 (No. 74)

Accommodation of Crews Convention, 1946 (No. 75)

Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1946 (No. 76)

Paid Vacations (Seafarers) Convention (Revised), 1949 (No. 91)

Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92)

Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1949 (No. 93)

Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1958 (No. 109)

Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 1970 (No. 133)

Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134)

Continuity of Employment (Seafarers) Convention, 1976 (No. 145)

Seafarers’ Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146)

Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147)

Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147)

Seafarers’ Welfare Convention, 1987 (No. 163)

Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987 (No. 164)

Social Security (Seafarers) Convention (Revised), 1987 (No. 165)

Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166)

Labour Inspection (Seafarers) Convention, 1996 (No. 178)

Recruitment and Placement of Seafarers Convention, 1996 (No. 179)

Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (No. 180).

DEPOSITARY FUNCTIONS

Article XI
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour

Organization of the registration of all ratifications, acceptances and denunciations under this Convention.

2. When the conditions provided for in paragraph 3 of Article VIII have been fulfilled, the Director-General shall draw

the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come into force.

Article XII
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United

Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all

ratifications, acceptances and denunciations registered under this Convention.
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SPECIAL TRIPARTITE COMMITTEE

Article XIII
1. The Governing Body of the International Labour Office shall keep the working of this Convention under continuous

review through a committee established by it with special competence in the area of maritime labour standards.

2. For matters dealt with in accordance with this Convention, the Committee shall consist of two representatives

nominated by the Government of each Member which has ratified this Convention, and the representatives of

Shipowners and Seafarers appointed by the Governing Body after consultation with the Joint Maritime Commission.

3. The Government representatives of Members which have not yet ratified this Convention may participate in

the Committee but shall have no right to vote on any matter dealt with in accordance with this Convention.

The Governing Body may invite other organizations or entities to be represented on the Committee by observers.

4. The votes of each Shipowner and Seafarer representative in the Committee shall be weighted so as to ensure that

the Shipowners’ group and the Seafarers’ group each have half the voting power of the total number of governments

which are represented at the meeting concerned and entitled to vote.

AMENDMENT OF THIS CONVENTION

Article XIV
1. Amendments to any of the provisions of this Convention may be adopted by the General Conference of

the International Labour Organization in the framework of article 19 of the Constitution of the International Labour

Organisation and the rules and procedures of the Organization for the adoption of Conventions. Amendments to

the Code may also be adopted following the procedures in Article XV.

2. In the case of Members whose ratifications of this Convention were registered before the adoption of the amendment,

the text of the amendment shall be communicated to them for ratification.

3. In the case of other Members of the Organization, the text of the Convention as amended shall be communicated to

them for ratification in accordance with article 19 of the Constitution.

4. An amendment shall be deemed to have been accepted on the date when there have been registered ratifications, of

the amendment or of the Convention as amended, as the case may be, by at least 30 Members with a total share in

the world gross tonnage of ships of at least 33 per cent.

5. An amendment adopted in the framework of article 19 of the Constitution shall be binding only upon those Members

of the Organization whose ratifications have been registered by the Director-General of the International Labour

Office.

6. For any Member referred to in paragraph 2 of this Article, an amendment shall come into force 12 months after

the date of acceptance referred to in paragraph 4 of this Article or 12 months after the date on which its ratification of

the amendment has been registered, whichever date is later.

7. Subject to paragraph 9 of this Article, for Members referred to in paragraph 3 of this Article, the Convention as

amended shall come into force 12 months after the date of acceptance referred to in paragraph 4 of this Article or

12 months after the date on which their ratifications of the Convention have been registered, whichever date is later.

8. For those Members whose ratification of this Convention was registered before the adoption of an amendment but

which have not ratified the amendment, this Convention shall remain in force without the amendment concerned.

9. Any Member whose ratification of this Convention is registered after the adoption of the amendment but before

the date referred to in paragraph 4 of this Article may, in a declaration accompanying the instrument of ratification,

specify that its ratification relates to the Convention without the amendment concerned. In the case of a ratification

with such a declaration, the Convention shall come into force for the Member concerned 12 months after the date on

which the ratification was registered. Where an instrument of ratification is not accompanied by such a declaration, or

where the ratification is registered on or after the date referred to in paragraph 4, the Convention shall come into force

for the Member concerned 12 months after the date on which the ratification was registered and, upon its entry into

force in accordance with paragraph 7 of this Article, the amendment shall be binding on the Member concerned unless

the amendment provides otherwise.

AMENDMENTS TO THE CODE

Article XV
1. The Code may be amended either by the procedure set out in Article XIV or, unless expressly provided otherwise,

in accordance with the procedure set out in the present Article.
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2. An amendment to the Code may be proposed to the Director-General of the International Labour Office by

the government of any Member of the Organization or by the group of Shipowner representatives or the group of

Seafarer representatives who have been appointed to the Committee referred to in Article XIII. An amendment

proposed by a government must have been proposed by, or be supported by, at least five governments of Members

that have ratified the Convention or by the group of Shipowner or Seafarer representatives referred to in this

paragraph.

3. Having verified that the proposal for amendment meets the requirements of paragraph 2 of this Article,

the Director-General shall promptly communicate the proposal, accompanied by any comments or suggestions

deemed appropriate, to all Members of the Organization, with an invitation to them to transmit their observations or

suggestions concerning the proposal within a period of six months or such other period (which shall not be less than

three months nor more than nine months) prescribed by the Governing Body.

4. At the end of the period referred to in paragraph 3 of this Article, the proposal, accompanied by a summary of any

observations or suggestions made under that paragraph, shall be transmitted to the Committee for consideration at

a meeting. An amendment shall be considered adopted by the Committee if:

(a) at least half the governments of Members that have ratified this Convention are represented in the meeting at

which the proposal is considered; and

(b) a majority of at least two-thirds of the Committee members vote in favour of the amendment; and

(c) this majority comprises the votes in favour of at least half the government voting power, half the Shipowner

voting power and half the Seafarer voting power of the Committee members registered at the meeting when

the proposal is put to the vote.

5. Amendments adopted in accordance with paragraph 4 of this Article shall be submitted to the next session of

the Conference for approval. Such approval shall require a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates

present. If such majority is not obtained, the proposed amendment shall be referred back to the Committee for

reconsideration should the Committee so wish.

6. Amendments approved by the Conference shall be notified by the Director-General to each of the Members whose

ratifications of this Convention were registered before the date of such approval by the Conference. These Members

are referred to below as the ratifying Members. The notification shall contain a reference to the present Article and

shall prescribe the period for the communication of any formal disagreement. This period shall be two years from

the date of the notification unless, at the time of approval, the Conference has set a different period, which shall be

a period of at least one year. A copy of the notification shall be communicated to the other Members of

the Organization for their information.

7. An amendment approved by the Conference shall be deemed to have been accepted unless, by the end of

the prescribed period, formal expressions of disagreement have been received by the Director-General from more

than 40 per cent of the Members which have ratified the Convention and which represent not less than 40 per cent of

the gross tonnage of the ships of the Members which have ratified the Convention.

8. An amendment deemed to have been accepted shall come into force six months after the end of the prescribed period

for all the ratifying Members except those which had formally expressed their disagreement in accordance with

paragraph 7 of this Article and have not withdrawn such disagreement in accordance with paragraph 11. However:

(a) before the end of the prescribed period, any ratifying Member may give notice to the Director-General that it

shall be bound by the amendment only after a subsequent express notification of its acceptance; and

(b) before the date of entry into force of the amendment, any ratifying Member may give notice to

the Director-General that it will not give effect to that amendment for a specified period.

9. An amendment which is the subject of a notice referred to in paragraph 8(a) of this Article shall enter into force for

the Member giving such notice six months after the Member has notified the Director-General of its acceptance of

the amendment or on the date on which the amendment first comes into force, whichever date is later.

10. The period referred to in paragraph 8(b) of this Article shall not go beyond one year from the date of entry into force of

the amendment or beyond any longer period determined by the Conference at the time of approval of

the amendment.

11. A Member that has formally expressed disagreement with an amendment may withdraw its disagreement at any time.

If notice of such withdrawal is received by the Director-General after the amendment has entered into force,

the amendment shall enter into force for the Member six months after the date on which the notice was registered.

12. After entry into force of an amendment, the Convention may only be ratified in its amended form.
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13. To the extent that a maritime labour certificate relates to matters covered by an amendment to the Convention which

has entered into force:

(a) a Member that has accepted that amendment shall not be obliged to extend the benefit of the Convention in

respect of the maritime labour certificates issued to ships flying the flag of another Member which:

(i) pursuant to paragraph 7 of this Article, has formally expressed disagreement to the amendment and

has not withdrawn such disagreement; or

(ii) pursuant to paragraph 8(a) of this Article, has given notice that its acceptance is subject to its

subsequent express notification and has not accepted the amendment; and

(b) a Member that has accepted the amendment shall extend the benefit of the Convention in respect of

the maritime labour certificates issued to ships flying the flag of another Member that has given notice,

pursuant to paragraph 8(b) of this Article, that it will not give effect to that amendment for the period specified

in accordance with paragraph 10 of this Article.

AUTHORITATIVE LANGUAGES

Article XVI
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

EXPLANATORY NOTE TO THE REGULATIONS AND CODE OF THE MARITIME LABOUR CONVENTION
1. This explanatory note, which does not form part of the Maritime Labour Convention, is intended as a general guide to

the Convention.

2. The Convention comprises three different but related parts: the Articles, the Regulations and the Code.

3. The Articles and Regulations set out the core rights and principles and the basic obligations of Members ratifying

the Convention. The Articles and Regulations can only be changed by the Conference in the framework of article 19 of

the Constitution of the International Labour Organisation (see Article XIV of the Convention).

4. The Code contains the details for the implementation of the Regulations. It comprises Part A (mandatory Standards)

and Part B (non-mandatory Guidelines). The Code can be amended through the simplified procedure set out in Article

XV of the Convention. Since the Code relates to detailed implementation, amendments to it must remain within

the general scope of the Articles and Regulations.

5. The Regulations and the Code are organized into general areas under five Titles:

Title 1: Minimum requirements for seafarers to work on a ship

Title 2: Conditions of employment

Title 3: Accommodation, recreational facilities, food and catering

Title 4: Health protection, medical care, welfare and social security protection

Title 5: Compliance and enforcement

6. Each Title contains groups of provisions relating to a particular right or principle (or enforcement measure in Title 5),

with connected numbering. The first group in Title 1, for example, consists of Regulation 1.1, Standard A1.1 and

Guideline B1.1, relating to minimum age.

7. The Convention has three underlying purposes:

(a) to lay down, in its Articles and Regulations, a firm set of rights and principles;

(b) to allow, through the Code, a considerable degree of flexibility in the way Members implement those rights and

principles; and

(c) to ensure, through Title 5, that the rights and principles are properly complied with and enforced.

8. There are two main areas for flexibility in implementation: one is the possibility for a Member, where necessary (see

Article VI, paragraph 3), to give effect to the detailed requirements of Part A of the Code through substantial

equivalence (as defined in Article VI, paragraph 4).

9. The second area of flexibility in implementation is provided by formulating the mandatory requirements of many

provisions in Part A in a more general way, thus leaving a wider scope for discretion as to the precise action to be

provided for at the national level. In such cases, guidance on implementation is given in the non-mandatory Part B of

the Code. In this way, Members which have ratified this Convention can ascertain the kind of action that might be

expected of them under the corresponding general obligation in Part A, as well as action that would not necessarily be

required. For example, Standard A4.1 requires all ships to provide prompt access to the necessary medicines for

medical care on board ship (paragraph 1(b)) and to carry a medicine chest (paragraph 4(a)). The fulfilment in good faith

of this latter obligation clearly means something more than simply having a medicine chest on board each ship.
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A more precise indication of what is involved is provided in the corresponding Guideline B4.1.1 (paragraph 4) so as to

ensure that the contents of the chest are properly stored, used and maintained.

10. Members which have ratified this Convention are not bound by the guidance concerned and, as indicated in

the provisions in Title 5 on port State control, inspections would deal only with the relevant requirements of this

Convention (Articles, Regulations and the Standards in Part A). However, Members are required under paragraph 2 of

Article VI to give due consideration to implementing their responsibilities under Part A of the Code in the manner

provided for in Part B. If, having duly considered the relevant Guidelines, a Member decides to provide for different

arrangements which ensure the proper storage, use and maintenance of the contents of the medicine chest, to take

the example given above, as required by the Standard in Part A, then that is acceptable. On the other hand, by

following the guidance provided in Part B, the Member concerned, as well as the ILO bodies responsible for reviewing

implementation of international labour Conventions, can be sure without further consideration that

the arrangements the Member has provided for are adequate to implement the responsibilities under Part A to which

the Guideline relates.

THE REGULATIONS AND THE CODE

Title 1. Minimum Requirements for Seafarers to Work on a Ship
Regulation

Regulation 1.1 – Minimum age

Purpose: To ensure that no under-age persons work on a ship

1. No person below the minimum age shall be employed or engaged or work on a ship.

2. The minimum age at the time of the initial entry into force of this Convention is 16 years.

3. A higher minimum age shall be required in the circumstances set out in the Code.

Standard

Standard A1.1 – Minimum age

1. The employment, engagement or work on board a ship of any person under the age of 16 shall be prohibited.

2. Night work of seafarers under the age of 18 shall be prohibited. For the purposes of this Standard, night shall be

defined in accordance with national law and practice. It shall cover a period of at least nine hours starting no later than

midnight and ending no earlier than 5 a.m.

3. An exception to strict compliance with the night work restriction may be made by the competent authority when:

(a) the effective training of the seafarers concerned, in accordance with established programmes and schedules,

would be impaired; or

(b) the specific nature of the duty or a recognized training programme requires that the seafarers covered by

the exception perform duties at night and the authority determines, after consultation with the shipowners’

and seafarers’ organizations concerned, that the work will not be detrimental to their health or well-being.

4. The employment, engagement or work of seafarers under the age of 18 shall be prohibited where the work is likely to

jeopardize their health or safety. The types of such work shall be determined by national laws or regulations or by

the competent authority, after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned, in

accordance with relevant international standards.

Guideline

Guideline B1.1 – Minimum age

1. When regulating working and living conditions, Members should give special attention to the needs of young persons

under the age of 18.

Regulation

Regulation 1.2 – Medical certificate

Purpose: To ensure that all seafarers are medically fit to perform their duties at sea

1. Seafarers shall not work on a ship unless they are certified as medically fit to perform their duties.

2. Exceptions can only be permitted as prescribed in the Code.

Standard

Standard A1.2 – Medical certificate

1. The competent authority shall require that, prior to beginning work on a ship, seafarers hold a valid medical certificate

attesting that they are medically fit to perform the duties they are to carry out at sea.

2. In order to ensure that medical certificates genuinely reflect seafarers’ state of health, in light of the duties they are to

perform, the competent authority shall, after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations
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concerned, and giving due consideration to applicable international guidelines referred to in Part B of this Code,

prescribe the nature of the medical examination and certificate.

3. This Standard is without prejudice to the International Convention on Standards of Training, Certification and

Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW). A medical certificate issued in accordance with

the requirements of STCW shall be accepted by the competent authority, for the purpose of Regulation 1.2. A medical

certificate meeting the substance of those requirements, in the case of seafarers not covered by STCW, shall similarly

be accepted.

4. The medical certificate shall be issued by a duly qualified medical practitioner or, in the case of a certificate solely

concerning eyesight, by a person recognized by the competent authority as qualified to issue such a certificate.

Practitioners must enjoy full professional independence in exercising their medical judgement in undertaking medical

examination procedures.

5. Seafarers that have been refused a certificate or have had a limitation imposed on their ability to work, in particular

with respect to time, field of work or trading area, shall be given the opportunity to have a further examination by

another independent medical practitioner or by an independent medical referee.

6. Each medical certificate shall state in particular that:

(a) the hearing and sight of the seafarer concerned, and the colour vision in the case of a seafarer to be employed in

capacities where fitness for the work to be performed is liable to be affected by defective colour vision, are all

satisfactory; and

(b) the seafarer concerned is not suffering from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to

render the seafarer unfit for such service or to endanger the health of other persons on board.

7. Unless a shorter period is required by reason of the specific duties to be performed by the seafarer concerned or is

required under STCW:

(a) a medical certificate shall be valid for a maximum period of two years unless the seafarer is under the age of 18,

in which case the maximum period of validity shall be one year;

(b) a certification of colour vision shall be valid for a maximum period of six years.

8. In urgent cases the competent authority may permit a seafarer to work without a valid medical certificate until the next

port of call where the seafarer can obtain a medical certificate from a qualified medical practitioner, provided that:

(a) the period of such permission does not exceed three months; and

(b) the seafarer concerned is in possession of an expired medical certificate of recent date.

9. If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage, the certificate shall continue in force until

the next port of call where the seafarer can obtain a medical certificate from a qualified medical practitioner, provided

that the period shall not exceed three months.

10. The medical certificates for seafers working on ships ordinarily engaged on international voyages must as a minimum

be provided in English.

Guideline

Guideline B1.2 – Medical certificate

Guideline B1.2.1 – International guidelines

1. The competent authority, medical practitioners, examiners, shipowners, seafarers’ representatives and all other

persons concerned with the conduct of medical fitness examinations of seafarer candidates and serving seafarers

should follow the ILO/WHO Guidelines for Conducting Pre-sea and Periodic Medical Fitness Examinations for

Seafarers, including any subsequent versions, and any other applicable international guidelines published by

the International Labour Organization, the International Maritime Organization or the World Health Organization.

Regulation

Regulation 1.3 – Training and qualifications

Purpose: To ensure that seafarers are trained or qualified to carry out their duties on board ship

1. Seafarers shall not work on a ship unless they are trained or certified as competent or otherwise qualified to perform

their duties.

2. Seafarers shall not be permitted to work on a ship unless they have successfully completed training for personal safety

on board ship.

3. Training and certification in accordance with the mandatory instruments adopted by the International Maritime

Organization shall be considered as meeting the requirements of paragraphs 1 and 2 of this Regulation.

4. Any Member which, at the time of its ratification of this Convention, was bound by the Certification of Able Seamen

Convention, 1946 (No. 74), shall continue to carry out the obligations under that Convention unless and until
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mandatory provisions covering its subject matter have been adopted by the International Maritime Organization and

entered into force, or until five years have elapsed since the entry into force of this Convention in accordance with

paragraph 3 of Article VIII, whichever date is earlier.

Regulation 1.4 – Recruitment and placement

Purpose: To ensure that seafarers have access to an efficient and well-regulated seafarer recruitment and placement

system

1. All seafarers shall have access to an efficient, adequate and accountable system for finding employment on board ship

without charge to the seafarer.

2. Seafarer recruitment and placement services operating in a Member’s territory shall conform to the standards set out

in the Code.

3. Each Member shall require, in respect of seafarers who work on ships that fly its flag, that shipowners who use seafarer

recruitment and placement services that are based in countries or territories in which this Convention does not apply,

ensure that those services conform to the requirements set out in the Code.

Standard

Standard A1.4 – Recruitment and placement

1. Each Member that operates a public seafarer recruitment and placement service shall ensure that the service is

operated in an orderly manner that protects and promotes seafarers’ employment rights as provided in this

Convention.

2. Where a Member has private seafarer recruitment and placement services operating in its territory whose primary

purpose is the recruitment and placement of seafarers or which recruit and place a significant number of seafarers,

they shall be operated only in conformity with a standardized system of licensing or certification or other form of

regulation. This system shall be established, modified or changed only after consultation with the shipowners’ and

seafarers’ organizations concerned. In the event of doubt as to whether this Convention applies to a private

recruitment and placement service, the question shall be determined by the competent authority in each Member

after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned. Undue proliferation of private

seafarer recruitment and placement services shall not be encouraged.

3. The provisions of paragraph 2 of this Standard shall also apply – to the extent that they are determined by

the competent authority, in consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned, to be

appropriate – in the context of recruitment and placement services operated by a seafarers’ organization in

the territory of the Member for the supply of seafarers who are nationals of that Member to ships which fly its flag. The

services covered by this paragraph are those fulfilling the following conditions:

(a) the recruitment and placement service is operated pursuant to a collective bargaining agreement between

that organization and a shipowner;

(b) both the seafarers’ organization and the shipowner are based in the territory of the Member;

(c) The Member has national laws or regulations or a procedure to authorize or register the collective bargaining

agreement permitting the operation of the recruitment and placement service; and

(d) the recruitment and placement service is operated in an orderly manner and measures are in place to protect

and promote seafarers’ employment rights comparable to those provided in paragraph 5 of this Standard.

4. Nothing in this Standard or Regulation 1.4 shall be deemed to:

(a) prevent a Member from maintaining a free public seafarer recruitment and placement service for seafarers in

the framework of a policy to meet the needs of seafarers and shipowners, whether the service forms part of or is

coordinated with a public employment service for all workers and employers; or (b) impose on a Member

the obligation to establish a system for the operation of private seafarer recruitment or placement services in its

territory.

5. A Member adopting a system referred to in paragraph 2 of this Standard shall, in its laws and regulations or other

measures, at a minimum:

(a) prohibit seafarer recruitment and placement services from using means, mechanisms or lists intended to

prevent or deter seafarers from gaining employment for which they are qualified;

(b) require that no fees or other charges for seafarer recruitment or placement or for providing employment to

seafarers are borne directly or indirectly, in whole or in part, by the seafarer, other than the cost of the seafarer

obtaining a national statutory medical certificate, the national seafarer’s book and a passport or other similar

personal travel documents, not including, however, the cost of visas, which shall be borne by the shipowner;

and
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(c) ensure that seafarer recruitment and placement services operating in its territory:

(i) maintain an up-to-date register of all seafarers recruited or placed through them, to be available for

inspection by the competent authority;

(ii) make sure that seafarers are informed of their rights and duties under their employment agreements

prior to or in the process of engagement and that proper arrangements are made for seafarers to

examine their employment agreements before and after they are signed and for them to receive

a copy of the agreements;

(iii) verify that seafarers recruited or placed by them are qualified and hold the documents necessary for

the job concerned, and that the seafarers’ employment agreements are in accordance with applicable

laws and regulations and any collective bargaining agreement that forms part of the employment

agreement;

(iv) make sure, as far as practicable, that the shipowner has the means to protect seafarers from being

stranded in a foreign port;

(v) examine and respond to any complaint concerning their activities and advise the competent

authority of any unresolved complaint;

(vi) establish a system of protection, by way of insurance or an equivalent appropriate measure, to

compensate seafarers for monetary loss that they may incur as a result of the failure of a recruitment

and placement service or the relevant shipowner under the seafarers’ employment agreement to

meet its obligations to them.

6. The competent authority shall closely supervise and control all seafarer recruitment and placement services operating

in the territory of the Member concerned. Any licences or certificates or similar authorizations for the operation of

private services in the territory are granted or renewed only after verification that the seafarer recruitment and

placement service concerned meets the requirements of national laws and regulations.

7. The competent authority shall ensure that adequate machinery and procedures exist for the investigation, if

necessary, of complaints concerning the activities of seafarer recruitment and placement services, involving, as

appropriate, representatives of shipowners and seafarers.

8. Each Member which has ratified this Convention shall, in so far as practicable, advise its nationals on the possible

problems of signing on a ship that flies the flag of a State which has not ratified the Convention, until it is satisfied that

standards equivalent to those fixed by this Convention are being applied. Measures taken to this effect by the Member

that has ratified this Convention shall not be in contradiction with the principle of free movement of workers

stipulated by the treaties to which the two States concerned may be parties.

9. Each Member which has ratified this Convention shall require that shipowners of ships that fly its flag, who use seafarer

recruitment and placement services based in countries or territories in which this Convention does not apply, ensure,

as far as practicable, that those services meet the requirements of this Standard.

10. Nothing in this Standard shall be understood as diminishing the obligations and responsibilities of shipowners or of

a Member with respect to ships that fly its flag.

Guideline

Guideline B1.4 – Recruitment and placement

Guideline B1.4.1 – Organizational and operational guidelines

1. When fulfilling its obligations under Standard A1.4, paragraph 1, the competent authority should consider:

(a) taking the necessary measures to promote effective cooperation among seafarer recruitment and placement

services, whether public or private;

(b) the needs of the maritime industry at both the national and international levels, when developing training

programmes for seafarers that form the part of the ship’s crew that is responsible for the ship’s safe navigation

and pollution prevention operations, with the participation of shipowners, seafarers and the relevant training

institutions;

(c) making suitable arrangements for the cooperation of representative shipowners’ and seafarers’ organizations

in the organization and operation of the public seafarer recruitment and placement services, where they exist;

(d) determining, with due regard to the right to privacy and the need to protect confidentiality, the conditions

under which seafarers’ personal data may be processed by seafarer recruitment and placement services,

including the collection, storage, combination and communication of such data to third parties;

(e) maintaining an arrangement for the collection and analysis of all relevant information on the maritime labour

market, including the current and prospective supply of seafarers that work as crew classified by age, sex, rank
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and qualifications, and the industry’s requirements, the collection of data on age or sex being admissible only

for statistical purposes or if used in the framework of a programme to prevent discrimination based on age or

sex;

(f) ensuring that the staff responsible for the supervision of public and private seafarer recruitment and placement

services for ship’s crew with responsibility for the ship’s safe navigation and pollution prevention operations

have had adequate training, including approved sea-service experience, and have relevant knowledge of

the maritime industry, including the relevant maritime international instruments on training, certification and

labour standards;

(g) prescribing operational standards and adopting codes of conduct and ethical practices for seafarer recruitment

and placement services; and

(h) exercising supervision of the licensing or certification system on the basis of a system of quality standards.

2. In establishing the system referred to in Standard A1.4, paragraph 2, each Member should consider requiring seafarer

recruitment and placement services, established in its territory, to develop and maintain verifiable operational

practices. These operational practices for private seafarer recruitment and placement services and, to the extent that

they are applicable, for public seafarer recruitment and placement services should address the following matters:

(a) medical examinations, seafarers’ identity documents and such other items as may be required for the seafarer

to gain employment;

(b) maintaining, with due regard to the right to privacy and the need to protect confidentiality, full and complete

records of the seafarers covered by their recruitment and placement system, which should include but not be

limited to:

(i) the seafarers’ qualifications;

(ii) record of employment;

(iii) personal data relevant to employment; and

(iv) medical data relevant to employment;

(c) maintaining up-to-date lists of the ships for which the seafarer recruitment and placement services provide

seafarers and ensuring that there is a means by which the services can be contacted in an emergency at all

hours;

(d) procedures to ensure that seafarers are not subject to exploitation by the seafarer recruitment and placement

services or their personnel with regard to the offer of engagement on particular ships or by particular

companies;

(e) procedures to prevent the opportunities for exploitation of seafarers arising from the issue of joining advances

or any other financial transaction between the shipowner and the seafarers which are handled by the seafarer

recruitment and placement services;

(f) clearly publicizing costs, if any, which the seafarer will be expected to bear in the recruitment process;

(g) ensuring that seafarers are advised of any particular conditions applicable to the job for which they are to be

engaged and of the particular shipowner’s policies relating to their employment;

(h) procedures which are in accordance with the principles of natural justice for dealing with cases of

incompetence or indiscipline consistent with national laws and practice and, where applicable, with collective

agreements;

(i) procedures to ensure, as far as practicable, that all mandatory certificates and documents submitted for

employment are up to date and have not been fraudulently obtained and that employment references are

verified;

(j) procedures to ensure that requests for information or advice by families of seafarers while the seafarers are at

sea are dealt with promptly and sympathetically and at no cost; and

(k) verifying that labour conditions on ships where seafarers are placed are in conformity with applicable collective

bargaining agreements concluded between a shipowner and a representative seafarers’ organization and, as

a matter of policy, supplying seafarers only to shipowners that offer terms and conditions of employment to

seafarers which comply with applicable laws or regulations or collective agreements.

3. Consideration should be given to encouraging international cooperation between Members and relevant

organizations, such as:

(a) the systematic exchange of information on the maritime industry and labour market on a bilateral, regional and

multilateral basis;

(b) the exchange of information on maritime labour legislation;
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(c) the harmonization of policies, working methods and legislation governing recruitment and placement of

seafarers;

(d) the improvement of procedures and conditions for the international recruitment and placement of seafarers;

and

(e) workforce planning, taking account of the supply of and demand for seafarers and the requirements of

the maritime industry.

Title 2. Conditions of Employment
Regulation

Regulation 2.1 – Seafarers’ employment agreements

Purpose: To ensure that seafarers have a fair employment agreement

1. The terms and conditions for employment of a seafarer shall be set out or referred to in a clear written legally

enforceable agreement and shall be consistent with the standards set out in the Code.

2. Seafarers’ employment agreements shall be agreed to by the seafarer under conditions which ensure that the seafarer

has an opportunity to review and seek advice on the terms and conditions in the agreement and freely accepts them

before signing.

3. To the extent compatible with the Member’s national law and practice, seafarers’ employment agreements shall be

understood to incorporate any applicable collective bargaining agreements.

Standard

Standard A2.1 – Seafarers’ employment agreements

1. Each Member shall adopt laws or regulations requiring that ships that fly its flag comply with the following

requirements:

(a) seafarers working on ships that fly its flag shall have a seafarers’ employment agreement signed by both

the seafarer and the shipowner or a representative of the shipowner (or, where they are not employees,

evidence of contractual or similar arrangements) providing them with decent working and living conditions on

board the ship as required by this Convention;

(b) seafarers signing a seafarers’ employment agreement shall be given an opportunity to examine and seek advice

on the agreement before signing, as well as such other facilities as are necessary to ensure that they have freely

entered into an agreement with a sufficient understanding of their rights and responsibilities;

(c) the shipowner and seafarer concerned shall each have a signed original of the seafarers’ employment

agreement;

(d) measures shall be taken to ensure that clear information as to the conditions of their employment can be easily

obtained on board by seafarers, including the ship’s master, and that such information, including a copy of

the seafarers’ employment agreement, is also accessible for review by officers of a competent authority,

including those in ports to be visited; and

(e) seafarers shall be given a document containing a record of their employment on board the ship.

2. Where a collective bargaining agreement forms all or part of a seafarers’ employment agreement, a copy of that

agreement shall be available on board. Where the language of the seafarers’ employment agreement and any

applicable collective bargaining agreement is not in English, the following shall also be available in English (except for

ships engaged only in domestic voyages):

(a) a copy of a standard form of the agreement; and

(b) the portions of the collective bargaining agreement that are subject to a port State inspection under

Regulation 5.2.

3. The document referred to in paragraph 1(e) of this Standard shall not contain any statement as to the quality of

the seafarers’ work or as to their wages. The form of the document, the particulars to be recorded and the manner in

which such particulars are to be entered, shall be determined by national law.

4. Each Member shall adopt laws and regulations specifying the matters that are to be included in all seafarers’

employment agreements governed by its national law. Seafarers’ employment agreements shall in all cases contain

the following particulars:

(a) the seafarer’s full name, date of birth or age, and birthplace;

(b) the shipowner’s name and address;

(c) the place where and date when the seafarers’ employment agreement is entered into;

(d) the capacity in which the seafarer is to be employed;
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(e) the amount of the seafarer’s wages or, where applicable, the formula used for calculating them;

(f) the amount of paid annual leave or, where applicable, the formula used for calculating it;

(g) the termination of the agreement and the conditions thereof, including:

(i) if the agreement has been made for an indefinite period, the conditions entitling either party to

terminate it, as well as the required notice period, which shall not be less for the shipowner than for

the seafarer;

(ii) if the agreement has been made for a definite period, the date fixed for its expiry; and

(iii) if the agreement has been made for a voyage, the port of destination and the time which has to expire

after arrival before the seafarer should be discharged;

(h) the health and social security protection benefits to be provided to the seafarer by the shipowner;

(i) the seafarer’s entitlement to repatriation;

(j) reference to the collective bargaining agreement, if applicable; and

(k) any other particulars which national law may require.

5. Each Member shall adopt laws or regulations establishing minimum notice periods to be given by the seafarers and

shipowners for the early termination of a seafarers’ employment agreement. The duration of these minimum periods

shall be determined after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned, but shall not be

shorter than seven days.

6. A notice period shorter than the minimum may be given in circumstances which are recognized under national law or

regulations or applicable collective bargaining agreements as justifying termination of the employment agreement at

shorter notice or without notice. In determining those circumstances, each Member shall ensure that the need of

the seafarer to terminate, without penalty, the employment agreement on shorter notice or without notice for

compassionate or other urgent reasons is taken into account.

Guideline

Guideline B2.1 – Seafarers’ employment agreements

Guideline B2.1.1 – Record of employment

1. In determining the particulars to be recorded in the record of employment referred to in Standard A2.1, paragraph

1(e), each Member should ensure that this document contains sufficient information, with a translation in English, to

facilitate the acquisition of further work or to satisfy the sea-service requirements for upgrading or promotion.

A seafarers’ discharge book may satisfy the requirements of paragraph 1(e) of that Standard.

Regulation

Regulation 2.2 – Wages

Purpose: To ensure that seafarers are paid for their services

1. All seafarers shall be paid for their work regularly and in full in accordance with their employment agreements.

Standard

Standard A2.2 – Wages

1. Each Member shall require that payments due to seafarers working on ships that fly its flag are made at no greater than

monthly intervals and in accordance with any applicable collective agreement.

2. Seafarers shall be given a monthly account of the payments due and the amounts paid, including wages, additional

payments and the rate of exchange used where payment has been made in a currency or at a rate different from

the one agreed to.

3. Each Member shall require that shipowners take measures, such as those set out in paragraph 4 of this Standard, to

provide seafarers with a means to transmit all or part of their earnings to their families or dependants or legal

beneficiaries.

4. Measures to ensure that seafarers are able to transmit their earnings to their families include:

(a) a system for enabling seafarers, at the time of their entering employment or during it, to allot, if they so desire,

a proportion of their wages for remittance at regular intervals to their families by bank transfers or similar

means; and

(b) a requirement that allotments should be remitted in due time and directly to the person or persons nominated

by the seafarers.

5. Any charge for the service under paragraphs 3 and 4 of this Standard shall be reasonable in amount, and the rate of

currency exchange, unless otherwise provided, shall, in accordance with national laws or regulations, be at

the prevailing market rate or the official published rate and not unfavourable to the seafarer.

2212 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 30. szám



6. Each Member that adopts national laws or regulations governing seafarers’ wages shall give due consideration to

the guidance provided in Part B of the Code.

Guideline

Guideline B2.2 – Wages

Guideline B2.2.1 – Specific definitions

1. For the purpose of this Guideline, the term:

(a) able seafarer means any seafarer who is deemed competent to perform any duty which may be required of

a rating serving in the deck department, other than the duties of a supervisory or specialist rating, or who is

defined as such by national laws, regulations or practice, or by collective agreement;

(b) basic pay or wages means the pay, however composed, for normal hours of work; it does not include payments

for overtime worked, bonuses, allowances, paid leave or any other additional remuneration;

(c) consolidated wage means a wage or salary which includes the basic pay and other pay-related benefits;

a consolidated wage may include compensation for all overtime hours which are worked and all other

pay-related benefits, or it may include only certain benefits in a partial consolidation;

(d) hours of work means time during which seafarers are required to do work on account of the ship;

(e) overtime means time worked in excess of the normal hours of work. Guideline B2.2.2 – Calculation and payment

1. For seafarers whose remuneration includes separate compensation for overtime worked:

(a) for the purpose of calculating wages, the normal hours of work at sea and in port should not exceed eight hours

per day;

(b) for the purpose of calculating overtime, the number of normal hours per week covered by the basic pay or

wages should be prescribed by national laws or regulations, if not determined by collective agreements, but

should not exceed 48 hours per week; collective agreements may provide for a different but not less favourable

treatment;

(c) the rate or rates of compensation for overtime, which should be not less than one and one-quarter times

the basic pay or wages per hour, should be prescribed by national laws or regulations or by collective

agreements, if applicable; and

(d) records of all overtime worked should be maintained by the master, or a person assigned by the master, and

endorsed by the seafarer at no greater than monthly intervals.

2. For seafarers whose wages are fully or partially consolidated:

(a) the seafarers’ employment agreement should specify clearly, where appropriate, the number of hours of work

expected of the seafarer in return for this remuneration, and any additional allowances which might be due in

addition to the consolidated wage, and in which circumstances;

(b) where hourly overtime is payable for hours worked in excess of those covered by the consolidated wage,

the hourly rate should be not less than one and one-quarter times the basic rate corresponding to the normal

hours of work as defined in paragraph 1 of this Guideline; the same principle should be applied to the overtime

hours included in the consolidated wage;

(c) remuneration for that portion of the fully or partially consolidated wage representing the normal hours of work

as defined in paragraph 1(a) of this Guideline should be no less than the applicable minimum wage; and

(d) for seafarers whose wages are partially consolidated, records of all overtime worked should be maintained and

endorsed as provided for in paragraph 1(d) of this Guideline.

3. National laws or regulations or collective agreements may provide for compensation for overtime or for work

performed on the weekly day of rest and on public holidays by at least equivalent time off duty and off the ship or

additional leave in lieu of remuneration or any other compensation so provided.

4. National laws and regulations adopted after consulting the representative shipowners’ and seafarers’ organizations or,

as appropriate, collective agreements should take into account the following principles:

(a) equal remuneration for work of equal value should apply to all seafarers employed on the same ship without

discrimination based upon race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin;

(b) the seafarers’ employment agreement specifying the applicable wages or wage rates should be carried on

board the ship; information on the amount of wages or wage rates should be made available to each seafarer,

either by providing at least one signed copy of the relevant information to the seafarer in a language which

the seafarer understands, or by posting a copy of the agreement in a place accessible to seafarers or by some

other appropriate means;
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(c) wages should be paid in legal tender; where appropriate, they may be paid by bank transfer, bank cheque,

postal cheque or money order;

(d) on termination of engagement all remuneration due should be paid without undue delay;

(e) adequate penalties or other appropriate remedies should be imposed by the competent authority where

shipowners unduly delay, or fail to make, payment of all remuneration due;

(f) wages should be paid directly to seafarers’ designated bank accounts unless they request otherwise in writing;

(g) subject to subparagraph (h) of this paragraph, the shipowner should impose no limit on seafarers’ freedom to

dispose of their remuneration;

(h) deduction from remuneration should be permitted only if:

(i) there is an express provision in national laws or regulations or in an applicable collective agreement

and the seafarer has been informed, in the manner deemed most appropriate by the competent

authority, of the conditions for such deductions; and

(ii) the deductions do not in total exceed the limit that may have been established by national laws or

regulations or collective agreements or court decisions for making such deductions;

(i) no deductions should be made from a seafarer’s remuneration in respect of obtaining or retaining

employment;

(j) monetary fines against seafarers other than those authorized by national laws or regulations, collective

agreements or other measures should be prohibited;

(k) the competent authority should have the power to inspect stores and services provided on board ship to

ensure that fair and reasonable prices are applied for the benefit of the seafarers concerned; and

(l) to the extent that seafarers’ claims for wages and other sums due in respect of their employment are not

secured in accordance with the provisions of the International Convention on Maritime Liens and Mortgages,

1993, such claims should be protected in accordance with the Protection of Workers’ Claims (Employer’s

Insolvency) Convention, 1992 (No. 173).

5. Each Member should, after consulting with representative shipowners’ and seafarers’ organizations, have procedures

to investigate complaints relating to any matter contained in this Guideline.

Guideline B2.2.3 – Minimum wages

1. Without prejudice to the principle of free collective bargaining, each Member should, after consulting representative

shipowners’ and seafarers’ organizations, establish procedures for determining minimum wages for seafarers.

Representative shipowners’ and seafarers’ organizations should participate in the operation of such procedures.

2. When establishing such procedures and in fixing minimum wages, due regard should be given to international labour

standards concerning minimum wage fixing, as well as the following principles:

(a) the level of minimum wages should take into account the nature of maritime employment, crewing levels of

ships, and seafarers’ normal hours of work; and

(b) the level of minimum wages should be adjusted to take into account changes in the cost of living and in

the needs of seafarers.

3. The competent authority should ensure:

(a) by means of a system of supervision and sanctions, that wages are paid at not less than the rate or rates fixed;

and

(b) that any seafarers who have been paid at a rate lower than the minimum wage are enabled to recover, by an

inexpensive and expeditious judicial or other procedure, the amount by which they have been underpaid.

Guideline B2.2.4 – Minimum monthly basic pay or wage figure for able seafarers

1. The basic pay or wages for a calendar month of service for an able seafarer should be no less than the amount

periodically set by the Joint Maritime Commission or another body authorized by the Governing Body of

the International Labour Office. Upon a decision of the Governing Body, the Director-General shall notify any revised

amount to the Members of the Organization.

2. Nothing in this Guideline should be deemed to prejudice arrangements agreed between shipowners or their

organizations and seafarers’ organizations with regard to the regulation of standard minimum terms and conditions of

employment, provided such terms and conditions are recognized by the competent authority.

Regulation

Regulation 2.3 – Hours of work and hours of rest

Purpose: To ensure that seafarers have regulated hours of work or hours of rest

1. Each Member shall ensure that the hours of work or hours of rest for seafarers are regulated.
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2. Each Member shall establish maximum hours of work or minimum hours of rest over given periods that are consistent

with the provisions in the Code.

Standard

Standard A2.3 – Hours of work and hours of rest

1. For the purpose of this Standard, the term:

(a) hours of work means time during which seafarers are required to do work on account of the ship;

(b) hours of rest means time outside hours of work; this term does not include short breaks.

2. Each Member shall within the limits set out in paragraphs 5 to 8 of this Standard fix either a maximum number of hours

of work which shall not be exceeded in a given period of time, or a minimum number of hours of rest which shall be

provided in a given period of time.

3. Each Member acknowledges that the normal working hours’ standard for seafarers, like that for other workers, shall be

based on an eight-hour day with one day of rest per week and rest on public holidays. However, this shall not prevent

the Member from having procedures to authorize or register a collective agreement which determines seafarers’

normal working hours on a basis no less favourable than this standard.

4. In determining the national standards, each Member shall take account of the danger posed by the fatigue of

seafarers, especially those whose duties involve navigational safety and the safe and secure operation of the ship.

5. The limits on hours of work or rest shall be as follows:

(a) maximum hours of work shall not exceed:

(i) 14 hours in any 24-hour period; and

(ii) 72 hours in any seven-day period;

or

(b) minimum hours of rest shall not be less than:

(i) ten hours in any 24-hour period; and

(ii) 77 hours in any seven-day period.

6. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and

the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

7. Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by national laws and regulations and by international

instruments, shall be conducted in a manner that minimizes the disturbance of rest periods and does not induce

fatigue.

8. When a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall have an adequate

compensatory rest period if the normal period of rest is disturbed by call-outs to work.

9. If no collective agreement or arbitration award exists or if the competent authority determines that the provisions in

the agreement or award in respect of paragraph 7 or 8 of this Standard are inadequate, the competent authority shall

determine such provisions to ensure the seafarers concerned have sufficient rest.

10. Each Member shall require the posting, in an easily accessible place, of a table with the shipboard working

arrangements, which shall contain for every position at least:

(a) the schedule of service at sea and service in port; and

(b) the maximum hours of work or the minimum hours of rest required by national laws or regulations or applicable

collective agreements.

11. The table referred to in paragraph 10 of this Standard shall be established in a standardized format in the working

language or languages of the ship and in English.

12. Each Member shall require that records of seafarers’ daily hours of work or of their daily hours of rest be maintained to

allow monitoring of compliance with paragraphs 5 to 11 inclusive of this Standard. The records shall be in

a standardized format established by the competent authority taking into account any available guidelines of

the International Labour Organization or shall be in any standard format prepared by the Organization. They shall be in

the languages required by paragraph 11 of this Standard. The seafarers shall receive a copy of the records pertaining to

them which shall be endorsed by the master, or a person authorized by the master, and by the seafarers.

13. Nothing in paragraphs 5 and 6 of this Standard shall prevent a Member from having national laws or regulations or

a procedure for the competent authority to authorize or register collective agreements permitting exceptions to

the limits set out. Such exceptions shall, as far as possible, follow the provisions of this Standard but may take account

of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory leave for watchkeeping seafarers or

seafarers working on board ships on short voyages.
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14. Nothing in this Standard shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any

hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving

assistance to other ships or persons in distress at sea. Accordingly, the master may suspend the schedule of hours of

work or hours of rest and require a seafarer to perform any hours of work necessary until the normal situation has been

restored. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers

who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

Guideline

Guideline B2.3 – Hours of work and hours of rest

Guideline B2.3.1 – Young seafarers

1. At sea and in port the following provisions should apply to all young seafarers under the age of 18:

(a) working hours should not exceed eight hours per day and 40 hours per week and overtime should be worked

only where unavoidable for safety reasons;

(b) sufficient time should be allowed for all meals, and a break of at least one hour for the main meal of the day

should be assured; and

(c) a 15-minute rest period as soon as possible following each two hours of continuous work should be allowed.

2. Exceptionally, the provisions of paragraph 1 of this Guideline need not be applied if:

(a) they are impracticable for young seafarers in the deck, engine room and catering departments assigned to

watchkeeping duties or working on a rostered shift-work system; or

(b) the effective training of young seafarers in accordance with established programmes and schedules would be

impaired.

3. Such exceptional situations should be recorded, with reasons, and signed by the master.

4. Paragraph 1 of this Guideline does not exempt young seafarers from the general obligation on all seafarers to work

during any emergency as provided for in Standard A2.3, paragraph 14.

Regulation

Regulation 2.4 – Entitlement to leave

Purpose: To ensure that seafarers have adequate leave

1. Each Member shall require that seafarers employed on ships that fly its flag are given paid annual leave under

appropriate conditions, in accordance with the provisions in the Code.

2. Seafarers shall be granted shore leave to benefit their health and well-being and with the operational requirements of

their positions.

Standard

Standard A2.4 – Entitlement to leave

1. Each Member shall adopt laws and regulations determining the minimum standards for annual leave for seafarers

serving on ships that fly its flag, taking proper account of the special needs of seafarers with respect to such leave.

2. Subject to any collective agreement or laws or regulations providing for an appropriate method of calculation that

takes account of the special needs of seafarers in this respect, the annual leave with pay entitlement shall be calculated

on the basis of a minimum of 2.5 calendar days per month of employment. The manner in which the length of service is

calculated shall be determined by the competent authority or through the appropriate machinery in each country.

Justified absences from work shall not be considered as annual leave.

3. Any agreement to forgo the minimum annual leave with pay prescribed in this Standard, except in cases provided for

by the competent authority, shall be prohibited.

Guideline

Guideline B2.4 – Entitlement to leave

Guideline B2.4.1 – Calculation of entitlement

1. Under conditions as determined by the competent authority or through the appropriate machinery in each country,

service off-articles should be counted as part of the period of service.

2. Under conditions as determined by the competent authority or in an applicable collective agreement, absence from

work to attend an approved maritime vocational training course or for such reasons as illness or injury or for maternity

should be counted as part of the period of service.

3. The level of pay during annual leave should be at the seafarer’s normal level of remuneration provided for by national

laws or regulations or in the applicable seafarers’ employment agreement. For seafarers employed for periods shorter

than one year or in the event of termination of the employment relationship, entitlement to leave should be calculated

on a pro-rata basis.
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4. The following should not be counted as part of annual leave with pay:

(a) public and customary holidays recognized as such in the flag State, whether or not they fall during the annual

leave with pay;

(b) periods of incapacity for work resulting from illness or injury or from maternity, under conditions as determined

by the competent authority or through the appropriate machinery in each country;

(c) temporary shore leave granted to a seafarer while under an employment agreement; and

(d) compensatory leave of any kind, under conditions as determined by the competent authority or through

the appropriate machinery in each country.

Guideline B2.4.2 – Taking of annual leave

1. The time at which annual leave is to be taken should, unless it is fixed by regulation, collective agreement, arbitration

award or other means consistent with national practice, be determined by the shipowner after consultation and, as far

as possible, in agreement with the seafarers concerned or their representatives.

2. Seafarers should in principle have the right to take annual leave in the place with which they have a substantial

connection, which would normally be the same as the place to which they are entitled to be repatriated. Seafarers

should not be required without their consent to take annual leave due to them in another place except under

the provisions of a seafarers’ employment agreement or of national laws or regulations.

3. If seafarers are required to take their annual leave from a place other than that permitted by paragraph 2 of this

Guideline, they should be entitled to free transportation to the place where they were engaged or recruited,

whichever is nearer their home; subsistence and other costs directly involved should be for the account of

the shipowner; the travel time involved should not be deducted from the annual leave with pay due to the seafarer.

4. A seafarer taking annual leave should be recalled only in cases of extreme emergency and with the seafarer’s consent.

Guideline B2.4.3 – Division and accumulation

1. The division of the annual leave with pay into parts, or the accumulation of such annual leave due in respect of one year

together with a subsequent period of leave, may be authorized by the competent authority or through

the appropriate machinery in each country.

2. Subject to paragraph 1 of this Guideline and unless otherwise provided in an agreement applicable to the shipowner

and the seafarer concerned, the annual leave with pay recommended in this Guideline should consist of an

uninterrupted period.

Guideline B2.4.4 – Young seafarers

1. Special measures should be considered with respect to young seafarers under the age of 18 who have served six

months or any other shorter period of time under a collective agreement or seafarers’ employment agreement

without leave on a foreign-going ship which has not returned to their country of residence in that time, and will not

return in the subsequent three months of the voyage. Such measures could consist of their repatriation at no expense

to themselves to the place of original engagement in their country of residence for the purpose of taking any leave

earned during the voyage.

Regulation

Regulation 2.5 – Repatriation

Purpose: To ensure that seafarers are able to return home

1. Seafarers have a right to be repatriated at no cost to themselves in the circumstances and under the conditions

specified in the Code.

2. Each Member shall require ships that fly its flag to provide financial security to ensure that seafarers are duly

repatriated in accordance with the Code.

Standard

Standard A2.5 – Repatriation

1. Each Member shall ensure that seafarers on ships that fly its flag are entitled to repatriation in the following

circumstances:

(a) if the seafarers’ employment agreement expires while they are abroad; (b) when the seafarers’ employment

agreement is terminated:

(i) by the shipowner; or

(ii) by the seafarer for justified reasons; and also

(c) when the seafarers are no longer able to carry out their duties under their employment agreement or cannot be

expected to carry them out in the specific circumstances.
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2. Each Member shall ensure that there are appropriate provisions in its laws and regulations or other measures or in

collective bargaining agreements, prescribing:

(a) the circumstances in which seafarers are entitled to repatriation in accordance with paragraph 1(b) and (c) of

this Standard;

(b) the maximum duration of service periods on board following which a seafarer is entitled to repatriation – such

periods to be less than 12 months; and

(c) the precise entitlements to be accorded by shipowners for repatriation, including those relating to

the destinations of repatriation, the mode of transport, the items of expense to be covered and other

arrangements to be made by shipowners.

3. Each Member shall prohibit shipowners from requiring that seafarers make an advance payment towards the cost of

repatriation at the beginning of their employment, and also from recovering the cost of repatriation from

the seafarers’ wages or other entitlements except where the seafarer has been found, in accordance with national laws

or regulations or other measures or applicable collective bargaining agreements, to be in serious default of

the seafarer’s employment obligations.

4. National laws and regulations shall not prejudice any right of the shipowner to recover the cost of repatriation under

third-party contractual arrangements.

5. If a shipowner fails to make arrangements for or to meet the cost of repatriation of seafarers who are entitled to be

repatriated:

(a) the competent authority of the Member whose flag the ship flies shall arrange for repatriation of the seafarers

concerned; if it fails to do so, the State from which the seafarers are to be repatriated or the State of which they

are a national may arrange for their repatriation and recover the cost from the Member whose flag the ship flies;

(b) costs incurred in repatriating seafarers shall be recoverable from the shipowner by the Member whose flag

the ship flies;

(c) the expenses of repatriation shall in no case be a charge upon the seafarers, except as provided for in

paragraph 3 of this Standard.

6. Taking into account applicable international instruments, including the International Convention on Arrest of Ships,

1999, a Member which has paid the cost of repatriation pursuant to this Code may detain, or request the detention of,

the ships of the shipowner concerned until the reimbursement has been made in accordance with paragraph 5 of this

Standard.

7. Each Member shall facilitate the repatriation of seafarers serving on ships which call at its ports or pass through its

territorial or internal waters, as well as their replacement on board.

8. In particular, a Member shall not refuse the right of repatriation to any seafarer because of the financial circumstances

of a shipowner or because of the ship-owner’s inability or unwillingness to replace a seafarer.

9. Each Member shall require that ships that fly its flag carry and make available to seafarers a copy of the applicable

national provisions regarding repatriation written in an appropriate language.

Guideline

Guideline B2.5 – Repatriation

Guideline B2.5.1 – Entitlement

1. Seafarers should be entitled to repatriation:

(a) in the case covered by Standard A2.5, paragraph 1(a), upon the expiry of the period of notice given in

accordance with the provisions of the seafarers’ employment agreement;

(b) in the cases covered by Standard A2.5, paragraph 1(b) and (c):

(i) in the event of illness or injury or other medical condition which requires their repatriation when

found medically fit to travel;

(ii) in the event of shipwreck;

(iii) in the event of the shipowner not being able to continue to fulfil their legal or contractual obligations

as an employer of the seafarers by reason of insolvency, sale of ship, change of ship’s registration or

any other similar reason;

(iv) in the event of a ship being bound for a war zone, as defined by national laws or regulations or

seafarers’ employment agreements, to which the seafarer does not consent to go; and

(v) in the event of termination or interruption of employment in accordance with an industrial award or

collective agreement, or termination of employment for any other similar reason.

2218 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 30. szám



2. In determining the maximum duration of service periods on board following which a seafarer is entitled to

repatriation, in accordance with this Code, account should be taken of factors affecting the seafarers’ working

environment. Each Member should seek, wherever possible, to reduce these periods in the light of technological

changes and developments and might be guided by any recommendations made on the matter by the Joint Maritime

Commission.

3. The costs to be borne by the shipowner for repatriation under Standard A2.5 should include at least the following:

(a) passage to the destination selected for repatriation in accordance with paragraph 6 of this Guideline;

(b) accommodation and food from the moment the seafarers leave the ship until they reach the repatriation

destination;

(c) pay and allowances from the moment the seafarers leave the ship until they reach the repatriation destination,

if provided for by national laws or regulations or collective agreements;

(d) transportation of 30 kg of the seafarers’ personal luggage to the repatriation destination; and

(e) medical treatment when necessary until the seafarers are medically fit to travel to the repatriation destination.

4. Time spent awaiting repatriation and repatriation travel time should not be deducted from paid leave accrued to

the seafarers.

5. Shipowners should be required to continue to cover the costs of repatriation until the seafarers concerned are landed

at a destination prescribed pursuant to this Code or are provided with suitable employment on board a ship

proceeding to one of those destinations.

6. Each Member should require that shipowners take responsibility for repatriation arrangements by appropriate and

expeditious means. The normal mode of transport should be by air. The Member should prescribe the destinations to

which seafarers may be repatriated. The destinations should include the countries with which seafarers may be

deemed to have a substantial connection including:

(a) the place at which the seafarer agreed to enter into the engagement;

(b) the place stipulated by collective agreement;

(c) the seafarer’s country of residence; or

(d) such other place as may be mutually agreed at the time of engagement.

7. Seafarers should have the right to choose from among the prescribed destinations the place to which they are to be

repatriated.

8. The entitlement to repatriation may lapse if the seafarers concerned do not claim it within a reasonable period of time

to be defined by national laws or regulations or collective agreements.

Guideline B2.5.2 – Implementation by Members

1. Every possible practical assistance should be given to a seafarer stranded in a foreign port pending repatriation and in

the event of delay in the repatriation of the seafarer, the competent authority in the foreign port should ensure that

the consular or local representative of the flag State and the seafarer’s State of nationality or State of residence, as

appropriate, is informed immediately.

2. Each Member should have regard to whether proper provision is made:

(a) for the return of seafarers employed on a ship that flies the flag of a foreign country who are put ashore in

a foreign port for reasons for which they are not responsible:

(i) to the port at which the seafarer concerned was engaged; or

(ii) to a port in the seafarer’s State of nationality or State of residence, as appropriate; or

(iii) to another port agreed upon between the seafarer and the master or shipowner, with the approval of

the competent authority or under other appropriate safeguards;

(b) for medical care and maintenance of seafarers employed on a ship that flies the flag of a foreign country who

are put ashore in a foreign port in consequence of sickness or injury incurred in the service of the ship and not

due to their own wilful misconduct.

3. If, after young seafarers under the age of 18 have served on a ship for at least four months during their first

foreign-going voyage, it becomes apparent that they are unsuited to life at sea, they should be given the opportunity

of being repatriated at no expense to themselves from the first suitable port of call in which there are consular services

of the flag State, or the State of nationality or residence of the young seafarer. Notification of any such repatriation,

with the reasons therefor, should be given to the authority which issued the papers enabling the young seafarers

concerned to take up seagoing employment.

Regulation

Regulation 2.6 – Seafarer compensation for the ship’s loss or foundering
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Purpose: To ensure that seafarers are compensated when a ship is lost or has foundered

1. Seafarers are entitled to adequate compensation in the case of injury, loss or unemployment arising from the ship’s

loss or foundering.

Standard

Standard A2.6 – Seafarer compensation for the ship’s loss or foundering

1. Each Member shall make rules ensuring that, in every case of loss or foundering of any ship, the shipowner shall pay to

each seafarer on board an indemnity against unemployment resulting from such loss or foundering.

2. The rules referred to in paragraph 1 of this Standard shall be without prejudice to any other rights a seafarer may have

under the national law of the Member concerned for losses or injuries arising from a ship’s loss or foundering.

Guideline

Guideline B2.6 – Seafarer compensation for the ship’s loss or foundering

Guideline B2.6.1 – Calculation of indemnity against unemployment

1. The indemnity against unemployment resulting from a ship’s foundering or loss should be paid for the days during

which the seafarer remains in fact unemployed at the same rate as the wages payable under the employment

agreement, but the total indemnity payable to any one seafarer may be limited to two months’ wages.

2. Each Member should ensure that seafarers have the same legal remedies for recovering such indemnities as they have

for recovering arrears of wages earned during the service.

Regulation

Regulation 2.7 – Manning levels

Purpose: To ensure that seafarers work on board ships with sufficient personnel for the safe, efficient and secure

operation of the ship

1. Each Member shall require that all ships that fly its flag have a sufficient number of seafarers employed on board to

ensure that ships are operated safely, efficiently and with due regard to security under all conditions, taking into

account concerns about seafarer fatigue and the particular nature and conditions of the voyage.

Standard

Standard A2.7 – Manning levels

1. Each Member shall require that all ships that fly its flag have a sufficient number of seafarers on board to ensure that

ships are operated safely, efficiently and with due regard to security. Every ship shall be manned by a crew that is

adequate, in terms of size and qualifications, to ensure the safety and security of the ship and its personnel, under all

operating conditions, in accordance with the minimum safe manning document or an equivalent issued by

the competent authority, and to comply with the standards of this Convention.

2. When determining, approving or revising manning levels, the competent authority shall take into account the need to

avoid or minimize excessive hours of work to ensure sufficient rest and to limit fatigue, as well as the principles in

applicable international instruments, especially those of the International Maritime Organization, on manning levels.

3. When determining manning levels, the competent authority shall take into account all the requirements within

Regulation 3.2 and Standard A3.2 concerning food and catering.

Guideline

Guideline B2.7 – Manning levels

Guideline B2.7.1 – Dispute settlement

1. Each Member should maintain, or satisfy itself that there is maintained, efficient machinery for the investigation and

settlement of complaints or disputes concerning the manning levels on a ship.

2. Representatives of shipowners’ and seafarers’ organizations should participate, with or without other persons or

authorities, in the operation of such machinery.

Regulation

Regulation 2.8 – Career and skill development and opportunities for seafarers’ employment

Purpose: To promote career and skill development and employment opportunities for seafarers

1. Each Member shall have national policies to promote employment in the maritime sector and to encourage career and

skill development and greater employment opportunities for seafarers domiciled in its territory.

Standard

Standard A2.8 – Career and skill development and employment opportunities for seafarers

1. Each Member shall have national policies that encourage career and skill development and employment

opportunities for seafarers, in order to provide the maritime sector with a stable and competent workforce.
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2. The aim of the policies referred to in paragraph 1 of this Standard shall be to help seafarers strengthen their

competencies, qualifications and employment opportunities.

3. Each Member shall, after consulting the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned, establish clear objectives

for the vocational guidance, education and training of seafarers whose duties on board ship primarily relate to the safe

operation and navigation of the ship, including ongoing training.

Guideline

Guideline B2.8 – Career and skill development and employment opportunities for seafarers

Guideline B2.8.1 – Measures to promote career and skill development and employment opportunities for seafarers

1. Measures to achieve the objectives set out in Standard A2.8 might include:

(a) agreements providing for career development and skills training with a shipowner or an organization of

shipowners; or

(b) arrangements for promoting employment through the establishment and maintenance of registers or lists, by

categories, of qualified seafarers; or

(c) promotion of opportunities, both on board and ashore, for further training and education of seafarers to

provide for skill development and portable competencies in order to secure and retain decent work, to improve

individual employment prospects and to meet the changing technology and labour market conditions of

the maritime industry.

Guideline B2.8.2 – Register of seafarers

1. Where registers or lists govern the employment of seafarers, these registers or lists should include all occupational

categories of seafarers in a manner determined by national law or practice or by collective agreement.

2. Seafarers on such a register or list should have priority of engagement for seafaring.

3. Seafarers on such a register or list should be required to be available for work in a manner to be determined by national

law or practice or by collective agreement.

4. To the extent that national laws or regulations permit, the number of seafarers on such registers or lists should be

periodically reviewed so as to achieve levels adapted to the needs of the maritime industry.

5. When a reduction in the number of seafarers on such a register or list becomes necessary, all appropriate measures

should be taken to prevent or minimize detrimental effects on seafarers, account being taken of the economic and

social situation of the country concerned.

Title 3. Accommodation, Recreational Facilities, Food and Catering
Regulation

Regulation 3.1 – Accommodation and recreational facilities

Purpose: To ensure that seafarers have decent accommodation and recreational facilities on board

1. Each Member shall ensure that ships that fly its flag provide and maintain decent accommodations and recreational

facilities for seafarers working or living on board, or both, consistent with promoting the seafarers’ health and

well-being.

2. The requirements in the Code implementing this Regulation which relate to ship construction and equipment apply

only to ships constructed on or after the date when this Convention comes into force for the Member concerned. For

ships constructed before that date, the requirements relating to ship construction and equipment that are set out in

the Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92), and the Accommodation of Crews (Supplementary

Provisions) Convention, 1970 (No. 133), shall continue to apply to the extent that they were applicable, prior to that

date, under the law or practice of the Member concerned. A ship shall be deemed to have been constructed on

the date when its keel is laid or when it is at a similar stage of contruction.

3. Unless expressly provided otherwise, any requirement under an amendment to the Code relating to the provision of

seafarer accommodation and recreational facilities shall apply only to ships constructed on or after the amendment

takes effect for the Member concerned.

Standard

Standard A3.1 – Accommodation and recreational facilities

1. Each Member shall adopt laws and regulations requiring that ships that fly its flag:

(a) meet minimum standards to ensure that any accommodation for seafarers, working or living on board, or both,

is safe, decent and in accordance with the relevant provisions of this Standard; and

(b) are inspected to ensure initial and ongoing compliance with those standards.
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2. In developing and applying the laws and regulations to implement this Standard, the competent authority, after

consulting the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned, shall:

(a) take into account Regulation 4.3 and the associated Code provisions on health and safety protection and

accident prevention, in light of the specific needs of seafarers that both live and work on board ship, and

(b) give due consideration to the guidance contained in Part B of this Code.

3. The inspections required under Regulation 5.1.4 shall be carried out when:

(a) a ship is registered or re-registered; or

(b) the seafarer accommodation on a ship has been substantially altered.

4. The competent authority shall pay particular attention to ensuring implementation of the requirements of this

Convention relating to:

(a) the size of rooms and other accommodation spaces;

(b) heating and ventilation;

(c) noise and vibration and other ambient factors;

(d) sanitary facilities;

(e) lighting; and

(f) hospital accommodation.

5. The competent authority of each Member shall require that ships that fly its flag meet the minimum standards for

on-board accommodation and recreational facilities that are set out in paragraphs 6 to 17 of this Standard.

6. With respect to general requirements for accommodation:

(a) there shall be adequate headroom in all seafarer accommodation; the minimum permitted headroom in all

seafarer accommodation where full and free movement is necessary shall be not less than 203 centimetres;

the competent authority may permit some limited reduction in headroom in any space, or part of any space, in

such accommodation where it is satisfied that such reduction:

(i) is reasonable; and

(ii) will not result in discomfort to the seafarers;

(b) the accommodation shall be adequately insulated;

(c) in ships other than passenger ships, as defined in Regulation 2(e) and (f) of the International Convention for

the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (the SOLAS Convention), sleeping rooms shall be situated above

the load line amidships or aft, except that in exceptional cases, where the size, type or intended service of

the ship renders any other location impracticable, sleeping rooms may be located in the fore part of the ship,

but in no case forward of the collision bulkhead;

(d) in passenger ships, and in special ships constructed in compliance with the IMO Code of Safety for Special

Purpose Ships, 1983, and subsequent versions (hereinafer called special purpose ships), the competent

authority may, on condition that satisfactory arrangements are made for lighting and ventilation, permit

the location of sleeping rooms below the load line, but in no case shall they be located immediately beneath

working alleyways;

(e) there shall be no direct openings into sleeping rooms from cargo and machinery spaces or from galleys,

storerooms, drying rooms or communal sanitary areas; that part of a bulkhead separating such places from

sleeping rooms and external bulkheads shall be efficiently constructed of steel or other approved substance

and be watertight and gas-tight;

(f) the materials used to construct internal bulkheads, panelling and sheeting, floors and joinings shall be suitable

for the purpose and conducive to ensuring a healthy environment;

(g) proper lighting and sufficient drainage shall be provided; and

(h) accommodation and recreational and catering facilities shall meet the requirements in Regulation 4.3, and

the related provisions in the Code, on health and safety protection and accident prevention, with respect to

preventing the risk of exposure to hazardous levels of noise and vibration and other ambient factors and

chemicals on board ships, and to provide an acceptable occupational and on-board living environment for

seafarers.

7. With respect to requirements for ventilation and heating:

(a) sleeping rooms and mess rooms shall be adequately ventilated;

(b) ships, except those regularly engaged in trade where temperate climatic conditions do not require this, shall be

equipped with air conditioning for seafarer accommodation, for any separate radio room and for any

centralized machinery control room;
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(c) all sanitary spaces shall have ventilation to the open air, independently of any other part of the accommodation;

and

(d) adequate heat through an appropriate heating system shall be provided, except in ships exclusively on voyages

in tropical climates.

8. With respect to requirements for lighting, subject to such special arrangements as may be permitted in passenger

ships, sleeping rooms and mess rooms shall be lit by natural light and provided with adequate artificial light.

9. When sleeping accommodation on board ships is required, the following requirements for sleeping rooms apply:

(a) in ships other than passenger ships, an individual sleeping room shall be provided for each seafarer; in the case

of ships of less than 3,000 gross tonnage or special purpose ships, exemptions from this requirement may be

granted by the competent authority after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations

concerned;

(b) separate sleeping rooms shall be provided for men and for women;

(c) sleeping rooms shall be of adequate size and properly equipped so as to ensure reasonable comfort and to

facilitate tidiness;

(d) a separate berth for each seafarer shall in all circumstances be provided;

(e) the minimum inside dimensions of a berth shall be at least 198 centimetres by 80 centimetres;

(f) in single berth seafarers’ sleeping rooms the floor area shall not be less than:

(i) 4.5 square metres in ships of less than 3,000 gross tonnage;

(ii) 5.5 square metres in ships of 3,000 gross tonnage or over but less than 10,000 gross tonnage;

(iii) 7 square metres in ships of 10,000 gross tonnage or over;

(g) however, in order to provide single berth sleeping rooms on ships of less than 3,000 gross tonnage, passenger

ships and special purpose ships, the competent authority may allow a reduced floor area;

(h) in ships of less than 3,000 gross tonnage other than passenger ships and special purpose ships, sleeping rooms

may be occupied by a maximum of two seafarers; the floor area of such sleeping rooms shall not be less than 7

square metres;

(i) on passenger ships and special purpose ships the floor area of sleeping rooms for seafarers not performing

the duties of ships’ officers shall not be less than:

(i) 7.5 square metres in rooms accommodating two persons;

(ii) 11.5 square metres in rooms accommodating three persons;

(iii) 14.5 square metres in rooms accommodating four persons;

(j) on special purpose ships sleeping rooms may accommodate more than four persons; the floor area of such

sleeping rooms shall not be less than 3.6 square metres per person;

(k) on ships other than passenger ships and special purpose ships, sleeping rooms for seafarers who perform

the duties of ships’ officers, where no private sitting room or day room is provided, the floor area per person

shall not be less than:

(i) 7.5 square metres in ships of less than 3,000 gross tonnage;

(ii) 8.5 square metres in ships of 3,000 gross tonnage or over but less than 10,000 gross tonnage;

(iii) 10 square metres in ships of 10,000 gross tonnage or over;

(l) on passenger ships and special purpose ships the floor area for seafarers performing the duties of ships’ officers

where no private sitting room or day room is provided, the floor area per person for junior officers shall not be

less than 7.5 square metres and for senior officers not less than 8.5 square metres; junior officers are understood

to be at the operational level, and senior officers at the management level;

(m) the master, the chief engineer and the chief navigating officer shall have, in addition to their sleeping rooms, an

adjoining sitting room, day room or equivalent additional space; ships of less than 3,000 gross tonnage may be

exempted by the competent authority from this requirement after consultation with the shipowners’ and

seafarers’ organizations concerned;

(n) for each occupant, the furniture shall include a clothes locker of ample space (minimum 475 litres) and a drawer

or equivalent space of not less than 56 litres; if the drawer is incorporated in the clothes locker then

the combined minimum volume of the clothes locker shall be 500 litres; it shall be fitted with a shelf and be able

to be locked by the occupant so as to ensure privacy;

(o) each sleeping room shall be provided with a table or desk, which may be of the fixed, drop-leaf or slide-out type,

and with comfortable seating accommodation as necessary.
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10. With respect to requirements for mess rooms:

(a) mess rooms shall be located apart from the sleeping rooms and as close as practicable to the galley; ships of less

than 3,000 gross tonnage may be exempted by the competent authority from this requirement after

consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned; and

(b) mess rooms shall be of adequate size and comfort and properly furnished and equipped (including ongoing

facilities for refreshment), taking account of the number of seafarers likely to use them at any one time;

provision shall be made for separate or common mess room facilities as appropriate.

11. With respect to requirements for sanitary facilities:

(a) all seafarers shall have convenient access on the ship to sanitary facilities meeting minimum standards of health

and hygiene and reasonable standards of comfort, with separate sanitary facilities being provided for men and

for women;

(b) there shall be sanitary facilities within easy access of the navigating bridge and the machinery space or near

the engine room control centre; ships of less than 3,000 gross tonnage may be exempted by the competent

authority from this requirement after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations

concerned;

(c) in all ships a minimum of one toilet, one wash basin and one tub or shower or both for every six persons or less

who do not have personal facilities shall be provided at a convenient location;

(d) with the exception of passenger ships, each sleeping room shall be provided with a washbasin having hot and

cold running fresh water, except where such a washbasin is situated in the private bathroom provided;

(e) in passenger ships normally engaged on voyages of not more than four hours’ duration, consideration may be

given by the competent authority to special arrangements or to a reduction in the number of facilities required;

and

(f) hot and cold running fresh water shall be available in all wash places.

12. With respect to requirements for hospital accommodation, ships carrying 15 or more seafarers and engaged in

a voyage of more than three days’ duration shall provide separate hospital accommodation to be used exclusively for

medical purposes; the competent authority may relax this requirement for ships engaged in coastal trade; in

approving on-board hospital accommodation, the competent authority shall ensure that the accommodation will, in

all weathers, be easy of access, provide comfortable housing for the occupants and be conducive to their receiving

prompt and proper attention.

13. Appropriately situated and furnished laundry facilities shall be available.

14. All ships shall have a space or spaces on open deck to which the seafarers can have access when off duty, which are of

adequate area having regard to the size of the ship and the number of seafarers on board.

15. All ships shall be provided with separate offices or a common ship’s office for use by deck and engine departments;

ships of less than 3,000 gross tonnage may be exempted by the competent authority from this requirement after

consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned.

16. Ships regularly trading to mosquito-infested ports shall be fitted with appropriate devices as required by

the competent authority.

17. Appropriate seafarers’ recreational facilities, amenities and services, as adapted to meet the special needs of seafarers

who must live and work on ships, shall be provided on board for the benefit of all seafarers, taking into account

Regulation 4.3 and the associated Code provisions on health and safety protection and accidentprevention.

18. The competent authority shall require frequent inspections to be carried out on board ships, by or under the authority

of the master, to ensure that seafarer accommodation is clean, decently habitable and maintained in a good state of

repair. The results of each such inspection shall be recorded and be available for review.

19. In the case of ships where there is need to take account, without discrimination, of the interests of seafarers having

differing and distinctive religious and social practices, the competent authority may, after consultation with

the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned, permit fairly applied variations in respect of this Standard on

condition that such variations do not result in overall facilities less favourable than those which would result from

the application of this Standard.

20. Each Member may, after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned, exempt ships of

less than 200 gross tonnage where it is reasonable to do so, taking account of the size of the ship and the number of

persons on board in relation to the requirements of the following provisions of this Standard:

(a) paragraphs 7(b), 11(d) and 13; and

(b) paragraph 9(f) and (h) to (l) inclusive, with respect to floor area only.
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21. Any exemptions with respect to the requirements of this Standard may be made only where they are expressly

permitted in this Standard and only for particular circumstances in which such exemptions can be clearly justified on

strong grounds and subject to protecting the seafarers’ health and safety.

Guideline

Guideline B3.1 – Accommodation and recreational facilities

Guideline B3.1.1 – Design and construction

1. External bulkheads of sleeping rooms and mess rooms should be adequately insulated. All machinery casings and all

boundary bulkheads of galleys and other spaces in which heat is produced should be adequately insulated where

there is a possibility of resulting heat effects in adjoining accommodation or passageways. Measures should also be

taken to provide protection from heat effects of steam or hot-water service pipes or both.

2. Sleeping rooms, mess rooms, recreation rooms and alleyways in the accommodation space should be adequately

insulated to prevent condensation or overheating.

3. The bulkhead surfaces and deckheads should be of material with a surface easily kept clean. No form of construction

likely to harbour vermin should be used.

4. The bulkhead surfaces and deckheads in sleeping rooms and mess rooms should be capable of being easily kept clean

and light in colour with a durable, nontoxic finish.

5. The decks in all seafarer accommodation should be of approved material and construction and should provide

a non-slip surface impervious to damp and easily kept clean.

6. Where the floorings are made of composite materials, the joints with the sides should be profiled to avoid crevices.

Guideline B3.1.2 – Ventilation

1. The system of ventilation for sleeping rooms and mess rooms should be controlled so as to maintain the air in

a satisfactory condition and to ensure a sufficiency of air movement in all conditions of weather and climate.

2. Air-conditioning systems, whether of a centralized or individual unit type, should be designed to:

(a) maintain the air at a satisfactory temperature and relative humidity as compared to outside air conditions,

ensure a sufficiency of air changes in all air-conditioned spaces, take account of the particular characteristics of

operations at sea and not produce excessive noises or vibrations; and

(b) facilitate easy cleaning and disinfection to prevent or control the spread of disease.

3. Power for the operation of the air conditioning and other aids to ventilation required by the preceding paragraphs of

this Guideline should be available at all times when seafarers are living or working on board and conditions so require.

However, this power need not be provided from an emergency source.

Guideline B3.1.3 – Heating

1. The system of heating the seafarer accommodation should be in operation at all times when seafarers are living or

working on board and conditions require its use.

2. In all ships in which a heating system is required, the heating should be by means of hot water, warm air, electricity,

steam or equivalent. However, within the accommodation area, steam should not be used as a medium for heat

transmission. The heating system should be capable of maintaining the temperature in seafarer accommodation at

a satisfactory level under normal conditions of weather and climate likely to be met within the trade in which the ship is

engaged. The competent authority should prescribe the standard to be provided.

3. Radiators and other heating apparatus should be placed and, where necessary, shielded so as to avoid risk of fire or

danger or discomfort to the occupants.

Guideline B3.1.4 – Lighting

1. In all ships, electric light should be provided in the seafarer accommodation. If there are not two independent sources

of electricity for lighting, additional lighting should be provided by properly constructed lamps or lighting apparatus

for emergency use.

2. In sleeping rooms an electric reading lamp should be installed at the head of each berth.

3. Suitable standards of natural and artificial lighting should be fixed by the competent authority.

Guideline B3.1.5 – Sleeping rooms

1. There should be adequate berth arrangements on board, making it as comfortable as possible for the seafarer and any

partner who may accompany the seafarer.

2. Where the size of the ship, the activity in which it is to be engaged and its layout make it reasonable and practicable,

sleeping rooms should be planned and equipped with a private bathroom, including a toilet, so as to provide

reasonable comfort for the occupants and to facilitate tidiness.

3. As far as practicable, sleeping rooms of seafarers should be so arranged that watches are separated and that no

seafarers working during the day share a room with watchkeepers.
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4. In the case of seafarers performing the duty of petty officers there should be no more than two persons per sleeping

room.

5. Consideration should be given to extending the facility referred to in Standard A3.1, paragraph 9(m), to the second

engineer officer when practicable.

6. Space occupied by berths and lockers, chests of drawers and seats should be included in the measurement of the floor

area. Small or irregularly shaped spaces which do not add effectively to the space available for free movement and

cannot be used for installing furniture should be excluded.

7. Berths should not be arranged in tiers of more than two; in the case of berths placed along the ship’s side, there should

be only a single tier where a sidelight is situated above a berth.

8. The lower berth in a double tier should be not less than 30 centimetres above the floor; the upper berth should be

placed approximately midway between the bottom of the lower berth and the lower side of the deckhead beams.

9. The framework and the lee-board, if any, of a berth should be of approved material, hard, smooth, and not likely to

corrode or to harbour vermin.

10. If tubular frames are used for the construction of berths, they should be completely sealed and without perforations

which would give access to vermin.

11. Each berth should be fitted with a comfortable mattress with cushioning bottom or a combined cushioning mattress,

including a spring bottom or a spring mattress. The mattress and cushioning material used should be made of

approved material. Stuffing of material likely to harbour vermin should not be used.

12. When one berth is placed over another, a dust-proof bottom should be fitted beneath the bottom mattress or spring

bottom of the upper berth.

13. The furniture should be of smooth, hard material not liable to warp or corrode.

14. Sleeping rooms should be fitted with curtains or equivalent for the sidelights.

15. Sleeping rooms should be fitted with a mirror, small cabinets for toilet requisites, a book rack and a sufficient number

of coat hooks.

Guideline B3.1.6 – Mess rooms

1. Mess room facilities may be either common or separate. The decision in this respect should be taken after consultation

with seafarers’ and shipowners’ representatives and subject to the approval of the competent authority. Account

should be taken of factors such as the size of the ship and the distinctive cultural, religious and social needs of

the seafarers.

2. Where separate mess room facilities are to be provided to seafarers, then separate mess rooms should be provided for:

(a) master and officers; and

(b) petty officers and other seafarers.

3. On ships other than passenger ships, the floor area of mess rooms for seafarers should be not less than 1.5 square

metres per person of the planned seating capacity.

4. In all ships, mess rooms should be equipped with tables and appropriate seats, fixed or movable, sufficient to

accommodate the greatest number of seafarers likely to use them at any one time.

5. There should be available at all times when seafarers are on board:

(a) a refrigerator, which should be conveniently situated and of sufficient capacity for the number of persons using

the mess room or mess rooms;

(b) facilities for hot beverages; and

(c) cool water facilities.

6. Where available pantries are not accessible to mess rooms, adequate lockers for mess utensils and proper facilities for

washing utensils should be provided.

7. The tops of tables and seats should be of damp-resistant material.

Guideline B3.1.7 – Sanitary accommodation

1. Washbasins and tub baths should be of adequate size and constructed of approved material with a smooth surface not

liable to crack, flake or corrode.

2. All toilets should be of an approved pattern and provided with an ample flush of water or with some other suitable

flushing means, such as air, which are available at all times and independently controllable.

3. Sanitary accommodation intended for the use of more than one person should comply with the following:

(a) floors should be of approved durable material, impervious to damp, and should be properly drained;

(b) bulkheads should be of steel or other approved material and should be watertight up to at least 23 centimetres

above the level of the deck;
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(c) the accommodation should be sufficiently lit, heated and ventilated;

(d) toilets should be situated convenient to, but separate from, sleeping rooms and wash rooms, without direct

access from the sleeping rooms or from a passage between sleeping rooms and toilets to which there is no

other access; this requirement does not apply where a toilet is located in a compartment between two sleeping

rooms having a total of not more than four seafarers; and (e) where there is more than one toilet in

a compartment, they should be sufficiently screened to ensure privacy.

4. The laundry facilities provided for seafarers’ use should include:

(a) washing machines;

(b) drying machines or adequately heated and ventilated drying rooms; and (c) irons and ironing boards or their

equivalent.

Guideline B3.1.8 – Hospital accommodation

1. The hospital accommodation should be designed so as to facilitate consultation and the giving of medical first aid and

to help prevent the spread of infectious diseases.

2. The arrangement of the entrance, berths, lighting, ventilation, heating and water supply should be designed to ensure

the comfort and facilitate the treatment of the occupants.

3. The number of hospital berths required should be prescribed by the competent authority.

4. Sanitary accommodation should be provided for the exclusive use of the occupants of the hospital accommodation,

either as part of the accommodation or in close proximity thereto. Such sanitary accommodation should comprise

a minimum of one toilet, one washbasin and one tub or shower.

Guideline B3.1.9 – Other facilities

1. Where separate facilities for engine department personnel to change their clothes are provided, they should be:

(a) located outside the machinery space but with easy access to it; and

(b) fitted with individual clothes lockers as well as with tubs or showers or both and washbasins having hot and

cold running fresh water.

Guideline B3.1.10 – Bedding, mess utensils and miscellaneous provisions

1. Each Member should consider applying the following principles:

(a) clean bedding and mess utensils should be supplied by the shipowner to all seafarers for use on board during

service on the ship, and such seafarers should be responsible for their return at times specified by the master

and on completion of service in the ship;

(b) bedding should be of good quality, and plates, cups and other mess utensils should be of approved material

which can be easily cleaned; and

(c) towels, soap and toilet paper for all seafarers should be provided by the shipowner.

Guideline B3.1.11 – Recreational facilities, mail and ship visit arrangements

1. Recreational facilities and services should be reviewed frequently to ensure that they are appropriate in the light of

changes in the needs of seafarers resulting from technical, operational and other developments in the shipping

industry.

2. Furnishings for recreational facilities should as a minimum include a bookcase and facilities for reading, writing and,

where practicable, games.

3. In connection with the planning of recreation facilities, the competent authority should give consideration to

the provision of a canteen.

4. Consideration should also be given to including the following facilities at no cost to the seafarer, where practicable:

(a) a smoking room;

(b) television viewing and the reception of radio broadcasts;

(c) showing of films, the stock of which should be adequate for the duration of the voyage and, where necessary,

changed at reasonable intervals;

(d) sports equipment including exercise equipment, table games and deck games;

(e) where possible, facilities for swimming;

(f) a library containing vocational and other books, the stock of which should be adequate for the duration of

the voyage and changed at reasonable intervals;

(g) facilities for recreational handicrafts;

(h) electronic equipment such as a radio, television, video recorders, DVD/CD player, personal computer and

software and cassette recorder/player;
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(i) where appropriate, the provision of bars on board for seafarers unless these are contrary to national, religious or

social customs; and

(j) reasonable access to ship-to-shore telephone communications, and email and Internet facilities, where

available, with any charges for the use of these services being reasonable in amount.

5. Every effort should be given to ensuring that the forwarding of seafarers’ mail is as reliable and expeditious as possible.

Efforts should also be considered for avoiding seafarers being required to pay additional postage when mail has to be

readdressed owing to circumstances beyond their control.

6. Measures should be considered to ensure, subject to any applicable national or international laws or regulations, that

whenever possible and reasonable seafarers are expeditiously granted permission to have their partners, relatives and

friends as visitors on board their ship when in port. Such measures should meet any concerns for security clearances.

7. Consideration should be given to the possibility of allowing seafarers to be accompanied by their partners on

occasional voyages where this is practicable and reasonable. Such partners should carry adequate insurance cover

against accident and illness; the shipowners should give every assistance to the seafarer to effect such insurance.

Guideline B3.1.12 – Prevention of noise and vibration

1. Accommodation and recreational and catering facilities should be located as far as practicable from the engines,

steering gear rooms, deck winches, ventilation, heating and air-conditioning equipment and other noisy machinery

and apparatus.

2. Acoustic insulation or other appropriate sound-absorbing materials should be used in the construction and finishing

of bulkheads, deckheads and decks within the sound-producing spaces as well as self-closing noise-isolating doors for

machinery spaces.

3. Engine rooms and other machinery spaces should be provided, wherever practicable, with soundproof centralized

control rooms for engine-room personnel. Working spaces, such as the machine shop, should be insulated, as far as

practicable, from the general engine-room noise and measures should be taken to reduce noise in the operation of

machinery.

4. The limits for noise levels for working and living spaces should be in conformity with the ILO international guidelines

on exposure levels, including those in the ILO code of practice entitled Ambient factors in the workplace, 2001, and,

where applicable, the specific protection recommended by the International Maritime Organization, and with any

subsequent amending and supplementary instruments for acceptable noise levels on board ships. A copy of

the applicable instruments in English or the working language of the ship should be carried on board and should be

accessible to seafarers.

5. No accommodation or recreational or catering facilities should be exposed to excessive vibration.

Regulation

Regulation 3.2 – Food and catering

Purpose: To ensure that seafarers have access to good quality food and drinking water provided under regulated

hygienic conditions

1. Each Member shall ensure that ships that fly its flag carry on board and serve food and drinking water of appropriate

quality, nutritional value and quantity that adequately covers the requirements of the ship and takes into account

the differing cultural and religious backgrounds.

2. Seafarers on board a ship shall be provided with food free of charge during the period of engagement.

3. Seafarers employed as ships’ cooks with responsibility for food preparation must be trained and qualified for their

position on board ship.

Standard

Standard A3.2 – Food and catering

1. Each Member shall adopt laws and regulations or other measures to provide minimum standards for the quantity and

quality of food and drinking water and for the catering standards that apply to meals provided to seafarers on ships

that fly its flag, and shall undertake educational activities to promote awareness and implementation of the standards

referred to in this paragraph.

2. Each Member shall ensure that ships that fly its flag meet the following minimum standards:

(a) food and drinking water supplies, having regard to the number of seafarers on board, their religious

requirements and cultural practices as they pertain to food, and the duration and nature of the voyage, shall be

suitable in respect of quantity, nutritional value, quality and variety;

(b) the organization and equipment of the catering department shall be such as to permit the provision to

the seafarers of adequate, varied and nutritious meals prepared and served in hygienic conditions; and

(c) catering staff shall be properly trained or instructed for their positions.
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3. Shipowners shall ensure that seafarers who are engaged as ships’ cooks are trained, qualified and found competent for

the position in accordance with requirements set out in the laws and regulations of the Member concerned.

4. The requirements under paragraph 3 of this Standard shall include a completion of a training course approved or

recognized by the competent authority, which covers practical cookery, food and personal hygiene, food storage,

stock control, and environmental protection and catering health and safety.

5. On ships operating with a prescribed manning of less than ten which, by virtue of the size of the crew or the trading

pattern, may not be required by the competent authority to carry a fully qualified cook, anyone processing food in

the galley shall be trained or instructed in areas including food and personal hygiene as well as handling and storage of

food on board ship.

6. In circumstances of exceptional necessity, the competent authority may issue a dispensation permitting a non-fully

qualified cook to serve in a specified ship for a specified limited period, until the next convenient port of call or for

a period not exceeding one month, provided that the person to whom the dispensation is issued is trained or

instructed in areas including food and personal hygene as well as handling and storage of food on board ship.

7. In accordance with the ongoing compliance procedures under Title 5, the competent authority shall require that

frequent documented inspections be carried out on board ships, by or under the authority of the master, with respect

to:

(a) supplies of food and drinking water;

(b) all spaces and equipment used for the storage and handling of food and drinking water; and

(c) galley and other equipment for the preparation and service of meals.

8. No seafarer under the age of 18 shall be employed or engaged or work as a ship’s cook.

Guideline

Guideline B3.2 – Food and catering

Guideline B3.2.1 – Inspection, education, research and publication

1. The competent authority should, in cooperation with other relevant agencies and organizations, collect up-to-date

information on nutrition and on methods of purchasing, storing, preserving, cooking and serving food, with special

reference to the requirements of catering on board a ship. This information should be made available, free of charge or

at reasonable cost, to manufacturers of and traders in ships’ food supplies and equipment, masters, stewards and

cooks, and to shipowners’ and seafarers’ organizations concerned. Appropriate forms of publicity, such as manuals,

brochures, posters, charts or advertisements in trade journals, should be used for this purpose.

2. The competent authority should issue recommendations to avoid wastage of food, facilitate the maintenance of

a proper standard of hygiene, and ensure the maximum practicable convenience in working arrangements.

3. The competent authority should work with relevant agencies and organizations to develop educational materials and

on-board information concerning methods of ensuring proper food supply and catering services.

4. The competent authority should work in close cooperation with the shipowners’ and seafarers’ organizations

concerned and with national or local authorities dealing with questions of food and health, and may where necessary

utilize the services of such authorities.

Guideline B3.2.2 – Ships’ cooks

1. Seafarers should only be qualified as ships’ cooks if they have:

(a) served at sea for a minimum period to be prescribed by the competent authority, which could be varied to take

into account existing relevant qualifications or experience;

(b) passed an examination prescribed by the competent authority or passed an equivalent examination at an

approved training course for cooks.

2. The prescribed examination may be conducted and certificates granted either directly by the competent authority or,

subject to its control, by an approved school for the training of cooks.

3. The competent authority should provide for the recognition, where appropriate, of certificates of qualification as

ships’ cooks issued by other Members, which have ratified this Convention or the Certification of Ships’ Cooks

Convention, 1946 (No. 69), or other approved body.
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Title 4. Health Protection, Medical Care, Welfare and Social Securtiy Protection
Regulation

Regulation 4.1 – Medical care on board ship and ashore

Purpose: To protect the health of seafarers and ensure their prompt access to medical care on board ship and ashore

1. Each Member shall ensure that all seafarers on ships that fly its flag are covered by adequate measures for

the protection of their health and that they have access to prompt and adequate medical care whilst working on

board.

2. The protection and care under paragraph 1 of this Regulation shall, in principle, be provided at no cost to the seafarers.

3. Each Member shall ensure that seafarers on board ships in its territory who are in need of immediate medical care are

given access to the Member’s medical facilities on shore.

4. The requirements for on-board health protection and medical care set out in the Code include standards for measures

aimed at providing seafarers with health protection and medical care as comparable as possible to that which is

generally available to workers ashore.

Standard

Standard A4.1 – Medical care on board ship and ashore

1. Each Member shall ensure that measures providing for health protection and medical care, including essential dental

care, for seafarers working on board a ship that flies its flag are adopted which:

(a) ensure the application to seafarers of any general provisions on occupational health protection and medical

care relevant to their duties, as well as of special provisions specific to work on board ship;

(b) ensure that seafarers are given health protection and medical care as comparable as possible to that which is

generally available to workers ashore, including prompt access to the necessary medicines, medical equipment

and facilities for diagnosis and treatment and to medical information and expertise;

(c) give seafarers the right to visit a qualified medical doctor or dentist without delay in ports of call, where

practicable;

(d) ensure that, to the extent consistent with the Member’s national law and practice, medical care and health

protection services while a seafarer is on board ship or landed in a foreign port are provided free of charge to

seafarers; and

(e) are not limited to treatment of sick or injured seafarers but include measures of a preventive character such as

health promotion and health education programmes.

2. The competent authority shall adopt a standard medical report form for use by the ships’ masters and relevant

onshore and on-board medical personnel. The form, when completed, and its contents shall be kept confidential and

shall only be used to facilitate the treatment of seafarers.

3. Each Member shall adopt laws and regulations establishing requirements for on-board hospital and medical care

facilities and equipment and training on ships that fly its flag.

4. National laws and regulations shall as a minimum provide for the following requirements:

(a) all ships shall carry a medicine chest, medical equipment and a medical guide, the specifics of which shall be

prescribed and subject to regular inspection by the competent authority; the national requirements shall take

into account the type of ship, the number of persons on board and the nature, destination and duration of

voyages and relevant national and international recommended medical standards;

(b) ships carrying 100 or more persons and ordinarily engaged on international voyages of more than three days’

duration shall carry a qualified medical doctor who is responsible for providing medical care; national laws or

regulations shall also specify which other ships shall be required to carry a medical doctor, taking into account,

inter alia, such factors as the duration, nature and conditions of the voyage and the number of seafarers on

board;

(c) ships which do not carry a medical doctor shall be required to have either at least one seafarer on board who is

in charge of medical care and administering medicine as part of their regular duties or at least one seafarer on

board competent to provide medical first aid; persons in charge of medical care on board who are not medical

doctors shall have satisfactorily completed training in medical care that meets the requirements of

the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as

amended ( STCW ); seafarers designated to provide medical first aid shall have satisfactorily completed training

in medical first aid that meets the requirements of STCW; national laws or regulations shall specify the level of

approved training required taking into account, inter alia, such factors as the duration, nature and conditions of

the voyage and the number of seafarers on board; and
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(d) the competent authority shall ensure by a prearranged system that medical advice by radio or satellite

communication to ships at sea, including specialist advice, is available 24 hours a day; medical advice, including

the onward transmission of medical messages by radio or satellite communication between a ship and those

ashore giving the advice, shall be available free of charge to all ships irrespective of the flag that they fly.

Guideline

Guideline B4.1 – Medical care on board ship and ashore

Guideline B4.1.1 – Provision of medical care

1. When determining the level of medical training to be provided on board ships that are not required to carry a medical

doctor, the competent authority should require that:

(a) ships which ordinarily are capable of reaching qualified medical care and medical facilities within eight hours

should have at least one designated seafarer with the approved medical first-aid training required by STCW

which will enable such persons to take immediate, effective action in case of accidents or illnesses likely to occur

on board a ship and to make use of medical advice by radio or satellite communication; and

(b) all other ships should have at least one designated seafarer with approved training in medical care required by

STCW, including practical training and training in life-saving techniques such as intravenous therapy, which will

enable the persons concerned to participate effectively in coordinated schemes for medical assistance to ships

at sea, and to provide the sick or injured with a satisfactory standard of medical care during the period they are

likely to remain on board.

2. The training referred to in paragraph 1 of this Guideline should be based on the contents of the most recent editions of

the International Medical Guide for Ships, the Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods,

the Document for Guidance – An International Maritime Training Guide, and the medical section of the International

Code of Signals as well as similar national guides.

3. Persons referred to in paragraph 1 of this Guideline and such other seafarers as may be required by the competent

authority should undergo, at approximately five-year intervals, refresher courses to enable them to maintain and

increase their knowledge and skills and to keep up-to-date with new developments.

4. The medicine chest and its contents, as well as the medical equipment and medical guide carried on board, should be

properly maintained and inspected at regular intervals, not exceeding 12 months, by responsible persons designated

by the competent authority, who should ensure that the labelling, expiry dates and conditions of storage of all

medicines and directions for their use are checked and all equipment functioning as required. In adopting or

reviewing the ship’s medical guide used nationally, and in determining the contents of the medicine chest and

medical equipment, the competent authority should take into account international recommendations in this field,

including the latest edition of the International Medical Guide for Ships, and other guides mentioned in paragraph 2 of

this Guideline.

5. Where a cargo which is classified dangerous has not been included in the most recent edition of the Medical First Aid

Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods, the necessary information on the nature of the substances,

the risks involved, the necessary personal protective devices, the relevant medical procedures and specific antidotes

should be made available to the seafarers. Such specific antidotes and personal protective devices should be on board

whenever dangerous goods are carried. This information should be integrated with the ship’s policies and

programmes on occupational safety and health described in Regulation 4.3 and related Code provisions.

6. All ships should carry a complete and up-to-date list of radio stations through which medical advice can be obtained;

and, if equipped with a system of satellite communication, carry an up-to-date and complete list of coast earth stations

through which medical advice can be obtained. Seafarers with responsibility for medical care or medical first aid on

board should be instructed in the use of the ship’s medical guide and the medical section of the most recent edition of

the International Code of Signals so as to enable them to understand the type of information needed by the advising

doctor as well as the advice received.

Guideline B4.1.2 – Medical report form

1. The standard medical report form for seafarers required under Part A of this Code should be designed to facilitate

the exchange of medical and related information concerning individual seafarers between ship and shore in cases of

illness or injury.

Guideline B4.1.3 – Medical care ashore

1. Shore-based medical facilities for treating seafarers should be adequate for the purposes. The doctors, dentists and

other medical personnel should be properly qualified.
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2. Measures should be taken to ensure that seafarers have access when in port to:

(a) outpatient treatment for sickness and injury;

(b) hospitalization when necessary; and

(c) facilities for dental treatment, especially in cases of emergency.

3. Suitable measures should be taken to facilitate the treatment of seafarers suffering from disease. In particular,

seafarers should be promptly admitted to clinics and hospitals ashore, without difficulty and irrespective of nationality

or religious belief, and, whenever possible, arrangements should be made to ensure, when necessary, continuation of

treatment to supplement the medical facilities available to them.

Guideline B4.1.4 – Medical assistance to other ships and international cooperation

1. Each Member should give due consideration to participating in international cooperation in the area of assistance,

programmes and research in health protection and medical care. Such cooperation might cover:

(a) developing and coordinating search and rescue efforts and arranging prompt medical help and evacuation at

sea for the seriously ill or injured on board a ship through such means as periodic ship position reporting

systems, rescue coordination centres and emergency helicopter services, in conformity with the International

Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended, and the International Aeronautical and

Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual;

(b) making optimum use of all ships carrying a doctor and stationing ships at sea which can provide hospital and

rescue facilities;

(c) compiling and maintaining an international list of doctors and medical care facilities available worldwide to

provide emergency medical care to seafarers;

(d) landing seafarers ashore for emergency treatment;

(e) repatriating seafarers hospitalized abroad as soon as practicable, in accordance with the medical advice of

the doctors responsible for the case, which takes into account the seafarer’s wishes and needs;

(f) arranging personal assistance for seafarers during repatriation, in accordance with the medical advice of

the doctors responsible for the case, which takes into account the seafarer’s wishes and needs;

(g) endeavouring to set up health centres for seafarers to:

(i) conduct research on the health status, medical treatment and preventive health care of seafarers; and

(ii) train medical and health service staff in maritime medicine;

(h) collecting and evaluating statistics concerning occupational accidents, diseases and fatalities of seafarers and

integrating and harmonizing the statistics with any existing national system of statistics on occupational

accidents and diseases covering other categories of workers;

(i) organizing international exchanges of technical information, training material and personnel, as well as

international training courses, seminars and working groups;

(j) providing all seafarers with special curative and preventive health and medical services in port, or making

available to them general health, medical and rehabilitation services; and

(k) arranging for the repatriation of the bodies or ashes of deceased seafarers, in accordance with the wishes of

the next of kin and as soon as practicable.

2. International cooperation in the field of health protection and medical care for seafarers should be based on bilateral

or multilateral agreements or consultations among Members.

Guideline B4.1.5 – Dependants of seafarers

1. Each Member should adopt measures to secure proper and sufficient medical care for the dependants of seafarers

domiciled in its territory pending the development of a medical care service which would include within its scope

workers generally and their dependants where such services do not exist and should inform the International Labour

Office concerning the measures taken for this purpose.

Regulation

Regulation 4.2 – Shipowners’ liability

Purpose: To ensure that seafarers are protected from the financial consequences of sickness, injury or death occurring

in connection with their employment

1. Each Member shall ensure that measures, in accordance with the Code, are in place on ships that fly its flag to provide

seafarers employed on the ships with a right to material assistance and support from the shipowner with respect to

the financial consequences of sickness, injury or death occurring while they are serving under a seafarers’ employment

agreement or arising from their employment under such agreement.

2. This Regulation does not affect any other legal remedies that a seafarer may seek.
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Standard

Standard A4.2 – Shipowners’ liability

1. Each Member shall adopt laws and regulations requiring that shipowners of ships that fly its flag are responsible for

health protection and medical care of all seafarers working on board the ships in accordance with the following

minimum standards:

(a) shipowners shall be liable to bear the costs for seafarers working on their ships in respect of sickness and injury

of the seafarers occurring between the date of commencing duty and the date upon which they are deemed

duly repatriated, or arising from their employment between those dates;

(b) shipowners shall provide financial security to assure compensation in the event of the death or long-term

disability of seafarers due to an occupational injury, illness or hazard, as set out in national law, the seafarers’

employment agreement or collective agreement;

(c) shipowners shall be liable to defray the expense of medical care, including medical treatment and the supply of

the necessary medicines and therapeutic appliances, and board and lodging away from home until the sick or

injured seafarer has recovered, or until the sickness or incapacity has been declared of a permanent character;

and

(d) shipowners shall be liable to pay the cost of burial expenses in the case of death occurring on board or ashore

during the period of engagement.

2. National laws or regulations may limit the liability of the shipowner to defray the expense of medical care and board

and lodging to a period which shall not be less than 16 weeks from the day of the injury or the commencement of

the sickness.

3. Where the sickness or injury results in incapacity for work the shipowner shall be liable:

(a) to pay full wages as long as the sick or injured seafarers remain on board or until the seafarers have been

repatriated in accordance with this Convention; and

(b) to pay wages in whole or in part as prescribed by national laws or regulations or as provided for in collective

agreements from the time when the seafarers are repatriated or landed until their recovery or, if earlier, until

they are entitled to cash benefits under the legislation of the Member concerned.

4. National laws or regulations may limit the liability of the shipowner to pay wages in whole or in part in respect of

a seafarer no longer on board to a period which shall not be less than 16 weeks from the day of the injury or

the commencement of the sickness.

5. National laws or regulations may exclude the shipowner from liability in respect of:

(a) injury incurred otherwise than in the service of the ship;

(b) injury or sickness due to the wilful misconduct of the sick, injured or deceased seafarer; and

(c) sickness or infirmity intentionally concealed when the engagement is entered into.

6. National laws or regulations may exempt the shipowner from liability to defray the expense of medical care and board

and lodging and burial expenses in so far as such liability is assumed by the public authorities.

7. Shipowners or their representatives shall take measures for safeguarding property left on board by sick, injured or

deceased seafarers and for returning it to them or to their next of kin.

Guideline

Guideline B4.2 – Shipowners’ liability

1. The payment of full wages required by Standard A4.2, paragraph 3(a), may be exclusive of bonuses.

2. National laws or regulations may provide that a shipowner shall cease to be liable to bear the costs of a sick or injured

seafarer from the time at which that seafarer can claim medical benefits under a scheme of compulsory sickness

insurance, compulsory accident insurance or workers’ compensation for accidents.

3. National laws or regulations may provide that burial expenses paid by the shipowner shall be reimbursed by an

insurance institution in cases in which funeral benefit is payable in respect of the deceased seafarer under laws or

regulations relating to social insurance or workers’ compensation.

Regulation

Regulation 4.3 – Health and safety protection and accident prevention

Purpose: To ensure that seafarers’ work environment on board ships promotes occupational safety and health

1. Each Member shall ensure that seafarers on ships that fly its flag are provided with occupational health protection and

live, work and train on board ship in a safe and hygienic environment.

2. Each Member shall develop and promulgate national guidelines for the management of occupational safety and

health on board ships that fly its flag, after consultation with representative shipowners’ and seafarers’ organizations
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and taking into account applicable codes, guidelines and standards recommended by international organizations,

national administrations and maritime industry organizations.

3. Each Member shall adopt laws and regulations and other measures addressing the matters specified in the Code,

taking into account relevant international instruments, and set standards for occupational safety and health

protection and accident prevention on ships that fly its flag.

Standard

Standard A4.3 – Health and safety protection and accident prevention

1. The laws and regulations and other measures to be adopted in accordance with Regulation 4.3, paragraph 3, shall

include the following subjects:

(a) the adoption and effective implementation and promotion of occupational safety and health policies and

programmes on ships that fly the Member’s flag, including risk evaluation as well as training and instruction of

seafarers;

(b) reasonable precautions to prevent occupational accidents, injuries and diseases on board ship, including

measures to reduce and prevent the risk of exposure to harmful levels of ambient factors and chemicals as well

as the risk of injury or disease that may arise from the use of equipment and machinery on board ships;

(c) on-board programmes for the prevention of occupational accidents, injuries and diseases and for continuous

improvement in occupational safety and health protection, involving seafarers’ representatives and all other

persons concerned in their implementation, taking account of preventive measures, including engineering and

design control, substitution of processes and procedures for collective and individual tasks, and the use of

personal protective equipment; and

(d) requirements for inspecting, reporting and correcting unsafe conditions and for investigating and reporting

on-board occupational accidents.

2. The provisions referred to in paragraph 1 of this Standard shall:

(a) take account of relevant international instruments dealing with occupational safety and health protection in

general and with specific risks, and address all matters relevant to the prevention of occupational accidents,

injuries and diseases that may be applicable to the work of seafarers and particularly those which are specific to

maritime employment;

(b) clearly specify the obligation of shipowners, seafarers and others concerned to comply with the applicable

standards and with the ship’s occupational safety and health policy and programme with special attention

being paid to the safety and health of seafarers under the age of 18;

(c) specify the duties of the master or a person designated by the master, or both, to take specific responsibility for

the implementation of and compliance with the ship’s occupational safety and health policy and programme;

and

(d) specify the authority of the ship’s seafarers appointed or elected as safety representatives to participate in

meetings of the ship’s safety committee. Such a committee shall be established on board a ship on which there

are five or more seafarers.

3. The laws and regulations and other measures referred to in Regulation 4.3, paragraph 3, shall be regularly reviewed in

consultation with the representatives of the shipowners’ and seafarers’ organizations and, if necessary, revised to take

account of changes in technology and research in order to facilitate continuous improvement in occupational safety

and health policies and programmes and to provide a safe occupational environment for seafarers on ships that fly

the Member’s flag.

4. Compliance with the requirements of applicable international instruments on the acceptable levels of exposure to

workplace hazards on board ships and on the development and implementation of ships’ occupational safety and

health policies and programmes shall be considered as meeting the requirements of this Convention.

5. The competent authority shall ensure that:

(a) occupational accidents, injuries and diseases are adequately reported, taking into account the guidance

provided by the International Labour Organization with respect to the reporting and recording of occupational

accidents and diseases;

(b) comprehensive statistics of such accidents and diseases are kept, analysed and published and, where

appropriate, followed up by research into general trends and into the hazards identified; and

(c) occupational accidents are investigated.
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6. Reporting and investigation of occupational safety and health matters shall be designed to ensure the protection of

seafarers’ personal data, and shall take account of the guidance provided by the International Labour Organization on

this matter.

7. The competent authority shall cooperate with shipowners’ and seafarers’ organizations to take measures to bring to

the attention of all seafarers information concerning particular hazards on board ships, for instance, by posting official

notices containing relevant instructions.

8. The competent authority shall require that shipowners conducting risk evaluation in relation to management of

occupational safety and health refer to appropriate statistical information from their ships and from general statistics

provided by the competent authority.

Guideline

Guideline B4.3 – Health and safety protection and accident prevention

Guideline B4.3.1 – Provisions on occupational accidents, injuries and diseases

1. The provisions required under Standard A4.3 should take into account the ILO code of practice entitled Accident

prevention on board ship at sea and in port, 1996, and subsequent versions and other related ILO and other

international standards and guidelines and codes of practice regarding occupational safety and health protection,

including any exposure levels that they may identify.

2. The competent authority should ensure that the national guidelines for the management of occupational safety and

health address the following matters, in particular:

(a) general and basic provisions;

(b) structural features of the ship, including means of access and asbestos-related risks;

(c) machinery;

(d) the effects of the extremely low or high temperature of any surfaces with which seafarers may be in contact;

(e) the effects of noise in the workplace and in shipboard accommodation;

(f) the effects of vibration in the workplace and in shipboard accommodation;

(g) the effects of ambient factors, other than those referred to in subparagraphs (e) and (f), in the workplace and in

shipboard accommodation, including tobacco smoke;

(h) special safety measures on and below deck;

(i) loading and unloading equipment;

(j) fire prevention and fire-fighting;

(k) anchors, chains and lines;

(l) dangerous cargo and ballast;

(m) personal protective equipment for seafarers;

(n) work in enclosed spaces;

(o) physical and mental effects of fatigue;

(p) the effects of drug and alcohol dependency;

(q) HIV/AIDS protection and prevention; and

(r) emergency and accident response.

3. The assessment of risks and reduction of exposure on the matters referred to in paragraph 2 of this Guideline should

take account of the physical occupational health effects, including manual handling of loads, noise and vibration,

the chemical and biological occupational health effects, the mental occupational health effects, the physical and

mental health effects of fatigue, and occupational accidents. The necessary measures should take due account of

the preventive principle according to which, among other things, combating risk at the source, adapting work to

the individual, especially as regards the design of workplaces, and replacing the dangerous by the non-dangerous or

the less dangerous, have precedence over personal protective equipment for seafarers.

4. In addition, the competent authority should ensure that the implications for health and safety are taken into account,

particularly in the following areas:

(a) emergency and accident response;

(b) the effects of drug and alcohol dependency; and

(c) HIV/AIDS protection and prevention.

Guideline B4.3.2 – Exposure to noise

1. The competent authority, in conjunction with the competent international bodies and with representatives of

shipowners’ and seafarers’ organizations concerned, should review on an ongoing basis the problem of noise on

board ships with the objective of improving the protection of seafarers, in so far as practicable, from the adverse effects

of exposure to noise.
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2. The review referred to in paragraph 1 of this Guideline should take account of the adverse effects of exposure to

excessive noise on the hearing, health and comfort of seafarers and the measures to be prescribed or recommended to

reduce shipboard noise to protect seafarers. The measures to be considered should include the following:

(a) instruction of seafarers in the dangers to hearing and health of prolonged exposure to high noise levels and in

the proper use of noise protection devices and equipment;

(b) provision of approved hearing protection equipment to seafarers where necessary; and

(c) assessment of risk and reduction of exposure levels to noise in all accommodation and recreational and

catering facilities, as well as engine rooms and other machinery spaces.

Guideline B4.3.3 – Exposure to vibration

1. The competent authority, in conjunction with the competent international bodies and with representatives of

shipowners’ and seafarers’ organizations concerned, and taking into account, as appropriate, relevant international

standards, should review on an ongoing basis the problem of vibration on board ships with the objective of improving

the protection of seafarers, in so far as practicable, from the adverse effects of vibration.

2. The review referred to in paragraph 1 of this Guideline should cover the effect of exposure to excessive vibration on

the health and comfort of seafarers and the measures to be prescribed or recommended to reduce shipboard vibration

to protect seafarers. The measures to be considered should include the following:

(a) instruction of seafarers in the dangers to their health of prolonged exposure to vibration;

(b) provision of approved personal protective equipment to seafarers where necessary; and

(c) assessment of risks and reduction of exposure to vibration in all accommodation and recreational and catering

facilities by adopting measures in accordance with the guidance provided by the ILO code of practice entitled

Ambient factors in the workplace, 2001, and any subsequent revisions, taking account of the difference

between exposure in those areas and in the workplace.

Guideline B4.3.4 – Obligations of shipowners

1. Any obligation on the shipowner to provide protective equipment or other accident prevention safeguards should, in

general, be accompanied by provisions requiring their use by seafarers and by a requirement for seafarers to comply

with the relevant accident prevention and health protection measures.

2. Account should also be taken of Articles 7 and 11 of the Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119), and

the corresponding provisions of the Guarding of Machinery Recommendation, 1963 (No. 118), under which

the obligation to ensure compliance with the requirement that machinery in use is properly guarded, and its use

without appropriate guards prevented, rests on the employer, while there is an obligation on the worker not to use

machinery without the guards being in position nor to make inoperative the guards provided.

Guideline B4.3.5 – Reporting and collection of statistics

1. All occupational accidents and occupational injuries and diseases should be reported so that they can be investigated

and comprehensive statistics can be kept, analysed and published, taking account of protection of the personal data of

the seafarers concerned. Reports should not be limited to fatalities or to accidents involving the ship.

2. The statistics referred to in paragraph 1 of this Guideline should record the numbers, nature, causes and effects of

occupational accidents and occupational injuries and diseases, with a clear indication, as applicable, of

the department on board a ship, the type of accident and whether at sea or in port.

3. Each Member should have due regard to any international system or model for recording accidents to seafarers which

may have been established by the International Labour Organization.

Guideline B4.3.6 – Investigations

1. The competent authority should undertake investigations into the causes and circumstances of all occupational

accidents and occupational injuries and diseases resulting in loss of life or serious personal injury, and such other cases

as may be specified in national laws or regulations.

2. Consideration should be given to including the following as subjects of investigation:

(a) working environment, such as working surfaces, layout of machinery, means of access, lighting and methods of

work;

(b) incidence in different age groups of occupational accidents and occupational injuries and diseases;

(c) special physiological or psychological problems created by the shipboard environment;

(d) problems arising from physical stress on board a ship, in particular as a consequence of increased workload;

(e) problems arising from and effects of technical developments and their influence on the composition of crews;

and

(f) problems arising from any human failures.
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Guideline B4.3.7 – National protection and prevention programmes

1. In order to provide a sound basis for measures to promote occupational safety and health protection and prevention

of accidents, injuries and diseases which are due to particular hazards of maritime employment, research should be

undertaken into general trends and into such hazards as are revealed by statistics.

2. The implementation of protection and prevention programmes for the promotion of occupational safety and health

should be so organized that the competent authority, shipowners and seafarers or their representatives and other

appropriate bodies may play an active role, including through such means as information sessions, on-board

guidelines on maximum exposure levels to potentially harmful ambient workplace factors and other hazards or

outcomes of a systematic risk evaluation process. In particular, national or local joint occupational safety and health

protection and accident prevention committees or ad hoc working parties and on-board committees, on which

shipowners’ and seafarers’ organizations concerned are represented, should be established.

3. Where such activity takes place at company level, the representation of seafarers on any safety committee on board

that shipowner’s ships should be considered.

Guideline B4.3.8 – Content of protection and prevention programmes

1. Consideration should be given to including the following in the functions of the committees and other bodies referred

to in Guideline B4.3.7, paragraph 2:

(a) the preparation of national guidelines and policies for occupational safety and health management systems

and for accident prevention provisions, rules and manuals;

(b) the organization of occupational safety and health protection and accident prevention training and

programmes;

(c) the organization of publicity on occupational safety and health protection and accident prevention, including

films, posters, notices and brochures; and

(d) the distribution of literature and information on occupational safety and health protection and accident

prevention so that it reaches seafarers on board ships.

2. Relevant provisions or recommendations adopted by the appropriate national authorities or organizations or

international organizations should be taken into account by those preparing texts of occupational safety and health

protection and accident prevention measures or recommended practices.

3. In formulating occupational safety and health protection and accident prevention programmes, each Member should

have due regard to any code of practice concerning the safety and health of seafarers which may have been published

by the International Labour Organization.

Guideline B4.3.9 – Instruction in occupational safety and health protection

and the prevention of occupational accidents

1. The curriculum for the training referred to in Standard A4.3, paragraph 1(a), should be reviewed periodically and

brought up to date in the light of development in types and sizes of ships and in their equipment, as well as changes in

manning practices, nationality, language and the organization of work on board ships.

2. There should be continuous occupational safety and health protection and accident prevention publicity. Such

publicity might take the following forms:

(a) educational audiovisual material, such as films, for use in vocational training centres for seafarers and where

possible shown on board ships;

(b) display of posters on board ships;

(c) inclusion in periodicals read by seafarers of articles on the hazards of maritime employment and on

occupational safety and health protection and accident prevention measures; and

(d) special campaigns using various publicity media to instruct seafarers, including campaigns on safe working

practices.

3. The publicity referred to in paragraph 2 of this Guideline should take account of the different nationalities, languages

and cultures of seafarers on board ships.

Guideline B4.3.10 – Safety and health education of young seafarers

1. Safety and health regulations should refer to any general provisions on medical examinations before and during

employment and on the prevention of accidents and the protection of health in employment, which may be

applicable to the work of seafarers. Such regulations should specify measures which will minimize occupational

dangers to young seafarers in the course of their duties.

2. Except where a young seafarer is recognized as fully qualified in a pertinent skill by the competent authority,

the regulations should specify restrictions on young seafarers undertaking, without appropriate supervision and
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instruction, certain types of work presenting special risk of accident or of detrimental effect on their health or physical

development, or requiring a particular degree of maturity, experience or skill. In determining the types of work to be

restricted by the regulations, the competent authority might consider in particular work involving:

(a) the lifting, moving or carrying of heavy loads or objects;

(b) entry into boilers, tanks and cofferdams;

(c) exposure to harmful noise and vibration levels;

(d) operating hoisting and other power machinery and tools, or acting as signallers to operators of such

equipment;

(e) handling mooring or tow lines or anchoring equipment;

(f) rigging;

(g) work aloft or on deck in heavy weather;

(h) nightwatch duties;

(i) servicing of electrical equipment;

(j) exposure to potentially harmful materials, or harmful physical agents such as dangerous or toxic substances

and ionizing radiations;

(k) the cleaning of catering machinery; and

(l) the handling or taking charge of ships’ boats.

3. Practical measures should be taken by the competent authority or through the appropriate machinery to bring to

the attention of young seafarers information concerning the prevention of accidents and the protection of their health

on board ships. Such measures could include adequate instruction in courses, official accident prevention publicity

intended for young persons and professional instruction and supervision of young seafarers.

4. Education and training of young seafarers both ashore and on board ships should include guidance on the detrimental

effects on their health and well-being of the abuse of alcohol and drugs and other potentially harmful substances, and

the risk and concerns relating to HIV/AIDS and of other health risk related activities.

Guideline B4.3.11 – International cooperation

1. Members, with the assistance as appropriate of intergovernmental and other international organizations, should

endeavour, in cooperation with each other, to achieve the greatest possible uniformity of action for the promotion of

occupational safety and health protection and prevention of accidents.

2. In developing programmes for promoting occupational safety and health protection and prevention of accidents

under Standard A4.3, each Member should have due regard to relevant codes of practice published by

the International Labour Organization and the appropriate standards of international organizations.

3. Members should have regard to the need for international cooperation in the continuous promotion of activity related

to occupational safety and health protection and prevention of occupational accidents. Such cooperation might take

the form of:

(a) bilateral or multilateral arrangements for uniformity in occupational safety and health protection and accident

prevention standards and safeguards;

(b) exchange of information on particular hazards affecting seafarers and on means of promoting occupational

safety and health protection and preventing accidents;

(c) assistance in testing of equipment and inspection according to the national regulations of the flag State;

(d) collaboration in the preparation and dissemination of occupational safety and health protection and accident

prevention provisions, rules or manuals;

(e) collaboration in the production and use of training aids; and

(f) joint facilities for, or mutual assistance in, the training of seafarers in occupational safety and health protection,

accident prevention and safe working practices.

Regulation

Regulation 4.4 – Access to shore-based welfare facilities

Purpose: To ensure that seafarers working on board a ship have access to shore-based facilities and services to secure

their health and well-being

1. Each Member shall ensure that shore-based welfare facilities, where they exist, are easily accessible. The Member shall

also promote the development of welfare facilities, such as those listed in the Code, in designated ports to provide

seafarers on ships that are in its ports with access to adequate welfare facilities and services.

2. The responsibilities of each Member with respect to shore-based facilities, such as welfare, cultural, recreational and

information facilities and services, are set out in the Code.
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Standard

Standard A4.4 – Access to shore-based welfare facilities

1. Each Member shall require, where welfare facilities exist on its territory, that they are available for the use of all

seafarers, irrespective of nationality, race, colour, sex, religion, political opinion or social origin and irrespective of

the flag State of the ship on which they are employed or engaged or work.

2. Each Member shall promote the development of welfare facilities in appropriate ports of the country and determine,

after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned, which ports are to be regarded as

appropriate.

3. Each Member shall encourage the establishment of welfare boards which shall regularly review welfare facilities and

services to ensure that they are appropriate in the light of changes in the needs of seafarers resulting from technical,

operational and other developments in the shipping industry.

Guideline

Guideline B4.4 – Access to shore-based welfare facilities

Guideline B4.4.1 – Responsibilities of Members

1. Each Member should:

(a) take measures to ensure that adequate welfare facilities and services are provided for seafarers in designated

ports of call and that adequate protection is provided to seafarers in the exercise of their profession; and

(b) take into account, in the implementation of these measures, the special needs of seafarers, especially when in

foreign countries and when entering war zones, in respect of their safety, health and spare-time activities.

2. Arrangements for the supervision of welfare facilities and services should include participation by representative

shipowners’ and seafarers’ organizations concerned.

3. Each Member should take measures designed to expedite the free circulation among ships, central supply agencies

and welfare establishments of welfare materials such as films, books, newspapers and sports equipment for use by

seafarers on board their ships and in welfare centres ashore.

4. Members should cooperate with one another in promoting the welfare of seafarers at sea and in port. Such

cooperation should include the following:

(a) consultations among competent authorities aimed at the provision and improvement of seafarers’ welfare

facilities and services, both in port and on board ships;

(b) agreements on the pooling of resources and the joint provision of welfare facilities in major ports so as to avoid

unnecessary duplication;

(c) organization of international sports competitions and encouragement of the participation of seafarers in sports

activities; and

(d) organization of international seminars on the subject of welfare of seafarers at sea and in port.

Guideline B4.4.2 – Welfare facilities and services in ports

1. Each Member should provide or ensure the provision of such welfare facilities and services as may be required, in

appropriate ports of the country.

2. Welfare facilities and services should be provided, in accordance with national conditions and practice, by one or more

of the following:

(a) public authorities;

(b) shipowners’ and seafarers’ organizations concerned under collective agreements or other agreed

arrangements; and

(c) voluntary organizations.

3. Necessary welfare and recreational facilities should be established or developed in ports. These should include:

(a) meeting and recreation rooms as required;

(b) facilities for sports and outdoor facilities, including competitions;

(c) educational facilities; and

(d) where appropriate, facilities for religious observances and for personal counselling.

4. These facilities may be provided by making available to seafarers in accordance with their needs facilities designed for

more general use.

5. Where large numbers of seafarers of different nationalities require facilities such as hotels, clubs and sports facilities in

a particular port, the competent authorities or bodies of the countries of origin of the seafarers and of the flag States, as

well as the international associations concerned, should consult and cooperate with the competent authorities and

bodies of the country in which the port is situated and with one another, with a view to the pooling of resources and to

avoiding unnecessary duplication.
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6. Hotels or hostels suitable for seafarers should be available where there is need for them. They should provide facilities

equal to those found in a good-class hotel, and should wherever possible be located in good surroundings away from

the immediate vicinity of the docks. Such hotels or hostels should be properly supervised, the prices charged should

be reasonable in amount and, where necessary and possible, provision should be made for accommodating seafarers’

families.

7. These accommodation facilities should be open to all seafarers, irrespective of nationality, race, colour, sex, religion,

political opinion or social origin and irrespective of the flag State of the ship on which they are employed or engaged or

work. Without in any way infringing this principle, it may be necessary in certain ports to provide several types of

facilities, comparable in standard but adapted to the customs and needs of different groups of seafarers.

8. Measures should be taken to ensure that, as necessary, technically competent persons are employed full time in

the operation of seafarers’ welfare facilities and services, in addition to any voluntary workers.

Guideline B4.4.3 – Welfare boards

1. Welfare boards should be established, at the port, regional and national levels, as appropriate. Their functions should

include:

(a) keeping under review the adequacy of existing welfare facilities and monitoring the need for the provision of

additional facilities or the withdrawal of underutilized facilities; and

(b) assisting and advising those responsible for providing welfare facilities and ensuring coordination between

them.

2. Welfare boards should include among their members representatives of shipowners’ and seafarers’ organizations,

the competent authorities and, where appropriate, voluntary organizations and social bodies.

3. As appropriate, consuls of maritime States and local representatives of foreign welfare organizations should, in

accordance with national laws and regulations, be associated with the work of port, regional and national welfare

boards.

Guideline B4.4.4 – Financing of welfare facilities

1. In accordance with national conditions and practice, financial support for port welfare facilities should be made

available through one or more of the following:

(a) grants from public funds;

(b) levies or other special dues from shipping sources;

(c) voluntary contributions from shipowners, seafarers, or their organizations; and

(d) voluntary contributions from other sources.

2. Where welfare taxes, levies and special dues are imposed, they should be used only for the purposes for which they are

raised.

Guideline B4.4.5 – Dissemination of information and facilitation measures

1. Information should be disseminated among seafarers concerning facilities open to the general public in ports of call,

particularly transport, welfare, entertainment and educational facilities and places of worship, as well as facilities

provided specifically for seafarers.

2. Adequate means of transport at moderate prices should be available at any reasonable time in order to enable

seafarers to reach urban areas from convenient locations in the port.

3. All suitable measures should be taken by the competent authorities to make known to shipowners and to seafarers

entering port any special laws and customs, the contravention of which may jeopardize their freedom.

4. Port areas and access roads should be provided by the competent authorities with adequate lighting and signposting

and regular patrols for the protection of seafarers.

Guideline B4.4.6 – Seafarers in a foreign port

1. For the protection of seafarers in foreign ports, measures should be taken to facilitate:

(a) access to consuls of their State of nationality or State of residence; and

(b) effective cooperation between consuls and the local or national authorities.

2. Seafarers who are detained in a foreign port should be dealt with promptly under due process of law and with

appropriate consular protection.

3. Whenever a seafarer is detained for any reason in the territory of a Member, the competent authority should, if

the seafarer so requests, immediately inform the flag State and the State of nationality of the seafarer. The competent

authority should promptly inform the seafarer of the right to make such a request. The State of nationality of

the seafarer should promptly notify the seafarer’s next of kin. The competent authority should allow consular officers

of these States immediate access to the seafarer and regular visits thereafter so long as the seafarer is detained.
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4. Each Member should take measures, whenever necessary, to ensure the safety of seafarers from aggression and other

unlawful acts while ships are in their territorial waters and especially in approaches to ports.

5. Every effort should be made by those responsible in port and on board a ship to facilitate shore leave for seafarers as

soon as possible after a ship’s arrival in port.

Regulation

Regulation 4.5 – Social security

Purpose: To ensure that measures are taken with a view to providing seafarers with access to social security protection

1. Each Member shall ensure that all seafarers and, to the extent provided for in its national law, their dependants have

access to social security protection in accordance with the Code without prejudice however to any more favourable

conditions referred to in paragraph 8 of article 19 of the Constitution.

2. Each Member undertakes to take steps, according to its national circumstances, individually and through international

cooperation, to achieve progressively comprehensive social security protection for seafarers.

3. Each Member shall ensure that seafarers who are subject to its social security legislation, and, to the extent provided

for in its national law, their dependants, are entitled to benefit from social security protection no less favourable than

that enjoyed by shoreworkers.

Standard

Standard A4.5 – Social security

1. The branches to be considered with a view to achieving progressively comprehensive social security protection under

Regulation 4.5 are: medical care, sickness benefit, unemployment benefit, old-age benefit, employment injury benefit,

family benefit, maternity benefit, invalidity benefit and survivors’ benefit, complementing the protection provided for

under

2. At the time of ratification, the protection to be provided by each Member in accordance with Regulation 4.5,

paragraph 1, shall include at least three of the nine branches listed in paragraph 1 of this Standard.

3. Each Member shall take steps according to its national circumstances to provide the complementary social security

protection referred to in paragraph 1 of this Standard to all seafarers ordinarily resident in its territory. This

responsibility could be satisfied, for example, through appropriate bilateral or multilateral agreements or

contribution-based systems. The resulting protection shall be no less favourable than that enjoyed by shoreworkers

resident in their territory.

4. Notwithstanding the attribution of responsibilities in paragraph 3 of this Standard, Members may determine, through

bilateral and multilateral agreements and through provisions adopted in the framework of regional economic

integration organizations, other rules concerning the social security legislation to which seafarers are subject.

5. Each Member’s responsibilities with respect to seafarers on ships that fly its flag shall include those provided for by

Regulations 4.1 and 4.2 and the related provisions of the Code, as well as those that are inherent in its general

obligations under international law.

6. Each Member shall give consideration to the various ways in which comparable benefits will, in accordance with

national law and practice, be provided to seafarers in the absence of adequate coverage in the branches referred to in

paragraph 1 of this Standard.

7. The protection under Regulation 4.5, paragraph 1, may, as appropriate, be contained in laws or regulations, in private

schemes or in collective bargaining agreements or in a combination of these.

8. To the extent consistent with their national law and practice, Members shall cooperate, through bilateral or

multilateral agreements or other arrangements, to ensure the maintenance of social security rights, provided through

contributory or non-contributory schemes, which have been acquired, or are in the course of acquisition, by all

seafarers regardless of residence.

9. Each Member shall establish fair and effective procedures for the settlement of disputes.

10. Each Member shall at the time of ratification specify the branches for which protection is provided in accordance with

paragraph 2 of this Standard. It shall subsequently notify the Director-General of the International Labour Office when

it provides social security protection in respect of one or more other branches stated in paragraph 1 of this Standard.

The Director-General shall maintain a register of this information and shall make it available to all interested parties.

11. The reports to the International Labour Office pursuant to article 22 of the Constitution, shall also include information

regarding steps taken in accordance with Regulation 4.5, paragraph 2, to extend protection to other branches.
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Guideline

Guideline B4.5 – Social security

1. The protection to be provided at the time of ratification in accordance with Standard A4.5, paragraph 2, should at least

include the branches of medical care, sickness benefit and employment injury benefit.

2. In the circumstances referred to in Standard A4.5, paragraph 6, comparable benefits may be provided through

insurance, bilateral and multilateral agreements or other effective means, taking into consideration the provisions of

relevant collective bargaining agreements. Where such measures are adopted, seafarers covered by such measures

should be advised of the means by which the various branches of social security protection will be provided.

3. Where seafarers are subject to more than one national legislation covering social security, the Members concerned

should cooperate in order to determine by mutual agreement which legislation is to apply, taking into account such

factors as the type and level of protection under the respective legislations which is more favourable to the seafarer

concerned as well as the seafarer’s preference.

4. The procedures to be established under Standard A4.5, paragraph 9, should be designed to cover all disputes relevant

to the claims of the seafarers concerned, irrespective of the manner in which the coverage is provided.

5. Each Member which has national seafarers, non-national seafarers or both serving on ships that fly its flag should

provide the social security protection in the Convention as applicable, and should periodically review the branches of

social security protection in Standard A4.5, paragraph 1, with a view to identifying any additional branches

appropriate for the seafarers concerned.

6. The seafarers’ employment agreement should identify the means by which the various branches of social security

protection will be provided to the seafarer by the shipowner as well as any other relevant information at the disposal of

the shipowner, such as statutory deductions from the seafarers’ wages and shipowners’ contributions which may be

made in accordance with the requirements of identified authorized bodies pursuant to relevant national social

security schemes.

7. The Member whose flag the ship flies should, in effectively exercising its jurisdiction over social matters, satisfy itself

that the shipowners’ responsibilities concerning social security protection are met, including making the required

contributions to social security schemes.

Title 5. Compliance and Enforcement
1. The Regulations in this Title specify each Member’s responsibility to fully implement and enforce the principles and

rights set out in the Articles of this Convention as well as the particular obligations provided for under its Titles 1, 2,

3 and 4.

2. Paragraphs 3 and 4 of Article VI, which permit the implementation of Part A of the Code through substantially

equivalent provisions, do not apply to Part A of the Code in this Title.

3. In accordance with paragraph 2 of Article VI, each Member shall implement its responsibilities under the Regulations in

the manner set out in the corresponding Standards of Part A of the Code, giving due consideration to

the corresponding Guidelines in Part B of the Code.

4. The provisions of this Title shall be implemented bearing in mind that seafarers and shipowners, like all other persons,

are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law and shall not be subject to discrimination in

their access to courts, tribunals or other dispute resolution mechanisms. The provisions of this Title do not determine

legal jurisdiction or a legal venue.

Regulation

Regulation 5.1 – Flag State responsibilities

Purpose: To ensure that each Member implements its responsibilities under this Convention with respect to ships that

fly its flag

Regulation 5.1.1 – General principles

1. Each Member is responsible for ensuring implementation of its obligations under this Convention on ships that fly its

flag.

2. Each Member shall establish an effective system for the inspection and certification of maritime labour conditions, in

accordance with Regulations 5.1.3 and 5.1.4 ensuring that the working and living conditions for seafarers on ships that

fly its flag meet, and continue to meet, the standards in this Convention.

3. In establishing an effective system for the inspection and certification of maritime labour conditions, a Member may,

where appropriate, authorize public institutions or other organizations (including those of another Member, if

the latter agrees) which it recognizes as competent and independent to carry out inspections or to issue certificates or
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to do both. In all cases, the Member shall remain fully responsible for the inspection and certification of the working

and living conditions of the seafarers concerned on ships that fly its flag.

4. A maritime labour certificate, complemented by a declaration of maritime labour compliance, shall constitute prima

facie evidence that the ship has been duly inspected by the Member whose flag it flies and that the requirements of

this Convention relating to working and living conditions of the seafarers have been met to the extent so certified.

5. Information about the system referred to in paragraph 2 of this Regulation, including the method used for assessing its

effectiveness, shall be included in the Member’s reports to the International Labour Office pursuant to article 22 of

the Constitution.

Standard

Standard A5.1.1 – General principles

1. Each Member shall establish clear objectives and standards covering the administration of its inspection and

certification systems, as well as adequate overall procedures for its assessment of the extent to which those objectives

and standards are being attained.

2. Each Member shall require all ships that fly its flag to have a copy of this Convention available on board.

Guideline

Guideline B5.1.1 – General principles

1. The competent authority should make appropriate arrangements to promote effective cooperation between public

institutions and other organizations, referred to in Regulations 5.1.1 and 5.1.2, concerned with seafarers’ shipboard

working and living conditions.

2. In order to better ensure cooperation between inspectors and shipowners, seafarers and their respective

organizations, and to maintain or improve seafarers’ working and living conditions, the competent authority should

consult the representatives of such organizations at regular intervals as to the best means of attaining these ends. The

manner of such consultation should be determined by the competent authority after consulting with shipowners’ and

seafarers’ organizations.

Regulation

Regulation 5.1.2 – Authorization of recognized organizations

1. The public institutions or other organizations referred to in paragraph 3 of Regulation 5.1.1 (recognized organizations)

shall have been recognized by the competent authority as meeting the requirements in the Code regarding

competency and independence. The inspection or certification functions which the recognized organizations may be

authorized to carry out shall come within the scope of the activities that are expressly mentioned in the Code as being

carried out by the competent authority or a recognized organization.

2. The reports referred to in paragraph 5 of Regulation 5.1.1 shall contain information regarding any recognized

organization, the extent of authorizations given and the arrangements made by the Member to ensure that

the authorized activities are carried out completely and effectively.

Standard

Standard A5.1.2 – Authorization of recognized organizations

1. For the purpose of recognition in accordance with paragraph 1 of Regulation 5.1.2, the competent authority shall

review the competency and independence of the organization concerned and determine whether the organization

has demonstrated, to the extent necessary for carrying out the activities covered by the authorization conferred on it,

that the organization:

(a) has the necessary expertise in the relevant aspects of this Convention and an appropriate knowledge of ship

operations, including the minimum requirements for seafarers to work on a ship, conditions of employment,

accommodation, recreational facilities, food and catering, accident prevention, health protection, medical care,

welfare and social security protection;

(b) has the ability to maintain and update the expertise of its personnel;

(c) has the necessary knowledge of the requirements of this Convention as well as of applicable national laws and

regulations and relevant international instruments; and

(d) is of the appropriate size, structure, experience and capability commensurate with the type and degree of

authorization.

2. Any authorizations granted with respect to inspections shall, as a minimum, empower the recognized organization to

require the rectification of deficiencies that it identifies in seafarers’ working and living conditions and to carry out

inspections in this regard at the request of a port State.
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3. Each Member shall establish:

(a) a system to ensure the adequacy of work performed by recognized organizations, which includes information

on all applicable national laws and regulations and relevant international instruments; and

(b) procedures for communication with and oversight of such organizations.

4. Each Member shall provide the International Labour Office with a current list of any recognized organizations

authorized to act on its behalf and it shall keep this list up to date. The list shall specify the functions that

the recognized organizations have been authorized to carry out. The Office shall make the list publicly available.

Guideline

Guideline B5.1.2 – Authorization of recognized organizations

1. The organization seeking recognition should demonstrate the technical, administrative and managerial competence

and capacity to ensure the provision of timely service of satisfactory quality.

2. In evaluating the capability of an organization, the competent authority should determine whether the organization:

(a) has adequate technical, managerial and support staff;

(b) has sufficient qualified professional staff to provide the required service, representing an adequate

geographical coverage;

(c) has proven ability to provide a timely service of satisfactory quality; and

(d) is independent and accountable in its operations.

3. The competent authority should conclude a written agreement with any organization that it recognizes for purposes

of an authorization. The agreement should include the following elements:

(a) scope of application;

(b) purpose;

(c) general conditions;

(d) the execution of functions under authorization;

(e) legal basis of the functions under authorization;

(f) reporting to the competent authority;

(g) specification of the authorization from the competent authority to the recognized organization; and

(h) the competent authority’s supervision of activities delegated to the recognized organization.

4. Each Member should require the recognized organizations to develop a system for qualification of staff employed by

them as inspectors to ensure the timely updating of their knowledge and expertise.

5. Each Member should require the recognized organizations to maintain records of the services performed by them

such that they are able to demonstrate achievement of the required standards in the items covered by the services.

6. In establishing the oversight procedures referred to in Standard A5.1.2, paragraph 3(b), each Member should take into

account the Guidelines for the Authorization of Organizations Acting on Behalf of the Administration, adopted in

the framework of the International Maritime Organization.

Regulation

Regulation 5.1.3 – Maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance

1. This Regulation applies to ships of:

(a) 500 gross tonnage or over, engaged in international voyages; and

(b) 500 gross tonnage or over, flying the flag of a Member and operating from a port, or between ports, in another

country.

For the purpose of this Regulation, international voyage means a voyage from a country to a port outside such

a country.

2. This Regulation also applies to any ship that flies the flag of a Member and is not covered by paragraph 1 of this

Regulation, at the request of the shipowner to the Member concerned.

3. Each Member shall require ships that fly its flag to carry and maintain a maritime labour certificate certifying that

the working and living conditions of seafarers on the ship, including measures for ongoing compliance to be included

in the declaration of maritime labour compliance referred to in paragraph 4 of this Regulation, have been inspected

and meet the requirements of national laws or regulations or other measures implementing this Convention.

4. Each Member shall require ships that fly its flag to carry and maintain a declaration of maritime labour compliance

stating the national requirements implementing this Convention for the working and living conditions for seafarers

and setting out the measures adopted by the shipowner to ensure compliance with the requirements on the ship or

ships concerned.
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5. The maritime labour certificate and the declaration of maritime labour compliance shall conform to the model

prescribed by the Code.

6. Where the competent authority of the Member or a recognized organization duly authorized for this purpose has

ascertained through inspection that a ship that flies the Member’s flag meets or continues to meet the standards of

this Convention, it shall issue or renew a maritime labour certificate to that effect and maintain a publicly available

record of that certificate.

7. Detailed requirements for the maritime labour certificate and the declaration of maritime labour compliance,

including a list of the matters that must be inspected and approved, are set out in Part A of the Code.

Standard

Standard A5.1.3 – Maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance

1. The maritime labour certificate shall be issued to a ship by the competent authority, or by a recognized organization

duly authorized for this purpose, for a period which shall not exceed five years. A list of matters that must be inspected

and found to meet national laws and regulations or other measures implementing the requirements of this

Convention regarding the working and living conditions of seafarers on ships before a maritime labour certificate can

be issued is found in Appendix A5-I.

2. The validity of the maritime labour certificate shall be subject to an intermediate inspection by the competent

authority, or by a recognized organization duly authorized for this purpose, to ensure continuing compliance with

the national requirements implementing this Convention. If only one intermediate inspection is carried out and

the period of validity of the certificate is five years, it shall take place between the second and third anniversary dates of

the certificate. Anniversary date means the day and month of each year which will correspond to the date of expiry of

the maritime labour certificate. The scope and depth of the intermediate inspection shall be equal to an inspection for

renewal of the certificate. The certificate shall be endorsed following satisfactory intermediate inspection.

3. Notwithstanding paragraph 1 of this Standard, when the renewal inspection has been completed within three months

before the expiry of the existing maritime labour certificate, the new maritime labour certificate shall be valid from

the date of completion of the renewal inspection for a period not exceeding five years from the date of expiry of

the existing certificate.

4. When the renewal inspection is completed more than three months before the expiry date of the existing maritime

labour certificate, the new maritime labour certificate shall be valid for a period not exceeding five years starting from

the date of completion of the renewal inspection.

5. A maritime labour certificate may be issued on an interim basis:

(a) to new ships on delivery;

(b) when a ship changes flag; or

(c) when a shipowner assumes responsibility for the operation of a ship which is new to that shipowner.

6. An interim maritime labour certificate may be issued for a period not exceeding six months by the competent

authority or a recognized organization duly authorized for this purpose.

7. An interim maritime labour certificate may only be issued following verification that:

(a) the ship has been inspected, as far as reasonable and practicable, for the matters listed in Appendix A5-I, taking

into account verification of items under subparagraphs (b), (c) and (d) of this paragraph;

(b) the shipowner has demonstrated to the competent authority or recognized organization that the ship has

adequate procedures to comply with this Convention;

(c) the master is familiar with the requirements of this Convention and the responsibilities for implementation; and

(d) relevant information has been submitted to the competent authority or recognized organization to produce

a declaration of maritime labour compliance.

8. A full inspection in accordance with paragraph 1 of this Standard shall be carried out prior to expiry of the interim

certificate to enable issue of the full-term maritime labour certificate. No further interim certificate may be issued

following the initial six months referred to in paragraph 6 of this Standard. A declaration of maritime labour

compliance need not be issued for the period of validity of the interim certificate.

9. The maritime labour certificate, the interim maritime labour certificate and the declaration of maritime labour

compliance shall be drawn up in the form corresponding to the models given in Appendix A5-II.

10. The declaration of maritime labour compliance shall be attached to the maritime labour certificate. It shall have two

parts:

(a) Part I shall be drawn up by the competent authority which shall: (i) identify the list of matters to be inspected in

accordance with paragraph 1 of this Standard; (ii) identify the national requirements embodying the relevant

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 30. szám 2245



provisions of thisConvention by providing a reference to the relevant national legal provisions as well as, to

the extent necessary, concise information on the main content of the national requirements; (iii) refer to

ship-type specific requirements under national legislation; (iv) record any substantially equivalent provisions

adopted pursuant to paragraph 3 of Article VI; and (v) clearly indicate any exemption granted by the competent

authority as provided in Title 3; and

(b) Part II shall be drawn up by the shipowner and shall identify the measures adopted to ensure ongoing

compliance with the national requirements between inspections and the measures proposed to ensure that

there is continuous improvement.

The competent authority or recognized organization duly authorized for this purpose shall certify Part II and shall issue

the declaration of maritime labour compliance.

11. The results of all subsequent inspections or other verifications carried out with respect to the ship concerned and any

significant deficiencies found during any such verification shall be recorded, together with the date when

the deficiencies were found to have been remedied. This record, accompanied by an English-language translation

where it is not in English, shall, in accordance with national laws or regulations, be inscribed upon or appended to

the declaration of maritime labour compliance or made available in some other way to seafarers, flag State inspectors,

authorized officers in port States and shipowners’ and seafarers’ representatives.

12. A current valid maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance, accompanied by an

English-language translation where it is not in English, shall be carried on the ship and a copy shall be posted in

a conspicuous place on board where it is available to the seafarers. A copy shall be made available in accordance with

national laws and regulations, upon request, to seafarers, flag State inspectors, authorized officers in port States, and

shipowners’ and seafarers’ representatives.

13. The requirement for an English-language translation in paragraphs 11 and 12 of this Standard does not apply in

the case of a ship not engaged in an international voyage.

14. A certificate issued under paragraph 1 or 5 of this Standard shall cease to be valid in any of the following cases:

(a) if the relevant inspections are not completed within the periods specified under paragraph 2 of this Standard;

(b) if the certificate is not endorsed in accordance with paragraph 2 of this Standard;

(c) when a ship changes flag;

(d) when a shipowner ceases to assume the responsibility for the operation of a ship; and

(e) when substantial changes have been made to the structure or equipment covered in Title 3.

15. In the case referred to in paragraph 14(c), (d) or (e) of this Standard, a new certificate shall only be issued when

the competent authority or recognized organization issuing the new certificate is fully satisfied that the ship is in

compliance with the requirements of this Standard.

16. A maritime labour certificate shall be withdrawn by the competent authority or the recognized organization duly

authorized for this purpose by the flag State, if there is evidence that the ship concerned does not comply with

the requirements of this Convention and any required corrective action has not been taken.

17. When considering whether a maritime labour certificate should be withdrawn in accordance with paragraph 16 of this

Standard, the competent authority or the recognized organization shall take into account the seriousness or

the frequency of the deficiencies.

Guideline

Guideline B5.1.3 – Maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance

1. The statement of national requirements in Part I of the declaration of maritime labour compliance should include or be

accompanied by references to the legislative provisions relating to seafarers’ working and living conditions in each of

the matters listed in Appendix A5-I. Where national legislation precisely follows the requirements stated in this

Convention, a reference may be all that is necessary. Where a provision of the Convention is implemented through

substantial equivalence as provided under Article VI, paragraph 3, this provision should be identified and a concise

explanation should be provided. Where an exemption is granted by the competent authority as provided in Title 3,

the particular provision or provisions concerned should be clearly indicated.

2. The measures referred to in Part II of the declaration of maritime labour compliance, drawn up by the shipowner,

should, in particular, indicate the occasions on which ongoing compliance with particular national requirements will

be verified, the persons responsible for verification, the records to be taken, as well as the procedures to be followed

where non-compliance is noted. Part II may take a number of forms. It could make reference to other more

comprehensive documentation covering policies and procedures relating to other aspects of the maritime sector, for

example documents required by the International Safety Management (ISM) Code or the information required by

Regulation 5 of the SOLAS Convention, Chapter XI-1 relating to the ship’s Continuous Synopsis Record.
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3. The measures to ensure ongoing compliance should include general international requirements for the shipowner

and master to keep themselves informed of the latest advances in technology and scientific findings concerning

workplace design, taking into account the inherent dangers of seafarers’ work, and to inform the seafarers’

representatives accordingly, thereby guaranteeing a better level of protection of the seafarers’ working and living

conditions on board.

4. The declaration of maritime labour compliance should, above all, be drafted in clear terms designed to help all persons

concerned, such as flag State inspectors, authorized officers in port States and seafarers, to check that

the requirements are being properly implemented.

5. An example of the kind of information that might be contained in a declaration of maritime labour compliance is given

in Appendix B5-I.

6. When a ship changes flag as referred to in Standard A5.1.3, paragraph 14(c), and where both States concerned have

ratified this Convention, the Member whose flag the ship was formerly entitled to fly should, as soon as possible,

transmit to the competent authority of the other Member copies of the maritime labour certificate and the declaration

of maritime labour compliance carried by the ship before the change of flag and, if applicable, copies of the relevant

inspection reports if the competent authority so requests within three months after the change of flag has taken place.

Regulation

Regulation 5.1.4 – Inspection and enforcement

1. Each Member shall verify, through an effective and coordinated system of regular inspections, monitoring and other

control measures, that ships that fly its flag comply with the requirements of this Convention as implemented in

national laws and regulations.

2. Detailed requirements regarding the inspection and enforcement system referred to in paragraph 1 of this Regulation

are set out in Part A of the Code.

Standard

Standard A5.1.4 – Inspection and enforcement

1. Each Member shall maintain a system of inspection of the conditions for seafarers on ships that fly its flag which shall

include verification that the measures relating to working and living conditions as set out in the declaration of

maritime labour compliance, where applicable, are being followed, and that the requirements of this Convention are

met.

2. The competent authority shall appoint a sufficient number of qualified inspectors to fulfil its responsibilities under

paragraph 1 of this Standard. Where recognized organizations have been authorized to carry out inspections,

the Member shall require that personnel carrying out the inspection are qualified to undertake these duties and shall

provide them with the necessary legal authority to perform their duties.

3. Adequate provision shall be made to ensure that the inspectors have the training, competence, terms of reference,

powers, status and independence necessary or desirable so as to enable them to carry out the verification and ensure

the compliance referred to in paragraph 1 of this Standard.

4. Inspections shall take place at the intervals required by Standard A5.1.3, where applicable. The interval shall in no case

exceed three years.

5. If a Member receives a complaint which it does not consider manifestly unfounded or obtains evidence that a ship that

flies its flag does not conform to the requirements of this Convention or that there are serious deficiencies in

the implementation of the measures set out in the declaration of maritime labour compliance, the Member shall take

the steps necessary to investigate the matter and ensure that action is taken to remedy any deficiencies found.

6. Adequate rules shall be provided and effectively enforced by each Member in order to guarantee that inspectors have

the status and conditions of service to ensure that they are independent of changes of government and of improper

external influences.

7. Inspectors, issued with clear guidelines as to the tasks to be performed and provided with proper credentials, shall be

empowered:

(a) to board a ship that flies the Member’s flag;

(b) to carry out any examination, test or inquiry which they may consider necessary in order to satisfy themselves

that the standards are being strictly observed; and

(c) to require that any deficiency is remedied and, where they have grounds to believe that deficiencies constitute

a serious breach of the requirements of this Convention (including seafarers’ rights), or represent a significant

danger to seafarers’ safety, health or security, to prohibit a ship from leaving port until necessary actions are

taken.
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8. Any action taken pursuant to paragraph 7(c) of this Standard shall be subject to any right of appeal to a judicial or

administrative authority.

9. Inspectors shall have the discretion to give advice instead of instituting or recommending proceedings when there is

no clear breach of the requirements of this Convention that endangers the safety, health or security of the seafarers

concerned and where there is no prior history of similar breaches.

10. Inspectors shall treat as confidential the source of any grievance or complaint alleging a danger or deficiency in

relation to seafarers’ working and living conditions or a violation of laws and regulations and give no intimation to

the shipowner, the shipowner’s representative or the operator of the ship that an inspection was made as

a consequence of such a grievance or complaint.

11. Inspectors shall not be entrusted with duties which might, because of their number or nature, interfere with effective

inspection or prejudice in any way their authority or impartiality in their relations with shipowners, seafarers or other

interested parties. In particular, inspectors shall:

(a) be prohibited from having any direct or indirect interest in any operation which they are called upon to inspect;

and

(b) subject to appropriate sanctions or disciplinary measures, not reveal, even after leaving service, any commercial

secrets or confidential working processes or information of a personal nature which may come to their

knowledge in the course of their duties.

12. Inspectors shall submit a report of each inspection to the competent authority. One copy of the report in English or in

the working language of the ship shall be furnished to the master of the ship and another copy shall be posted on

the ship’s notice board for the information of the seafarers and, upon request, sent to their representatives.

13. The competent authority of each Member shall maintain records of inspections of the conditions for seafarers on ships

that fly its flag. It shall publish an annual report on inspection activities within a reasonable time, not exceeding six

months, after the end of the year.

14. In the case of an investigation pursuant to a major incident, the report shall be submitted to the competent authority

as soon as practicable, but not later than one month following the conclusion of the investigation.

15. When an inspection is conducted or when measures are taken under this Standard, all reasonable efforts shall be made

to avoid a ship being unreasonably detained or delayed.

16. Compensation shall be payable in accordance with national laws and regulations for any loss or damage suffered as

a result of the wrongful exercise of the inspectors’ powers. The burden of proof in each case shall be on

the complainant.

17. Adequate penalties and other corrective measures for breaches of the requirements of this Convention (including

seafarers’ rights) and for obstructing inspectors in the performance of their duties shall be provided for and effectively

enforced by each Member.

Guideline

Guideline B5.1.4 – Inspection and enforcement

1. The competent authority and any other service or authority wholly or partly concerned with the inspection of

seafarers’ working and living conditions should have the resources necessary to fulfil their functions. In particular:

(a) each Member should take the necessary measures so that duly qualified technical experts and specialists may

be called upon, as needed, to assist in the work of inspectors; and

(b) inspectors should be provided with conveniently situated premises, equipment and means of transport

adequate for the efficient performance of their duties.

2. The competent authority should develop a compliance and enforcement policy to ensure consistency and otherwise

guide inspection and enforcement activities related to this Convention. Copies of this policy should be provided to all

inspectors and relevant law-enforcement officials and should be made available to the public and shipowners and

seafarers.

3. The competent authority should establish simple procedures to enable it to receive information in confidence

concerning possible breaches of the requirements of this Convention (including seafarers’ rights) presented by

seafarers directly or by representatives of the seafarers, and permit inspectors to investigate such matters promptly,

including:

(a) enabling masters, seafarers or representatives of the seafarers to request an inspection when they consider it

necessary; and
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(b) supplying technical information and advice to shipowners and seafarers and organizations concerned as to

the most effective means of complying with the requirements of this Convention and of bringing about

a continual improvement in seafarers’ on-board conditions.

4. Inspectors should be fully trained and sufficient in numbers to secure the efficient discharge of their duties with due

regard to:

(a) the importance of the duties which the inspectors have to perform, in particular the number, nature and size of

ships subject to inspection and the number and complexity of the legal provisions to be enforced;

(b) the resources placed at the disposal of the inspectors; and

(c) the practical conditions under which inspections must be carried out in order to be effective.

5. Subject to any conditions for recruitment to the public service which may be prescribed by national laws and

regulations, inspectors should have qualifications and adequate training to perform their duties and where possible

should have a maritime education or experience as a seafarer. They should have adequate knowledge of seafarers’

working and living conditions and of the English language.

6. Measures should be taken to provide inspectors with appropriate further training during their employment.

7. All inspectors should have a clear understanding of the circumstances in which an inspection should be carried out,

the scope of the inspection to be carried out in the various circumstances referred to and the general method of

inspection.

8. Inspectors provided with proper credentials under the national law should at a minimum be empowered:

(a) to board ships freely and without previous notice; however, when commencing the ship inspection, inspectors

should provide notification of their presence to the master or person in charge and, where appropriate, to

the seafarers or their representatives;

(b) to question the master, seafarer or any other person, including the shipowner or the shipowner’s

representative, on any matter concerning the application of the requirements under laws and regulations, in

the presence of any witness that the person may have requested;

(c) to require the production of any books, log books, registers, certificates or other documents or information

directly related to matters subject to inspection, in order to verify compliance with the national laws and

regulations implementing this Convention;

(d) to enforce the posting of notices required under the national laws and regulations implementing this

Convention;

(e) to take or remove, for the purpose of analysis, samples of products, cargo, drinking water, provisions, materials

and substances used or handled;

(f) following an inspection, to bring immediately to the attention of the shipowner, the operator of the ship or

the master, deficiencies which may affect the health and safety of those on board ship;

(g) to alert the competent authority and, if applicable, the recognized organization to any deficiency or abuse not

specifically covered by existing laws or regulations and submit proposals to them for the improvement of

the laws or regulations; and

(h) to notify the competent authority of any occupational injuries or diseases affecting seafarers in such cases and

in such manner as may be prescribed by laws and regulations.

9. When a sample referred to in paragraph 8(e) of this Guideline is being taken or removed, the shipowner or

the shipowner’s representative, and where appropriate a seafarer, should be notified or should be present at the time

the sample is taken or removed. The quantity of such a sample should be properly recorded by the inspector.

10. The annual report published by the competent authority of each Member, in respect of ships that fly its flag, should

contain:

(a) a list of laws and regulations in force relevant to seafarers’ working and living conditions and any amendments

which have come into effect during the year;

(b) details of the organization of the system of inspection;

(c) statistics of ships or other premises subject to inspection and of ships and other premises actually inspected;

(d) statistics on all seafarers subject to its national laws and regulations;

(e) statistics and information on violations of legislation, penalties imposed and cases of detention of ships; and

(f) statistics on reported occupational injuries and diseases affecting seafarers.
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Regulation

Regulation 5.1.5 – On-board complaint procedures

1. Each Member shall require that ships that fly its flag have on-board procedures for the fair, effective and expeditious

handling of seafarer complaints alleging breaches of the requirements of this Convention (including seafarers’ rights).

2. Each Member shall prohibit and penalize any kind of victimization of a seafarer for filing a complaint.

3. The provisions in this Regulation and related sections of the Code are without prejudice to a seafarer’s right to seek

redress through whatever legal means the seafarer considers appropriate.

Standard

Standard A5.1.5 – On-board complaint procedures

1. Without prejudice to any wider scope that may be given in national laws or regulations or collective agreements,

the on-board procedures may be used by seafarers to lodge complaints relating to any matter that is alleged to

constitute a breach of the requirements of this Convention (including seafarers’ rights).

2. Each Member shall ensure that, in its laws or regulations, appropriate on board complaint procedures are in place to

meet the requirements of Regulation 5.1.5. Such procedures shall seek to resolve complaints at the lowest level

possible. However, in all cases, seafarers shall have a right to complain directly to the master and, where they consider

it necessary, to appropriate external authorities.

3. The on-board complaint procedures shall include the right of the seafarer to be accompanied or represented during

the complaints procedure, as well as safeguards against the possibility of victimization of seafarers for filing

complaints. The term victimization covers any adverse action taken by any person with respect to a seafarer for

lodging a complaint which is not manifestly vexatious or maliciously made.

4. In addition to a copy of their seafarers’ employment agreement, all seafarers shall be provided with a copy of

the on-board complaint procedures applicable on the ship. This shall include contact information for the competent

authority in the flag State and, where different, in the seafarers’ country of residence, and the name of a person or

persons on board the ship who can, on a confidential basis, provide seafarers with impartial advice on their complaint

and otherwise assist them in following the complaint procedures available to them on board the ship.

Guideline

Guideline B5.1.5 – On-board complaint procedures

1. Subject to any relevant provisions of an applicable collective agreement, the competent authority should, in close

consultation with shipowners’ and seafarers’ organizations, develop a model for fair, expeditious and

well-documented on-board complaint-handling procedures for all ships that fly the Member’s flag. In developing

these procedures the following matters should be considered:

(a) many complaints may relate specifically to those individuals to whom the complaint is to be made or even to

the master of the ship. In all cases seafarers should also be able to complain directly to the master and to make

a complaint externally; and

(b) in order to help avoid problems of victimization of seafarers making complaints about matters under this

Convention, the procedures should encourage the nomination of a person on board who can advise seafarers

on the procedures available to them and, if requested by the complainant seafarer, also attend any meetings or

hearings into the subject matter of the complaint.

2. At a minimum the procedures discussed during the consultative process referred to in paragraph 1 of this Guideline

should include the following:

(a) complaints should be addressed to the head of the department of the seafarer lodging the complaint or to

the seafarer’s superior officer;

(b) the head of department or superior officer should then attempt to resolve the matter within prescribed time

limits appropriate to the seriousness of the issues involved;

(c) if the head of department or superior officer cannot resolve the complaint to the satisfaction of the seafarer,

the latter may refer it to the master, who should handle the matter personally;

(d) seafarers should at all times have the right to be accompanied and to be represented by another seafarer of

their choice on board the ship concerned;

(e) all complaints and the decisions on them should be recorded and a copy provided to the seafarer concerned;

(f) if a complaint cannot be resolved on board, the matter should be referred ashore to the shipowner, who should

be given an appropriate time limit for resolving the matter, where appropriate, in consultation with

the seafarers concerned or any person they may appoint as their representative; and

(g) in all cases seafarers should have a right to file their complaints directly with the master and the shipowner and

competent authorities.
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Regulation

Regulation 5.1.6 – Marine casualties

1. Each Member shall hold an official inquiry into any serious marine casualty, leading to injury or loss of life, that involves

a ship that flies its flag. The final report of an inquiry shall normally be made public.

2. Members shall cooperate with each other to facilitate the investigation of serious marine casualties referred to in

paragraph 1 of this Regulation.

Standard

Standard A5.1.6 – Marine casualties

(No provisions)

Guideline

Guideline B5.1.6 – Marine casualties

(No provisions)

Regulation

Regulation 5.2 – Port State responsibilities

Purpose: To enable each Member to implement its responsibilities under this Convention regarding international

cooperation in the implementation and enforcement of the Convention standards on foreign ships

Regulation 5.2.1 – Inspections in port

1. Every foreign ship calling, in the normal course of its business or for operational reasons, in the port of a Member may

be the subject of inspection in accordance with paragraph 4 of Article V for the purpose of reviewing compliance with

the requirements of this Convention (including seafarers’ rights) relating to the working and living conditions of

seafarers on the ship.

2. Each Member shall accept the maritime labour certificate and the declaration of maritime labour compliance required

under Regulation 5.1.3 as prima facie evidence of compliance with the requirements of this Convention (including

seafarers’ rights). Accordingly, the inspection in its ports shall, except in the circumstances specified in the Code, be

limited to a review of the certificate and declaration.

3. Inspections in a port shall be carried out by authorized officers in accordance with the provisions of the Code and other

applicable international arrangements governing port State control inspections in the Member. Any such inspection

shall be limited to verifying that the matter inspected is in conformity with the relevant requirements set out in

the Articles and Regulations of this Convention and in Part A only of the Code.

4. Inspections that may be carried out in accordance with this Regulation shall be based on an effective port State

inspection and monitoring system to help ensure that the working and living conditions for seafarers on ships entering

a port of the Member concerned meet the requirements of this Convention (including seafarers’ rights).

5. Information about the system referred to in paragraph 4 of this Regulation, including the method used for assessing its

effectiveness, shall be included in the Mem-ber’s reports pursuant to article 22 of the Constitution.

Standard

Standard A5.2.1 – Inspections in port

1. Where an authorized officer, having come on board to carry out an inspection and requested, where applicable,

the maritime labour certificate and the declaration of maritime labour compliance, finds that:

(a) the required documents are not produced or maintained or are falsely maintained or that the documents

produced do not contain the information required by this Convention or are otherwise invalid; or

(b) there are clear grounds for believing that the working and living conditions on the ship do not conform to

the requirements of this Convention; or

(c) there are reasonable grounds to believe that the ship has changed flag for the purpose of avoiding compliance

with this Convention; or

(d) there is a complaint alleging that specific working and living conditions on the ship do not conform to

the requirements of this Convention;

a more detailed inspection may be carried out to ascertain the working and living conditions on board the ship. Such

inspection shall in any case be carried out where the working and living conditions believed or alleged to be defective

could constitute a clear hazard to the safety, health or security of seafarers or where the authorized officer has grounds

to believe that any deficiencies constitute a serious breach of the requirements of this Convention (including seafarers’

rights).
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2. Where a more detailed inspection is carried out on a foreign ship in the port of a Member by authorized officers in

the circumstances set out in subparagraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 of this Standard, it shall in principle cover

the matters listedin Appendix A5-III.

3. In the case of a complaint under paragraph 1(d) of this Standard, the inspection shall generally be limited to matters

within the scope of the complaint, although a complaint, or its investigation, may provide clear grounds for a detailed

inspection in accordance with paragraph 1(b) of this Standard. For the purpose of paragraph 1(d) of this Standard,

complaint means information submitted by a seafarer, a professional body, an association, a trade union or, generally,

any person with an interest in the safety of the ship, including an interest in safety or health hazards to seafarers on

board.

4. Where, following a more detailed inspection, the working and living conditions on the ship are found not to conform

to the requirements of this Convention, the authorized officer shall forthwith bring the deficiencies to the attention of

the master of the ship, with required deadlines for their rectification. In the event that such deficiencies are considered

by the authorized officer to be significant, or if they relate to a complaint made in accordance with paragraph 3 of this

Standard, the authorized officer shall bring the deficiencies to the attention of the appropriate seafarers’ and

shipowners’ organizations in the Member in which the inspection is carried out, and may:

(a) notify a representative of the flag State;

(b) provide the competent authorities of the next port of call with the relevant information.

5. The Member in which the inspection is carried out shall have the right to transmit a copy of the officer’s report, which

must be accompanied by any reply received from the competent authorities of the flag State within the prescribed

deadline, to the Director-General of the International Labour Office with a view to such action as may be considered

appropriate and expedient in order to ensure that a record is kept of such information and that it is brought to

the attention of parties which might be interested in availing themselves of relevant recourse procedures.

6. Where, following a more detailed inspection by an authorized officer, the ship is found not to conform to

the requirements of this Convention and:

(a) the conditions on board are clearly hazardous to the safety, health or security of seafarers; or

(b) the non-conformity constitutes a serious or repeated breach of the requirements of this Convention (including

seafarers’ rights);

the authorized officer shall take steps to ensure that the ship shall not proceed to sea until any non-conformities that

fall within the scope of subparagraph (a) or (b) of this paragraph have been rectified, or until the authorized officer has

accepted a plan of action to rectify such non-conformities and is satisfied that the plan will be implemented in an

expeditious manner. If the ship is prevented from sailing, the authorized officer shall forthwith notify the flag State

accordingly and invite a representative of the flag State to be present, if possible, requesting the flag State to reply

within a prescribed deadline. The authorized officer shall also inform forthwith the appropriate shipowners’ and

seafarers’ organizations in the port State in which the inspection was carried out.

7. Each Member shall ensure that its authorized officers are given guidance, of the kind indicated in Part B of the Code, as

to the kinds of circumstances justifying detention of a ship under paragraph 6 of this Standard.

8. When implementing their responsibilities under this Standard, each Member shall make all possible efforts to avoid

a ship being unduly detained or delayed. If a ship is found to be unduly detained or delayed, compensation shall be

paid for any loss or damage suffered. The burden of proof in each case shall be on the complainant.

Guideline

Guideline B5.2.1 – Inspections in port

1. The competent authority should develop an inspection policy for authorized officers carrying out inspections under

Regulation 5.2.1. The objective of the policy should be to ensure consistency and to otherwise guide inspection and

enforcement activities related to the requirements of this Convention (including seafarers’ rights). Copies of this policy

should be provided to all authorized officers and should be available to the public and shipowners and seafarers.

2. When developing a policy relating to the circumstances warranting a detention of the ship under Standard A5.2.1,

paragraph 6, of the competent authority should consider that, with respect to the breaches referred to in Standard

A5.2.1, paragraph 6(b), the seriousness could be due to the nature of the deficiency concerned. This would be

particularly relevant in the case of the violation of fundamental rights and principles or seafarers’ employment and

social rights under Articles III and IV. For example, the employment of a person who is under age should be considered

as a serious breach even if there is only one such person on board. In other cases, the number of different defects found

during a particular inspection should be taken into account: for example, several instances of defects relating to

accommodation or food and catering which do not threaten safety or health might be needed before they should be

considered as constituting a serious breach.
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3. Members should cooperate with each other to the maximum extent possible in the adoption of internationally agreed

guidelines on inspection policies, especially those relating to the circumstances warranting the detention of a ship.

Regulation

Regulation 5.2.2 – Onshore seafarer complaint-handling procedures

1. Each Member shall ensure that seafarers on ships calling at a port in the Member’s territory who allege a breach of

the requirements of this Convention (including seafarers’ rights) have the right to report such a complaint in order to

facilitate a prompt and practical means of redress.

Standard

Standard A5.2.2 – Onshore seafarer complaint-handling procedures

1. A complaint by a seafarer alleging a breach of the requirements of this Convention (including seafarers’ rights) may be

reported to an authorized officer in the port at which the seafarer’s ship has called. In such cases, the authorized officer

shall undertake an initial investigation.

2. Where appropriate, given the nature of the complaint, the initial investigation shall include consideration of whether

the on-board complaint procedures provided under Regulation 5.1.5 have been explored. The authorized officer may

also conduct a more detailed inspection in accordance with Standard A5.2.1.

3. The authorized officer shall, where appropriate, seek to promote a resolution of the complaint at the ship-board level.

4. In the event that the investigation or the inspection provided under this Standard reveals a non-conformity that falls

within the scope of paragraph 6 of Standard A5.2.1, the provisions of that paragraph shall be applied.

5. Where the provisions of paragraph 4 of this Standard do not apply, and the complaint has not been resolved at

the ship-board level, the authorized officer shall forthwith notify the flag State, seeking, within a prescribed deadline,

advice and a corrective plan of action.

6. Where the complaint has not been resolved following action taken in accordance with paragraph 5 of this Standard,

the port State shall transmit a copy of the authorized officer’s report to the Director-General. The report must be

accompanied by any reply received within the prescribed deadline from the competent authority of the flag State. The

appropriate shipowners’ and seafarers’ organizations in the port State shall be similarly informed. In addition, statistics

and information regarding complaints that have been resolved shall be regularly submitted by the port State to

the Director-General. Both such submissions are provided in order that, on the basis of such action as may be

considered appropriate and expedient, a record is kept of such information and is brought to the attention of parties,

including shipowners’ and seafarers’ organizations, which might be interested in availing themselves of relevant

recourse procedures.

7. Appropriate steps shall be taken to safeguard the confidentiality of complaints made by seafarers.

Guideline

Guideline B5.2.2 – Onshore seafarer complaint-handling procedures

1. Where a complaint referred to in Standard A5.2.2 is dealt with by an authorized officer, the officer should first check

whether the complaint is of a general nature which concerns all seafarers on the ship, or a category of them, or whether

it relates only to the individual case of the seafarer concerned.

2. If the complaint is of a general nature, consideration should be given to undertaking a more detailed inspection in

accordance with Standard A5.2.1.

3. If the complaint relates to an individual case, an examination of the results of any on-board complaint procedures for

the resolution of the complaint concerned should be undertaken. If such procedures have not been explored,

the authorized officer should suggest that the complainant take advantage of any such procedures available. There

should be good reasons for considering a complaint before any on-board complaint procedures have been explored.

These would include the inadequacy of, or undue delay in, the internal procedures or the complainant’s fear of reprisal

for lodging a complaint.

4. In any investigation of a complaint, the authorized officer should give the master, the shipowner and any other person

involved in the complaint a proper opportunity to make known their views.

5. In the event that the flag State demonstrates, in response to the notification by the port State in accordance with

paragraph 5 of Standard A5.2.2, that it will handle the matter, and that it has in place effective procedures for this

purpose and has submitted an acceptable plan of action, the authorized officer may refrain from any further

involvement with the complaint.
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Regulation

Regulation 5.3 – Labour-supplying responsibilities

Purpose: To ensure that each Member implements its responsibilities under this Convention as pertaining to seafarer

recruitment and placement and the social protection of its seafarers

1. Without prejudice to the principle of each Member’s responsibility for the working and living conditions of seafarers

on ships that fly its flag, the Member also has a responsibility to ensure the implementation of the requirements of this

Convention regarding the recruitment and placement of seafarers as well as the social security protection of seafarers

that are its nationals or are resident or are otherwise domiciled in its territory, to the extent that such responsibility is

provided for in this Convention.

2. Detailed requirements for the implementation of paragraph 1 of this Regulation are found in the Code.

3. Each Member shall establish an effective inspection and monitoring system for enforcing its labour-supplying

responsibilities under this Convention.

4. Information about the system referred to in paragraph 3 of this Regulation, including the method used for assessing its

effectiveness, shall be included in the Member’s reports pursuant to article 22 of the Constitution.

Standard

Standard A5.3 – Labour-supplying responsibilities

1. Each Member shall enforce the requirements of this Convention applicable to the operation and practice of seafarer

recruitment and placement services established on its territory through a system of inspection and monitoring and

legal proceedings for breaches of licensing and other operational requirements provided for in Standard A1.4.

Guideline

Guideline B5.3 – Labour-supplying responsibilities

1. Private seafarer recruitment and placement services established in the Member’s territory and securing the services of

a seafarer for a shipowner, wherever located, should be required to assume obligations to ensure the proper fulfilment

by shipowners of the terms of their employment agreements concluded with seafarers.
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Appendix A5-I
The working and living conditions of seafarers that must be inspected and approved by the flag State before certifying

a ship in accordance with Standard A5.1.3, paragraph 1:

Minimum age

Medical certification

Qualifications of seafarers

Seafarers’ employment agreements

Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service

Hours of work or rest

Manning levels for the ship

Accommodation

On-board recreational facilities

Food and catering

On-board medical care

On-board complaint procedures

Payment of wages
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Appendix A5-III

General areas that are subject to a detailed inspection by an authorized officer in a port of a Member carrying out a port

State inspection pursuant to Standard A5.2.1:

Minimum age

Qualifications of seafarers

Seafarers’ employment agreements

Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service

Hours of work or rest

Manning levels for the ship

Accommodation

On-board recreational facilities

Food and catering

Health and safety and accident prevention

On-board medical care

On-board complaint procedures

Payment of wages
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2006. ÉVI TENGERÉSZETI MUNKAÜGYI EGYEZMÉNY
Preambulum
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótestülete hívott össze Genfben, és amely 2006. február 7-én

a kilencvennegyedik ülésszakára ült össze,

azzal a szándékkal, hogy olyan egységes és összefüggõ jogi okmányt hozzon létre, amely a lehetõ legnagyobb

mértékben magában foglalja a létezõ nemzetközi tengerészeti munkaügyi egyezmények és ajánlások valamennyi

korszerû elõírását, valamint az egyéb nemzetközi munkaügyi Egyezményekben található alapelveket is, így különösen

az alábbiakban felsoroltakat:

– a kényszermunkáról szóló 1930. évi Egyezmény (29. sz.);

– az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelmérõl szóló 1948. évi Egyezmény (87. sz.);

– a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról szóló 1949. évi Egyezmény (98. sz.);

– a férfi és a nõi munkaerõnek egyenlõ értékû munka esetén járó egyenlõ díjazásáról szóló 1951. évi Egyezmény

(100. sz.);

– a kényszermunka felszámolásáról szóló 1957. évi Egyezmény (105. sz.);

– a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredõ hátrányos megkülönböztetésrõl szóló 1958. évi Egyezmény (111. sz.);

– a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 1973. évi Egyezmény (138. sz.);

– a gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló 1999. évi Egyezmény (182. sz.); és

figyelembe véve a Szervezet alapvetõ mandátumát, amely a tisztességes munkakörülmények létrejöttének

elõsegítését foglalja magában; és

felidézve az ILO-nak a Munka világára vonatkozó alapvetõ elvekrõl és jogokról szóló 1998. évi nyilatkozatát;

figyelembe véve továbbá, hogy a tengerészek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyéb jogi aktusaiban foglalt

rendelkezések hatálya alá is tartoznak, és vannak egyéb olyan jogaik is, amelyek valamennyi személyre vonatkozó

alapvetõ jogokként és szabadságokként vannak elismerve, és

tekintettel arra, hogy a hajózási ipar globális jellegébõl következõen a tengerészeknek különleges védelemre van

szükségük, és

figyelembe véve a módosított, 1974. évi az „Életbiztonság a tengeren” címû Nemzetközi Egyezményben foglalt,

a hajók biztonságára, a személyek épségének megóvására és a minõségi hajóüzemeltetésre vonatkozó nemzetközi

szabványokat, a módosított, 1972. évi a tengeren történõ összeütközések megelõzésére vonatkozó nemzetközi

szabályokról szóló Egyezményt, továbbá a módosított, 1978. évi a tengerészek képzésérõl, képesítésérõl és az

õrszolgálat ellátásáról szóló Nemzetközi Egyezményben foglalt, a tengerészek képzésére és kompetenciáira

vonatkozó követelményeket, és

felidézve, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1982. évi Tengerjogi Egyezménye rögzíti azokat az általános jogi

kereteket, amelyeknek megfelelõen az óceánokon és tengereken folytatott valamennyi tevékenységet végezni kell,

valamint

felidézve, hogy a hivatkozott Egyezmény stratégiai fontossággal bír, minthogy a tengeri iparágban végzett nemzeti,

regionális és globális tevékenység és együttmûködés alapját képezi, továbbá felidézve, hogy a hivatkozott Egyezmény

integritását szükséges fenntartani, és

felidézve, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1982. évi Tengerjogi Egyezményének 94. cikke meghatározza

a lobogó szerinti Állam feladatait és kötelezettségeit többek között a lobogója alatt közlekedõ hajókon fennálló

foglalkoztatási körülmények, személyzettel való ellátottság, valamint szociális ügyek tekintetében, és

felidézve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alapokmánya 19. cikkének 8. bekezdését, amely kimondja, hogy

bármilyen egyezménynek vagy ajánlásnak a Konferencia általi elfogadása, illetve bármilyen egyezmény valamely

tagállam általi megerõsítése semmi esetre sem lehet befolyással bármely olyan törvényre, ítéletre, szokásra, vagy

megállapodásra, amely kedvezõbb feltételeket biztosít az érintett munkavállalóknak annál, mint amelyek az

egyezményben vagy ajánlásban vannak elõírva, és

abból az elhatározásból kiindulva, hogy ezen új jogi aktust oly módon dolgozza ki, hogy azt a lehetõ legnagyobb

mértékben elfogadhatónak találják a tisztességes munka alapelvei iránt elkötelezett kormányok, hajótulajdonosok és

tengerészek, továbbá hogy az aktus könnyen naprakésszé tehetõ legyen, valamint hogy az aktus alkalmas legyen

a tényleges alkalmazásra és végrehajtásra, és

miután úgy határozott, hogy elfogad bizonyos javaslatokat egy ilyen jogi aktus realizálása érdekében, amely célkitûzés

a jelen ülésszak egyetlen napirendi pontját képezi, és

miután úgy döntött, hogy ezeket a javaslatokat nemzetközi egyezmény formájában adja közre;
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a mai napon, a kétezerhatodik esztendõ február havának huszonharmadik napján elfogadja az alábbi Egyezményt,

amely a „2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény” néven idézhetõ.

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

I. cikk
1. A jelen Egyezményt megerõsítõ valamennyi Tagállam kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyezmény rendelkezéseit

teljes mértékben hatályba lépteti a VI. cikkben meghatározott módon annak érdekében, hogy biztosítsa valamennyi

tengerész tisztességes foglakoztatáshoz való jogát.

2. A Tagállamok kötelesek együttmûködni egymással annak érdekében, hogy biztosítsák a jelen Egyezmény tényleges

foganatosítását és végrehajtását.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ALKALMAZÁSI KÖR

II. cikk
1. A jelen Egyezmény szempontjából, és amennyiben az egyes rendelkezések másképpen nem rendelik, az alábbiakban

felsorolt kifejezések a következõkben meghatározott módon értendõk:

(a) az illetékes hatóság azt a minisztert, minisztériumot, kormányhivatalt vagy egyéb hatóságot jelenti, akinek vagy

amelynek jogában áll az érintett rendelkezés tárgyára vonatkozó szabályozást, utasításokat, illetve egyéb

szabályzatokat kibocsátani és érvényre juttatni;

(b) a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozat az 5.1.3 Szabályban említett nyilatkozatot jelenti;

(c) a bruttó ûrtartalom azt a bruttó ûrtartalmat jelenti, amelyet a hajók köbözésére vonatkozó 1969. évi nemzetközi

egyezmény I. Mellékletében, illetve bármely annak helyébe lépõ Egyezményben foglalt, a hajók köbözésérõl

szóló elõírásoknak megfelelõen számítottak ki; azon hajók esetében pedig, amelyek a Nemzetközi Tengerészeti

Szervezet által elfogadott, a hajók köbözésére szolgáló ideiglenes rendszer hatálya alá tartoznak, a bruttó

ûrtartalom az, amely a Nemzetközi Köbözési Bizonyítvány (1969) MEGJEGYZÉSEK rovatában feltüntetésre

került;

(d) a tengerészeti munkaügyi bizonyítvány az 5.1.3 Szabályban említett bizonyítványt jelenti;

(e) a jelen Egyezmény követelményei kifejezés a jelen cikkekben, valamint a jelen Egyezmény Szabályaiban és

a jelen Egyezményhez csatolt Szabályzat A. részében található követelményeket jelenti;

(f) a tengerész valamennyi olyan személyt jelenti, aki a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó hajón bármely

beosztásban alkalmazásban áll, szerzõdtetve van, vagy ott bármilyen minõségben dolgozik;

(g) a tengerész-munkaszerzõdés kifejezés magában foglalja mind a munkaszerzõdést, mind pedig az írásban

kötött szerzõdés egyes cikkeit;

(h) a tengerészek toborzását és munkaközvetítését végzõ szolgáltató bármely olyan, akár az állami, akár

a magánszektorban tevékenykedõ személyt, gazdasági társaságot, intézményt, ügynökséget, illetve egyéb

szervezetet jelent, aki vagy amely a tengerészeknek a hajótulajdonosok részére történõ toborzásával, illetõleg

a tengerészeknek a hajótulajdonosokhoz való kiközvetítésével foglalkozik;

(i) a hajó valamennyi hajót jelenti, kivéve amely kizárólag belvizeken, illetve védett vizekben foglalt vagy azok

közvetlen közelében található vizeken, vagy a kikötõi elõírások hatálya alá esõ területeken hajózik;

(j) a hajótulajdonos a hajó tulajdonosát jelenti, vagy azon egyéb szervezetet vagy személyt – így például üzemben

tartót, ügynököt, vagy a hajót személyzet nélkül (bare boat charterben) bérlõ személyt –, amely vagy aki

a tulajdonostól átvállalta a hajó üzemeltetésének felelõsségét, és e felelõsség átvállalásával egyidejûleg vállalta,

hogy magára veszi a jelen Egyezmény értelmében a hajótulajdonosokra háruló kötelességeket és felelõsséget,

függetlenül attól, hogy rajta kívül bármely egyéb szervezet vagy személy teljesíti és vállalja-e a hajótulajdonos

nevében ezen kötelességek és felelõsség bizonyos részét.

2. Azon esetek kivételével, amikor nincs kifejezetten eltérõ rendelkezés, a jelen Egyezmény valamennyi tengerészre

vonatkozik.

3. Abban az esetben, ha kétség merül fel azt illetõen, hogy a személyek bármely adott csoportjába tartozók a jelen

Egyezmény értelmében tengerésznek tekintendõk-e, a kérdésben az adott Tagállam illetékes hatósága köteles

határozni a hajótulajdonosok és a tengerészek e kérdésben érintett szervezeteivel folytatott egyeztetést követõen.

4. Azon esetek kivételével, amelyekben a jelen Egyezmény kifejezetten másképpen rendelkezik, a jelen Egyezmény

vonatkozik valamennyi olyan köz- vagy magántulajdonban lévõ hajóra, amely rendes körülmények között

kereskedelmi tevékenységet folytat, kivéve a halászati, illetve hasonló tevékenységet folytató hajókat, valamint
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a hagyományos építésû hajókat, így például a laposfenekû vitorlásokat és a dzsunkákat. A jelen Egyezmény nem

vonatkozik a hadihajókra, illetve a haditengerészeti segédhajókra.

5. Abban az esetben, ha kétség merül fel azt illetõen, hogy a jelen Egyezmény vonatkozik-e valamely hajóra vagy a hajók

valamely adott csoportjára, a kérdésben az adott Tagállam illetékes hatósága köteles határozni a hajótulajdonosok és

a tengerészek e kérdésben érintett szervezeteivel folytatott egyeztetést követõen.

6. Amennyiben az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy az adott idõpontban nem volna ésszerû, illetve nem volna

kivitelezhetõ alkalmazni a Szabályzat bizonyos – a VI. cikk 1. bekezdésében említett – részleteit az adott Tagállam

lobogója alatt közlekedõ valamely hajóra, vagy ilyen hajók valamely adott csoportjaira, a Szabályzat releváns

rendelkezéseit addig a mértékig terjedõen nem kell alkalmazni, amely mértékben az adott tárgyról a nemzeti

jogszabályok vagy kollektív szerzõdések, illetve egyéb intézkedések eltérõen rendelkeznek. Ilyen határozatot

kizárólag a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel folytatott egyeztetés keretein belül hozhat az

illetékes hatóság, és kizárólag olyan hajók tekintetében, amelyek bruttó ûrtartalma 200 tonnánál kisebb és nemzetközi

utakon nem közlekednek.

7. A Tagállamok kötelesek valamennyi olyan határozatról, amelyet a jelen cikk 3., vagy 5., vagy 6. bekezdésének

értelmében hoztak, tájékoztatni a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fõigazgatóját, aki köteles errõl értesíteni a Szervezet

Tagállamait.

8. Amennyiben a jelen Egyezmény kifejezetten másképpen nem rendelkezik, a jelen Egyezményre való utalás egyúttal

a Szabályokra és a Szabályzatra való utalásként is értelmezendõ.

ALAPVETÕ JOGOK ÉS ALAPELVEK

III. cikk
Valamennyi Tagállam köteles meggyõzõdni arról, hogy a jogszabályaiban foglalt rendelkezések a jelen Egyezménnyel

összhangban tiszteletben tartják az alábbiakban felsorolt alapvetõ jogokat:

(a) az egyesülési szabadság alapvetõ jogát és a kollektív tárgyalásra való jog tényleges elismerését;

(b) a kényszermunka, illetve a kötelezõ munka valamennyi formájának felszámolását;

(c) a gyermekmunka hatékony felszámolását; és

(d) a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredõ hátrányos megkülönböztetés felszámolását.

A TENGERÉSZEK FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS JOGAI

IV. cikk
1. Valamennyi tengerésznek joga van a biztonsági elõírásoknak megfelelõ, biztonságos és veszélytelen munkahelyhez.

2. Valamennyi tengerésznek joga van a tisztességes foglalkoztatási feltételekhez.

3. Valamennyi tengerésznek joga van a tisztességes munka- és életkörülményekhez a hajó fedélzetén.

4. Valamennyi tengerész jogosult egészségvédelemre, orvosi ellátásra, jóléti intézkedésekre, valamint a szociális

védelem egyéb formáira.

5. Valamennyi Tagállam köteles – saját joghatósága keretein belül – biztosítani, hogy a tengerészeknek a jelen cikk elõzõ

bekezdéseiben rögzített foglalkoztatási és szociális jogai teljes mértékben foganatosításra kerüljenek a jelen

Egyezmény követelményeinek megfelelõen. Hacsak a jelen Egyezmény eltérõen nem rendelkezik, az említett

foganatosítás megvalósulhat nemzeti jogszabályok útján, a vonatkozó kollektív szerzõdésekkel, gyakorlati

tevékenységgel, illetve egyéb intézkedésekkel.

AZ ALKALMAZÁSRA ÉS A VÉGREHAJTÁSRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

V. cikk
1. Valamennyi Tagállam köteles olyan jogszabályokat vagy egyéb intézkedéseket foganatosítani és végrehajtatni,

amelyeket annak érdekében fogadott el, hogy eleget tegyen a jelen Egyezmény értelmében a joghatósága alá tartozó

hajókra és tengerészekre vonatkozóan vállalt kötelezettségeinek.

2. Valamennyi Tagállam köteles ténylegesen gyakorolni joghatóságát és ellenõrzését a lobogója alatt közlekedõ hajókra

vonatkozóan egy olyan rendszer létrehozása révén, amely biztosítja a jelen Egyezmény követelményeinek való

megfelelést, és amely magában foglalja a vonatkozó jogszabályok értelmében végzett rendszeres ellenõrzéseket,

jelentéstételt, folyamatos felügyeleti tevékenységet, valamint jogi eljárásokat.

3. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajók a jelen Egyezményben megköveteltek

szerint fedélzetükön tartsák a tengerészeti munkaügyi bizonyítványt és a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi

nyilatkozatot.
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4. Azokon a hajókon, amelyekre a jelen Egyezmény vonatkozik, a lobogó szerinti Államtól eltérõ más Tagállam is jogosult

– a nemzetközi jognak megfelelõen – ellenõrzést végezni abból a célból, hogy megállapítsa, vajon a hajó megfelel-e

a jelen Egyezmény követelményeinek, amennyiben a hajó az adott Tagállam valamelyik kikötõjében tartózkodik.

5. Valamennyi Tagállam köteles ténylegesen gyakorolni joghatóságát és ellenõrzését a tengerészek toborzását és

munkaközvetítését végzõ szolgáltatásokra vonatkozóan, amennyiben azokat az adott Tagállam területén hozták létre.

6. Valamennyi Tagállam köteles megtiltani a jelen Egyezmény követelményeinek bárminemû megsértését, és köteles

– a nemzetközi jognak megfelelõen – olyan szankciókat megállapítani vagy a saját jogszabályai értelmében olyan,

a kialakult helyzetet javító intézkedések megtételét megkövetelni, amelyek elegendõek a követelmények

megsértésének megelõzésére.

7. Valamennyi Tagállam köteles a jelen Egyezmény értelmében fennálló kötelezettségeit oly módon foganatosítani,

hogy biztosítsa, hogy a bármely olyan Állam lobogója alatt közlekedõ hajók, amelyek nem erõsítették meg a jelen

Egyezményt, ne részesüljenek kedvezõbb elbánásban, mint azok a hajók, amelyek olyan Állam lobogója alatt

közlekednek, amely Állam azt megerõsítette.

SZABÁLYOK ÉS A SZABÁLYZAT A. ÉS B. RÉSZE

VI. cikk
1. A Szabályok és a Szabályzat A. részének rendelkezései kötelezõ érvényûek. A Szabályzat B. részének rendelkezései nem

kötelezõ érvényûek.

2. Valamennyi Tagállam kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja a Szabályokban rögzített jogokat és

alapelveket, és valamennyi Szabályt a Szabályzat A. részében található vonatkozó rendelkezésekben rögzített módon

foganatosítja. Ezen túlmenõen a Tagállam köteles kellõ alapossággal figyelembe venni kötelezettségeinek

a Szabályzat B. részében meghatározott módon való foganatosítását.

3. Az a Tagállam, amelyik nincs olyan helyzetben, hogy a Szabályzat A. részében rögzített módon érvényesíthesse

a jogokat és alapelveket, jogosult – hacsak a jelen Egyezmény kifejezetten eltérõen nem rendelkezik – az A. részt

a jogszabályaiban vagy egyéb intézkedéseiben foglalt olyan rendelkezések révén foganatosítani, amely

rendelkezések lényegileg egyenértékûek az A. rész rendelkezéseivel.

4. Kizárólag a jelen cikk 3. bekezdése értelmében, bármely jogszabályt, kollektív szerzõdést vagy a végrehajtást biztosító

egyéb intézkedést lényegileg egyenértékûnek kell tekinteni a jelen Egyezmény keretein belül abban az esetben, ha az

érintett Tagállam meggyõzõdik arról, hogy az:

(a) hozzájárul a Szabályzat A. részének érintett rendelkezésében vagy rendelkezéseiben foglalt általános célok és

célkitûzések teljeskörû megvalósításához; és

(b) biztosítja a Szabályzat A. része érintett rendelkezésének vagy rendelkezéseinek végrehajtását.

KONZULTÁCIÓ A HAJÓTULAJDONOSOK ÉS A TENGERÉSZEK SZERVEZETEIVEL

VII. cikk
Azokban az esetekben, ha valamely adott Tagállamban nincsenek a hajótulajdonosoknak vagy a tengerészeknek

reprezentatív szervezetei, az adott Tagállam csak a XIII. cikkben említett Bizottsággal történõ egyeztetés során hozhat

döntést valamennyi olyan, a jelen Egyezményhez képest való eltérés, mentesség, illetve az Egyezmény rugalmas

alkalmazása ügyében, amelynek vonatkozásában az Egyezmény egyébként megköveteli a hajótulajdonosok és

a tengerészek szervezeteivel történõ egyeztetést.

HATÁLYBALÉPÉS

VIII. cikk
1. A jelen Egyezmény megerõsítõ okiratát nyilvántartásba vétel céljából a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal

fõigazgatójának kell megküldeni.

2. Az Egyezmény csak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet azon tagállamaira nézve kötelezõ, amelyek megerõsítõ

okiratát a fõigazgató nyilvántartásba vette.

3. A jelen Egyezmény tizenkét hónappal azon nap után lép hatályba, amelyen legalább 30 olyan Tagállam megerõsítõ

okiratát vették nyilvántartásba, amely Tagállamoknak a világ kereskedelmi hajóparkja bruttó ûrtartalmából való

részesedése összesen legalább 33 százalékot tesz ki.

4. A továbbiakban a jelen Egyezmény minden további tagállamra nézve tizenkét hónappal azon nap után lép hatályba,

melyen megerõsítõ okiratát nyilvántartásba vették.
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FELMONDÁS

IX. cikk
1. A jelen egyezményt megerõsítõ Tagállam a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fõigazgatójával nyilvántartásba vétel

céljából közölt nyilatkozat útján mondhatja fel az Egyezményt elsõ hatálybalépésének idõpontjától számított tíz év

elteltével. Az ilyen felmondás a nyilvántartásba vételét követõ egy év elteltével válik hatályossá.

2. Arra a tagállamra, amely a jelen Egyezményt megerõsítette, és amely az elõzõ bekezdésben említett tíz éves idõszak

lejárta utáni egy éven belül nem él a jelen cikkben biztosított felmondási jogával, a kötelezettség újabb tíz éves

idõszakra fennmarad, és ezt követõen minden újabb tíz év elteltével mondható fel a jelen Egyezmény az e cikkben

elõírt feltételek szerint.

A HATÁLYBALÉPÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

X. cikk
A jelen Egyezmény az alábbiakban felsorolt egyezményeket írja felül:

A tengeren való foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 1920. évi egyezmény (7. sz.);

A hajótörés esetén fizetendõ munkanélküliségi segélyrõl szóló 1920. évi egyezmény (8. sz.);

A tengerészek munkaközvetítésérõl szóló 1920. évi egyezmény (9. sz.);

A hajókon alkalmazott gyermekek és fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról szóló 1921. évi egyezmény (16. sz.);

A tengerészek munkaszerzõdéseirõl szóló 1926. évi egyezmény (22. sz.);

A tengerészek repatriálásáról szóló 1926. évi egyezmény (23. sz.);

A kereskedelmi hajók tisztjeinek képesítési bizonyítványairól szóló 1936. évi Egyezmény (53. sz.);

A tengerészek fizetett szabadságáról szóló 1936. évi egyezmény (54. sz.);

A hajótulajdonosoknak a tengerészek megbetegedése és sérülése esetén viselt felelõsségérõl szóló 1936. évi

egyezmény (55. sz.);

A tengerészek betegségbiztosításról szóló 1936. évi egyezmény (56. sz.);

A hajókon való munkaidõrõl és a hajók személyzetének létszámáról szóló 1936. évi egyezmény (57. sz.);

A tengeren való foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló (módosított) 1936. évi egyezmény (58. sz);

A személyzet hajón való élelmezésérõl és étkeztetésérõl szóló 1946. évi egyezmény (68. sz.);

A hajószakácsok képesítésérõl szóló 1946. évi egyezmény (69. sz.);

A tengerészek szociális biztonságáról szóló 1946. évi egyezmény (70. sz.);

A tengerészek fizetett szabadságáról szóló 1946. évi egyezmény (72. sz.);

A tengerészek orvosi vizsgálatáról szóló 1946. évi egyezmény (73. sz.);

A szakképzett matrózok képesítésérõl szóló 1946. évi egyezmény (74. sz.);

A hajószemélyzet elhelyezésérõl szóló 1946. évi egyezmény (75. sz.);

A hajószemélyzet munkabérérõl, munkaidejérõl és létszámáról szóló 1946. évi egyezmény (76. sz.);

A tengerészek fizetett szabadságról szóló (módosított) 1949. évi egyezmény (91. sz.);

A hajószemélyzet elhelyezésérõl szóló (módosított) 1949. évi egyezmény (92. sz.);

A hajószemélyzet munkabérérõl, munkaidejérõl és létszámáról szóló (módosított) 1949. évi egyezmény (93. sz.);

A hajószemélyzet munkabérérõl, munkaidejérõl és létszámáról szóló (módosított) 1958. évi egyezmény (109. sz.);

A hajószemélyzet elhelyezésérõl szóló 1970. évi egyezmény (kiegészítõ rendelkezések) (133. sz.);

A tengerészek baleseteinek megelõzésérõl szóló 1970. évi egyezmény (134. sz.);

A tengerészek munkaviszonyának folyamatosságáról szóló 1976. évi egyezmény (145. sz.);

A tengerészek fizetett éves szabadságáról szóló 1976. évi egyezmény (146. sz.);

A kereskedelmi hajók minimális követelményeirõl szóló 1976. évi egyezmény (147. sz.);

A kereskedelmi hajók minimális követelményeirõl szóló 1976. évi egyezményhez kapcsolódó 1996. évi Jegyzõkönyv

(147. sz.);

A tengerészek jóléti ellátásáról szóló 1987. évi egyezmény (163. sz.);

A tengerészek egészségvédelmérõl és orvosi ellátásáról szóló 1987. évi egyezmény (164. sz.);

A tengerészek szociális biztonságáról szóló (módosított) 1987. évi egyezmény (165. sz.);

A tengerészek repatriálásáról szóló (módosított) 1987. évi egyezmény (166. sz.);

A tengerészek munkaügyi ellenõrzésérõl szóló 1996. évi egyezmény (178. sz.);

A tengerészek toborzásáról és munkaközvetítésérõl szóló 1996. évi egyezmény (179. sz.);

A tengerészek munkaidejérõl és a hajók személyzetének összetételérõl szóló 1996. évi egyezmény (180. sz.).
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A LETÉTEMÉNYES FELADATAI

XI. cikk
1. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fõigazgatója minden megerõsítõ okirat, elfogadásról szóló nyilatkozat és felmondási

okirat nyilvántartásba vételérõl a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet valamennyi tagállamát értesíti.

2. Amint a VIII. cikk 3. bekezdésében foglalt feltételek teljesültek, a fõigazgató felhívja az Egyezmény hatálybalépésének

idõpontjára a Szervezet Tagállamainak figyelmét.

XII. cikk
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fõigazgatója az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikkének megfelelõen,

nyilvántartásba vétel céljából megküldi az Egyesült Nemzetek fõtitkárának a jelen Egyezmény szerint nyilvántartásba

vett valamennyi megerõsítõ okiratra, elfogadásról szóló nyilatkozatra és felmondási okiratra vonatkozó teljeskörû

információt.

KÜLÖNLEGES HÁROMOLDALÚ BIZOTTSÁG

XIII. cikk
1. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótestülete, egy általa létrehozandó, a tengerészeti munkaügyi elõírások

területén különleges illetékességgel rendelkezõ bizottság útján, a jelen Egyezmény mûködését folyamatosan

figyelemmel kíséri.

2. Azokra az ügyekre vonatkozóan, amelyek a jelen Egyezménynek megfelelõen kerülnek kezelésre, a Bizottság a jelen

Egyezményt megerõsített minden egyes Tagállam részérõl az adott Tagállam kormánya által megnevezett két-két

képviselõbõl áll, valamint a hajótulajdonosok és a tengerészek képviselõibõl, akiket a Közös Tengerészeti Bizottsággal

történt egyeztetést követõen az Igazgatótestület jelöl ki.

3. Azoknak a Tagállamoknak a kormányzati képviselõi, amelyek még nem erõsítették meg a jelen Egyezményt, részt

vehetnek a Bizottság munkájában, de nincs szavazati joguk semmiféle olyan ügy vonatkozásában, amely a jelen

Egyezménynek megfelelõen kerül megvizsgálásra. Az Igazgatótestület meghívhat egyéb szervezeteket, illetve

intézményeket is, hogy megfigyelõként a Bizottságban képviseltessék magukat.

4. A Bizottságban a hajótulajdonosokat és a tengerészeket képviselõ minden egyes tag szavazatát súlyozni kell annak

biztosítása érdekében, hogy a hajótulajdonosok csoportjának szavazatszáma és a tengerészek csoportjának

szavazatszáma is ötven-ötven százalékát tegye ki az adott megbeszélésen képviselõ útján jelen lévõ és ott szavazásra

jogosult kormányok összesített szavazatszámának.

A JELEN EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSA

XIV. cikk
1. A jelen Egyezmény bármely rendelkezésének módosítását a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános

Konferenciája fogadhatja el a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alapokmányának 19. cikke, valamint a Szervezetnek

az Egyezmények elfogadására vonatkozó szabályai és eljárásrendje alapján. A Szabályzat módosításai ugyancsak

elfogadásra kerülhetnek, mégpedig a XV. cikkben foglalt eljárásrend szerint.

2. Az olyan Tagállamok esetében, amelyeknek a jelen Egyezményre vonatkozó megerõsítõ okiratát az adott módosítás

elfogadása elõtt vették nyilvántartásba, részükre megerõsítés céljából el kell juttatni a módosítás szövegét.

3. A Szervezet egyéb Tagállamai esetében részükre az Egyezmény módosított szövegét kell eljuttatni az Alapokmány

19. cikkének megfelelõ megerõsítés céljából.

4. A módosítást elfogadottnak kell tekinteni azon a napon, amely napon legalább 30 olyan Tagállamnak magára

a módosításra vagy az Egyezmény módosított szövegére vonatkozó megerõsítõ okiratát nyilvántartásba vették,

amelyek együttes részesedése a világ hajótere bruttó ûrtartalmából legalább 33 százalékot tesz ki.

5. Az Alapokmány 19. cikke alapján elfogadott módosítások a Szervezetnek csak azon Tagállamaira nézve kötelezõ

érvényûek, amelyek megerõsítõ okiratát a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fõigazgatója már nyilvántartásba vette.

6. A jelen cikk 2. bekezdésében említett bármely Tagállam esetében a módosítás a jelen cikk 4. bekezdésében említett

elfogadás napjától számított 12 hónap eltelte után lép hatályba, vagy pedig 12 hónap eltelte után attól a naptól

számítva, amelyen az adott Tagállamnak a módosításra vonatkozó megerõsítõ okiratát nyilvántartásba vették, attól

függõen, hogy melyik idõpont következik be késõbb.

7. A jelen cikk 3. bekezdésében említett Tagállamok esetében – a jelen cikk 9. bekezdésének fenntartása mellett –

a módosított Egyezmény a jelen cikk 4. bekezdésében említett elfogadás napjától számított 12 hónap eltelte után lép
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hatályba, vagy pedig 12 hónap eltelte után attól a naptól számítva, amelyen az adott Tagállamoknak az Egyezményre

vonatkozó megerõsítõ okiratát nyilvántartásba vették, attól függõen, hogy melyik idõpont következik be késõbb.

8. Azon Tagállamok esetében, amelyeknek a jelen Egyezményre vonatkozó megerõsítõ okiratát valamely módosítás

elfogadását megelõzõen vették nyilvántartásba, de az adott Tagállamok még nem erõsítették meg a módosítást,

a jelen Egyezmény a szóban forgó módosítás nélkül marad hatályban.

9. Bármely olyan Tagállam, amelynek a jelen Egyezményre vonatkozó megerõsítõ okiratát valamely módosítás

elfogadását követõen, de még a jelen cikk 4. bekezdésében említett napot megelõzõen vették nyilvántartásba,

jogosult a megerõsítõ okirathoz csatolt nyilatkozatban kijelenteni, hogy megerõsítése a szóban forgó módosítás

nélküli Egyezményre vonatkozik. Az ilyen nyilatkozattal ellátott megerõsítõ okirat esetében az érintett Tagállam

számára a megerõsítõ okirat nyilvántartásba vételének napjától számított 12 hónap eltelte után lép hatályba az

Egyezmény. Amennyiben a megerõsítõ okirathoz nem csatolnak ilyen nyilatkozatot, illetve amennyiben a megerõsítõ

okiratot a 4. bekezdésben említett napon vagy azt követõen veszik nyilvántartásba, úgy az Egyezmény az érintett

Tagállam számára a megerõsítõ okirat nyilvántartásba vételének napjától számított 12 hónap eltelte után lép hatályba,

a módosítás pedig a jelen cikk 7. bekezdésének megfelelõ hatályba lépésekor válik kötelezõ erejûvé az érintett

Tagállamra nézve, hacsak maga a módosítás másképp nem rendelkezik.

A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

XV. cikk
1. A Szabályzat módosítható vagy a XIV. cikkben rögzített eljárás révén, vagy pedig – kifejezetten eltérõ rendelkezés

hiányában – a jelen cikkben rögzített eljárásnak megfelelõen.

2. A Szabályzat módosítására vonatkozó indítványt nyújthat be a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fõigazgatójához

a Szervezet bármely Tagállamának kormánya, illetve a hajótulajdonosok képviselõinek csoportja vagy a tengerészek

képviselõinek csoportja, amely csoportok tagjait a XIII. cikkben említett Bizottságba jelölték. Az olyan módosítást,

amelyet valamely kormány indítványoz, közösen kell indítványoznia vagy támogatnia kell az Egyezményt addigra

ratifikáló Tagállamok kormányai közül legalább ötnek, vagy pedig a hajótulajdonosok, illetve a tengerészek

képviselõibõl álló, a jelen bekezdésben említett csoportnak.

3. A fõigazgató – miután meggyõzõdött arról, hogy a módosításra vonatkozó indítvány megfelel a jelen cikk

2. bekezdésében foglalt követelményeknek – köteles az indítványt az általa helyénvalónak ítélt bármiféle

megjegyzésekkel vagy javaslatokkal együtt azonnal közölni a Szervezet valamennyi Tagállamával, azzal a felhívással,

hogy hat hónapon belül, vagy az Igazgatótanács által elõírt egyéb határidõn belül – amely nem lehet három hónapnál

rövidebb, sem pedig kilenc hónapnál hosszabb – nyújtsák be az indítvánnyal kapcsolatos észrevételeiket, illetve

javaslataikat.

4. A jelen cikk 3. bekezdésében említett idõszak végén az indítványt – a hivatkozott bekezdés értelmében tett

valamennyi észrevétel, illetve javaslat összegzésével együtt – át kell adni a Bizottságnak abból a célból, hogy azt

bizottsági ülés keretében elbírálja. A módosítást akkor kell a Bizottság által elfogadottnak tekinteni, ha:

(a) a jelen Egyezményt addigra megerõsített Tagállamok kormányainak legalább fele képviselteti magát az

indítványt elbíráló ülésen; és

(b) a Bizottság tagjainak legalább kétharmados többsége a módosítás mellett szavaz; és

(c) ez a többség úgy oszlik meg az indítvány szavazásra bocsátásának idõpontjában az ülés jelenléti ívén szereplõ

valamennyi bizottsági tag körében, hogy a kormányok által kitett szavazatszámnak legalább a fele,

a hajótulajdonosok által kitett szavazatszámnak a fele, és a tengerészek által kitett szavazatszámnak a fele is az

indítvány mellett szól.

5. A jelen cikk 4. bekezdésének megfelelõen elfogadott módosításokat jóváhagyás céljából a Konferencia következõ

ülésszaka elé kell terjeszteni. E jóváhagyáshoz a jelenlévõ küldöttek által leadott szavazatok kétharmados többsége

szükséges. Amennyiben ez a többség nincs meg, az indítványozott módosítást vissza kell utalni a Bizottsághoz újbóli

elbírálásra, amennyiben a Bizottság ezt igényli.

6. A Konferencia által jóváhagyott módosításokról a fõigazgató köteles értesíteni valamennyi olyan Tagállamot,

amelynek a jelen Egyezményre vonatkozó megerõsítõ okiratát azt a napot megelõzõen vették nyilvántartásba, amely

napon a Konferencia a módosítást jóváhagyta. Ezen Tagállamok a továbbiakban mint „ratifikáló Tagállamok” kerülnek

említésre. Az értesítésnek tartalmaznia kell a jelen cikkre való hivatkozást, és határidõt kell megszabnia bármely

formális ellenvetés közlésére. Ez a határidõ az értesítés napjától számított két év, hacsak a jóváhagyással egyidejûleg

a Konferencia meg nem szabott valamely más határidõt, amely határidõ azonban nem lehet egy évnél rövidebb. Az

értesítés egy-egy példányát tájékoztatás céljából el kell juttatni a Szervezet egyéb Tagállamainak is.
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7. A Konferencia által jóváhagyott módosítást elfogadottnak kell tekinteni, hacsak az elõírt határidõ végére a fõigazgató

nem kap formális ellenvetést kifejezõ tájékoztatást az Egyezményt megerõsített Tagállamok több mint

40 százalékától, amely Tagállamoknak együttesen az Egyezményt megerõsített Tagállamok hajóira jutó bruttó

ûrtartalomnak legalább a 40 százalékát is képviselniük kell.

8. Az elfogadottnak tekintett módosítás hat hónappal az elõírt határidõ végét követõen lép hatályba valamennyi

ratifikáló Tagállam számára, azok kivételével, amelyek a jelen cikk 7. bekezdésének megfelelõen formálisan kifejezték

ellenvetéseiket, és ezen ellenvetéseiket nem vonták vissza a 11. bekezdésnek megfelelõen. Ugyanakkor:

(a) az elõírt határidõ végét megelõzõen bármely ratifikáló Tagállam értesítheti a fõigazgatót, hogy csak akkortól

fogva tekinti magára kötelezõ érvényûnek a módosítást, amikor a módosításnak általa való elfogadásáról

kifejezett utólagos értesítést küldött; és

(b) a módosítás hatálybalépésének napját megelõzõen bármely ratifikáló Tagállam értesítheti a fõigazgatót arról,

hogy valamely meghatározott ideig nem lépteti hatályba az adott módosítást.

9. Az olyan módosítás, amely a jelen cikk 8(a) bekezdésében említett értesítés tárgyát képezi, az értesítést kibocsátó

Tagállam számára hat hónappal azt követõen lép hatályba, hogy a Tagállam értesítette a fõigazgatót a módosítás

általa történt elfogadásáról, vagy pedig azon a napon, amely napon a módosítás elõször hatályba lép, attól függõen,

hogy melyik idõpont következik be késõbb.

10. A jelen cikk 8(b) bekezdésében említett idõtartam nem haladhatja meg a módosítás hatálybalépésének napjától

számított egy évet, illetve bármely olyan hosszabb idõtartamot, amelyet a Konferencia a módosítás jóváhagyásával

egyidejûleg meghatározott.

11. Az olyan Tagállamok, amelyek formálisan kifejezték ellenvetéseiket az Egyezmény valamely módosításával

kapcsolatban, bármely idõpontban visszavonhatják ezen ellenvetéseket. Amennyiben az ilyen visszavonásról szóló

értesítést a fõigazgató azt követõen kapja kézhez, hogy a módosítás már hatályba lépett, akkor a módosítás az adott

Tagállam számára hat hónappal az ilyen értesítés nyilvántartásba vételének napját követõen lép hatályba.

12. Valamely módosítás hatálybalépését követõen az Egyezmény kizárólag módosított formájában erõsíthetõ meg.

13. Addig a mértékig terjedõen, amely mértékben bármely tengerészeti munkaügyi bizonyítvány kapcsolatba hozható az

Egyezmény valamely, már hatályba lépett módosítása által szabályozott ügyekkel:

(a) az a Tagállam, amely elfogadta az adott módosítást, nem kötelezhetõ arra, hogy jóhiszemûen kiterjessze az

Egyezménynek való megfelelés feltételezését az olyan hajók részére kibocsátott tengerészeti munkaügyi

bizonyítványokra vonatkozóan, amelyek egy másik Tagállam lobogója alatt közlekednek, és ez a másik

Tagállam:

(i) a jelen cikk 7. bekezdése értelmében formálisan kifejezte ellenvetéseit a módosítással kapcsolatban,

és ezen ellenvetéseket még nem vonta vissza; illetve

(ii) a jelen cikk 8(a) bekezdése értelmében értesítést küldött arról, hogy a módosításnak a maga részérõl

történõ elfogadását a kifejezett utólagos értesítéstõl teszi függõvé, és még nem fogadta el

a módosítást; és

(b) az a Tagállam, amely elfogadta az adott módosítást, köteles jóhiszemûen kiterjeszteni az Egyezménynek való

megfelelés feltételezését az olyan hajók részére kibocsátott tengerészeti munkaügyi bizonyítványokra

vonatkozóan, amelyek egy másik Tagállam lobogója alatt közlekednek, és ez a másik Tagállam a jelen cikk

8(b) bekezdése értelmében értesítést küldött arról, hogy a szóban forgó módosítást nem lépteti hatályba

a jelen cikk 10. bekezdésének megfelelõen meghatározott idõtartamig.

HITELES NYELVEK

XVI. cikk
A jelen Egyezmény francia és angol szövegváltozatai egyaránt hitelesek.

A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény Szabályaihoz és Szabályzatához fûzött magyarázó jegyzet
1. A jelen magyarázó jegyzet, amely nem képezi a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény részét, az Egyezményre

vonatkozó általános útmutatónak készült.

2. Az Egyezmény három különbözõ, ám egymáshoz kapcsolódó részt foglal magában: a cikkeket, a Szabályokat, valamint

a Szabályzatot.

3. A cikkek és a Szabályok rögzítik a lényegi jogokat és alapelveket, valamint az Egyezményt megerõsített Tagállamok

alapvetõ kötelezettségeit. A cikkeket és a Szabályokat kizárólag a Konferencia módosíthatja a Nemzetközi Munkaügyi

Szervezet Alapokmánya 19. cikkének keretein belül (lásd az Egyezmény XIV. cikkét).
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4. A Szabályzatban a Szabályok foganatosítására vonatkozó részletek találhatók. A Szabályzat az A. részt (kötelezõen

alkalmazandó Elõírások) és a B. részt (nem kötelezõen alkalmazandó Útmutatók) foglalja magában. A Szabályzatot az

Egyezmény XV. cikkében rögzített egyszerûsített eljárás révén lehet módosítani. Minthogy a Szabályzat a részletes

végrehajtáshoz kapcsolódik, valamennyi módosításának a cikkek és a Szabályok általános hatáskörén belül kell

maradnia.

5. A Szabályok és a Szabályzat általános témakörök szerint elrendezve öt Fejezetre tagolódik:

1. Fejezet: A hajókon dolgozó tengerészekre vonatkozó, minimálisan betartandó követelmények

2. Fejezet: A foglalkoztatás feltételei

3. Fejezet: Elhelyezés, szabadidõs létesítmények, élelmezés és étkeztetés

4. Fejezet: Egészségvédelem, orvosi ellátás, jóléti ellátás és társadalombiztosítási védelem

5. Fejezet: Megfelelés és végrehajtás

6. Minden egyes Fejezet több csoportnyi rendelkezést tartalmaz, amelyek egy-egy adott joghoz vagy alapelvhez – illetve

az 5. Fejezetben egy-egy, a végrehajtást biztosító intézkedéshez – kapcsolódnak, és összefüggõ sorszámozással

vannak jelölve. Például az 1. Fejezetben található elsõ csoport az 1.1 Szabályból, az A1.1 Elõírásból, valamint

a B1.1 Útmutatóból áll, melyek a foglalkoztatás alsó korhatárához kapcsolódnak.

7. Az Egyezménynek az alábbi három alapvetõ célja van:

(a) hogy cikkeiben és Szabályaiban lefektesse a jogok és alapelvek szilárd rendszerét;

(b) hogy a Szabályzat révén jelentõs mértékû rugalmasságot engedélyezzen annak tekintetében, hogy ezen

jogokat és alapelveket a Tagállamok milyen módon foganatosítják; és

(c) hogy az 5. Fejezet révén biztosítsa a jogok és alapelvek megfelelõ betartását és végrehajtását.

8. A foganatosítás tekintetében két fõ területen érvényesül a rugalmasság: az egyik a Tagállamnak az a lehetõsége, hogy

amennyiben ez szükséges – lásd a VI. cikk 3. bekezdését –a Szabályzat A. részében foglalt részletes követelményeket

lényegi egyenértékûség alkalmazásával léptesse érvénybe (a lényegi egyenértékûségnek a VI. cikk 4. bekezdésében

foglalt meghatározása értelmében).

9. A foganatosítás tekintetében érvényesülõ rugalmasság másik területét úgy biztosítja az Egyezmény, hogy az

A. részben foglalt rendelkezések jelentõs részének a kötelezõen alkalmazandó követelményeit általánosabb formában

fogalmazza meg, ezáltal nagyobb teret engedve az egyes Tagállamok saját belátásának a nemzeti szintû

rendelkezésekben meghatározandó intézkedések pontos tartalmát illetõen. Ezekben az esetekben a végrehajtásra

vonatkozó útmutatást a Szabályzat B. részének nem kötelezõen alkalmazandó rendelkezései tartalmazzák. Ily módon

a jelen Egyezményt ratifikáló Tagállamok megállapíthatják azt is, hogy az A. rész vonatkozó általános kötelezettségei

értelmében az intézkedéseknek milyen fajtáit várják el tõlük, és azt is, hogy melyek a nem feltétlenül elvárt

intézkedések. Így például az A4.1 Elõírás valamennyi hajótól megköveteli, hogy biztosítsa a hajón nyújtott orvosi

ellátáshoz szükséges gyógyszerekhez való mielõbbi hozzáférést [1(b) bekezdés], valamint azt, hogy a hajón legyen

gyógyszerszekrény [4(a) bekezdés]. Ez utóbbi kötelezettség jóhiszemû teljesítése nyilvánvalóan többet foglal

magában annál, mint hogy egyszerûen csak minden hajó fedélzetén legyen egy gyógyszerszekrény. Hogy

pontosabban mirõl is van szó, az a vonatkozó B4.1.1 Útmutatóban (4. bekezdés) kerül feltüntetésre, annak biztosítása

érdekében, hogy a gyógyszerszekrény tartalma megfelelõen legyen tárolva, felhasználva, illetve karbantartva.

10. A jelen Egyezményt ratifikáló Tagállamokat nem kötelezi az érintett útmutatás, és amint az az 5. Fejezetnek a kikötõ

szerinti Állam által elvégzendõ ellenõrzésekre vonatkozó rendelkezéseibõl is kitûnik, az ellenõrzések csak a jelen

Egyezmény releváns követelményeit veszik figyelembe (vagyis a cikkeket, a Szabályokat, valamint az A. részben foglalt

Elõírásokat). Ugyanakkor a Tagállamok a VI. cikk 2. bekezdése értelmében kötelesek alaposan fontolóra venni azt, hogy

a Szabályzat A. része értelmében fennálló kötelezettségeiket a B. részben rögzített módon foganatosítsák. Hogy a fenti

példánál maradjunk: ha valamely Tagállam a vonatkozó Útmutatók alapos megfontolását követõen úgy dönt, hogy

másféle intézkedések elrendelésével biztosítja a gyógyszerszekrény tartalmának megfelelõ tárolását, felhasználását és

karbantartását, az A. részben foglalt Elõírás követelményeinek megfelelõen, akkor ez teljes mértékben elfogadható.

Másrészrõl viszont azzal, ha a B. rész rendelkezéseiben foglalt útmutatást követi, az érintett Tagállam további

megfontolások nélkül is biztos lehet benne – a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek azokkal a testületeivel együtt,

amelyek a nemzetközi munkaügyi egyezmények végrehajtásának felügyeletéért felelõsek –, hogy az adott Tagállam

által elrendelt intézkedések alkalmasak az A. rész értelmében fennálló azon kötelezettségek foganatosítására,

amelyekhez az érintett Útmutató kapcsolódik.
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A SZABÁLYOK ÉS A SZABÁLYZAT

1. FEJEZET – A HAJÓKON DOLGOZÓ TENGERÉSZEKRE VONATKOZÓ, MINIMÁLISAN BETARTANDÓ

KÖVETELMÉNYEK
Szabály

1.1 Szabály – A foglalkoztatás alsó korhatára

Cél: Annak biztosítása, hogy a foglalkoztatás alsó korhatáránál fiatalabb korúak ne dolgozzanak hajón

1. A foglalkoztatás alsó korhatáránál fiatalabb korú személyek hajón nem állhatnak alkalmazásban, nem lehetnek

szerzõdtetve, és nem dolgozhatnak.

2. A jelen Egyezmény legelsõ hatályba lépésének idején a foglalkoztatás alsó korhatára 16 év.

3. A Szabályzatban meghatározott körülmények esetén magasabb alsó korhatár betartását kell megkövetelni.

Elõírás

A1.1 Elõírás – A foglalkoztatás alsó korhatára

1. Meg kell tiltani bármely 16 évesnél fiatalabb személy hajón való alkalmazását, oda való szerzõdtetését vagy ottani

munkavégzését.

2. Meg kell tiltani a 18. életévüket be nem töltött tengerészek éjszakai munkavégzését. A jelen Elõírás szempontjából az

„éjszaka” jelentését a nemzeti jogszabályoknak és a gyakorlatnak megfelelõen kell meghatározni. Az éjszaka legalább

kilencórás idõszakot kell jelentsen, amely legkésõbb éjfélkor kezdõdhet, és legkorábban hajnali 05:00 órakor érhet

véget.

3. Az illetékes hatóság eltekinthet az éjszakai munkára vonatkozó korlátozás szigorú betartásának megkövetelésétõl,

amennyiben:

(a) az károsan befolyásolná az érintett tengerészek hathatós – az elfogadott programok és idõbeosztás alapján

történõ – kiképzését; vagy

(b) valamely adott feladatkör sajátos természete vagy valamely jóváhagyott képzési program megköveteli, hogy

a kivétel hatálya alá tartozó tengerészek éjszaka végezzék munkájukat, a hatóság pedig – a hajótulajdonosok és

a tengerészek érintett szervezeteivel történt egyeztetést követõen – úgy ítéli meg, hogy az adott munka nem

fogja károsan befolyásolni ezen tengerészek egészségét vagy jólétét.

4. Meg kell tiltani a 18. életévüket be nem töltött tengerészek alkalmazását, szerzõdtetését, valamint munkavégzését,

amennyiben az adott munka veszélyeztetheti egészségüket vagy biztonságukat. Az ilyen munkák fajtáit a nemzeti

jogszabályokban kell meghatározni, vagy az illetékes hatóságnak kell megszabnia õket, minden esetben

a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel történt egyeztetést követõen és a vonatkozó nemzetközi

elõírásokkal összhangban.

B1.1 Útmutató – A foglalkoztatás alsó korhatára

1. A munka- és életkörülmények szabályozása során a Tagállamok fordítsanak különös figyelmet a 18. életévüket be nem

töltött fiatalkorú személyek szükségleteire.

Szabály

1.2 Szabály – Orvosi igazolás

Cél: Annak biztosítása, hogy valamennyi tengerész egészségileg alkalmas legyen a tengeri munkavégzésre

1. A tengerészek nem dolgozhatnak hajón, amennyiben nem rendelkeznek orvosi igazolással arról, hogy feladataik

ellátására egészségileg alkalmasak.

2. Kivételt csak a Szabályzatban elõírt esetekben és módon lehet engedélyezni.

Elõírás

A1.2 Elõírás – Orvosi igazolás

1. Az illetékes hatóság köteles elõírni, hogy a hajón való munkavégzés megkezdését megelõzõen a tengerészek

rendelkezzenek érvényes orvosi igazolással, amely tanúsítja, hogy egészségileg alkalmasak a tengeren elvégzendõ

feladataik ellátására.

2. Annak biztosítása érdekében, hogy az orvosi igazolások a tengerészek valós egészségi állapotát tükrözzék az

elvégzendõ feladataik fényében, az illetékes hatóság – a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel

történt egyeztetést követõen, valamint a jelen Szabályzat B. részében hivatkozott vonatkozó nemzetközi irányelvek

gondos mérlegelését követõen – köteles pontosan elõírni az orvosi vizsgálat és az orvosi igazolás természetét.

3. A jelen Elõírás nem érinti a tengerészek képzésérõl, képesítésérõl és az õrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi

módosított Nemzetközi Egyezmény (a továbbiakban: STCW) rendelkezéseit. Az 1.2 Szabályban meghatározott célra az

illetékes hatóság köteles elfogadni az STCW követelményeinek megfelelõen kibocsátott orvosi igazolást. Az STCW

hatálya alá nem tartozó tengerészek esetében hasonlóképpen el kell fogadni az említett követelményeknek

lényegében megfelelõ orvosi igazolást.
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4. Az orvosi igazolást megfelelõen képesített orvosnak kell kiállítania, illetve a kizárólag a látással kapcsolatos igazolás

esetében olyan személynek, akit az illetékes hatóság az ilyen igazolás kiadására megfelelõen képesítettnek ismert el.

Az orvosi vizsgálatok lefolytatása során az orvosoknak teljeskörû szakmai függetlenséget kell élvezniük az orvosi

szakvéleményük kialakításában.

5. Azok a tengerészek, akiktõl megtagadták az orvosi igazolás kiadását vagy akiknél korlátozott munkavégzési

képességet állapítottak meg – így különösen a munkavégzés idõtartamát, a betölthetõ munkaköröket vagy

a kereskedelmi területet illetõen –, jogosultak egy további vizsgálaton részt venni egy másik független orvos vagy

független orvosi szakértõ elõtt.

6. Valamennyi orvosi igazolásnak kifejezetten tanúsítania kell, hogy:

(a) az érintett tengerész hallása és látása, valamint színlátása – amennyiben a tengerész olyan munkakörökben

kerül alkalmazásra, ahol munkavégzési képességét befolyásolhatja a hibás színérzékelés – mind megfelelõ; és

(b) az érintett tengerész nem szenved olyan betegségben, amelyet vélhetõen súlyosbítana a tengeri szolgálat,

vagy amely alkalmatlanná tenné a tengerészt a tengeri szolgálatra, illetve amely veszélyeztetné a fedélzeten

tartózkodó többi személy egészségét.

7. Hacsak az érintett tengerész által elvégzendõ sajátos feladatok miatt vagy az STCW értelmében rövidebb idõszak nem

kötelezõ, akkor:

(a) az orvosi igazolás legfeljebb kétéves idõtartamra érvényes, kivéve, ha a tengerész a 18. életévét még nem

töltötte be, mely esetben az érvényesség maximális idõtartama 1 év;

(b) a színlátásra vonatkozó igazolás érvényességi ideje legfeljebb hat év.

8. Sürgõs esetekben az illetékes hatóság érvényes orvosi igazolás nélkül is engedélyezheti a tengerész munkavégzését

a legközelebbi olyan érintett kikötõig, ahol a tengerész be tudja szerezni az orvosi igazolást valamely képesített

orvostól, feltéve, hogy:

(a) az ilyen engedély idõtartama nem haladja meg a három hónapot; és

(b) az érintett tengerész a közelmúltban lejárt orvosi igazolással rendelkezik.

9. Amennyiben egy igazolás érvényességi ideje a tengeri út során jár le, az igazolás érvényes marad a legközelebbi olyan

érintett kikötõig, ahol a tengerész be tudja szerezni az orvosi igazolást valamely képesített orvostól, feltéve, hogy

ennek idõtartama nem haladja meg a három hónapot.

10. A rendszerint nemzetközi utakon közlekedõ hajókon szolgálatot teljesítõ tengerészeket angol nyelvû orvosi

igazolással kell ellátni, több nyelv esetén angol nyelven is kiállítandó az orvosi igazolás.

Útmutató

B1.2 Útmutató – Orvosi igazolás

B1.2.1 Útmutató – Nemzetközi irányelvek

1. Az illetékes hatóságnak, az orvosoknak, az orvosi vizsgálatokat elvégzõknek, a hajótulajdonosoknak, a tengerészek

képviselõinek, és minden más olyan személynek, aki érintett a tengerésznek jelentkezõk, illetve a szolgálatot teljesítõ

tengerészek orvosi alkalmassági vizsgálatainak elvégzésében, követniük kell a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az

Egészségügyi Világszervezet által kiadott, Útmutató a tengerészek behajózás elõtti vagy idõszakos orvosi alkalmassági

vizsgálatának elvégzéséhez címû kiadványban foglalt irányelveket, beleértve a hivatkozott dokumentum bármely

késõbbi változatát is, valamint bármely egyéb olyan vonatkozó nemzetközi útmutatót, amelyet a Nemzetközi

Munkaügyi Szervezet, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet vagy az Egészségügyi Világszervezet adott ki.

Szabály

1.3 Szabály – Képzés és képesítés

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek megfelelõen képzettek, illetve képesítettek legyenek a hajón teljesítendõ

feladataik ellátására

1. Kizárólag a feladataik elvégzésére kiképzett, vagy arra alkalmasnak minõsített, vagy arra egyéb módon képesített

tengerészek dolgozhatnak hajón.

2. Kizárólag olyan tengerész munkavégzése engedélyezhetõ hajón, aki sikeresen elvégezte a hajófedélzeti személyi

biztonságra vonatkozó képzést.

3. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által elfogadott, kötelezõ érvényû jogi aktusoknak megfelelõ képzés és

képesítés úgy tekintendõ, mint amely eleget tesz a jelen Szabály 1. és 2. bekezdésében foglalt követelményeknek.

4. Bármely olyan Tagállam, amely a jelen Egyezmény általa történõ ratifikálásának idején a szakképzett matrózok

képesítésérõl szóló 1946. évi 74. sz. Egyezmény hatálya alá tartozott, köteles továbbra is eleget tenni a hivatkozott

Egyezmény értelmében fennálló kötelezettségeinek, mindaddig, amíg a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet nem

fogad el és nem léptet érvénybe a hivatkozott Egyezmény tárgyát érintõ kötelezõ érvényû rendelkezéseket, vagy amíg
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öt év el nem telik a jelen Egyezmény érvénybe lépésétõl számítva a VIII. Cikk 3. bekezdése értelmében, attól függõen,

hogy melyik idõpont következik be elõbb.

Szabály

1.4 Szabály – Toborzás és munkaközvetítés

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek hatékony és megfelelõen szabályozott tengerész-toborzó és

munkaközvetítõ rendszerhez férjenek hozzá

1. Kötelezõ valamennyi tengerész részére hozzáférést biztosítani egy hatékony, megfelelõ és számonkérhetõ

rendszerhez, amely – a tengerészek számára térítésmentesen – segíti a tengerészek hajón való elhelyezkedését.

2. Az adott Tagállam területén mûködõ, tengerészek toborzását és munkaközvetítését végzõ szolgáltatások meg kell

feleljenek a Szabályzatban foglalt elõírásoknak.

3. Minden egyes Tagállam köteles megkövetelni a lobogója alatt közlekedõ hajókon dolgozó tengerészek

vonatkozásában, hogy azok a hajótulajdonosok, amelyek a jelen Egyezmény hatókörén kívül esõ országokban vagy

területeken mûködõ tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatásokat is igénybe vesznek, biztosítsák, hogy az

említett szolgáltatások is megfeleljenek a Szabályzatban rögzített követelményeknek.

Elõírás

A1.4 Elõírás – Toborzás és munkaközvetítés

1. Valamennyi Tagállam, amely állami tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatást mûködtet, köteles biztosítani,

hogy a szolgáltatás rendben mûködjön, mégpedig úgy, hogy védelmezze a tengerészek jelen Egyezményben

biztosított munkavállalói jogait és elõmozdítsa azok érvényesülését.

2. Amennyiben valamely Tagállam területén olyan tengerész-toborzó és munkaközvetítõ magánszolgáltatások

mûködnek, amelyek elsõdleges célja a tengerészek toborzása és kiközvetítése, vagy amelyek jelentõs számú

tengerészt toboroznak és közvetítenek ki, akkor ezen szolgáltatások kizárólag valamely szabványosított

engedélyezési, tanúsítási vagy egyéb szabályozási rendszernek megfelelõen mûködtethetõk. Ilyen rendszert kizárólag

a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel való egyeztetést követõen lehet létrehozni, módosítani

vagy megváltoztatni. Amennyiben kétség merül fel azt illetõen, hogy a jelen Egyezmény vonatkozik-e valamely

toborzó és munkaközvetítõ magánszolgáltatásra, akkor a kérdést az adott Tagállam illetékes hatósága köteles

eldönteni a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel való egyeztetést követõen. A tengerész-toborzó

és munkaközvetítõ magánszolgáltatások indokolatlan elterjedését nem szabad bátorítani.

3. A jelen Elõírás 2. bekezdésének rendelkezései vonatkoznak – olyan mértékben, ahogyan azt az illetékes hatóság

a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel való egyeztetést követõen helyénvalónak ítéli meg –

azokra a toborzással és munkaközvetítéssel foglalkozó szolgáltatásokra is, amelyeket valamely tengerész-szervezet

mûködtet egy adott Tagállam területén abból a célból, hogy az adott Tagállam állampolgárainak számító

tengerészeket közvetítsen olyan hajókra, melyek az adott Tagállam lobogója alatt közlekednek. A jelen bekezdés az

alábbiakban felsorolt feltételeknek megfelelõ szolgáltatásokra vonatkozik:

(a) a toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatás valamely kollektív szerzõdés alapján mûködik, amely az említett

szervezet és valamely hajótulajdonos között jött létre;

(b) mind a tengerész-szervezet, mind pedig a hajótulajdonos az adott Tagállam területén van bejegyezve;

(c) a Tagállamban olyan nemzeti jogszabályok, illetve elõírások vannak érvényben, vagy olyan eljárások vannak

bevezetve, amelyek alapján jóváhagyásra vagy nyilvántartásba vételre kerül az említett toborzó és

munkaközvetítõ szolgáltatás mûködtetését megengedõ kollektív szerzõdés; és

(d) a toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatás szabályos módon mûködik, és a jelen Elõírás 5. bekezdésében

foglaltakhoz hasonló intézkedések vannak érvényben, melyek védik a tengerészek munkavállalói jogait,

valamint elõmozdítják azok érvényesülését.

4. A jelen Elõírás, valamint az 1.4 Szabály egyetlen pontja sem tekinthetõ úgy, mint amely:

(a) megakadályozná bármelyik Tagállamot abban, hogy ingyenes állami tengerész-toborzó és munkaközvetítõ

szolgáltatást tartson fenn a tengerészek számára – arra vonatkozó programjának keretében, hogy kielégítse

a tengerészek és a hajótulajdonosok szükségleteit –, függetlenül attól, hogy az adott szolgáltatás egy

valamennyi munkavállalóra és munkáltatóra kiterjedõ állami foglalkoztatási szolgálat részét képezi-e, vagy

azzal összehangoltan együttmûködik-e; vagy

(b) arra kötelezné bármelyik Tagállamot, hogy magántulajdonú tengerész-toborzó és munkaközvetítõ

szolgáltatások mûködtetésére vonatkozó rendszert építsen ki a területén.
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5. Az a Tagállam, amely a jelen Elõírás 2. bekezdésében leírt rendszert vezet be, köteles jogszabályai vagy egyéb

intézkedései keretében legalább az alábbiakban felsoroltakat megtenni:

(a) megtiltani, hogy a tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások bármely olyan eszközt, eljárást, illetve

listát alkalmazzanak, melynek célja megelõzni vagy meggátolni, hogy a tengerészek a képzettségüknek

megfelelõ állást kapjanak;

(b) megkövetelni, hogy a tengerész-toborzásért, munkaközvetítésért, illetve a tengerészek álláshoz juttatásáért

semmiféle közvetítési díj vagy egyéb költség ne terhelje a tengerészeket, sem közvetlen, sem pedig közvetett

módon, sem részben, sem pedig egészben, kivéve annak költségét, hogy a tengerész megszerezze a nemzeti

jogszabályok által megkövetelt orvosi igazolást, az államilag elõírt tengerészkönyvet, valamint az útlevelet

vagy egyéb hasonló személyes útiokmányokat, ebbe nem beleértve ugyanakkor a vízumok költségeit,

melyeket a hajótulajdonos köteles viselni; és

(c) biztosítani, hogy az érintett Tagállam területén mûködõ tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások:

(i) naprakész nyilvántartást vezessenek valamennyi tengerészrõl, akit õk toboroztak vagy közvetítettek

ki, és ez a nyilvántartás álljon az illetékes hatóság rendelkezésére ellenõrzés céljából;

(ii) gyõzõdjenek meg arról, hogy a tengerészek a szerzõdtetésüket megelõzõen vagy annak folyamán

tájékoztatást kapnak a munkamegállapodásuk értelmében fennálló jogaikról és kötelezettségeikrõl,

és gyõzõdjenek meg arról is, hogy a megfelelõ körülmények biztosítása révén a tengerészek alaposan

megvizsgálhatják munkamegállapodásukat annak aláírása elõtt és után, továbbá megkapják

a munkamegállapodás egy példányát;

(iii) gyõzõdjenek meg arról, hogy az általuk toborzott, illetve kiközvetített tengerészek rendelkeznek az

adott munkához szükséges végzettséggel és okmányokkal, és arról is, hogy a tengerészek

munkaszerzõdései összhangban vannak a vonatkozó jogszabályokkal és elõírásokkal, valamint azon

kollektív szerzõdésekkel, amelyek részét képezik a munkamegállapodásnak;

(iv) lehetõség szerint bizonyosodjanak meg arról, hogy a hajótulajdonosnak megvannak a megfelelõ

eszközei, melyekkel a tengerészeket megvédheti attól, hogy külföldi kikötõben hátramaradjanak;

(v) a tevékenységükkel kapcsolatos valamennyi panaszt kivizsgálják és megválaszolják, valamint

tájékoztassák az illetékes hatóságot valamennyi megoldatlan panaszról;

(vi) olyan védõrendszert építsenek ki biztosítások vagy azzal egyenértékû alkalmas intézkedések révén,

amely a tengerészeket kártalanítja abban az esetben, ha anyagi veszteséget szenvednek abból

következõen, hogy valamely toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatás vagy az érintett hajótulajdonos

nem teljesíti a tengerészekkel szemben a tengerész munkaszerzõdés szerint fennálló kötelezettségeit.

6. Az illetékes hatóság köteles szorosan felügyelni és ellenõrizni az érintett Tagállam területén mûködõ valamennyi,

tengerészek toborzásával és munkaközvetítésével foglalkozó szolgáltatást. A területen mûködõ magántulajdonú

szolgáltatások mûködéséhez szükséges bármely engedély, tanúsítvány vagy egyéb hasonló felhatalmazás csak akkor

adható ki, illetve újítható meg, ha az illetékes hatóság megbizonyosodott róla, hogy az érintett tengerész-toborzó és

munkaközvetítõ szolgáltatás megfelel a nemzeti jogszabályokban foglalt követelményeknek.

7. Az illetékes hatóság köteles biztosítani, hogy a tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások tevékenységét

érintõ panaszok kivizsgálásához szükség szerint rendelkezésre álljanak a megfelelõ hivatali erõforrások és eljárások, és

ezekbe – amennyiben ez helyénvaló – vonják be a hajótulajdonosok és a tengerészek képviselõit is.

8. Valamennyi Tagállam, amely ratifikálta a jelen Egyezményt, köteles a lehetõ legteljesebb mértékben felhívni

állampolgárai figyelmét a lehetséges nehézségekre, amelyek akkor adódhatnak, ha ezen állampolgárok olyan állam

lobogója alatt közlekedõ hajóra szerzõdnek, amely még nem ratifikálta a jelen Egyezményt – mindaddig, amíg az adott

Tagállam meg nem gyõzõdik róla, hogy az érintett állam a jelen Egyezményben foglaltakkal egyenértékû elõírásokat

alkalmaz. A jelen Egyezményt ratifikáló Tagállam fentieknek megfelelõ intézkedései nem lehetnek ellentétesek

a munkavállalók szabad mozgásának alapelvével, amelyet az érintett két állam által mint aláíró felek által esetlegesen

aláírt egyezmények biztosítanak.

9. Valamennyi Tagállam, amely ratifikálta a jelen Egyezményt, köteles megkövetelni, hogy a lobogója alatt közlekedõ

hajók tulajdonosai a jelen Egyezmény hatálya alá nem tartozó országokban vagy területeken mûködõ

tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások igénybe vétele esetén a tõlük telhetõ mértékben biztosítsák,

hogy az ilyen szolgáltatások megfeleljenek a jelen Elõírás követelményeinek.

10. A jelen Elõírásban foglaltak nem értelmezhetõk úgy, hogy csökkentenék a hajótulajdonosok kötelezettségeit és

felelõsségét, vagy bármely Tagállam kötelezettségeit és felelõsségét a lobogója alatt közlekedõ hajók tekintetében.
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Útmutató

B1.4 Útmutató – Toborzás és munkaközvetítés

B1.4.1 Útmutató – Szervezeti és mûködési útmutatók

1. Az A1.4 Elõírás 1. bekezdése értelmében fennálló kötelezettségeinek teljesítése során az illetékes hatóság:

(a) vegye fontolóra a szükséges intézkedések megtételét a tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások

közötti hatékony együttmûködés elõsegítésére, legyenek azok akár állami, akár magántulajdonban;

(b) vegye figyelembe a tengerészeti ipar szükségleteit mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten, amikor

a hajótulajdonosok, a tengerészek és az érintett oktatási intézmények bevonásával kialakítja a képzési

programokat azon tengerészek számára, akik a hajón a biztonságos navigációért és a szennyezést megelõzõ

mûveletekért felelõs személyzetet alkotják;

(c) vegye fontolóra a megfelelõ lépések megtételét annak elõsegítésére, hogy az állami tengerész-toborzó és

munkaközvetítõ szolgáltatások megszervezésében és mûködtetésében – amennyiben léteznek ilyenek –

együttmûködjenek a hajótulajdonosok és a tengerészek reprezentatív szervezetei;

(d) vegye fontolóra azon feltételek elõírását – megfelelõen figyelembe véve a magánszférához való jog

érvényesülését, valamint a bizalmas adatok védelmének szükségességét –, amelyek teljesülése esetén

a tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások jogosultak lehetnek a tengerészek személyes adatainak

kezelésére, beleértve az ilyen adatok gyûjtését, tárolását, kombinálását és harmadik fél részére történõ közlését is;

(e) vegye fontolóra valamely olyan rendszer fenntartását, amely a tengerészeti munkaerõpiacra vonatkozó

valamennyi releváns információ gyûjtésére és elemzésére szolgál, beleértve a legénységként alkalmazott

tengerészek jelenlegi és várható állományának életkor, nem, rang és képzettség szerinti megoszlását, továbbá

beleértve a tengerészeti ipar követelményeit – hozzátéve ugyanakkor, hogy az életkorra, illetve a nemre

vonatkozó adatok gyûjtése kizárólag statisztikai célból engedhetõ meg, vagy valamely olyan program keretei

között, amely az életkor vagy a nemek szerinti megkülönböztetés megelõzésére szolgál;

(f) vegye fontolóra annak biztosítását, hogy azok a munkatársak, akik a hajó biztonságos navigációjáért és

a szennyezés megelõzésére irányuló mûveletekért felelõs tengerészeket közvetítõ, állami és magántulajdonú

tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások felügyeletét végzik, megfelelõ kiképzést kapjanak –

beleértve a tengeri szolgálatban töltött elismert munkatapasztalatot is –, és releváns ismeretekkel

rendelkezzenek a tengerészeti iparról, beleértve a képzésrõl, a képesítésrõl, és a munkaügyi elõírásokról szóló,

vonatkozó nemzetközi tengerészeti jogi okmányokat is;

(g) vegye fontolóra a mûködési szabályok elõírását, valamint a magatartást és az etikus gyakorlatot szabályozó

kódexek elfogadását a tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások számára; és

(h) vegye fontolóra az engedélyezési, illetve tanúsítási rendszer feletti hatósági felügyelet gyakorlását valamely

minõségi normarendszer alapján.

2. Az A1.4 Elõírás 2. bekezdésében hivatkozott rendszer kialakítása során valamennyi Tagállam vegye fontolóra annak

megkövetelését, hogy a területén alapított tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások ellenõrizhetõ

mûködési gyakorlatot alakítsanak ki és tartsanak fenn. Az ilyen mûködési gyakorlat a magántulajdonú

tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások esetében – valamint az alkalmazható mértékig az állami

tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások esetében is – szabályozza az alábbiakban felsorolt kérdéseket:

(a) az orvosi vizsgálatokat, a tengerészek személyi azonosító okmányait, és egyéb olyan tételeket, amelyekre

a tengerészeknek szükségük lehet a munkavállaláshoz;

(b) teljes körû és hiánytalan nyilvántartás vezetését a toborzó és munkaközvetítõ rendszerükben található

tengerészekrõl – megfelelõen figyelembe véve a magánszférához való jog érvényesülését, valamint a bizalmas

adatok védelmének szükségességét –, amely nyilvántartás kiterjed, de nem korlátozódik a következõkre:

(i) a tengerészek képesítéseire;

(ii) a korábbi munkaviszonyok jegyzékére;

(iii) a munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatokra; és

(iv) a munkaviszonnyal kapcsolatos orvosi adatokra;

(c) naprakész nyilvántartás vezetését azon hajókról, amelyek részére az adott tengerész-toborzó és

munkaközvetítõ szolgáltatás tengerészeket közvetít, és annak biztosítását, hogy a szolgáltatások vészhelyzet

esetén a nap minden órájában elérhetõek legyenek valamilyen formában;

(d) olyan eljárások bevezetését, amelyek biztosítják, hogy a tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások,

illetve azok alkalmazottai nem zsákmányolhatják ki a tengerészeket valamely adott hajóra vagy valamely adott

társasághoz való szerzõdtetés felkínálása révén;
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(e) olyan eljárások bevezetését, amelyek kizárják a tengerészek kizsákmányolásának lehetõségét a munkába

álláskor kapott fizetéselõleg kifizetésén keresztül, illetve bármely más olyan pénzügyi tranzakción keresztül,

amely a hajótulajdonos és a tengerész között jön létre és amelyet a tengerész-toborzó és munkaközvetítõ

szolgáltatás kezel;

(f) mindazon költségeknek – ha vannak ilyenek – az egyértelmû nyilvánosságra hozatalát, amelyeket

a tengerésznek kell viselnie a toborzási folyamat során;

(g) annak biztosítását, hogy a tengerészeket felvilágosítsák a szerzõdésük szerinti leendõ állásukra vonatkozó

sajátos feltételekrõl, valamint az adott hajótulajdonosnak a munkavállalásukkal kapcsolatos iránymutatásairól;

(h) a természetes igazságosság elveinek megfelelõ eljárások bevezetését az alkalmatlansággal, illetve a fegyelmi

kérdésekkel kapcsolatos esetek kezelésére, összhangban a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal, valamint –

vonatkozó esetekben – a kollektív szerzõdésekkel;

(i) olyan eljárások bevezetését, amelyek a lehetõ legteljesebb mértékben biztosítják, hogy valamennyi,

a munkavállalás kapcsán benyújtott kötelezõ bizonyítvány és okirat a naprakész állapotot mutatja, és nem

csalárd módon szerezték be õket, a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó referenciák pedig ellenõrzésre

kerültek;

(j) olyan eljárások bevezetését, amelyek biztosítják, hogy ha a tengerészek családja információt vagy tanácsot kér,

amíg a tengerész a tengeren tartózkodik, akkor a kérést azonnal, segítõkész módon és térítésmentesen

teljesítsék; és

(k) annak ellenõrzését, hogy a munkaügyi körülmények azokon a hajókon, ahová a tengerészeket kiközvetítik,

megfelelnek a hajótulajdonos és a tengerészek reprezentatív szervezete között köttetett, vonatkozó kollektív

szerzõdésnek; továbbá annak alapelvként való rögzítését, hogy a tengerészeket csak olyan

hajótulajdonosoknak közvetítik ki, akik a vonatkozó jogszabályoknak vagy kollektív szerzõdéseknek megfelelõ

szerzõdéses munkavállalási feltételeket kínálnak a tengerészeknek.

3. Fontolóra kell venni a Tagállamok és a releváns szervezetek közötti nemzetközi együttmûködés ösztönzését, így

például:

(a) a rendszeres információcserét a tengerészeti ipar és a tengerészeti munkaerõpiac vonatkozásában kétoldalú,

regionális és többoldalú alapon;

(b) az információcserét a tengerészeti munkaügyi törvénykezés vonatkozásában;

(c) a tengerészek toborzását és munkaközvetítését szabályozó iránymutatások, munkamódszerek és törvényi

rendelkezések összehangolását;

(d) a tengerészek nemzetközi toborzásával és munkaközvetítésével kapcsolatos eljárások és körülmények

javítását; és

(e) a munkaerõ-tervezést, a tengerészek kínálati és keresleti piacának, valamint a tengerészeti ipar igényeinek

figyelembe vételével.

2. FEJEZET – A FOGLALKOZTATÁS FELTÉTELEI
Szabály

2.1 Szabály – A tengerészek munkaszerzõdései

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek tisztességes munkamegállapodással rendelkezzenek

1. A tengerész foglalkoztatására vonatkozó kikötéseket és feltételeket egyértelmû, írott, jogilag érvényesíthetõ

szerzõdésben kell rögzíteni vagy hivatkozással abba belefoglalni, továbbá e kikötéseknek és feltételeknek

összhangban kell állniuk a Szabályzatban rögzített elõírásokkal.

2. Biztosítani kell, hogy a tengerészek munkaszerzõdéseit az egyes tengerészek olyan feltételek között fogadják el, amely

feltételek szavatolják, hogy a tengerésznek lehetõsége legyen a szerzõdésben foglalt kikötéseket és feltételeket

áttekinteni és azokról tanácsot kérni, valamint szavatolják, hogy a tengerész e kikötéseket és feltételeket szabad

akaratából fogadhassa el, mielõtt a szerzõdést aláírja.

3. A tengerészek munkaszerzõdései – az adott Tagállam nemzeti jogszabályaival és gyakorlatával összeegyeztethetõ

mértékig – úgy értelmezendõk, mint amelyek magukban foglalják valamennyi vonatkozó kollektív szerzõdést.
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Elõírás

A2.1 Elõírás – A tengerészek munkaszerzõdései

1. Valamennyi Tagállam köteles olyan jogszabályokat elfogadni, amelyek megkövetelik, hogy az adott Tagállam

lobogója alatt közlekedõ hajók megfeleljenek az alábbiakban felsorolt követelményeknek:

(a) az adott Tagállam lobogója alatt közlekedõ hajókon dolgozó tengerészek mindegyike rendelkezzen olyan

tengerész munkaszerzõdéssel, amelyet egyrészrõl maga a tengerész, másrészrõl a hajótulajdonos vagy

a hajótulajdonos valamely képviselõje aláírt – illetve amennyiben a tengerész nem alkalmazott, akkor

rendelkezzen más szerzõdéses vagy hasonló megállapodás létrejöttét igazoló bizonyítékkal –, és amely a jelen

Egyezmény követelményeinek megfelelõen tisztességes munka- és életkörülményeket biztosít a tengerész

számára a hajón;

(b) a tengerész munkaszerzõdést aláíró tengerészek számára legyen biztosítva a lehetõség arra, hogy a szerzõdést

alaposan áttekinthessék és azzal kapcsolatban tanácsot kérhessenek, mielõtt aláírják, valamint legyen

biztosítva valamennyi egyéb feltétel is, amely szükséges annak szavatolásához, hogy a tengerészek szabad

akaratukból kötik meg a szerzõdést, jogaiknak és kötelezettségeiknek megfelelõ ismerete mellett;

(c) legyen a hajótulajdonos és az érintett tengerész birtokában is egy-egy eredeti, aláírással ellátott példány

a tengerész munkaszerzõdésbõl;

(d) történjenek intézkedések annak biztosítására, hogy a tengerészek – beleértve a hajóparancsnokot is –

a fedélzeten könnyen megkaphassák a foglalkoztatásuk feltételeire vonatkozó egyértelmû információkat, és

hogy ezen információk, beleértve a tengerészek munkaszerzõdésének egy példányát is, áttekintés céljából

álljanak az illetékes hatóságok – az érintett kikötõkben mûködõ illetékes hatóságokat is beleértve –

tisztviselõinek rendelkezésére; és

(e) a tengerészek kézhez kapjanak egy dokumentumot – az eddigi munkaviszonyaik jegyzékét –, amely a hajón

való foglalkoztatásuk adatait rögzíti.

2. Amennyiben valamely kollektív szerzõdés alkotja a tengerész munkaszerzõdés egészét vagy részét, e kollektív

szerzõdés egy példányát a fedélzeten kell hordozni. Amennyiben a tengerész munkaszerzõdés, illetve bármely

vonatkozó kollektív szerzõdés nem angol nyelven készült, úgy a következõknek rendelkezésre kell állniuk angol

nyelven is (kivéve azokon a hajókon, amelyek kizárólag belföldi utakon közlekednek):

(a) a megállapodás szabványos változatának egy példánya; és

(b) a kollektív szerzõdés azon részei, melyek az 5.2 Szabály értelmében a kikötõ szerinti Állam által végzett

ellenõrzés tárgyi hatálya alá esnek.

3. A jelen Elõírás 1(e) bekezdésében említett dokumentum nem tartalmazhat semminemû megállapítást a tengerészek

munkájának minõségére, illetve a tengerészek munkabérére vonatkozóan. A dokumentum formátumát, a rögzítendõ

adatok körét és ezen adatok rögzítésének módját a nemzeti jogszabályokban kell meghatározni.

4. Valamennyi Tagállam köteles olyan jogszabályokat elfogadni, amelyek meghatározzák az adott Tagállam nemzeti

jogszabályainak hatálya alá tartozó valamennyi tengerész munkaszerzõdésben kötelezõen rögzítendõ részletek körét.

A tengerész-munkamegállapodásoknak minden esetben tartalmazniuk kell az alábbiakban felsorolt adatokat:

(a) a tengerész teljes neve, születési ideje vagy életkora, és születési helye;

(b) a hajótulajdonos neve és címe;

(c) a tengerész munkaszerzõdés aláírásának helye és ideje;

(d) a munkakör, amelyben a tengerész foglalkoztatva lesz;

(e) a tengerész munkabérének összege, vagy – ahol ez értelmezhetõ – a munkabér kiszámítására használt szabály;

(f) a fizetett éves szabadság mennyisége, vagy – ahol ez értelmezhetõ – a kiszámítására használt szabály;

(g) a megállapodás megszûnése és ennek feltételei, beleértve az alábbiakat is:

(i) amennyiben a megállapodás határozatlan idõre jött létre, akkor azokat a feltételeket kell közölni,

amelyek szerint az egyes felek a szerzõdést megszüntethetik, a kötelezõ felmondási idõ

megjelölésével együtt, mely idõszak nem lehet rövidebb a hajótulajdonos számára, mint a tengerész

számára;

(ii) amennyiben a szerzõdés határozott idõre jött létre, akkor a lejártának napjaként meghatározott

idõpontot kell közölni; és

(iii) amennyiben a szerzõdés egyetlen hajóútra szólóan jött létre, akkor a rendeltetési kikötõ nevét kell

közölni, és annak az idõnek a hosszát, amelynek a megérkezés után el kell telnie, mielõtt a tengerészt

el lehet bocsátani;

(h) a hajótulajdonos által a tengerész részére biztosítandó egészségügyi és társadalombiztosítási járulékok;
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(i) a tengerész repatriálásra való jogosultsága;

(j) utalás a kollektív szerzõdésre, amennyiben van ilyen; és

(k) a nemzeti jogszabályok által megkövetelt valamennyi egyéb részlet.

5. Valamennyi Tagállam köteles olyan jogszabályokat elfogadni, amelyek meghatározzák a tengerész munkaszerzõdés

lejárat elõtti megszûnése esetén a tengerész, illetve a hajótulajdonos részérõl adandó kötelezõ legrövidebb

felmondási idõt. A kötelezõ legrövidebb felmondási idõszakok hosszát a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett

szervezeteivel folytatott egyeztetéseket követõen kell meghatározni, de semmi esetre sem lehetnek hét napnál

rövidebbek.

6. A kötelezõ legrövidebb felmondási idõnél rövidebb felmondási idõvel is megszûnhet a szerzõdés olyan körülmények

esetében, amelyek fennállása a nemzeti jogszabályok, elõírások vagy a vonatkozó kollektív szerzõdések szerint

indokolttá teszi a munkaszerzõdés rövidebb határidejû vagy azonnali felmondással történõ megszüntetését. Az ilyen

körülmények meghatározása során valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy figyelembevételre kerüljön

a tengerészek azon igénye, hogy munkamegállapodásukat rövidebb határidejû vagy azonnali felmondással is

megszüntethessék, mégpedig szankciók elszenvedése nélkül, ha erre különleges családi események miatt vagy egyéb

sürgõs okból szükségük van.

Útmutató

B2.1 Útmutató – A tengerészek munkaszerzõdései

B2.1.1 Útmutató – Korábbi munkaviszonyok jegyzéke

1. Az A2.1 Elõírás 1(e) bekezdésében említett jegyzékben – az eddigi munkaviszonyok jegyzékében – feljegyzendõ

adatok körének meghatározása során valamennyi Tagállam biztosítsa, hogy a jegyzék – angol nyelvre is lefordítva –

elegendõ információt tartalmazzon ahhoz, hogy birtokosa további munkáért folyamodhasson a segítségével, illetve

hogy megfeleljen a felminõsítéshez vagy elõléptetéshez szükséges, tengeri szolgálatra vonatkozó követelményeknek.

A tengerész elbocsátási könyve megfelelhet az említett Elõírás 1(e) bekezdésében foglalt követelménynek.

Szabály

2.2 Szabály – Munkabérek

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek szolgálataikért fizetséget kapjanak

1. Valamennyi tengerészt rendszeres idõközönként, a munkamegállapodásának mindenben megfelelve kell megfizetni

a munkájáért.

Elõírás

A2.2 Elõírás – Munkabérek

1. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajókon dolgozó tengerészeknek járó

összegeket egy hónapnál nem hosszabb idõközönként fizessék ki, a vonatkozó kollektív szerzõdésnek megfelelõen, ha

van ilyen.

2. A tengerészek havonta kapjanak kimutatást az esedékes kifizetésekrõl és a kifizetett összegekrõl, beleértve

a munkabért, a munkabéren felüli kifizetéseket, valamint a kifizetésnél használt valutaárfolyamot is, amennyiben

a kifizetés nem a megállapodás szerinti pénznemben vagy átváltási árfolyamon történt.

3. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, hogy a hajótulajdonosok tegyenek intézkedéseket – így például a jelen

Elõírás 4. bekezdésében foglaltakat – annak érdekében, hogy a tengerészek számára lehetõséget biztosítsanak arra,

hogy a keresetük egészét vagy részét eljuttathassák a családjuknak, eltartott családtagjaiknak, vagy jogszabály szerinti

kedvezményezettjeiknek.

4. Azok az intézkedések, amelyeket annak biztosítása érdekében kell megtenni, hogy a tengerészek eljuttathassák

a keresetüket a családjuknak, a következõket foglalják magukban:

(a) egy olyan rendszer létrehozását, amely lehetõvé teszi a tengerészek számára, hogy alkalmazásba állásuk idején

vagy alkalmazásuk folyamán, ha úgy kívánják, a munkabérük egy részét kijelölhessék a családjuk részére banki

átutalással vagy hasonló módon rendszeres idõközönként történõ kiutalásra; és

(b) annak megkövetelését, hogy a kijelölt munkabér-hányadok átutalása a kellõ idõben megtörténjen, közvetlenül

a tengerész által megnevezett személy vagy személyek részére.

5. A jelen Elõírás 3. és 4. bekezdése értelmében nyújtott szolgáltatásokért esetlegesen felszámított valamennyi díj

összege legyen méltányos, a valutaátváltási arányszám pedig – amennyiben egyéb kikötés másképpen nem rendeli –

a nemzeti jogszabályokkal összhangban a mindenkori piaci értéknek vagy a hivatalos közleményben meghatározott

értéknek feleljen meg, és semmiképpen ne legyen hátrányos a tengerészre nézve.

6. Valamennyi olyan Tagállam, amely a tengerészek munkabérét szabályozó nemzeti jogszabályokat léptet hatályba,

köteles megfelelõen figyelembe venni a Szabályzat B. részében foglalt útmutatást.
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Útmutató

B2.2 Útmutató – Munkabérek

B2.2.1 Útmutató – Specifikus fogalmak meghatározása

1. A jelen Útmutató értelmében az alábbi fogalmak meghatározása a következõ:

(a) a szakképzett tengerész valamennyi olyan tengerészt jelenti, aki kellõen szakképzettnek tekinthetõ a fedélzeti

részlegen szolgálatot teljesítõ beosztásba tartozó hajósoktól megkövetelt bármely feladat ellátására – kivéve

a felügyeleti vagy szakértõi beosztásúak feladatait –, illetve aki a nemzeti jogszabályok, elõírások, illetve

gyakorlat, vagy valamely kollektív szerzõdés szerint szakképzett tengerésznek minõsül;

(b) az alapfizetés vagy alapbér a rendes munkaidõben végzett munkáért járó fizetséget jelenti, függetlenül attól,

hogy az milyen elemekbõl tevõdik össze; nem tartalmazza a ledolgozott túlórákért járó fizetség, a prémiumok,

a járadékok, a fizetett szabadságok, illetve a fizetésen felüli bármely egyéb járandóságok összegét;

(c) a konszolidált (összevont) bér az alapfizetést és a fizetéshez kapcsolódó egyéb juttatásokat is tartalmazó

munkabért vagy fizetést jelenti; a konszolidált bér tartalmazhatja az összes ledolgozott túlóráért járó térítést és

a fizetéshez kapcsolódó valamennyi egyéb juttatást is, de az is lehetséges, hogy részleges konszolidálás

formájában csak bizonyos juttatásokat tartalmazzon;

(d) a munkaidõ azt az idõt jelenti, amelyben a tengerész a hajó részére történõ munkavégzésre van kötelezve;

(e) a túlmunka a rendes munkaidõn túlmenõen ledolgozott idõt jelenti.

B2.2.2 Útmutató – Kiszámítás és kifizetés

1. Azokra a tengerészekre vonatkozóan, akiknek a részére kifizetett összeg magában foglalja a ledolgozott túlórákért járó

külön térítést:

(a) a munkabér kiszámításához: a tengeren és a kikötõben ledolgozott rendes munkaidõ ne haladja meg a napi

nyolc órát;

(b) a túlmunka kiszámításához: az alapfizetés vagy alapbér által lefedett heti rendes munkaidõ óraszáma a nemzeti

jogszabályokban legyen meghatározva, ha azt kollektív szerzõdés nem szabja meg, de a heti 48 órát ne haladja

meg; a kollektív szerzõdés rögzíthet más eljárást is, amely azonban nem lehet a fentinél kedvezõtlenebb;

(c) a túlmunkáért járó térítés óradíjai ne legyenek alacsonyabbak az egy óráért járó alapfizetés vagy alapbér egy és

egynegyedénél; a túlmunkáért járó térítés óradíjai a nemzeti jogszabályokban legyenek meghatározva, vagy

kollektív szerzõdésekben, ha ez az adott esetre vonatkoztatható; és

(d) a hajóparancsnok vagy az általa kijelölt személy vezessen feljegyzést valamennyi ledolgozott túlóráról, és

e feljegyzést a tengerész legfeljebb egy hónapos idõközönként aláírásával ellenjegyezze.

2. Azokra a tengerészekre vonatkozóan, akiknek a munkabére teljes egészében vagy részlegesen konszolidált

(összevont):

(a) a tengerészek munkamegállapodása határozza meg egyértelmûen, amennyiben ez helyénvaló, a tengerésztõl

a kapott járandóságok fejében elvárt munkaórák számát, valamint a konszolidált béren túlmenõen neki járó

valamennyi lehetséges további járadékot, és azok juttatásának feltételeit;

(b) amennyiben a konszolidált bér fejében ledolgozott munkaidõn túlmenõen teljesített túlórákért külön órabér

kerül kifizetésre, úgy ez az órabér ne legyen kevesebb, mint a – jelen Útmutató 1. bekezdésében foglalt

meghatározás szerinti – rendes munkaidõben ledolgozott óráknak megfelelõ alap-órabér egy és egynegyede;

ugyanez az alapelv vonatkozzék azokra a túlórákra is, amelyek a konszolidált bérben benne foglaltatnak;

(c) az a járandóság, amely a teljesen vagy részlegesen konszolidált bérnek a – jelen Útmutató 1(a) bekezdésében

foglalt meghatározás szerinti – rendes munkaidõben ledolgozott órákért járó részét képezi, ne legyen

kevesebb, mint a hatályos elõírások szerint megállapított minimálbér; és

(d) a részlegesen konszolidált munkabérben részesülõ tengerészek esetében – amint arról a jelen Útmutató

1(d) bekezdése rendelkezik – valamennyi ledolgozott túlóráról vezessenek feljegyzést, a feljegyzések pedig

kerüljenek ellenjegyzésre.

3. A nemzeti jogszabályok, elõírások, illetve a kollektív szerzõdések úgy is rendelkezhetnek, hogy a túlórákért, illetve

a heti pihenõnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon végzett munkáért – ellentételezésül – legalább ezek

mennyiségével egyenértékû szolgálaton kívül töltött idõ és hajón kívül töltött idõ járjon, vagy pedig pótszabadság

járjon az ilyen rendelkezések szerint esedékes járandóság vagy bármely egyéb ellentételezés helyében.

4. A hajótulajdonosok és a tengerészek reprezentatív szervezeteivel folytatott egyeztetéseket követõen elfogadott

nemzeti jogszabályok és elõírások – illetve amennyiben ez az adott esetre vonatkoztatható, a kollektív szerzõdések –

vegyék figyelembe az alábbiakban felsorolt alapelveket:

(a) az egyenlõ értékû munkáért egyenlõ díjazás illessen meg valamennyi olyan tengerészt, aki ugyanazon a hajón

áll alkalmazásban, mégpedig faji hovatartozás, bõrszín, nemi, illetve vallási hovatartozás, politikai

meggyõzõdés, származási hely vagy társadalmi háttér szerinti megkülönböztetés nélkül;
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(b) a tengerészek munkamegállapodását – amely meghatározza a hatályos munkabéreket, illetve a munkabérek

alapjául szolgáló hatályos arányszámokat – a hajó fedélzetén kell hordozni; a munkabérek összegével, illetve

a munkabérek alapjául szolgáló arányszámokkal kapcsolatos információkat valamennyi tengerész számára

hozzáférhetõvé kell tenni, mégpedig vagy olyan módon, hogy a releváns információkat tartalmazó

tájékoztatóból legalább egy aláírt, valamely általa beszélt nyelven lévõ példányt a tengerész rendelkezésére

bocsátanak, vagy olyan módon, hogy a megállapodás egy példánya a tengerészek számára hozzáférhetõ

helyen kifüggesztésre kerül, vagy pedig valamely más megfelelõ módon;

(c) a munkabér törvényes fizetõeszközben kerüljön kifizetésre; amennyiben ez megfelelõ, a munkabér banki

átutalás, bankutalvány, postai csekk vagy pénzesutalvány útján is kifizethetõ;

(d) a szerzõdéses viszony végeztével valamennyi esedékes járandóság kerüljön kifizetésre, mégpedig indokolatlan

késedelem nélkül;

(e) az illetékes hatóság rójon ki alkalmas büntetéseket, illetve egyéb megfelelõ jóvátételi kötelezettségeket

a hajótulajdonosokra, amennyiben azok indokolatlan késedelembe esnek az esedékes járandóságok

maradéktalan megfizetésében, illetve ezirányú kötelességüket elmulasztják teljesíteni;

(f) a munkabérek közvetlenül a tengerészek saját maguk által megjelölt bankszámláira kerüljenek átutalásra,

kivéve abban az esetben, ha írásban másféle megoldást kérelmeznek;

(g) a hajótulajdonos – a jelen bekezdés (h) albekezdése kikötéseinek fenntartása mellett – semmilyen módon ne

korlátozza a tengerészek arra vonatkozó szabadságát, hogy hogyan rendelkeznek a járandóságaikkal;

(h) a járandóságokból levonások csak a következõ esetekben legyenek engedélyezhetõek:

(i) ha az adott levonást illetõen a nemzeti jogszabályokban vagy valamely vonatkozó kollektív

szerzõdésben kifejezett rendelkezés szerepel, és az adott levonás feltételeirõl a tengerészt az illetékes

hatóság által legmegfelelõbbnek ítélt módon tájékoztatták; és

(ii) ha a levonások végösszege nem haladja meg azt a határt, amelyet a nemzeti jogszabályok, illetve

kollektív szerzõdések vagy bírósági határozatok az ilyen levonások esetére esetleg megállapítottak;

(i) a tengerészek járandóságait a munkaviszonyba lépésükkel, illetve a munkaviszonyuk fenntartásával

kapcsolatban ne sújtsák levonásokkal;

(j) legyen tilos a tengerészekkel szemben bárminemû pénzbírság alkalmazása, kivéve azon pénzbírságokat,

amelyek alkalmazására nemzeti jogszabályok, illetve kollektív szerzõdések vagy egyéb intézkedések adnak

felhatalmazást;

(k) az illetékes hatóság legyen jogosult ellenõrizni a hajó fedélzetén mûködõ boltokat és szolgáltatásokat annak

biztosítása érdekében, hogy azok méltányos és ésszerû árszabást alkalmazzanak az érintett tengerészek javára;

és

(l) addig a mértékig terjedõen, amilyen mértékben a tengerészek munkabér-követelései és a munkaviszonyukkal

kapcsolatban nekik járó egyéb összegekrõl szóló követelései nem biztosítottak a tengerizálogjogokról és

jelzálogokról („International Convention on Maritime Liens and Mortgages”) szóló 1993. évi nemzetközi

egyezmény rendelkezéseinek megfelelõen, az ilyen követelések a munkavállalók igényeinek védelmérõl (a

munkáltató fizetésképtelensége esetén) szóló 1992. évi 173. sz. egyezmény rendelkezései szerint legyenek

biztosítva.

5. A hajótulajdonosok és a tengerészek reprezentatív szervezeteivel folytatott egyeztetéseket követõen valamennyi

Tagállam hozzon létre eljárásokat a jelen Útmutatóban érintett bármely üggyel kapcsolatban emelt panaszok

kivizsgálására.

B2.2.3 Útmutató – Minimálbér

1. Anélkül, hogy ez a kollektív tárgyalás szabadságának elvét hátrányosan érintené, a hajótulajdonosok és a tengerészek

reprezentatív szervezeteivel folytatott egyeztetéseket követõen valamennyi Tagállam hozzon létre a tengerészek

minimálbérének meghatározására szolgáló eljárásokat. A hajótulajdonosok és a tengerészek reprezentatív szervezetei

vegyenek részt az ilyen eljárások mûködtetésében.

2. Az ilyen eljárások létrehozása, valamint a minimálbérek meghatározása során szenteljenek kellõ figyelmet

a minimálbér meghatározásával kapcsolatos nemzetközi munkaügyi elõírásoknak, továbbá az alábbi elveknek:

(a) a minimálbérek szintje vegye tekintetbe a tengerészeti foglalkoztatás természetét, a hajók személyzettel való

ellátottságának szintjét, valamint a tengerészek rendes munkaidejét; és

(b) a minimálbérek szintje úgy legyen igazítva, hogy tekintetbe vegye a megélhetési költségekben, valamint

a tengerészek szükségleteiben történt változásokat.
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3. Az illetékes hatóság biztosítsa:

(a) valamely felügyeleti rendszer és szankciók révén azt, hogy a munkabérek a megállapított arányszámoknál nem

alacsonyabb arányszám vagy arányszámok szerint kerülnek kifizetésre; és

(b) hogy valamennyi tengerésznek, akit a minimálbérnél alacsonyabb arányszám szerint fizettek ki, lehetõsége

legyen kis költséggel járó és gyors bírósági eljárás vagy egyéb eljárás segítségével visszaszerezni azt az

összeget, amivel a fizetsége elmaradt a kívánt szinttõl.

B2.2.4 Útmutató – A szakképzett tengerészek minimális havi alapfizetésének, illetve alapbérének összege

1. A szakképzett tengerésznek egy naptári hónapnyi szolgálatáért járó alapfizetése, illetve alapbére ne maradjon el attól

az összegtõl, amelyet a Közös Tengerészeti Bizottság vagy más, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa által

meghatalmazott testület rendszeres idõközönként meghatároz. Az Igazgatótanács döntését követõen a fõigazgató

értesíti a Szervezet Tagállamait a módosított összegekrõl.

2. A jelen Útmutató egyetlen részét sem szabad úgy értelmezni, mint amely hátrányosan érintené a hajótulajdonosok

vagy ezek szervezetei, valamint a tengerészek szervezetei között létrejött megállapodásokat a foglalkoztatásra

vonatkozó, minimális elõírásnak számító kikötések és feltételek szabályozásáról, feltéve, hogy ezen kikötéseket és

feltételeket az illetékes hatóság is elismeri.

Szabály

2.3 Szabály – Munkaidõ és pihenõidõ

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek szabályozott munkaidõvel, illetve pihenõidõvel rendelkezzenek

1. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy a tengerészek munkaideje, illetve pihenõideje szabályozva legyen.

2. Valamennyi Tagállam köteles meghatározott idõszakra vetítve megállapítani a munkaidõ maximális mértékét vagy

a pihenõidõ minimális mértékét, oly módon, hogy az összhangban legyen a Szabályzat rendelkezéseivel.

Elõírás

A2.3 Elõírás – Munkaidõ és pihenõidõ

1. A jelen Elõírás szempontjából az alábbi kifejezések a következõket jelentik:

(a) a munkaidõ azt az idõt jelenti, amelyben a tengerész a hajó részére történõ munkavégzésre kötelezett;

(b) a pihenõidõ a munkaidõn kívüli idõt jelenti; a kifejezés nem foglalja magában a munka közben tartott rövid

szünetek idejét.

2. Valamennyi Tagállam köteles – a jelen Elõírás 5–8. bekezdéseiben elõírt kereteken belül – megállapítani vagy

a munkaidõnek azt a maximális óraszámát, amelyet egy adott idõszakon belül nem szabad túllépni, vagy pedig

a pihenõidõnek azt a minimális óraszámát, amelyet egy adott idõszakon belül kötelezõ biztosítani.

3. Valamennyi Tagállam elismeri, hogy a tengerészek rendes munkaidejére vonatkozó elõírásnak – más

munkavállalókéhoz hasonlóan – a nyolcórás munkanapon, a heti egy pihenõnapon és a hivatalos munkaszüneti napok

alkalmával kapott pihenõkön kell alapulnia. Mindazonáltal ez nem akadályoz meg egyetlen Tagállamot sem abban,

hogy olyan eljárásokat állítson fel, amelyek révén engedélyezheti, illetve bejegyezheti a tengerészek rendes

munkaidejét a fenti elõírásnál semmivel sem kedvezõtlenebb alapokon megállapító kollektív szerzõdéseket.

4. A nemzeti elõírások megállapítása során valamennyi Tagállam köteles figyelembe venni azon veszélyeket, melyeket

a tengerészek kimerültsége jelenthet, így különösen azoké a tengerészeké, akik feladatai a navigációs biztonságot,

valamint a hajó biztonságos és veszélytelen üzemelését érintik.

5. A munkaidõre, illetve a pihenõidõre kötelezõen vonatkozó korlátozások az alábbiak:

(a) a maximális munkaidõ nem haladhatja meg:

(i) a 14 órát bármely 24 órás idõszakon belül; és

(ii) a 72 órát bármely hétnapos idõszakon belül;

vagy

(b) a minimális pihenõidõ nem lehet kevesebb, mint:

(i) tíz óra bármely 24 órás idõszakon belül; és

(ii) 77 óra bármely hétnapos idõszakon belül.

6. A pihenõidõ legfeljebb két rész-idõszakra osztható, melyek közül az egyik idõszak legalább hat óra hosszú kell legyen,

a két egymást követõ pihenõidõszak között eltelt idõ hosszúsága pedig nem haladhatja meg a 14 órát.

7. A hajóvizsgálatokat, tûzoltási és mentõcsónak-gyakorlatokat, továbbá a nemzeti jogszabályokban és nemzetközi jogi

aktusokban elõírt egyéb gyakorlatokat olyan módon kell lefolytatni, hogy azok a lehetõ legkevésbé zavarják meg

a pihenõidõszakokat, és ne okozzanak kimerültséget.
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8. Amikor egy tengerészt rendkívüli munkára rendelnek ki – mert például egy gépállás kezelõ nélkül marad –, kötelezõ

a tengerész részére megfelelõ pótlólagos pihenõidõszakot biztosítani, ha a munkára való kirendelések a rendes

pihenõidejét zavarták meg.

9. Amennyiben erre vonatkozóan nincs hatályban kollektív szerzõdés vagy döntõbírósági ítélet, illetve amennyiben az

illetékes hatóság úgy határoz, hogy a hatályos kollektív szerzõdésben vagy döntõbírósági ítéletben a jelen Elõírás 7.

vagy 8. bekezdésére vonatkozóan hozott rendelkezések elégtelenek, akkor az illetékes hatóság köteles meghatározni

a megfelelõ rendelkezéseket, amelyek elegendõ pihenõidõt biztosítanak az érintett tengerészek számára.

10. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, hogy valamely könnyen hozzáférhetõ helyen kifüggesztésre kerüljön

a fedélzeti munkabeosztást tartalmazó táblázat, amely valamennyi beosztásra vonatkozóan tartalmazza legalább

a következõket:

(a) a tengeri szolgálat és a kikötõi szolgálat munkabeosztását; és

(b) a nemzeti jogszabályok, vagy a vonatkozó kollektív szerzõdések által megkövetelt maximális munkaidõt vagy

minimális pihenõidõt.

11. A jelen Elõírás 10. bekezdésében említett táblázatot szabványosított formában kell elkészíteni a hajó munkanyelvén

vagy munkanyelvein, valamint angol nyelven.

12. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, hogy a tengerészek napi munkaidejérõl vagy napi pihenõidejérõl

folyamatos nyilvántartást vezessenek, annak érdekében, hogy lehetõvé váljon a jelen Elõírás 5-tõl 11-ig terjedõ

bekezdéseinek való megfelelés folyamatos ellenõrzése. A nyilvántartást az illetékes hatóság által – a Nemzetközi

Munkaügyi Szervezet esetleg rendelkezésre álló útmutatásainak figyelembe vételével – kialakított, szabványosított

formában, vagy a Szervezet által kialakított bármely szabványosított formában kell vezetni. A nyilvántartást a jelen

Elõírás 11. bekezdésében megkövetelt nyelveken kell vezetni. Valamennyi tengerésznek kapnia kell egy példányt a rá

vonatkozó nyilvántartásból, melyet a hajóparancsnok vagy az általa meghatalmazott személy, továbbá a tengerész

köteles aláírásával ellenjegyezni.

13. A jelen Elõírás 5. és 6. bekezdésében foglaltak egyetlen Tagállamot sem akadályoznak meg abban, hogy olyan nemzeti

jogszabályokat hozzon, vagy olyan eljárást állítson fel az illetékes hatósága számára, amelyek vagy amely révén jóvá

lehet hagyni, illetve be lehet jegyezni olyan kollektív szerzõdéseket is, amelyek az itt rögzített korlátozások

tekintetében kivételeket engednek meg. Az ilyen kivételeknek a lehetõ legnagyobb mértékben követniük kell a jelen

Elõírás rendelkezéseit, de az õrszolgálatot ellátó tengerészek vagy a rövid utakon közlekedõ hajókon dolgozó

tengerészek számára gyakoribb vagy hosszabb szabadságolási idõszakokat, illetve kiegészítõ szabadság megítélését

is elrendelhetik.

14. A jelen Elõírásban foglaltak semmiképpen sem értelmezhetõk úgy, hogy bármilyen mértékben csorbítanák

a hajóparancsnoknak azon jogát, hogy a tengerésztõl bármennyi órányi munka elvégzését megkövetelje a hajó,

a hajón tartózkodó személyek vagy a rakomány biztonságának azonnali biztosítása érdekében, vagy a tengeren

vészhelyzetben lévõ egyéb hajóknak, illetve személyeknek való segítségnyújtás érdekében. Ennek megfelelõen

a hajóparancsnok jogosult felfüggeszteni a munkaidõre, illetve a pihenõidõre vonatkozó beosztást, és szükség szerint

bármennyi órányi munka elvégzését megkövetelni a tengerésztõl mindaddig, amíg a normális állapotokat helyre nem

állították. A normális állapotok helyreállítását követõ leghamarabbi alkalmas idõpontban a hajóparancsnok köteles

gondoskodni arról, hogy valamennyi tengerész, aki a beosztás szerinti pihenõidejében munkát végzett, megfelelõ

pihenõidõt kapjon.

Útmutató

B2.3 Útmutató – Munkaidõ és pihenõidõ

B2.3.1 Útmutató – Fiatalkorú tengerészek

1. A tengeren és a kikötõben a következõ rendelkezések vonatkozzanak valamennyi, 18. életévét be nem töltött

fiatalkorú tengerészre:

(a) a munkaidõ ne haladja meg a napi nyolc órát, valamint a heti 40 órát, túlórában végzett munka pedig csak

abban az esetben legyen megengedett, ha az biztonsági okokból elkerülhetetlen;

(b) valamennyi étkezésre elegendõ idõ álljon rendelkezésre, és legalább egyórás szünet legyen biztosítva a napi

fõétkezésre; és

(c) minden két órányi folyamatos munka után a lehetõ leghamarabb következzen egy 15 perces pihenõ.

2. Kivételes esetben a jelen Útmutató 1. bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása mellõzhetõ, amennyiben azok:

(a) kivitelezhetetlennek bizonyulnak azokra a fedélzeti, gépházi vagy étkeztetési részlegben dolgozó fiatalkorú

tengerészekre vonatkozóan, akiket õrszolgálatra osztottak be, vagy akik szolgálati jegyzék szerinti

többmûszakos munkavégzési rendszerben dolgoznak; illetve
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(b) hátráltatnák a fiatalkorú tengerészek elõre megszabott programok és ütemtervek szerinti, hatékony képzését.

3. Az ilyen kivételes esetek – az okok megjelölésével együtt – kerüljenek nyilvántartásba vételre, a nyilvántartást pedig

a hajóparancsnok lássa el aláírásával.

4. A jelen Útmutató 1. bekezdése nem menti fel a fiatalkorú tengerészeket a valamennyi tengerészre vonatkozó azon

általános kötelezettség alól, hogy bármely vészhelyzet esetén az A2.3 Elõírás 14. bekezdése szerint munkát

végezzenek.

Szabály

2.4 Szabály – Szabadságra való jogosultság

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek megfelelõ szabadságolásban részesüljenek

1. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajókon alkalmazásban álló tengerészek

– megfelelõ feltételek mellett és a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelõen – fizetett éves szabadságot kapjanak.

2. Egészségük és jólétük biztosítása érdekében a tengerészeknek kötelezõ partraszállási eltávozásra engedélyt adni

a beosztásuk üzemeltetési követelményeinek megfelelõen.

Elõírás

A2.4 Elõírás – Szabadságra való jogosultság

1. Valamennyi Tagállam köteles olyan jogszabályokat elfogadni, amelyek meghatározzák az adott Tagállam lobogója

alatt közlekedõ hajókon szolgáló tengerészek éves szabadságára vonatkozó, minimálisan betartandó elõírásokat,

kellõen figyelembe véve a tengerészek különleges szükségleteit is az éves szabadság tekintetében.

2. Az éves fizetett szabadságra való jogosultságot – bármely olyan kollektív szerzõdés, törvény vagy elõírás fenntartása

mellett, amely a tengerészek e vonatkozásban fennálló különleges szükségleteit is figyelembe vevõ, megfelelõ

módszert ír elõ a jogosultság mértékének kiszámítására – a munkaviszony minden egyes hónapjára vonatkozóan

legalább 2,5 naptári napot alapul véve kell kiszámítani. A szolgálati idõ hosszának kiszámítására használt módszert az

egyes országok illetékes hatósága vagy megfelelõ intézményrendszere köteles megszabni. A munkából való igazolt

távollétek nem tekinthetõk az éves szabadságba tartozónak.

3. Kötelezõ megtiltani a jelen Elõírásban elõírt minimális éves fizetett szabadságról való lemondást kikötõ mindennemû

szerzõdést, kivéve ezeknek az illetékes hatóság szabályozása által engedélyezett eseteit.

Útmutató

B2.4 Útmutató – Szabadságra való jogosultság

B2.4.1 Útmutató – A jogosultság mértékének kiszámítása

1. Az egyes országok illetékes hatósága vagy megfelelõ intézményrendszere által meghatározandó feltételek szerint

a munkakörön kívüli munkavégzés számítson bele a szolgálatban töltött idõbe.

2. Az illetékes hatóság vagy valamely vonatkozó kollektív szerzõdés által meghatározandó feltételek szerint számítson

bele a szolgálatban töltött idõbe az, ha a tengerész valamely jóváhagyott tengerészeti szakképzési tanfolyamon való

részvétel céljából, vagy betegség, sérülés, illetve szülési szabadság következtében van távol a munkából.

3. Az éves szabadság folyamán a tengerész fizetésének szintje legyen az adott tengerész rendes járandóságának szintjén,

amint az a nemzeti jogszabályokban vagy a vonatkozó tengerész munkaszerzõdésben megállapításra került. Az egy

évnél rövidebb idõszakokra alkalmazott tengerészek esetében, illetve a munkaviszony megszûnése esetében

a szabadságra való jogosultság mértéke arányosan kerüljön megállapításra.

4. Az alábbiak ne számítsanak az éves fizetett szabadság részének:

(a) a lobogó szerinti Államban hivatalos és szokásos munkaszüneti napokként elismert napok, akár az éves fizetett

szabadság idejére esnek, akár nem;

(b) a betegségbõl, sérülésbõl vagy gyermekszülésbõl eredõ munkaképtelenség idõszakai, az egyes országok

illetékes hatósága vagy megfelelõ intézményrendszere által meghatározandó feltételek szerint;

(c) az érvényes munkamegállapodás hatálya alá tartozó tengerésznek adott ideiglenes partraszállási eltávozás; és

(d) bárminemû pótlólagos szabadság, az egyes országok illetékes hatósága vagy megfelelõ intézményrendszere

által meghatározandó feltételek szerint.

B2.4.2 Útmutató – Az éves szabadság kivétele

1. Az éves szabadság kivételének idõzítését – hacsak azt elõírás, kollektív szerzõdés, döntõbírósági ítélet, vagy a nemzeti

gyakorlattal összhangban lévõ egyéb eszköz meg nem határozza – a hajótulajdonos állapítsa meg az érintett

tengerészekkel vagy azok képviselõivel folytatott egyeztetést követõen, és amennyire csak lehetséges, velük

egyetértésben.

2. A tengerészeknek elvi szabály szerint álljon jogukban azon a helyen kivenni az éves szabadságukat, amelyhez szoros

szálakkal kapcsolódnak; rendes körülmények között ez azonos azzal a hellyel, ahová jogosultság szerint repatriálni kell
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õket. A tengerészektõl – belegyezésük nélkül – ne követeljék meg, hogy ettõl eltérõ helyen vegyék ki a nekik járó éves

szabadságukat, hacsak errõl a vonatkozó tengerész munkaszerzõdés vagy a nemzeti jogszabályok másképp nem

rendelkeznek.

3. Amennyiben a tengerészektõl megkövetelik, hogy a jelen Útmutató 2. bekezdésében engedélyezett helytõl eltérõ

egyéb helyen vegyék ki éves szabadságukat, akkor a tengerészek legyenek jogosultak ingyenesen utazni

a szerzõdtetésük vagy toborzásuk helyéig, attól függõen, hogy melyik esik közelebb az otthonukhoz; létfenntartási és

egyéb közvetlenül kapcsolódó költségeik a hajótulajdonost terheljék; az utazással töltött idõt pedig ne vonják le

a tengerésznek járó éves fizetett szabadságból.

4. Az éves szabadságát töltõ tengerész kizárólag a legsúlyosabb vészhelyzet esetén – és akkor is csak a tengerész saját

beleegyezésével – legyen visszahívható a szolgálatba.

B2.4.3 Útmutató – A szabadságolási idõszak részekre bontása és összevonása

1. Az egyes országok illetékes hatósága által vagy megfelelõ intézményrendszerén keresztül engedélyezhetõ az éves

fizetett szabadság részekre bontása, illetve az egy évre vonatkozóan járó ilyen éves szabadság összevonása valamely

következõ szabadságolási idõszakkal.

2. A jelen Útmutató 1. bekezdésének fenntartásával, továbbá amennyiben a hajótulajdonos és az érintett tengerész

vonatkozásában hatályos megállapodás másképpen nem rendelkezik, a jelen Útmutatóban ajánlott éves fizetett

szabadság egyetlen, megszakítás nélküli idõszakból álljon.

B2.4.4 Útmutató – Fiatalkorú tengerészek

1. Különleges intézkedések bevezetését kell megfontolni azokra a 18. életévüket be nem töltött fiatalkorú tengerészekre

vonatkozóan, akik valamely kollektív szerzõdés vagy tengerész munkaszerzõdés alapján hat hónapig vagy bármely

egyéb rövidebb ideig szolgáltak szabadságolás nélkül valamely olyan hosszú járatú hajón, amely ezen idõszak alatt

nem tért vissza a tartózkodási hely szerinti országukba, és amely az út következõ három hónapja során sem fog oda

visszatérni. Ezen intézkedések állhatnak a fiatalkorú tengerészek térítésmentes repatriálásából a tartózkodási hely

szerinti országukon belül az eredeti szerzõdtetésük helyére, abból a célból, hogy ott a megtett tengeri út alapján nekik

járó szabadságot kivehessék.

Szabály

2.5 Szabály – Repatriálás

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek képesek legyenek otthonukba hazatérni

1. A tengerészek jogosultak a térítésmentes (saját költségvállalásuk nélküli) repatriálásra a Szabályzatban foglalt

körülmények fennállása esetén, valamint a Szabályzatban meghatározott feltételekkel.

2. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajók mutassanak fel pénzügyi

biztosítékokat annak szavatolása érdekében, hogy a tengerészek repatriálása a Szabályzatnak mindenben

megfelelõen történjék meg.

Elõírás

A2.5 Elõírás – Repatriálás

1. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajókon tartózkodó tengerészek jogosultak

legyenek a repatriálásra az alábbi körülmények fennállása esetén:

(a) ha a tengerész-munkamegállapodásuk a hajó külföldi tartózkodása közben jár le;

(b) ha a tengerész-munkamegállapodásukat megszünteti:

(i) a hajótulajdonos; vagy

(ii) alapos indokból kifolyólag maga a tengerész; továbbá

(c) abban az esetben, ha a tengerészek többé nem képesek ellátni a munkamegállapodásuk értelmében fennálló

feladataikat, illetve az adott sajátságos körülmények között már nem várható el tõlük, hogy ellássák azokat.

2. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy jogszabályai, illetve egyéb intézkedései vagy a kollektív szerzõdések

olyan megfelelõ rendelkezéseket tartalmazzanak, amelyek elõírják az alábbiakban felsoroltakat:

(a) azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén a tengerészek jogosultak a jelen Elõírás 1(b) és

(c) bekezdéseinek megfelelõ repatriálásra;

(b) a fedélzeten töltött szolgálati idõszakok maximális idõtartamát, amelynek elteltével a tengerész jogosult

a repatriálásra – azzal a kikötéssel, hogy ezen idõszakok hossza nem haladhatja meg a 12 hónapot; és

(c) a repatriáláshoz a hajótulajdonosok által megadandó jogosultságok pontos körét, beleértve azon

jogosultságokat, amelyek a repatriálás célállomásaihoz, az igénybe vehetõ közlekedési eszközökhöz,

a megtérítendõ kiadási tételekhez, valamint a hajótulajdonosok által teendõ egyéb intézkedésekhez

kapcsolódnak.
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3. Valamennyi Tagállam köteles megtiltani a hajótulajdonosoknak azt, hogy a tengerészektõl a munkaviszonyuk

kezdetén a repatriálásuk költségeire vonatkozó elõleg megfizetését követeljék meg; továbbá azt is, hogy a repatriálás

költségeit a tengerészek munkabérébõl vagy egyéb járandóságaiból történõ levonás révén visszanyerjék, kivéve

abban az esetben, ha a tengerészrõl – a nemzeti jogszabályoknak, egyéb intézkedéseknek, vagy a vonatkozó kollektív

szerzõdéseknek megfelelõen – bebizonyosodott, hogy tengerészi munkaviszonyából eredõ kötelezettségeit illetõen

súlyos mulasztásba esett.

4. A nemzeti jogszabályok nem érinthetik hátrányosan a hajótulajdonosnak arra vonatkozó bármiféle jogát, hogy

harmadik személyekkel fennálló szerzõdéses megállapodások értelmében visszanyerhesse a repatriálás költségeit.

5. Abban az esetben, ha valamely hajótulajdonos a repatriálásra jogosult tengerészek vonatkozásában elmulaszt

intézkedéseket tenni a repatriálásra, vagy elmulasztja kifizetni a repatriálás költségeit, akkor:

(a) annak a Tagállamnak az illetékes hatósága, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik, köteles biztosítani az

érintett tengerészek repatriálását; amennyiben pedig az illetékes hatóság ennek a kötelezettségének nem tesz

eleget, akkor az az állam, amelybõl a tengerészeket repatriálni kell, illetve az az állam, amelynek a tengerészek

az állampolgárai, jogosult biztosítani a repatriálásukat, és jogosult ennek költségeit megtéríttetni azzal

a Tagállammal, amelynek a lobogója alatt a hajó közlekedik;

(b) az a Tagállam, amelynek a lobogója alatt a hajó közlekedik, jogosult a tengerészek repatriálása során felmerült

költségeit a hajótulajdonossal megtéríttetni;

(c) a repatriálás költségei semmilyen esetben sem terhelhetik a tengerészeket, kivéve a jelen Elõírás 3.

bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

6. Az a Tagállam, amely a jelen Szabályzat értelmében megfizette a repatriálás költségeit, a vonatkozó nemzetközi jogi

okmányok – így többek között a hajók feltartóztatásáról szóló 1999. évi Nemzetközi Egyezmény („International

Convention on Arrest of Ships”) – figyelembe vételével jogosult feltartóztatni az érintett hajótulajdonos hajóit, illetve

jogosult indítványozni azok feltartóztatását, mindaddig, amíg a költségek megtérítése a jelen Elõírás 5. bekezdésének

megfelelõen meg nem történik.

7. Valamennyi Tagállam köteles elõsegíteni az adott Tagállam valamely kikötõjét érintõ, valamint valamely felségvizén

vagy belvizén áthaladó hajókon szolgáló tengerészek repatriálását, továbbá a fedélzeten való pótlásukat is.

8. A fenti rendelkezés értelmében különösen egyetlen Tagállam sem tagadhatja meg a repatriálás jogát egyetlen

tengerésztõl sem a hajótulajdonos anyagi körülményeire való hivatkozással, és arra való hivatkozással sem, hogy

a hajótulajdonos nem képes vagy nem hajlandó valamely tengerész pótlásáról gondoskodni.

9. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajók a repatriálásra vonatkozó,

hatályban lévõ nemzeti rendelkezések egy – valamely megfelelõ nyelven írt – példányát a fedélzeten hordozzák és

a tengerészek számára elérhetõvé tegyék.

Útmutató

B2.5 Útmutató – Repatriálás

B2.5.1 Útmutató – Jogosultság

1. A tengerészek legyenek jogosultak a repatriálásra:

(a) az A2.5 Elõírás 1(a) bekezdésében szabályozott esetben, a tengerész munkaszerzõdés rendelkezéseinek

megfelelõen megadott felmondási idõszak lejártával;

(b) az A2.5 Elõírás 1 (b) és (c) bekezdéseiben szabályozott esetekben:

(i) a repatriálást szükségessé tevõ betegség, sérülés vagy egyéb egészségi állapot esetén, amennyiben

a tengerészeket egészségileg alkalmasnak nyilvánítják az utazás megtételére;

(ii) hajótörés esetén;

(iii) abban az esetben, ha a hajótulajdonos – mint a tengerészek munkáltatója – fizetésképtelenségébõl,

a hajó eladásából, a hajó lajstromozásának megváltozásából, vagy bármely más hasonló okból

kifolyólag nem képes a továbbiakban teljesíteni törvény szerinti vagy szerzõdésben vállalt

kötelezettségeit;

(iv) abban az esetben, ha a hajó – a nemzeti jogszabályokban vagy a tengerészek

munkamegállapodásában foglalt meghatározás szerinti – háborús övezetbe tart, és a tengerész nem

adja beleegyezését ahhoz, hogy õ maga is a hajóval tartson; és

(v) abban az esetben, ha a munkaviszony valamely munkaügyi bírósági ítéletnek vagy kollektív

szerzõdésnek megfelelõen megszûnik vagy szünetel, illetve ha a munkaviszony bármely más hasonló

okból kifolyólag megszûnik.
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2. Annak meghatározása során, hogy mi legyen a fedélzeten töltött szolgálati idõszakok maximális hossza, amelynek

elteltével a tengerész a jelen Szabályzatnak megfelelõen jogosult a repatriálásra, figyelembe kell venni a tengerészek

munkakörnyezetét befolyásoló tényezõket. Valamennyi Tagállam igyekezzen ezeket a szolgálati idõszakokat – ahol

csak lehet – lerövidíteni a technológia változásainak és fejlõdésének fényében; ebben valamennyi Tagállam

útmutatásként használhatja a Közös Tengerészeti Bizottság e témában tett bármely ajánlását.

3. A repatriálásnak az A2.5 Elõírás értelmében a hajótulajdonos által viselendõ költségei foglalják magukban legalább az

alábbiakban felsoroltak költségeit:

(a) eljutás a jelen Útmutató 6. bekezdésének megfelelõen a repatriálás célállomásaként kiválasztott helyre;

(b) szállás és élelmezés attól a pillanattól kezdve, hogy a tengerész elhagyja a hajót, egészen addig, amíg meg nem

érkezik a repatriálás célállomására;

(c) fizetés és járadékok attól a pillanattól kezdve, hogy a tengerész elhagyja a hajót, egészen addig, amíg meg nem

érkezik a repatriálás célállomására, feltéve hogy a nemzeti jogszabályok vagy a kollektív szerzõdések ezt így

rendelik;

(d) a tengerész személyes poggyászának a repatriálás célállomásáig való elszállítása, 30 kg-ig terjedõen; és

(e) szükség szerint orvosi kezelés mindaddig, amíg a tengerész egészségileg alkalmas nem lesz arra, hogy

elutazhasson repatriálásának célállomására.

4. A repatriálásra várva töltött idõ, valamint a repatriáláshoz kapcsolódó utazással töltött idõ ne kerüljön levonásra

a tengerészeknek járó fizetett szabadság idejébõl.

5. A hajótulajdonosokat kötelezzék arra, hogy mindaddig fedezzék a repatriálás költségeit, amíg az érintett tengerészek

a jelen Szabályzat értelmében elõírt valamelyik célállomáson partra nem szállnak, vagy megfelelõ alkalmazásba nem

állnak valamely olyan hajón, ami valamelyik ilyen célállomás felé tart.

6. Valamennyi Tagállam követelje meg a hajótulajdonosoktól, hogy a repatriálás érdekében teendõ intézkedésekért –

megfelelõ és gyors eljárást biztosító eszközök révén – felelõsséget vállaljanak. Az utazás módja rendes esetben

a légiközlekedés legyen. Az egyes Tagállamok írják elõ azoknak a célállomásoknak a körét, ahová a tengerészek

repatriálhatók. A célállomások között szerepeljenek azok az országok, amelyekrõl úgy ítéltetik meg, hogy

a tengerészek szoros szálakkal kapcsolódhatnak hozzájuk, beleértve:

(a) azt a helyet, ahol a tengerész beleegyezett a szerzõdtetésébe;

(b) a kollektív szerzõdésben meghatározott helyet;

(c) a tengerész tartózkodási hely szerinti országát; illetve

(d) bármely egyéb helyet, amelyet a szerzõdtetés idején kölcsönös megegyezéssel elfogadtak.

7. A tengerészeknek álljon jogában az elõírt célállomások közül kiválasztani a repatriálásuk tényleges helyét.

8. A repatriálásra való jogosultság elévülhet, amennyiben az érintett tengerészek azt a nemzeti jogszabályokban vagy

a kollektív szerzõdésekben meghatározandó ésszerû idõszakon belül nem veszik igénybe.

B2.5.2 Útmutató – Végrehajtás a Tagállamok részérõl

1. Azoknak a tengerészeknek, akik valamely külföldi kikötõben hátramaradtak, miközben repatriálásuk folyamatban van,

minden lehetséges gyakorlati segítséget meg kell adni; abban az esetben pedig, ha közülük valamelyik tengerész

repatriálása késedelmet szenved, az adott külföldi kikötõ illetékes hatósága biztosítsa, hogy a lobogó szerinti Állam

konzuli vagy helyi képviselõje, valamint – attól függõen, hogy ezek közül melyik a helyénvalóbb – a tengerész

állampolgárság szerinti Állama vagy tartózkodási hely szerinti Állama errõl haladéktalanul értesüljön.

2. Valamennyi Tagállam fordítson figyelmet arra, hogy megfelelõ intézkedések vannak-e érvényben a következõ

esetekre vonatkozóan:

(a) hogy azokat a külföldi ország lobogója alatt közlekedõ hajón alkalmazásban álló tengerészeket, akiket nekik fel

nem róható okokból kifolyólag valamely külföldi kikötõben partra tettek, visszaszállítsák:

(i) abba a kikötõbe, ahol az érintett tengerészt szerzõdtették; illetve

(ii) attól függõen, hogy e kettõ közül melyik a helyénvalóbb, a tengerész állampolgársága szerinti Állam

vagy a tartózkodási helye szerinti Állam valamely kikötõjébe; illetve

(iii) valamely egyéb kikötõbe, amelyrõl a tengerész a hajóparancsnokkal vagy a hajótulajdonossal

közösen megegyezett, az illetékes hatóság jóváhagyása vagy egyéb megfelelõ biztosítékok mellett;

(b) hogy orvosi ellátást és eltartást biztosítsanak azoknak a külföldi ország lobogója alatt közlekedõ hajón

alkalmazásban álló tengerészeknek, akiket valamely külföldi kikötõben partra tettek valamely olyan betegség

vagy sérülés következtében, amelyet a hajó részére végzett szolgálat közben szereztek, de nem a saját

szándékos kötelességmulasztásukból eredõen.
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3. Amennyiben a 18. életévüket be nem töltött fiatalkorú tengerészekrõl – miután elsõ hosszú járatú útjuk során már

legalább négy hónapot szolgáltak valamely hajón – nyilvánvalóan bebizonyosodik, hogy nem alkalmasak a tengeri

életre, akkor legyen a számukra biztosított a lehetõség arra, hogy térítésmentesen repatriálják õket az elsõ olyan

alkalmas érintett kikötõbõl, amelyben a lobogó szerinti Államnak, vagy az adott fiatalkorú tengerész állampolgárság

szerinti vagy tartózkodási hely szerinti Államának konzuli szolgálata mûködik. Valamennyi ilyen repatriálásról – annak

okait is megadva – értesítsék azt a hatóságot, amely az érintett fiatalkorú tengerészek számára kibocsátotta

a tengerhajózási munkaviszonyba állásukat lehetõvé tevõ okiratokat.

Szabály

2.6 Szabály – A hajó elpusztulása, illetve elsüllyedése esetén a tengerészeknek fizetendõ kártalanítás

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek kártalanításban részesüljenek a hajó elpusztulása, illetve elsüllyedése

esetén

1. A tengerészek megfelelõ kártalanításra jogosultak a hajó elpusztulása, illetve elsüllyedése folytán bekövetkezõ

sérülésekért, veszteségekért, valamint munkanélkülivé válásért.

Elõírás

A2.6 Elõírás – A hajó elpusztulása, illetve elsüllyedése esetén a tengerészeknek fizetendõ kártatanítás

1. Valamennyi Tagállam köteles olyan szabályokat alkotni, amelyek biztosítják, hogy valamennyi esetben, amikor

bármely hajó elpusztul vagy elsüllyed, a hajótulajdonos köteles legyen az ilyen elpusztulásból, illetve süllyedésbõl

eredõ munkanélküliség esetére szóló segélyt fizetni a fedélzeten tartózkodó valamennyi tengerész számára.

2. A jelen Elõírás 1. bekezdésében említett szabályok nem érinthetnek hátrányosan semmiféle egyéb – a hajó

elsüllyedésébõl, illetve megfeneklésébõl eredõ veszteségekre, illetve sérülésekre vonatkozó – jogot, amellyel

a tengerész az érintett Tagállam nemzeti jogszabályainak értelmében rendelkezik.

Útmutató

B2.6 Útmutató – A hajó elpusztulása, illetve elsüllyedése esetén a tengerészeknek fizetendõ kártalanítás

B2.6.1 Útmutató – A munkanélküliségi segély kiszámítása

1. A hajó elpusztulása vagy elsüllyedése folytán bekövetkezõ munkanélküliség esetén fizetendõ segély azokra a napokra

szólóan kerüljön kifizetésre, amely napokon a tengerész ténylegesen munka nélkül maradt, mégpedig

a munkaszerzõdés értelmében fizetendõ munkabérre vonatkozó arányszámokkal megegyezõ mértékben;

mindazonáltal a bármely tengerésznek fizetendõ teljes kártalanítás összege az adott tengerész kéthavi munkabérének

megfelelõ összegre korlátozható.

2. Valamennyi Tagállam biztosítsa, hogy a tengerészeknek ugyanazon jogorvoslati lehetõségek álljanak rendelkezésükre

az ilyen kártalanítások behajtása céljából, mint amelyek a szolgálatban megkeresett, de elmaradt munkabérük

behajtása céljából rendelkezésükre állnak.

Szabály

2.7 Szabály – A személyzet létszámának szintje

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek olyan hajókon dolgozzanak, amelyek a biztonságos, hatékony és

veszélytelen üzemeltetéshez elegendõ személyzettel vannak ellátva

1. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, hogy a lobogója alatt közlekedõ valamennyi hajó elegendõ számú

tengerészt foglalkoztasson a fedélzetén, annak biztosítása érdekében, hogy a hajók üzemeltetése minden

körülmények között biztonságosan, hatékonyan, valamint a veszélytelen mûködésre kellõ figyelmet fordítva

történjen, mindeközben szem elõtt tartva a tengerészek kimerültségében rejlõ veszélyeket, valamint az út sajátos

természetét és körülményeit is.

Elõírás

A2.7 Elõírás – A személyzet létszámának szintje

1. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, hogy a lobogója alatt közlekedõ valamennyi hajó elegendõ számú

tengerésszel a fedélzetén közlekedjen, annak biztosítása érdekében, hogy a hajók üzemeltetése biztonságosan,

hatékonyan, valamint a veszélytelen mûködésre kellõ figyelmet fordítva történjen. Valamennyi hajót olyan

személyzettel kell ellátni, amely létszámát és tagjainak képesítését tekintve is alkalmas arra, hogy – az illetékes hatóság

által kibocsátott, a biztonsághoz szükséges minimális személyzeti létszámra vonatkozó dokumentumnak, vagy azzal

egyenértékû rendelkezésnek megfelelõen – bármely üzemi körülmények között biztosítsa a hajó és a hajószemélyzet

biztonságát és épségét, továbbá alkalmas arra is, hogy megfeleljen a jelen Egyezmény elõírásainak.

2. A személyzeti létszám szintjeinek meghatározása, jóváhagyása, illetve módosítása során az illetékes hatóság köteles

figyelembe venni a túlságosan hosszú munkaidõ elkerülésének, illetve minimálisra csökkentésének szükségességét

annak érdekében, hogy biztosítható legyen a megfelelõ pihenés, és csökkenthetõ legyen a kimerültség veszélye,
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továbbá köteles figyelembe venni a vonatkozó nemzetközi jogi aktusokban – így különösen a Nemzetközi

Tengerészeti Szervezet jogi aktusaiban – a személyzeti létszám szintjét illetõen lefektetett alapelveket.

3. A személyzeti létszám szintjeinek meghatározása során az illetékes hatóság köteles figyelembe venni a 3.2 Szabályban

és az A3.2 Elõírásaiban az élelmezéssel és étkeztetéssel kapcsolatban elõírt valamennyi követelményt.

Útmutató

B2.7 Útmutató – A személyzet létszámának szintje

B2.7.1 Útmutató – A jogviták rendezése

1. Valamennyi Tagállam tartson fenn olyan hatékony, intézményesített hivatali rendszert, amely a hajón érvényes

személyzeti létszámmal kapcsolatban felmerülõ panaszok, illetve jogviták kivizsgálására és rendezésére szolgál, vagy

gyõzõdjön meg arról, hogy ilyen rendszer létezik.

2. A hajótulajdonosok és a tengerészek szervezeteinek képviselõi – egyéb személyek, illetve hatóságok

közremûködésével vagy anélkül – vegyenek részt az ilyen intézményi rendszer mûködtetésében.

Szabály

2.8 Szabály – Karrier- és készségfejlesztés, valamint a tengerészek munkalehetõségei

Cél: A karrier- és készségfejlesztés, valamint a tengerészek rendelkezésére álló munkalehetõségek ügyének

elõmozdítása

1. Valamennyi Tagállam köteles nemzeti iránymutatásokat kidolgozni abból a célból, hogy elõmozdítsa a tengerészeti

iparágban való foglalkoztatás ügyét, valamint abból a célból, hogy ösztönözze az adott Tagállam területén állandó

lakhellyel rendelkezõ tengerészek rendelkezésére álló karrier- és készségfejlesztési lehetõségeket és

munkalehetõségeik bõvítését.

Elõírás

A2.8 Elõírás – Karrier- és készségfejlesztés, valamint a tengerészek munkalehetõségei

1. Valamennyi Tagállam köteles olyan nemzeti iránymutatásokat kidolgozni, amelyek ösztönzik a tengerészek

rendelkezésére álló karrier- és készségfejlesztési lehetõségek és munkalehetõségek bõvülését, annak érdekében,

hogy a tengerészeti iparág stabil és hozzáértõ munkaerõ-bázishoz jusson.

2. A jelen Elõírás 1. bekezdésében említett iránymutatások céljául azt kell kitûzni, hogy segítsék a tengerészeket

a kompetenciáik, képesítéseik és munkalehetõségeik körének bõvítésében.

3. Valamennyi Tagállam köteles a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel folytatott egyeztetéseket

követõen világos célkitûzéseket megfogalmazni azoknak a tengerészeknek a részére nyújtott pályaválasztási

tanácsadást, oktatást és képzést illetõen – beleértve a folyamatos képzést is –, akik a hajók fedélzetén elsõsorban a hajó

biztonságos üzemeltetéséhez és navigációjához kapcsolódó feladatokat végeznek.

Útmutató

B2.8 Útmutató – Karrier- és készségfejlesztés, valamint a tengerészek munkalehetõségei

B2.8.1 Útmutató – A karrier- és készségfejlesztés, valamint a tengerészek rendelkezésére álló munkalehetõségek ügyének

elõmozdítására tett intézkedések

1. Az A2.8 Elõírásban rögzített célkitûzések elérése érdekében hozott intézkedések között szerepelhetnek az alábbiak:

(a) valamely hajótulajdonossal vagy a hajótulajdonosok valamely szervezetével kötött megállapodások, amelyek

biztosítják a karrierfejlesztést és a készségek képzés útján való fejlesztését; illetve

(b) olyan intézkedések, amelyek a szakképesítéssel rendelkezõ tengerészekrõl kategóriák szerint vezetett

nyilvántartások vagy jegyzékek elkészítésén és karbantartásán keresztül segítik elõ a foglalkoztatást; illetve

(c) a tengerészek részére a fedélzeten és a szárazföldön rendelkezésre álló továbbképzési és oktatási lehetõségek

elõmozdítása abból a célból, hogy biztosítva legyen számukra készségeik fejlesztése és a továbbvihetõ

kompetenciák megszerzése, mégpedig annak érdekében, hogy tisztességes munkát szerezhessenek és azt

megtarthassák, továbbá hogy egyéni foglalkoztatási kilátásaikat javíthassák, valamint hogy megfelelhessenek

a tengerészeti iparág változó technológiai követelményeinek és munkaerõpiaci feltételeinek.

B2.8.2 Útmutató – Tengerészek nyilvántartása

1. Amennyiben nyilvántartások vagy jegyzékek szabályozzák a tengerészek foglalkoztatását, úgy az ilyen nyilvántartások

vagy jegyzékek tartalmazzák a tengerészek valamennyi foglalkozási kategóriáját a nemzeti jogszabályok, illetve

gyakorlat, vagy a kollektív szerzõdések által meghatározandó módon.

2. Az ilyen nyilvántartásokban vagy jegyzékekben szereplõ tengerészek elsõbbséget kell élvezzenek a tengerészként

való szerzõdtetés tekintetében.

3. Az ilyen nyilvántartásokban vagy listákon szereplõ tengerészektõl követeljék meg, hogy – a nemzeti jogszabályok,

illetve gyakorlat, vagy a kollektív szerzõdések által meghatározandó módon – álljanak rendelkezésre munkvégzés

céljából.
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4. Az ilyen nyilvántartásokban vagy jegyzékekben szereplõ tengerészek számát – a nemzeti jogszabályok által

megengedett mértékig terjedõen – rendszeres idõközönként vizsgálják felül, hogy a tengerészeti iparág

szükségleteihez igazított létszám-szinteket lehessen elérni.

5. Amennyiben szükségessé válik az ilyen nyilvántartásokban vagy jegyzékekben szereplõ tengerészek számának

csökkentése, akkor minden alkalmas intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerülhetõk vagy minimálisra

csökkenthetõk legyenek a tengerészekre háruló káros hatások, figyelembe véve mindeközben az érintett ország

gazdasági és társadalmi helyzetét.

3. FEJEZET – LAKÓTEREK, PIHENÉSI KÖRÜLMÉNYEK, ÉLELMEZÉS ÉS ÉTKEZTETÉS
Szabály

3.1 Szabály –Lakóterek és pihenési körülmények

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek számára megfelelõ lakóterek és pihenési körülmények álljanak

rendelkezésre a fedélzeten

1. Valamennyi Tagállam köteles gondoskodni arról, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajók megfelelõ lakótereket és

pihenési körükményeket nyújtsanak és tartsanak fenn a fedélzeten dolgozó, vagy ott élõ, illetve ott dolgozó és ott is

élõ tengerészek számára, összhangban a tengerészek egészségének és jólétének elõmozdítására irányuló

törekvésekkel.

2. A jelen Szabály végrehajtására vonatkozó Szabályzatban foglalt, a hajó szerkezetével és felszerelésével kapcsolatos

követelmények kizárólag azokra a hajókra vonatkoznak, amelyeket a jelen Egyezménynek az adott Tagállamban való

hatálybalépése napján vagy azt követõen építettek. Az említett napot megelõzõen épített hajókra vonatkozó

szerkezeti és felszerelési követelmények, amelyeket a hajószemélyzet elhelyezésérõl szóló (módosított) 1949. évi

92. sz., valamint a hajószemélyzet elhelyezésérõl (kiegészítõ rendelkezések) szóló 1970. évi 133. sz. egyezmények

tartalmaznak, továbbra is alkalmazhatók maradnak abban a mértékben, amely mértékben alkalmazhatók voltak az

említett napot megelõzõen az érintett Tagállam jogszabályainak, illetve gyakorlatának értelmében. Egy hajót azon

a napon kell megépítettnek tekinteni, amely napon a hajó gerince lefektetésre kerül, vagy az építése ehhez hasonló

szakaszba ér.

3. Amennyiben valamely rendelkezés kifejezetten eltérõen nem rendeli, a Szabályzat valamely módosítása értelmében

fennálló, a tengerészek lakótereinek és pihenési körülményeinek biztosítására vonatkozó bármely követelmény csak

azokra a hajókra vonatkozik, amelyek a módosításnak az adott Tagállamban történõ hatályba lépése napján vagy azt

követõen épültek.

Elõírás

A3.1 Elõírás – Lakóterek és pihenési körülmények

1. Valamennyi Tagállam köteles olyan jogszabályokat elfogadni, amelyek megkövetelik, hogy az adott Tagállam

lobogója alatt közlekedõ hajók:

(a) megfeleljenek egyes minimálisan betartandó elõírásoknak annak biztosítása érdekében, hogy a fedélzeten

dolgozó, ott élõ, illetve ott dolgozó és ott is élõ tengerészek mindennemû elhelyezése biztonságos és

tisztességes legyen, továbbá megfeleljen a jelen Elõírás vonatkozó rendelkezéseinek; és

(b) ellenõrzésre kerüljenek az említett elõírásoknak való kezdeti és folyamatos megfelelés biztosítása érdekében.

2. A jelen Elõírás végrehajtását biztosító jogszabályok kidolgozása és alkalmazása során az illetékes hatóság –

a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel való egyeztetést követõen – köteles:

(a) figyelembe venni a 4.3 Szabályt és a Szabályzat kapcsolódó rendelkezéseit az egészség- és

biztonságvédelemre, valamint balesetmegelõzésre vonatkozóan, a hajón élõ és ott is dolgozó tengerészek

jellegzetes szükségleteinek fényében; és

(b) megfelelõ figyelmet szentelni a jelen Szabályzat B. részében foglalt útmutatásnak.

3. Az 5.1.4 Szabály értelmében megkövetelt ellenõrzéseket a következõ esetekben kell lefolytatni:

(a) a hajó lajstromozásakor, valamint átlajstromozásakor; illetve

(b) ha a hajón a tengerészek lakótereiben lényeges változás történt.

4. Az illetékes hatóság köteles különös figyelmet fordítani a jelen Egyezményben meghatározott azon követelmények

teljesítésének biztosítására, amelyek az alábbiakban felsoroltakat érintik:

(a) a kabinok és egyéb lakóterek méreteit;

(b) a fûtést és a szellõztetést;

(c) a zajt, a rezgést és egyéb környezeti tényezõket;

(d) a szaniterlétesítményeket;
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(e) a világítást; és

(f) a betegszobát.

5. Valamennyi Tagállam illetékes hatósága köteles megkövetelni, hogy az adott Tagállam lobogója alatt közlekedõ hajók

feleljenek meg a hajófedélzeti elhelyezésre és szabadidõs létesítményekre vonatkozó, minimálisan betartandó

elõírásoknak, amelyeket a jelen Elõírás 6–17. bekezdései tartalmaznak.

6. A lakóterekre vonatkozó általános követelményeket illetõen:

(a) a tengerészek elhelyezésére szolgáló valamennyi helyiségnek megfelelõ belmagassággal kell rendelkeznie;

a tengerészek elhelyezésére szolgáló valamennyi olyan területen, ahol teljes és akadálytalan mozgásra van

szükség, a megengedett legkisebb belmagasság nem lehet alacsonyabb 203 centiméternél; az illetékes

hatóság engedélyezheti a belmagasság kismértékû csökkentését a szállásterületeken belül bármely

helyiségben vagy helyiség-részben, amennyiben meggyõzõdött arról, hogy ez a csökkentés:

(i) ésszerûen indokolt; és

(ii) nem okoz kényelmetlenséget a tengerészeknek;

(b) a tengerészek elhelyezésére szolgáló lakótereket megfelelõen szigetelni kell;

(c) az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi módosított Nemzetközi Egyezmény (a továbbiakban: „SOLAS

Egyezmény”) 2(e) és (f) Szabályában foglalt meghatározás szerint személyhajónak minõsülõ hajók kivételével

valamennyi hajón kötelezõ a hálóhelyiségeket a hajó közepén vagy hátulsó részén, a merülésvonal fölött

elhelyezni – azzal a kitétellel, hogy kivételes esetekben, amikor a hajó mérete, típusa vagy rendeltetése miatt

bármely egyéb elhelyezés kivitelezhetetlennek bizonyul, akkor a hálóhelyiségek elhelyezhetõk a hajó elülsõ

részén is, de semmi esetre sem az ütközõ (kolliziós) válaszfal elõtt;

(d) személyhajókon, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet a különleges rendeltetésû hajók biztonságára

vonatkozó 1983. évi Szabályzatával (Code of Safety for Special Purpose Ships) és annak késõbbi változataival

összhangban épített különleges rendeltetésû hajókon (a továbbiakban: „különleges rendeltetésû hajók”) az

illetékes hatóság engedélyezheti a hálóhelyiségeknek a merülésvonal alatti elhelyezését azzal a feltétellel, hogy

a világítás és a szellõzés kialakítása megfelelõen megtörtént, de a hálóhelyiségek semmi esetre sem

helyezhetõk el közvetlenül a szolgálati átjárók alatt;

(e) a rakterek és gépterek, illetve a hajókonyhák, élelmiszerraktárak, szárítóhelyiségek és közös használatú

szaniterblokkok nem nyílhatnak közvetlenül a kabinokba; a válaszfalak ilyen tereket a kabinoktól elválasztó

részei, valamint a külsõ falak is megfelelõ szilárdságú acélból vagy egyéb jóváhagyott, víz- és gáztömörséget

biztosító anyagból készüljenek;

(f) a belsõ válaszfalak, faburkolatok és fém lemezburkolatok, padlók és összeeresztések megépítéséhez használt

anyagok legyenek a célnak megfelelõek és járuljanak hozzá az egészséges környezet biztosításához;

(g) legyen biztosítva a megfelelõ világítás és a megfelelõen méretezett vízelvezetõ hálózat; és

(h) a lakóterek, továbbá a pihenõhelyek és az étkeztetésre szolgáló helyiségek feleljenek meg a 4.3 Szabályban,

valamint a Szabályzat kapcsolódó rendelkezéseiben foglalt, egészség- és biztonságvédelemre, valamint

balesetmegelõzésre vonatkozó követelményeknek, tekintettel a veszélyes zaj- és rezgésterhelési szinteknek,

valamint a hajón található egyéb környezeti tényezõknek és vegyszereknek való kitettség kockázatának

csökkentésére, továbbá a tengerészek számára elfogadható munkahelyi és lakhatósági körülmények

biztosítására.

7. A szellõzésre és a fûtésre vonatkozó követelményeket illetõen:

(a) a kabinok és étkezõhelyiségek szellõzése megfelelõ legyen;

(b) a hajókon – azok kivételével, amelyek rendszeresen olyan területen teljesítenek kereskedelmi utakat, ahol

a mérsékelt éghajlati viszonyok ezt nem indokolják – légkondícionáló berendezéssel kell ellátni a tengerészek

lakótereit, a különálló rádiófülkéket és a géptéri központi gépvezérlõhelyiséget;

(c) valamennyi szaniterblokkot szabad térbe nyíló, a lakóterek egyéb részétõl független szívószellõzéssel kell

ellátni; és

(d) a megfelelõ fûtésrendszeren keresztül biztosítani kell a megfelelõ hõmérsékletet, kivéve azokon a hajókon,

amelyek kizárólag trópusi éghajlatú helyeken közlekednek.

8. A világításra vonatkozó követelményeket illetõen – a személyhajókon engedélyezett speciális intézkedések

függvényében – a kabinokat és az étkezõhelyiségeket természetes fénnyel kell megvilágítani, és el kell látni megfelelõ

mesterséges fényforrással is.
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9. Amennyiben a hajón szükséges az alvásra szolgáló szálláshelyek kialakítása, akkor a hálóhelyiségekre az alábbiakban

felsorolt követelmények vonatkoznak:

(a) a személyhajók kivételével valamennyi hajón minden egyes tengerész számára egyéni hálóhelyiséget kell

biztosítani; a 3000 tonnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajók, valamint a különleges rendeltetésû hajók esetében

ezen követelmény tekintetében az illetékes hatóság mentességet ítélhet meg a hajótulajdonosok és

a tengerészek érintett szervezeteivel történt egyeztetést követõen;

(b) a férfiak és a nõk részére külön hálóhelyiségeket kell biztosítani;

(c) a hálóhelyiségek megfelelõ méretûek és jól felszereltek kell legyenek az ésszerûen elvárható kényelem

biztosítása, valamint a rend és a tisztaság fenntartásának megkönnyítése érdekében;

(d) minden körülmények között biztosítani kell, hogy minden egyes tengerész számára külön hálóhely álljon

rendelkezésre;

(e) a hálóhely minimális belsõ mérete 198 centiméter × 80 centiméter legyen;

(f) a tengerészek számára kialakított, egy hálóhellyel rendelkezõ hálóhelyiségek alapterülete nem lehet kevesebb,

mint:

(i) 4,5 négyzetméter a 3000 tonnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajókon;

(ii) 5,5 négyzetméter a 3000 vagy azt meghaladó, de 10000 tonnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajókon;

(iii) 7 négyzetméter a 10000 tonna vagy annál nagyobb bruttó ûrtartalmú hajókon;

(g) ugyanakkor annak érdekében, hogy biztosítható legyen az egy hálóhellyel rendelkezõ hálóhelyiségek

kialakítása a 3000 tonnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajókon, a személyhajókon és a különleges rendeltetésû

hajókon, az illetékes hatóság engedélyezheti a fentieknél kisebb beépített alapterülettel rendelkezõ helyiségek

kialakítását is;

(h) a 3000 tonnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajókon – a személyhajók és a különleges rendeltetésû hajók

kivételével – egy hálóhelyiségben legfeljebb két tengerész lehet elszállásolva; ezen hálóhelyiségek beépített

alapterülete nem lehet 7 négyzetméternél kisebb;

(i) a személyhajókon és a különleges rendeltetésû hajókon a nem tiszti feladatokat ellátó tengerészek

hálóhelyiségeinek beépített alapterülete nem lehet kisebb, mint:

(i) 7,5 négyzetméter a kétszemélyes helyiségek esetén;

(ii) 11,5 négyzetméter a háromszemélyes helyiségek esetén;

(iii) 14,5 négyzetméter a négyszemélyes helyiségek esetén;

(j) a különleges rendeltetésû hajókon a hálóhelyiségek négynél több személy elszállásolására is alkalmasak

lehetnek; az ilyen hálóhelyiségek beépített alapterülete nem lehet kisebb, mint 3,6 négyzetméter

személyenként;

(k) a hajókon – a személyhajók és a különleges rendeltetésû hajók kivételével – a tiszti feladatokat ellátó

tengerészek hálóhelyiségeinek egy személyre jutó beépített alapterülete, amennyiben nem áll rendelkezésre

külön szalon vagydolgozószóba, nem lehet kisebb, mint:

(i) 7,5 négyzetméter a 3000 tonnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajókon;

(ii) 8,5 négyzetméter a 3000 vagy azt meghaladó, de 10000 tonnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajókon;

(iii) 10 négyzetméter a 10000 tonna vagy annál nagyobb bruttó ûrtartalmú hajókon;

(l) a személyhajókon, valamint a különleges rendeltetésû hajókon a tiszti feladatokat ellátó tengerészek számára

biztosítandó beépített alapterület, amennyiben nem áll rendelkezésre külön szalon vagy dolgozószoba,

a következõ: az altisztek számára biztosítandó, egy személyre jutó beépített alapterület nem lehet kevesebb

7,5 négyzetméternél, a tisztek esetében pedig nem lehet kevesebb 8,5 négyzetméternél; a meghatározás

szerint az altisztek az üzemeltetési szinten vannak, a tisztek pedig a vezetõi szinten;

(m) a hajóparancsnoknak, a gépüzemvezetõnek és az elsõ tisztnek a saját külön hálóhelyiségén felül biztosítani kell

egy–egy, az adott hálóhelyiséggel szomszédos szalont, dolgozószobát vagy ezzel egyenértékû további

területet; ez alól a követelmény alól a 3000 tonnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajókat az illetékes hatóság

mentesítheti a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel történt egyeztetést követõen;

(n) a bútorzat minden egyes személy részére tartalmazzon egy tágas (legalább 475 literes) zárható ruhásszekrényt

és egy 56 literesnél nem kisebb fiókot vagy azzal egyenértékû tárolóhelyet; amennyiben a fiók a ruhásszekrény

része, akkor a ruhásszekrény teljes térfogata legalább 500 liter kell legyen; a ruhásszekrényben lennie kell egy

polcnak, a szekrénynek pedig a magánszféra biztosítása érdekében a használója által zárhatónak kell lennie;

(o) minden kabint el kell látni egy asztallal vagy íróasztallal, amely lehetrögzített, lehajtható vagy kihúzható lapú,

valamint a szükség szerinti számban kényelmes ülõalkalmatossággal.
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10. Az étkezõhelyiségekre vonatkozó követelményeket illetõen:

(a) az étkezõhelyiségeket a hálóhelyiségektõl távol kell elhelyezni, a lehetõ legközelebb a hajókonyhához; ez alól

a követelmény alól a 3000 tonnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajóknak mentességet az illetékes hatóság

a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel történt egyeztetést követõen adhat; és

(b) az étkezõhelyiségek kellõen tágasak, kényelmesek, valamint megfelelõen bútorozottak és felszereltek

legyenek – beleértve a frissítõket szolgáltató, folyamatosan üzemelõ berendezéseket is –, figyelembe véve az

azokat egy idõben használó tengerészek lehetséges számát; intézkedni kell – igény szerint – különálló, illetve

közös étkezõhelyiségek kialakításáról.

11. A szaniterblokkokra vonatkozó követelményeket illetõen:

(a) valamennyi tengerész számára könnyû hozzáférést kell biztosítani a hajón a szaniterblokkokhoz, amelyeknek

meg kell felelniük a minimális egészségügyi és higiéniai elõírásoknak, valamint a kényelemre vonatkozó

ésszerû követelményeknek; a férfiak és a nõk részére külön közegészségügyi létesítményeket kell biztosítani;

(b) szaniterblokkokat kell létesíteni a parancsnoki hídról, valamint a géptérbõl könnyen elérhetõ helyeken, illetve

a géptéri vezérlõközponthoz közel; ez alól a követelmény alól az illetékes hatóság mentességet adhat a 3000

tonnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajóknak, a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel

történt egyeztetést követõen;

(c) valamennyi hajón kötelezõ biztosítani, hogy hat vagy annál kevesebb olyan személyre, aki nem rendelkezik

egyéni használatra szolgáló helyiségekkel, jusson a megfelelõ helyeken legalább egy illemhely, egy

mosdókagyló és egy fürdõkád vagy zuhanyzó, vagy mindkettõ;

(d) a személyhajók kivételével a hajókon minden kabint fel kell szerelni meleg és hideg folyó édesvízzel ellátott

mosdókagylóval, kivéve amennyiben az adott helyiséghez tartozó külön fürdõszoba fel van szerelve ilyen

mosdókagylóval;

(e) az olyan személyhajók esetében, amelyek általában négy óránál nem hosszabb utakat tesznek meg, az illetékes

hatóság fontolóra veheti, hogy speciális intézkedéseket hozzon, vagy csökkentse a kötelezõen elõírt

létesítmények számát; és

(f) meleg és hideg folyó édesvíz legyen elérhetõ minden mosdóhelyen.

12. A betegszobára vonatkozó követelményeket illetõen: azokon a három napnál hosszabb útra induló hajókon,

amelyeken 15 vagy annál több tengerész van, kötelezõ olyan külön betegszobát biztosítani, amely kizárólag

gyógyászati célra használható; az illetékes hatóság enyhítheti ezt a követelményt a parti kereskedelemmel foglalkozó

hajók esetében; a fedélzeti kórházi helyiségek jóváhagyása során az illetékes hatóság köteles biztosítani, hogy azok

minden idõjárási körülmények között könnyen megközelíthetõek legyenek, kényelmes szállást biztosítsanak a bent

tartózkodók számára, és elõsegítsék, hogy a bent tartozkodók azonnali és megfelelõ ápolásban részesüljenek.

13. Megfelelõen elhelyezett és felszerelt mosodai létesítményeket kell rendelkezésre bocsátani.

14. Valamennyi hajón lennie kell egy vagy több helynek a nyílt fedélzeten, ahol a tengerészek akkor tartózkodhatnak,

amikor nincsenek szolgálatban; az ilyen helyeknek a hajó méretét, valamint a hajón tartózkodó tengerészek számát

figyelembe véve megfelelõ nagyságúnak kell lenniük.

15. Valamennyi hajón lennie kell külön irodáknak vagy egy közös hajóirodának a fedélzeti és a gépszolgálat használatára;

a 3000 tonnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajóknak az illetékes hatóság mentességet adhat ez alól a követelmény alól

a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel történt egyeztetést követõen.

16. A szúnyogok által ellepett kikötõket rendszeresen látogató hajókat fel kell szerelni az illetékes hatóság által elõírt

megfelelõ berendezésekkel.

17. A tengerészek számára megfelelõ szabadidõs létesítményeket, szórakozási lehetõségeket és szolgáltatásokat kell

biztosítani, amelyek alkalmasak a hajón élõ és dolgozó tengerészek különleges szükségleteinek kielégítésére, és

a fedélzeten valamennyi tengerésznek szolgálatára állnak, figyelembe véve a 4.3 Szabályt, továbbá a Szabályzat

kapcsolódó rendelkezéseit az egészség- és biztonságvédelemre, valamint a balesetmegelõzésre vonatkozóan.

18. Az illetékes hatóságnak meg kell követelnie, hogy valamennyi hajón gyakori ellenõrzések folyjanak a hajóparancsnok

által vagy az õ felhatalmazása alapján, annak biztosítása érdekében, hogy a tengerészek lakóterei tiszták, normálisan

lakhatóak, valamint jól karbantartott állapotúak legyenek. Minden ilyen ellenõrzés eredményeit rögzíteni kell, és

a feljegyzéseket megtekintés céljából elérhetõvé kell tenni.

19. Olyan hajók esetében, ahol felmerül annak szükségessége, hogy – diszkrimináció nélkül – figyelembe vegyék

a különbözõ és eltérõ vallási és társadalmi gyakorlatot követõ tengerészek érdekeit, az illetékes hatóság

a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel történt egyeztetést követõen engedélyezheti a jelen

Elõírástól való, tisztességesen alkalmazott eltéréseket, azzal a feltétellel, hogy az ilyen eltérések nem eredményeznek
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összességükben annál kedvezõtlenebb lehetõségeket nyújtó létesítményeket, mint amelyek a jelen Elõírás

alkalmazásából adódnának.

20. Valamennyi Tagállamnak jogában áll – a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel történt egyeztetést

követõen – ésszerûen indokolt esetben mentességet adni a 200 tonnnánál kisebb bruttó ûrtartalmú hajóknak

– figyelembe véve a hajó méretét, valamint a hajón tartózkodó személyek létszámát – a jelen Elõírás alábbiakban

felsorolt rendelkezéseiben foglalt követelményekkel összefüggésben:

(a) 7(b), 11(d) és 13. bekezdések; és

(b) 9(f) bekezdés, és a 9. bekezdés albekezdései (h)-tól (l)-ig bezárólag, csak a beépített alapterületre vonatkozóan.

21. A jelen Elõírás követelményeire vonatkozóan kizárólag akkor lehet bármiféle mentességet adni, ha a mentesség

megadását a jelen Elõírás kifejezetten engedi, és akkor is csak olyan konkrét körülmények között, amelyek az adott

mentesség megadását egyértelmûen, alapos érvek szerint indokolják, azzal a kikötéssel, hogy a tengerészek

egészsége és biztonsága nem sérülhet.

Útmutató

B3.1 Útmutató –Lakóterek és pihenési körülmények

B3.1.1 Útmutató – Tervezés és építés

1. A hálóhelyiségek és az étkezõhelyiségek külsõ válaszfalait megfelelõen kell szigetelni. Minden gépi berendezés

burkolatát, valamint a hajókonyhák és a hõ termelõdésével járó tevékenységre szolgáló egyéb területek falát alkotó

határoló válaszfalakat megfelelõ szigeteléssel kell ellátni, ahol fennáll annak a lehetõsége, hogy eredõ hõhatások érik

a szomszédos szálláshelyeket vagy átjárókat. Szintén intézkedéseket kell tenni a gõz- vagy melegvíz-elágazóvezetékek

(vagy mindkettõ) hõhatásai ellen való védelem biztosítása érdekében.

2. A kabinokat, étkezõhelyiségeket, pihenõhelyiségeket és a személyzeti helyiségek területén lévõ folyosókat

megfelelõen szigetelni kell a páralecsapódás, illetve a túlmelegedés megelõzése érdekében.

3. A panelek felülete, a válaszfalak és a mennyezet burkolata könnyen tisztán tartható felületû anyagból készüljön. Nem

használhatók olyan szerkezetek, amelyek élõhelyet nyújthatnak a kártevõknek.

4. A kabinok és az étkezõhelyiségek belsõ paneljei, válaszfalainak és mennyezetének burkolata könnyen tisztán tartható,

világos színû legyen, a felület kiképzése pedig tartós, nem mérgezõ anyaggal történjen.

5. A tengerészek elhelyezésére szolgáló valamennyi lakótér padlója jóváhagyott anyagból és kivitelben készüljön,

legyen csúszásmentes felületû, a nedvességnek ellenálló, valamint könnyen tisztán tartható.

6. Amennyiben a padlózat többkomponensû anyagból készül, a falak mentén az illesztéseket résmentes kivitelben kell

elkészíteni.

B3.1.2 Útmutató – Szellõzés

1. A kabinok és az étkezõhelyiségek szellõzõrendszerét ellenõrzés alatt kell tartani annak érdekében, hogy a levegõ

kielégítõ állapotát fenntartsák, valamint minden idõjárási és éghajlati viszony közepette biztosítva legyen a megfelelõ

légmozgás.

2. Az akár központi, akár egyedi egységekbõl álló légkondícionáló rendszereket úgy kell megtervezni, hogy:

(a) a külsõ levegõ állapotához képest kielégítõ hõmérsékletû és relatív páratartalmú levegõt biztosítsanak,

valamennyi légkondícionált területen elégséges számú levegõcserét tegyenek lehetõvé, figyelembe vegyék

a tengeri üzemeltetés sajátos jellemzõit, és ne keltsenek túl nagy zajt, illetve rezgést; és

(b) lehetõvé tegyék a könnyû tisztíthatóságot és fertõtlenítést a fertõzõ betegségek terjedésének

megakadályozása, illetve megfékezése érdekében.

3. A jelen Útmutató fenti bekezdéseiben elõírt légkondícionáló berendezések és egyéb, szellõzést támogató eszközök

üzemeltetéséhez szükséges villamos energia mindig álljon rendelkezésre, ha tengerészek élnek vagy dolgoznak

a hajón, és ha a körülmények ezt megkívánják. Ugyanakkor ezt a villamos energiát a kimaradás esetére szolgáló

tartalék áramforrásból nem szükséges biztosítani.

B3.1.3 Útmutató – Fûtés

1. A tengerészek elhelyezésére szolgáló szálláshelyek fûtésrendszere mindig üzemeljen, ha tengerészek élnek vagy

dolgoznak a hajón, és ha használatát a körülmények megkívánják.

2. Valamennyi olyan hajón, ahol szükség van fûtésrendszerre, a fûtést meleg vízzel, meleg levegõvel, elektromos

árammal, gõzzel vagy ezekkel egyenértékû módon kell megoldani. Ugyanakkor a személyzeti helyiségekben

a hõátvitel anyagaként gõz nem használható. A személyzeti helyiségekben a fûtésrendszer legyen képes kielégítõ

hõmérséklet fenntartására a hajó közlekedése során valószínûsíthetõen elõforduló normális idõjárási és éghajlati

viszonyok közepette. Az ehhez szükséges elõírást az illetékes hatóság határozza meg.
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3. A radiátorokat és egyéb fûtõberendezéseket úgy kell elhelyezni és – amennyiben szükséges – védõburkolattal ellátni,

hogy elkerülhetõ legyen a tûz és egyéb veszélyek kockázata, valamint a bentlakók számára se jelentsenek

kényelmetlenséget.

B3.1.4 Útmutató – Világítás

1. Valamennyi hajón a tengerészek lakótereiben villamos világítást kell biztosítani. Amennyiben a világításhoz nem áll

rendelkezésre két, egymástól független áramforrás, akkor vészvilágítást kell biztosítani megfelelõen kialakított

lámpákkal vagy világítótestekkel.

2. A kabinokban villamos árammal mûködõ olvasólámpát kell felszerelni minden egyes hálóhely fejrésze fölé.

3. A természetes és mesterséges megvilágításra vonatkozó megfelelõ elõírásokat az illetékes hatóságnak kell

meghatároznia.

B3.1.5 Útmutató – Hálóhelyiségek a kabinokban

1. A hajón megfelelõen kell kialakítani és elhelyezni a hálóhelyeket, olyan kényelmessé téve azokat a tengerészek,

valamint az õket esetleg kísérõ partnerük számára, amennyire csak lehetséges.

2. A bentlakók számára az ésszerû mértékû kényelem biztosítása, valamint a rend és a tisztaság fenntartásának

megkönnyítése érdekében a kabinok hálóhelyiségeit illemhelyet is tartalmazó privát fürdõszobával kell tervezni és

felszerelni, amennyiben a hajó mérete, tervezett tevékenysége, illetve szerkezete, belsõ elrendezése alapján ez ésszerû

és kivitelezhetõ.

3. A lehetõségekhez mérten a tengerészek hálóhelyiségeit úgy kell beosztani, hogy az õrszolgálatot ellátó váltások külön

legyenek, és a nappal dolgozó tengerészek ne lakjanak egy helyiségben az õrszolgálatot ellátókkal.

4. Tengerészaltiszti feladatokat ellátó tengerészek esetében két személynél több ne legyen egy hálóhelyiségben

elszállásolva.

5. Megfontolandó az A3.1 Elõírás 9(m) bekezdésében foglalt lehetõség kiterjesztése a második géptisztre, amennyiben

ez kivitelezhetõ.

6. A hálóhelyek, valamint a zárható szekrények, fiókos szekrények és székek által elfoglalt területet is bele kell számítani

a beépített alapterületbe. Nem számítanak azok a kicsi vagy szabálytalan alakú terek, amelyek nem növelik

ténylegesen a szabad mozgásra alkalmas teret, és amelyekben nem lehet bútort elhelyezni.

7. Az ágyak legfeljebb kétszintûek lehetnek; a hajó oldala mentén elhelyezett ágyak esetében nem alakítható ki emeletes

elrendezés ott, ahol a hálóhely fölött oldalablak található.

8. A kétszintes ágy alsó hálóhelye nem lehet a padlótól számítva 30 centiméternél alacsonyabban; a felsõ hálóhelyet az

alsó hálóhely alja és a fedélzeti gerenda alsó éle közötti távolság körülbelül felénél kell elhelyezni.

9. A hálóhelyek vázszerkezete és – ha van ilyen – biztonsági peremdeszkája, jóváhagyott anyagból készüljön, amely

kemény, sima, és nagy valószínûséggel ellenáll a korróziónak és a kártevõknek.

10. Amennyiben a hálóhelyek építéséhez csõvázas szerkezetet használnak, a csöveket teljesen le kell zárni, és mentesnek

kell lenniük a kártevõk által esetleg hozzáférhetõ perforációktól.

11. Valamennyi hálóhelyet el kell látni kényelmes, rugalmas csillapító hatású aljjal rendelkezõ matraccal vagy kombinált

rugalmas csillapító hatású matraccal, beleértve a rugós aljat vagy rugós matracot is. A matrac és a rugalmas csillapító

hatású párnázat jóváhagyott anyagból készüljön. Nem szabad olyan töltõanyagot használni, amelybe a kártevõk nagy

valószínûség szerint megtelepedhetnének.

12. Amennyiben egy hálóhely egy másik fölött helyezkedik el, a felsõ hálóhely alsó matraca, illetve rugós alja alá

pormentes aljat kell illeszteni.

13. A bútorzat sima és kemény anyagból készüljön, amely nem hajlamos a vetemedésre és a korrózióra.

14. A hálóhelyiségek ablakait el kell látni függönnyel vagy azzal egyenértékû árnyékolással az oldalablakok miatt.

15. A hálóhelyiségeket fel kell szerelni tükörrel, egy kis szekrénnyel a tisztálkodószerek számára, egy könyvespolccal és

elegendõ mennyiségû ruhaakasztóval.

B3.1.6 Útmutató – Étkezõhelyiségek

1. Az étkezõk lehetnek közös vagy különálló helyiségek. Az erre vonatkozó döntést a tengerészek és a hajótulajdonosok

képviselõivel történt egyeztetést, valamint az illetékes hatóság jóváhagyását követõen lehet meghozni. Figyelembe

kell venni olyan tényezõket, mint például a hajó mérete és a tengerészek különbözõ kulturális, vallási és szociális

szükségletei.

2. Amennyiben különálló étkezõhelyiségeket kell kialakítani a tengerészek számára, akkor legyenek különálló

étkezõhelyiségek:

(a) a hajóparancsnok és a tisztek; valamint

(b) a tengerészaltisztek és a többi tengerész számára.
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3. A hajókon – a személyhajók kivételével – a tengerészek étkezõhelyiségeinek beépített alapterülete ne legyen kisebb

1,5 négyzetméternél személyenként, ahol is a személyek száma a tervezett befogadóképességben kerül

meghatározásra.

4. Az étkezõhelyiségeket minden hajón annyi asztallal és megfelelõ, rögzített vagy mozgatható székkel kell ellátni,

amennyi elegendõ a helyiségeket egy idõben használó tengerészek várható legnagyobb létszámának

elhelyezésére is.

5. Mindenkor, amikor tengerészek tartózkodnak a hajón, rendelkezésre kell állnia:

(a) egy könnyen megközelíthetõ hûtõszekrénynek, amely az étkezõhelyiség(ek)et használó valamennyi személy

számára elegendõ tárolóhellyel rendelkezik;

(b) forró italok készítésére alkalmas eszközöknek; és

(c) hideg vizet szolgáltató berendezéseknek.

6. Ahol a rendelkezésre álló tálalóhelyiségek nem közelíthetõk meg az étkezõhelyiségekbõl, ott a konyhaedények és

evõeszközök tárolására megfelelõ zárható szekrényeket, az eszközök elmosogatásához pedig megfelelõ

berendezéseket kell biztosítani.

7. Az asztallapok, valamint az ülõhelyek ülõfelületei nedvességálló anyagból készüljenek.

B3.1.7 Útmutató – Szaniterhelyiségek

1. A mosdókagylók és a fürdõkádak megfelelõ méretûek legyenek és olyan jóváhagyott anyagból készüljenek, amelynek

sima felülete nem hajlamos a repedezésre, a lepattogzásra és a korrózióra.

2. Valamennyi illemhely egy egységes, elfogadott minta alapján készüljön, és legyen biztosítva elegendõ öblítõvíz vagy

más egyéb alkalmas öblítési módszer, például levegõ, ami mindig rendelkezésre áll és más rendszerektõl függetlenül

mûködtethetõ.

3. Azok a szaniterhelyiségek, amelyek egynél több személy használatára készülnek, a következõknek feleljenek meg:

(a) a padló jóváhagyott, tartós, nedvességálló anyagból készüljön, és megfelelõ vízelvezetõ hálózattal

rendelkezzen;

(b) a válaszfalak acélból vagy egyéb jóváhagyott anyagból készüljenek, és a fedélzet szintje felett legalább 23

centiméter magasságig vízmentesek legyenek;

(c) a helyiség rendelkezzen megfelelõ világítással, fûtéssel és szellõzéssel;

(d) az illemhelyek a hálóhelyiségektõl és a mosdóktól kényelmes távolságra, de azoktól elkülönítve kerüljenek

kialakításra, anélkül, hogy közvetlenül megközelíthetõk lennének a hálóhelyiségekbõl, vagy a hálóhelyiségeket

az egyéb megközelítési lehetõséggel nem rendelkezõ illemhelyekkel összekötõ átjárókból; jelen követelmény

nem vonatkozik arra az esetre, ha az illemhely két olyan hálóhelyiség között képez egy helyiséget, amelyekben

összesen nem több mint négy tengerész lakik; és

(e) ahol egy helyiségben több illemhely is van, ezek megfelelõ válaszfalakkal legyenek elválasztva egymástól

a diszkréció biztosítása érdekében.

4. A tengerészek részére biztosított mosodai létesítmények legyenek felszerelve:

(a) mosógépekkel;

(b) szárítógépekkel vagy megfelelõen fûtött és szellõztetett szárítószobákkal; és

(c) vasalókkal és vasalódeszkákkal, illetve azokkal egyenértékû eszközökkel.

B3.1.8 Útmutató – betegszobák

1. A betegszobákat úgy kell megtervezni, hogy lehetõvé tegyék a konzultációt és az orvosi elsõsegélynyújtást, valamint

elõsegítsék a fertõzõ betegségek terjedésének megelõzését.

2. A bejárat, a hálóhelyek, a világítás, a szellõzés, a fûtés és a vízellátás elhelyezését, elrendezését úgy kell megtervezni,

hogy biztosítsa a betegek kényelmét és megkönnyítse kezelésüket.

3. A betegszobai hálóhelyek szükséges számát az illetékes hatóságnak kell elõírnia.

4. Vagy a betegszoba részeként, vagy annak közvetlen közelében külön szaniterhelyiséget kell biztosítani

a betegszobában elhelyezettek kizárólagos használatára. Az ilyen betegszoba tartalmazzon legalább egy illemhelyet,

egy mosdókagylót, és egy fürdõkádat vagy zuhanyzót.

B3.1.9 Útmutató – Egyéb létesítmények

1. Amennyiben a gépszemélyzet részére külön öltözõhelyiségek állnak rendelkezésre, azokat:

(a) a géptéren kívül, de onnan könnyen megközelíthetõ helyen kell elhelyezni; és

(b) személyes használatra szolgáló, zárható öltözõszekrényekkel kell ellátni, valamint fürdõkádakkal, zuhanyzókkal

vagy mindkettõvel, továbbá meleg és hideg folyó édesvízzel ellátott mosdókagylókkal.
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B3.1.10 Útmutató – Ágynemû, konyhaedények és evõeszközök, valamint egyéb rendelkezések

1. Valamennyi Tagállam vegye fontolóra a következõ alapelvek alkalmazását:

(a) a tiszta ágynemût és az edényeket, evõeszközöket a hajótulajdonos bocsássa rendelkezésre valamennyi

tengerész számára, hogy azokat a hajón teljesített szolgálatuk ideje alatt a fedélzeten használják, a tengerészek

pedig legyenek felelõsek ezen javaknak a hajóparancsnok által meghatározott idõpontokban, valamint a hajón

teljesített szolgálati idejük lejártával egyidejûleg történõ visszaszolgáltatásáért;

(b) az ágynemû jó minõségû legyen, a tányérok, csészék és egyéb evõeszközök pedig jóváhagyott anyagokból

készüljenek, amelyeket könnyû tisztítani; és

(c) a törülközõket, a szappant és a toalettpapírt a hajótulajdonos biztosítsa valamennyi tengerész számára.

B3.1.11 Útmutató –Pihenési körülmények, valamint a levelezést és a hajólátogatást érintõ intézkedések

1. A pihenési körülményeket és szolgáltatásokat gyakran felül kell vizsgálni, hogy megfelelõségük biztosítva legyen,

különös tekintettel a tengerészek változó szükségleteire, amelyek a technika, az üzemeltetés terén, vagy a hajózási ipar

egyéb területein bekövetkezett fejleményekbõl fakadnak.

2. A pihenõhelyiségek berendezése tartalmazzon legalább egy könyvespolcot, valamint olvasásra, írásra és – ahol

kivitelezhetõ – társasjátékok játszására szolgáló alkalmatosságokat.

3. A pihenõhelyiségek tervezésével kapcsolatban az illetékes hatóság vizsgálja meg a büfé létesítésének lehetõségét.

4. Szintén megvizsgálandó az alábbi lehetõségeknek a tengerészek számára térítésmentesen történõ biztosítása, ahol ez

kivitelezhetõ:

(a) dohányzóhelyiség;

(b) televíziózás és rádiómûsorok hallgatása;

(c) filmvetítések, az utazás hosszúságának megfelelõ mennyiségû filmbõl álló készlettel, amelyet – szükség

szerint – ésszerû idõközönként le kell cserélni;

(d) sportfelszerelések, beleértve a testedzõ gépeket, asztali játékokat és fedélzeti játékokat is;

(e) úszásra alkalmas létesítmények, ahol ez lehetséges;

(f) szakmai és egyéb könyveket is tartalmazó könyvtár, amelynek készlete az utazás hosszúságának megfelelõ

nagyságú, és a készletet elfogadható idõközönként lecserélik;

(g) szabadidõs kézmûves tevékenységekre alkalmas létesítmények;

(h) villamos készülékek, így például rádió, televízió, képmagnó, DVD/CD-lejátszó, személyi számítógép és szoftver,

valamint felvételre és lejátszásra alkalmas kazettás magnetofon;

(i) ahol ez helyénvaló, bárok biztosítása a fedélzeten a tengerészek számára, hacsak ez nem ellentétes az adott

nemzeti, vallási vagy társadalmi szokásrendszerrel; és

(j) ésszerû hozzáférés a hajót a szárazfölddel összekapcsoló telefonvonalhoz, valamint – ahol ilyen van – az

e-mailezési és internetezési lehetõséghez, azzal a kikötéssel, hogy az ezen szolgáltatások használata fejében

esetleg fizetendõ díjaknak ésszerû mértékûnek kell lenniük.

5. Mindent meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a tengerészek leveleinek továbbítása a lehetõ

legmegbízhatóbb és leggyorsabb legyen. Megfontolandó az is, hogy intézkedések történjenek arra nézve, hogy

a tengerészek mentesülhessenek az extra postaköltség megfizetése alól, amennyiben önhibájukon kívül a leveleket új

címre átirányítva kell kézbesíteni.

6. Megfontolandó olyan intézkedések bevezetése, amelyek – valamennyi vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabály

fenntartásával – biztosítják, hogy minden olyan esetben, amikor ez lehetséges és ésszerûen elfogadható,

a tengerészek mihamarabb engedélyt kapjanak arra, hogy látogatóként fogadják a hajójuk fedélzetén a partnereiket,

rokonaikat és barátaikat, ha a hajó kiköt. Ezen intézkedéseknek meg kell felelniük a biztonsági ellenõrzésekre

vonatkozó valamennyi kívánalomnak.

7. Megfontolandó, hogy a tengerészek lehetõséget kapjanak arra, hogy alkalmanként egy-egy útra elkísérje õket

a partnerük, amennyiben ez kivitelezhetõ és ésszerûen elfogadható. E partnereknek rendelkezniük kell megfelelõ

baleset- és betegbiztosítással; a hajótulajdonos adjon meg minden segítséget a tengerészeknek az ilyen biztosítások

megkötéséhez.

B3.1.12 Útmutató – A zaj- és rezgésterhelés megelõzése

1. Az elhelyezésre szolgáló, a szabadidõs, valamint az étkeztetésre szolgáló létesítmények a lehetõ legtávolabb legyenek

elhelyezve a hajtógépektõl, a kormánygéptértõl, a fedélzeti csörlõktõl, a szellõzõ-, fûtõ- és légkondícionáló

berendezésektõl, valamint az egyéb zajos gépektõl és felszerelésektõl.

2. Hangszigetelést vagy egyéb megfelelõ hangelnyelõ anyagokat kell alkalmazni a válaszfalak, mennyezetek és padlók

burkolatánál és felületi kiképzésénél a zajos helyiségekben, továbbá önzáró, zajszigetelõ ajtókat a gép berendezések

elhelyezésére szolgáló helyiségekben.

2304 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 30. szám



3. A géptereket és gépek elhelyezésére szolgáló egyéb helyiségeket – amennyiben ez kivitelezhetõ – hangszigetelt

központi vezérlõhelyiségekkel kell felszerelni a gépszemélyzet számára. A munkaterületeket, így például a gépjavító

mûhelyt, amennyire csak lehet, szigeteléssel kell védeni a géptér általános zajától, és intézkedni kell a gépek

üzemeltetése során keletkezõ zaj csökkentésérõl.

4. A munka- és lakóterületek megengedett zajszintje feleljen meg a zajterhelésnek való kitettség szintjeirõl szóló,

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által kiadott nemzetközi irányelveknek – beleértve a Nemzetközi Munkaügyi

Szervezet által 2001-ben kiadott, Környezeti tényezõk a munkahelyen (Ambient factors in the workplace) címû eljárási

kézikönyvben foglalt irányelveket is –, továbbá amennyiben ez alkalmazható, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

ajánlásaiban foglalt konkrét védelmi szinteknek is, valamint bármely késõbbi, módosításokat vagy kiegészítéseket

tartalmazó jogi okmányoknak is a hajókon elfogadható zajszintek vonatkozásában. A vonatkozó jogi aktus egy-egy

angol nyelvû vagy a hajón használatos munkanyelven lévõ példányát a hajón kell tartani, és hozzáférhetõvé kell tenni

a tengerészek számára.

5. A lakó-, pihenõ-, illetve étkeztetésre szolgáló helyiségeket nem szabad túlzott rezgésnek kitenni.

Szabály

3.2 Szabály – Élelmezés és étkeztetés

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek számára jó minõségû élelmiszer és ivóvíz álljon rendelkezésre szabályozott

higiéniai körülmények között

1. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajókon megfelelõ minõségû, tápértékû és

mennyiségû élelmiszert és ivóvizet szállítsanak és szolgáljanak fel, amelynek megfelelõen fedeznie kell a hajó

élelmiszer- és ivóvízigényét, valamint figyelembe kell vennie a kulturális és vallási különbségeket.

2. A hajón szolgáló tengerészeket szerzõdésük idõtartama alatt térítésmentesen kell élelmiszerrel ellátni.

3. A hajószakácsként alkalmazott tengerészeknek, akik felelõsek az ételek elkészítéséért, megfelelõ képzettséggel és

végzettséggel kell rendelkezniük a hajón betöltött pozíciójuk elfoglalásához.

Elõírás

A3.2 Elõírás – Élelmezés és étkeztetés

1. Valamennyi Tagállam köteles olyan jogszabályokat, illetve egyéb intézkedéseket érvénybe léptetni, amelyek

minimálisan betartandó elõírásokat állapítanak meg az adott Tagállam lobogója alatt közlekedõ hajók tekintetében az

élelmiszer és az ivóvíz mennyiségét és minõségét, valamint a tengerészeknek felszolgált ételekre vonatkozó

étkeztetési elõírásokat illetõen; továbbá valamennyi Tagállam köteles oktatási tevékenységet folytatni a jelen

bekezdésben hivatkozott elõírások mind szélesebb körû ismeretének és alkalmazásának elõmozdítása érdekében.

2. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajók megfeleljenek az alábbiakban

felsorolt, minimálisan betartandó elõírásoknak:

(a) az élelmiszer- és ivóvízkészletek legyenek megfelelõek a mennyiség, tápérték, minõség és változatosság

szempontjából, tekintetbe véve a hajón tartózkodó tengerészek számát, vallási szükségleteit és kulturális

szokásait az élelmiszerekre vonatkozóan, valamint az utazás hosszúságát és természetét;

(b) az étkeztetési részleg elrendezése és felszerelése olyan legyen, ami lehetõvé teszi a tengerészek ellátását

megfelelõ, változatos és tápláló ételekkel, amelyeket higiénikus körülmények között készítenek el és szolgálnak

fel; és

(c) az étkeztetési részleg személyzete rendelkezzen a pozíciója betöltéséhez szükséges, megfelelõ képzettséggel,

vagy kapja meg a megfelelõ kioktatást.

3. A hajótulajdonosok kötelesek biztosítani, hogy a hajószakácsként szerzõdtetett tengerészek az érintett Tagállam

jogszabályaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelõen rendelkezzenek a megfelelõ képzettséggel és

végzettséggel, és minõsüljenek alkalmasnak a pozíció betöltésére.

4. A jelen Elõírás 3. bekezdése értelmében rögzített követelmények foglalják magukban az illetékes hatóság által

jóváhagyott vagy elismert képzési tanfolyam elvégzését, amely tanfolyamnak legyen része a gyakorlati

szakácsmûvészet, az élelmiszer- és személyi higiénia, az élelmiszertárolás, a készletgazdálkodás, a környezetvédelem,

valamint az étkeztetésre vonatkozó egészségügyi és munkavédelmi szabályok.

5. A tíz fõnél kevesebb elõírt személyzettel üzemelõ hajók esetében – amelyeknél a személyzet létszámából vagy a hajó

kereskedelmi tevékenységének jellegébõl adódóan az illetékes hatóság eltekinthet a teljeskörûen képesített szakács

szerzõdtetésének követelményétõl – csak olyan személyek foglalkozhatnak élelmiszer-feldolgozással a hajókonyhán,

akik kiképzésben vagy kioktatásban részesültek többek között az élelmiszer- és személyi higiéniának, valamint az

élelmiszerkezelésnek és -tárolásnak a hajókon érvényes szabályaira vonatkozóan.
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6. Kivételes esetben, kényszerítõ erejû körülmények között az illetékes hatóság felmentést adhat ki, amely lehetõvé teszi

egy nem teljeskörûen képesített szakács alkalmazását valamely meghatározott hajón, mégpedig valamely

meghatározott és korlátozott idõszakra vonatkozóan, vagy a legközelebbi alkalmas érintett kikötõig, vagy egy

hónapnál nem hosszabb idõtartamra, mindezt azzal a feltétellel, hogy az a személy, akinek a részére a felmentést

kibocsátották, már kiképzésben vagy kioktatásban részesült többek között az élelmiszer- és személyi higiéniának,

valamint az élelmiszerkezelésnek és -tárolásnak a hajókon érvényes szabályaira vonatkozóan.

7. A megfelelõség folyamatos fenntartására szolgáló, az 5. Fejezetben megfogalmazott eljárásokkal összhangban az

illetékes hatóság köteles megkövetelni, hogy a hajóparancsnok által vagy az õ felhatalmazása alapján olyan

ellenõrzések folyjanak a hajókon, amelyek gyakoriak, jól dokumentáltak, és kiterjednek a következõkre:

(a) az élelmiszer- és ivóvízkészletekre;

(b) az élelmiszer és az ivóvíz tárolására és kezelésére használt valamennyi területre és felszerelésre; és

(c) az ételek elkészítésére és felszolgálására használt hajókonyhai és egyéb felszerelésekre.

8. Olyan tengerész, aki nem töltötte be a 18. életévét, hajószakácsként nem alkalmazható, nem szerzõdtethetõ, és nem is

dolgozhat ilyen beosztásban.

Útmutató

B3.2 Útmutató – Élelmezés és étkeztetés

B3.2.1 Útmutató – Ellenõrzések, oktatás, kutatás és publikációs tevékenység

1. Az illetékes hatóság – együttmûködve egyéb megfelelõ ügynökségekkel és szervezetekkel – gyûjtsön naprakész

információkat a táplálkozástudomány tárgykörébõl és az élelmiszerek beszerzési, tárolási, minõségmegõrzési, fõzési

és tálalási módszereirõl, különös tekintettel a hajók fedélzetén történõ étkeztetés követelményeire. Ezeket az

információkat térítésmentesen vagy ésszerû áron elérhetõvé kell tenni a hajókra való élelmiszerkészletek és

felszerelések gyártói és kereskedõi részére, a hajóparancsnokok, eleségtárosok, szakácsok részére, valamint

a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezetei részére. E célból a propaganda megfelelõ formáit kell

használni, így például kézikönyveket, brosúrákat, plakátokat, táblázatokat, vagy kereskedelmi folyóiratokban

elhelyezett hirdetéseket.

2. Az illetékes hatóság adjon ki ajánlásokat az élelmiszerpazarlás elkerülése, a megfelelõ higiéniai elõírások

fenntartásának elõsegítése, valamint a lehetõ legkellemesebb munkakörülmények biztosítása érdekében.

3. Az illetékes hatóság a megfelelõ ügynökségekkel és szervezetekkel közösen dolgozza ki az oktatási segédanyagokat és

a fedélzeti tájékoztató anyagokat a megfelelõ élelmiszerellátás és étkeztetési szolgáltatás biztosításának módszereit

illetõen.

4. Az illetékes hatóság szoros együttmûködésben dolgozzon a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett

szervezeteivel, valamint az élelmiszerekkel és az egészségüggyel foglalkozó nemzeti, illetve helyi hatóságokkal,

továbbá szükség szerint vegye igénybe ezen hatóságok szolgálatait.

B3.2.2 Útmutató – Hajószakácsok

1. Egy tengerész csak akkor legyen hajószakácsnak minõsíthetõ, amennyiben:

(a) legalább az illetékes hatóság által elõírandó minimális ideig szolgált a tengeren, mely idõszak azonban

különbözõ is lehet, figyelembe véve a meglévõ releváns végzettséget, illetve munkatapasztalatot;

(b) az illetékes hatóság által elõírt vizsgát letette, vagy azzal egyenértékû vizsgát tett valamely jóváhagyott

szakácsképzõ tanfolyamon.

2. Az elõírt vizsgát levezetheti, továbbá a bizonyítványt kiadhatja közvetlenül az illetékes hatóság, vagy az illetékes

hatóság ellenõrzése mellett valamely jóváhagyott, szakácsképzést folytató iskola is.

3. Az illetékes hatóság gondoskodjon arról, hogy – amennyiben ez helyénvaló – elismerésre kerüljenek a jelen

Egyezményt vagy a hajószakácsok képesítésérõl szóló 1946. évi (69. sz.) egyezményt ratifikáló egyéb Tagállamok által

kiadott, illetve egyéb jóváhagyott testületek által kiadott, hajószakács-képesítést igazoló bizonyítványok.

4. FEJEZET – EGÉSZSÉGVÉDELEM, ORVOSI ELLÁTÁS, JÓLÉTI ELLÁTÁS ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI

VÉDELEM
Szabály

4.1 Szabály – Orvosi ellátás a hajón és a parton

Cél: A tengerészek egészségének védelme és az orvosi ellátáshoz való mielõbbi hozzáférésük biztosítása a hajó

fedélzetén és a parton

1. Valamennyi Tagállam köteles gondoskodni arról, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajókon valamennyi tengerész

egészségének védelme megfelelõ intézkedésekkel biztosítva legyen, és a hajón történõ munkavégzés ideje alatt

valamennyien hozzájussanak az azonnali és megfelelõ orvosi ellátáshoz.

2306 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 30. szám



2. A jelen Szabály 1. bekezdése értelmében biztosítandó egészségvédelmet és ellátást elvi szabály szerint térítés nélkül

kell a tengerészek rendelkezésére bocsátani.

3. Valamennyi Tagállam köteles gondoskodni arról, hogy a területén közlekedõ hajókon lévõ, azonnali orvosi ellátásra

szoruló tengerészek hozzáférhessenek az adott Tagállam szárazföldi egészségügyi létesítményeihez.

4. A fedélzeti egészségvédelemnek és orvosi ellátásnak a Szabályzatban rögzített követelményei között az olyan

intézkedésekre vonatkozó elõírások is megtalálhatók, amely intézkedéseknek az a céljuk, hogy a tengerészek részére

biztosítsák a szárazföldi munkások számára általában elérhetõ egészségvédelemmel és orvosi ellátással a lehetõ

legnagyobb mértékben megegyezõ szolgáltatásokat.

Elõírás

A4.1 Elõírás – Orvosi ellátás a hajó fedélzetén és a parton

1. Valamennyi Tagállam köteles gondoskodni arról, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajók fedélzetén dolgozó

tengerészek egészségvédelmét és orvosi ellátását – az alapvetõ fogászati ellátást is beleértve – biztosító olyan

intézkedéseket foganatosítson, amelyek:

(a) biztosítják, hogy a tengerészek vonatkozásában alkalmazásra kerüljön valamennyi, a feladataik szempontjából

releváns, foglalkozási egészségvédelemre és orvosi ellátásra vonatkozó általános rendelkezés, valamint

valamennyi, kifejezetten a hajófedélzeten végzett munkára vonatkozó speciális rendelkezés;

(b) biztosítják, hogy a tengerészek részére rendelkezésre álljanak a szárazföldi munkások számára általában

elérhetõ egészségvédelemmel és orvosi ellátással a lehetõ legnagyobb mértékben megegyezõ szolgáltatások,

beleértve a szükséges gyógyszerekhez, diagnózis és kezelés céljára szolgáló orvosi felszerelésekhez és

létesítményekhez, valamint orvosi információkhoz és orvosi szakértelemhez való mielõbbi hozzáférést is;

(c) feljogosítják a tengerészeket, hogy az érintett kikötõkben – amennyiben ez a gyakorlatban kivitelezhetõ –

késedelem nélkül felkeressenek valamely képzett orvost vagy fogászt;

(d) biztosítják, hogy a tengerészek a hajó fedélzetén, illetve idegen kikötõben partra szállva térítés nélkül vehessék

igénybe az orvosi ellátást és az egészségvédelmi szolgáltatásokat, olyan mértékben, amennyire ez a Tagállam

nemzeti jogszabályaival és gyakorlatával összeegyeztethetõ; és

(e) nem korlátozódnak beteg vagy sérült tengerészek kezelésére, hanem megelõzõ jellegû intézkedéseket, így

például az egészséges életmód elõsegítését célzó, illetve egészséges életmódra nevelõ programokat is

tartalmaznak.

2. Az illetékes hatóság köteles az orvosi jelentéshez rendszeresített szabványos ûrlapot bevezetni a hajóparancsnokok,

illetve az érintett szárazföldi és fedélzeti egészségügyi személyzet általi használatra. Kitöltés után az ûrlapot és

tartalmát bizalmasan kell kezelni, és csak a tengerészek orvosi kezelésének elõsegítésére szabad felhasználni.

3. Valamennyi Tagállam köteles olyan jogszabályokat hozni, amelyek lefektetik az adott Tagállam lobogója alatt

közlekedõ hajókon a fedélzeti kórházi és orvosi ellátási létesítményekre, felszerelésekre, valamint a képzésre

vonatkozó követelményeket.

4. A nemzeti jogszabályoknak legalább az alábbiakban felsorolt követelmények teljesülését kell biztosítaniuk:

(a) minden hajón lennie kell gyógyszerszekrénynek, orvosi felszereléseknek és orvosi kézikönyvnek, amelyek

részletes követelményeit az illetékes hatóság köteles elõírni, az elõírtak betartását pedig rendszeresen

ellenõrizni; a nemzeti követelményekben figyelembe kell venni a hajó típusát, a fedélzeten tartózkodó

személyek számát, valamint az utak természetét, rendeltetési állomását és idõtartamát, továbbá a vonatkozó

nemzeti és nemzetközi ajánlott egészségügyi elõírásokat;

(b) a 100 vagy több személyt szállító, rendszeresen három napnál hosszabb idõtartamú nemzetközi utakat

megtevõ hajókon képzett orvosnak kell lennie, aki felelõs az orvosi ellátás biztosításáért; a nemzeti

jogszabályokban, illetve rendelkezésekben azt is meg kell határozni, hogy milyen egyéb hajókon kell kötelezõ

jelleggel orvost alkalmazni, figyelembe véve egyebek mellett olyan tényezõket, mint az utak idõtartama,

természete és körülményei, valamint a fedélzeten lévõ tengerészek száma;

(c) azon hajók esetében, amelyeknek a fedélzetén nincs orvos, meg kell követelni vagy azt, hogy a fedélzeten

legyen legalább egy olyan tengerész, aki a szokásos feladatai részeként felelõs az orvosi ellátásáért és

a gyógyszerek beadásáért, vagy pedig azt, hogy a fedélzeten legyen legalább egy olyan tengerész, aki ki van

képezve az orvosi elsõsegélynyújtásra; a fedélzeten az orvosi ellátás biztosításával megbízott, orvosi

végzettséggel nem rendelkezõ személyeknek e felelõsségvállalását megelõzõen kielégítõ módon el kell

végezniük valamely olyan orvosi ellátást oktató képzést, amely megfelel a módosított a tengerészek

képzésérõl, képesítésérõl és az õrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi Nemzetközi Egyezmény (a továbbiakban:

STCW) követelményeinek; az orvosi elsõsegélynyújtással megbízott tengerészeknek e felelõsségvállalását
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megelõzõen kielégítõ módon el kell végezniük valamely olyan orvosi elsõsegélynyújtó tanfolyamot, amely

megfelel az STCW követelményeinek; a nemzeti jogszabályokban meg kell határozni a jóváhagyott képzések

elvárt szintjét, figyelembe véve egyebek mellett olyan tényezõket, mint az utak idõtartama, természete és

körülményei, valamint a fedélzeten lévõ tengerészek száma; és

(d) az illetékes hatóság egy elõzetesen megszervezett rendszer segítségével köteles biztosítani, hogy a rádión vagy

mûholdas távközlési rendszeren keresztül közvetített orvosi tanácsadás lehetõsége, beleértve a szakorvosi

tanácsadást is, a nap 24 órájában rendelkezésre álljon a tengeren közlekedõ hajók részére; az orvosi tanácsadás

– beleértve az orvosi jellegû üzeneteknek a hajó, valamint a szárazföldi tanácsadók közötti, rádión vagy

mûholdas távközlési rendszeren keresztül történõ közvetítését is – térítésmentesen hozzáférhetõ kell legyen

valamennyi hajó számára, függetlenül attól, hogy milyen lobogó alatt közlekedik.

Útmutató

B4.1 Útmutató – Orvosi ellátás a hajó fedélzetén és a parton

B4.1.1 Útmutató – Orvosi ellátás biztosítása

1. A hajóorvos alkalmazására nem kötelezett hajók fedélzetén biztosított orvosi ellátáshoz szükséges képzettség

szintjének meghatározásakor az illetékes hatóság támassza az alábbi követelményeket:

(a) azokon a hajókon, amelyek normális esetben nyolc órán belül el tudják érni a megfelelõ képzettséggel

rendelkezõ orvosi ellátást és egészségügyi létesítményeket, legyen legalább egy olyan kijelölt tengerész, aki

rendelkezik az STCW által megkövetelt, jóváhagyott orvosi elsõsegélynyújtási képzettséggel, és a képzettsége

lehetõvé teszi számára, hogy a hajó fedélzetén várhatóan elõforduló balesetek, illetve betegségek esetében

azonnal hatékony intézkedéseket tegyen, valamint fel tudja használni a rádión vagy mûholdas távközlési

rendszeren keresztül kapott orvosi tanácsokat; és

(b) valamennyi egyéb hajón legyen legalább egy olyan kijelölt tengerész, aki rendelkezik az STCW által

megkövetelt, jóváhagyott orvosi ellátási képzettséggel – amely magában foglalja a gyakorlati képzést, valamint

az életmentõ technikákra, például az intravénás kezelésre való kiképzést is –, és a képzettsége lehetõvé teszi az

érintett személy számára azt, hogy hatékonyan részt vegyen a tengeren közlekedõ hajóknak való orvosi

segítségnyújtás céljából kidolgozott, koordinált programokban, és azt, hogy a betegeknek, illetve sérülteknek

kielégítõ színvonalú orvosi ellátást nyújtson olyan hosszú ideig, ameddig várhatóan a hajó fedélzetén

tartózkodnak.

2. A jelen Útmutató 1. bekezdésében említett képzés a következõ dokumentumok legfrissebb kiadásainak tartalmán

alapuljon: Nemzetközi Egészségügyi Útmutató Tengeri Hajók Számára (International Medical Guide for Ships),

Veszélyes árukkal kapcsolatos baleseteknél használatos orvosi elsõsegély-kézikönyv (Medical First Aid Guide for Use in

Accidents Involving Dangerous Goods), Útmutató dokumentum – Nemzetközi tengerészeti képzési kézikönyv

(Document for Guidance – An International Maritime Training Guide), a Nemzetközi Kódjelzések Könyve (International

Code of Signals) orvosi része, valamint a hasonló nemzeti kézikönyvek.

3. A jelen Útmutató 1. bekezdésében említett személyek, valamint mindazon egyéb tengerészek, akiktõl ezt az illetékes

hatóság megköveteli, körülbelül öt éves idõközönként vegyenek részt az ismeretfelújító tanfolyamokon, minthogy ez

lehetõvé teszi számukra, hogy szinten tartsák, illetve bõvítsék tudásukat és képességeiket, valamint lépést tartsanak az

új szakmai fejleményekkel.

4. A gyógyszerszekrényt és tartalmát, valamint a fedélzeten lévõ orvosi felszereléseket és orvosi kézikönyvet

megfelelõen karban kell tartani, azokat az illetékes hatóság által kinevezett felelõs személyeknek szabályos,

12 hónapot meg nem haladó idõközönként ellenõrizniük kell, az ilyen ellenõrzés keretében biztosítva azt, hogy

valamennyi gyógyszer címkézése, lejárati ideje és tárolási körülményei, valamint használati utasítása megvizsgálásra

került, és a felszerelés valamennyi darabja a megkívánt módon mûködik. A hajókon országos szinten használt orvosi

kézikönyv elfogadása, illetve módosítása során, valamint a gyógyszerszekrény tartalmának és az orvosi felszerelések

körének meghatározása során az illetékes hatóság vegye figyelembe az ezen a területen létezõ nemzetközi

ajánlásokat, beleértve a Nemzetközi Egészségügyi Útmutató Tengeri Hajók Számára (International Medical Guide for

Ships) legfrissebb kiadását, valamint a jelen Útmutató 2. bekezdésében említett egyéb útmutatókat is.

5. Amennyiben valamely veszélyesnek minõsített rakomány nem szerepel a Veszélyes árukkal kapcsolatos baleseteknél

használatos orvosi elsõsegély-kézikönyv (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods)

legfrissebb kiadásában, akkor az érintett anyagok természetére, a lehetséges kockázatokra, a szükséges személyi

védõfelszerelésekre, az alkalmazható egészségügyi eljárásokra és a specifikus ellenszerekre vonatkozó, szükséges

információkat hozzáférhetõvé kell tenni a tengerészek számára. A hivatkozott specifikus ellenszerek és személyi

védõfelszerelések mindig legyenek a fedélzeten, amikor veszélyes árut szállítanak. A szükséges információk legyenek
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egybefoglalva a hajó munkavédelemre és munkahelyi egészségügyre vonatkozó – a 4.3 Szabályban, valamint

a Szabályzat kapcsolódó rendelkezéseiben ismertetett – iránymutatásaival és programjaival.

6. Valamennyi hajón álljon rendelkezésre egy teljes és naprakész lista azokról a rádióállomásokról, amelyektõl orvosi

tanácsadást lehet kérni; továbbá amennyiben a hajó fel van szerelve mûholdas távközlési rendszerrel, akkor álljon

rendelkezésre rajta egy naprakész és teljes lista azokról a parti földi állomásokról, amelyektõl orvosi tanácsadást lehet

kérni. A fedélzeti orvosi ellátásért, illetve orvosi elsõsegélynyújtásért felelõs tengerészek legyenek kiképezve a hajó

orvosi kézikönyvének, valamint a Nemzetközi Kódjelzések Könyve (International Code of Signals) legújabb kiadása

orvosi részének a használatára, hogy ezáltal képessé váljanak megérteni, milyen típusú információra van szüksége

a tanácsadó orvosnak, valamint megérteni a kapott orvosi tanácsot is.

B4.1.2 Útmutató – Orvosi jelentésekhez rendszeresített ûrlap

1. A tengerészektõl a jelen Szabályzat A. része értelmében megkövetelt, orvosi jelentéshez rendszeresített szabványos

ûrlapot úgy kell megtervezni, hogy betegség, illetve sérülés esetén az megkönnyítse az egyes tengerészekre

vonatkozó egészségügyi, illetve egészségüggyel kapcsolatos információk kicserélését a hajó és a szárazföld között.

B4.1.3 Útmutató – Orvosi ellátás a parton

1. A tengerészek kezelésére szolgáló szárazföldi egészségügyi létesítményeknek meg kell felelniük rendeltetési

céljaiknak. Az orvosoknak, fogászoknak és az egészségügyi személyzet további tagjainak megfelelõen képzettnek kell

lenniük.

2. Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a kikötõkben tartózkodó tengerészek hozzáférjenek a következõ

szolgáltatásokhoz:

(a) a betegségek és sérülések ambuláns kezeléséhez;

(b) szükség esetén kórházi kezeléshez; és

(c) a fogorvosi kezelésre szolgáló létesítményekhez, különösen sürgõs esetekben.

3. Megfelelõ intézkedéseket kell hozni a betegségben szenvedõ tengerészek kezelésének megkönnyítésére. Így

különösen azt kell biztosítani, hogy a tengerészeket mielõbb felvegyék a szárazföldi klinikákra és kórházakba, minden

nehézség nélkül, valamint függetlenül a nemzetiségüktõl és vallási meggyõzõdésüktõl, ezen felül amennyiben

lehetséges, szükség esetén biztosítani kell a kezelésük folytatását a számukra elérhetõ egészségügyi létesítmények

által nyújtott lehetõségek kiegészítése céljából.

B4.1.4 Útmutató – Orvosi segítségnyújtás más hajóknak, illetve nemzetközi együttmûködés

1. Valamennyi Tagállamnak alaposan fontolóra kell vennie az egészségvédelem és az orvosi ellátás területén folytatott

segítségnyújtásra, programokra és kutatásra irányuló nemzetközi együttmûködésben való részvétele lehetõségeit. Ez

az együttmûködés a következõket foglalhatja magában:

(a) a felkutatási és mentési intézkedések fejlesztése és koordinálása, valamint a fedélzeten súlyosan

megbetegedett vagy megsérült személyek számára a mielõbbi orvosi segítség és tengeri evakuálás

megszervezése, olyan eszközökkel, mint például a hajók helyzetét rendszeres idõközönként jelentõ rendszerek,

a mentést koordináló központok, illetve a sürgõsségi helikopterszolgálatok, összhangban a tengeri

felkutatásról és mentésrõl szóló módosított 1979. évi nemzetközi egyezmény (International Convention on

Maritime Search and Rescue), valamint a Nemzetközi légi és tengeri felkutatási és mentési kézikönyv (IAMSAR,

International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual) rendelkezéseivel;

(b) valamennyi, a fedélzetén orvost alkalmazó hajó optimális felhasználása, valamint a tengeren olyan hajók

állomásoztatása, amelyek alkalmasak kórházi ellátás nyújtására és rendelkeznek mentési lehetõségekkel;

(c) a tengerészek számára sürgõsségi orvosi ellátás biztosítása céljából világszerte rendelkezésre álló orvosok és

egészségügyi ellátó létesítmények nemzetközileg kezelt listájának összeállítása és karbantartása;

(d) a tengerészek partra szállítása sürgõsségi kezelés céljából;

(e) a külföldön kórházba került tengerészek repatriálása a lehetõ legkorábbi idõpontban, az adott esetért felelõs

orvosok szaktanácsának megfelelõen, amely figyelembe veszi az érintett tengerész kívánságait és

szükségleteit is;

(f) személyes segítség megszervezése a tengerészek repatriálásának folyamán, az adott esetért felelõs orvosok

szaktanácsának megfelelõen, amely figyelembe veszi az érintett tengerész kívánságait és szükségleteit is;

(g) konkrét lépések megtétele a tengerészeknek szánt egészségügyi központok felállítására, azzal a céllal, hogy

ezek:

(i) kutatást végezzenek a tengerészek egészségügyi állapotával, orvosi kezelésével és megelõzõ jellegû

orvosi ellátásával kapcsolatban; és

(ii) az orvosi és egészségügyi szolgáltató személyzetet kiképezzék a tengerészeti orvostudományban;
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(h) a tengerészek foglalkozási baleseteire, megbetegedéseire és haláleseteire vonatkozó statisztikai adatok

gyûjtése és kiértékelése, valamint a statisztikák integrálása és harmonizálása a más egyéb kategóriákba tartozó

dolgozók foglalkozási baleseteire és megbetegedéseire vonatkozó statisztikák bármely meglévõ országos

rendszerével;

(i) a technikai információk, képzési anyagok és kiképzõ személyzet nemzetközi cseréjének megszervezése,

valamint nemzetközi képzési tanfolyamok, szemináriumok és munkacsoportok szervezése;

(j) speciális gyógyító, illetve megelõzõ jellegû egészségügyi és orvosi szolgáltatások biztosítása valamennyi

tengerész számára a kikötõkben, vagy az általános egészségügyi, orvosi és rehabilitációs szolgáltatásokhoz való

hozzáférés biztosítása a számukra; és

(k) az elhunyt tengerészek holtteste vagy hamvai repatriálásának megszervezése, összhangban a legközelebbi

rokonok kívánságaival, a lehetõ leghamarabbi idõpontban.

2. A tengerészek egészségvédelmének és orvosi ellátásának területén folytatott nemzetközi együttmûködésnek

a Tagállamok közötti kétoldalú vagy többoldalú megegyezéseken, illetve konzultációkon kell alapulnia.

B4.1.5 Útmutató – A tengerészek eltartott családtagjai

1. Valamennyi Tagállam hozzon intézkedéseket arra nézve, hogy a tengerészeknek az adott Tagállam területén lakó

eltartott családtagjai számára megfelelõ és kielégítõ orvosi ellátást nyújthasson, addig is, amíg létre nem hoz egy olyan

orvosi ellátószolgálatot, amelynek hatálya alá általában a dolgozók és azok eltartott családtagjai tartoznak, ha ilyen

szolgáltatás az adott Tagállamban jelenleg nem létezik; továbbá tájékoztassa a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalt az

e célból hozott intézkedésekrõl.

Szabály

4.2 Szabály – A hajótulajdonosok felelõssége

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek védettek legyenek a foglalkoztatásukkal összefüggésben felmerülõ

betegség, sérülés, illetve haláleset pénzügyi következményeivel szemben

1. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy olyan, a Szabályzattal összhangban lévõ intézkedések legyenek

érvényben a lobogója alatt közlekedõ hajókon, amelyek az ezen hajókon alkalmazott tengerészeknek biztosítják

a jogot a hajótulajdonostól eredõ anyagi segítségnyújtásra és támogatásra az olyan betegség, sérülés, illetve haláleset

pénzügyi következményeinek vonatkozásában, amely betegség, sérülés, illetve haláleset valamely tengerész

munkaszerzõdés alapján végzett szolgálat idején következik be, vagy az ilyen megállapodás hatálya alatt fennálló

munkaviszonyból ered.

2. A jelen Szabály nem érint semmiféle egyéb, a tengerészek által igénybe vehetõ jogorvoslati lehetõséget.

Elõírás

A4.2 Elõírás – A hajótulajdonosok felelõssége.

1. Valamennyi Tagállam köteles olyan jogszabályokat elfogadni, amelyek megkövetelik, hogy az adott Tagállam

lobogója alatt közlekedõ hajók tulajdonosai felelõsséget vállaljanak a hajóik fedélzetén dolgozó valamennyi tengerész

egészségvédelméért és orvosi ellátásáért, mégpedig az alábbiakban felsorolt, minimálisan betartandó elõírásoknak

megfelelõen:

(a) a hajótulajdonosok kötelesek állni a hajóikon dolgozó tengerészek olyan betegségével, illetve sérülésével

kapcsolatos költségeket, amely betegség vagy sérülés a szolgálatteljesítés megkezdésének napjától

a megfelelõnek ítélt repatriálás megtörténtének napjáig tartó idõszakban következik be, vagy e két idõpont

közötti idõszakban fennálló alkalmazásból eredõen lép fel;

(b) a hajótulajdonosok kötelesek pénzügyi biztosítékot nyújtani, amely a tengerésznek – a vonatkozó nemzeti

jogszabályokban, tengerész munkaszerzõdésben vagy kollektív szerzõdésben meghatározottak szerinti –

munkahelyi sérülés, betegség vagy veszély következtében beálló halála vagy hosszú távú rokkantsága esetén

az érintett tengerész részére kárpótlást biztosít;

(c) a hajótulajdonosok kötelesek viselni az orvosi ellátás költségeit – beleértve az orvosi kezelést, valamint

a szükséges gyógyszerekkel és terápiás segédeszközökkel való ellátást is –, továbbá annak költségeit, hogy

otthonától távol biztosítva legyen a tengerész ellátása és szállása mindaddig, amíg a beteg, illetve sérült

tengerész fel nem épül, vagy amíg betegségét vagy munkaképtelenségét tartós jellegûnek nem nyilvánítják; és

(d) a hajótulajdonosok kötelesek fedezni az alkalmazásra szóló szerzõdés idõtartama alatt a fedélzeten vagy

a szárazföldön bekövetkezõ halál esetében a temetés költségeit.

2. A nemzeti jogszabályok a hajótulajdonosnak az orvosi ellátás, valamint élelmezés és szállás költségeinek fedezésére

vonatkozó kötelezettségét olyan idõtartamra korlátozhatják, amely nem lehet rövidebb a sérülés bekövetkeztének,

illetve a betegség kezdetének napjától számított 16 hetes idõtartamnál.
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3. Amennyiben a betegség, illetve sérülés munkaképtelenséget eredményez, akkor a hajótulajdonos köteles:

(a) kifizetni a teljes munkabért mindaddig, amíg a beteg, illetve sérült tengerész a fedélzeten marad, vagy amíg az

érintett tengerész repatriálása a jelen Egyezménynek megfelelõen meg nem történt; és

(b) a nemzeti jogszabályokban lefektetett szabályoknak, illetve a kollektív szerzõdés kikötéseinek megfelelõen

kifizetni a munkabér teljes egészét vagy egy részét, attól az idõponttól kezdve, amikor az érintett tengerészt

repatriálták vagy partra szállították, mindaddig, amíg fel nem gyógyul, illetve – amennyiben ez következik be

korábban – mindaddig, amíg az érintett Tagállam törvényi szabályozása szerint pénzbeli juttatásra jogosult.

4. A nemzeti jogszabályok a hajótulajdonosnak arra vonatkozó kötelezettségét, hogy teljes egészében vagy részben

kifizesse a már nem a hajófedélzeten tartózkodó tengerészek munkabérét, olyan idõtartamra korlátozhatják, amely

nem lehet rövidebb a sérülés bekövetkeztének, illetve a betegség kezdetének napjától számított 16 hetes

idõtartamnál.

5. A nemzeti jogszabályok kizárhatják a hajótulajdonos felelõsségvállalási kötelezettségét azon esetekre vonatkozóan,

amelyekben:

(a) a sérülés nem a hajón teljesített szolgálatban történt;

(b) a beteg, sérült vagy elhunyt tengerész szándékos kötelességmulasztásából következõen lépett fel a sérülés,

illetve betegség; és

(c) szándékosan eltitkolt betegség vagy fogyatékosság állt fenn az alkalmazásra irányuló szerzõdés megkötésének

idõpontjában.

6. A nemzeti jogszabályok olyan mértékben mentesíthetik a hajótulajdonost azon kötelezettsége alól, hogy fedezze az

orvosi ellátás, élelmezés és szállás, valamint temetés költségeit, amilyen mértékben ezen kötelezettséget az állami

hatóságok magukra vállalják.

7. A hajótulajdonosok, illetve képviselõik kötelesek intézkedéseket hozni azon célból, hogy a beteg, sérült, illetve elhunyt

tengerészek által a hajófedélzeten hátrahagyott vagyontárgyakat megõrizzék, majd visszajuttassák nekik vagy

a legközelebbi rokonaiknak.

Útmutató

B4.2 Útmutató – A hajótulajdonosok felelõssége

1. Az A4.2 Elõírás 3(a) bekezdésének követelménye értelmében kifizetett teljes munkabérnek nem kell magában

foglalnia a fizetésen felüli jutalmakat.

2. A nemzeti jogszabályok rendelkezhetnek úgy, hogy a hajótulajdonosnak a beteg, illetve sérült tengerész költségeinek

fedezésére vonatkozó kötelezettsége megszûnjék attól az idõponttól kezdve, amelytõl az érintett tengerész valamely

kötelezõ betegbiztosítási, kötelezõ balesetbiztosítási vagy dolgozói baleseti kártérítési megállapodás alapján

egészségügyi juttatásra tarthat igényt.

3. A nemzeti jogszabályok rendelkezhetnek úgy, hogy a hajótulajdonos által kifizetett temetési költségeket valamely

biztosítóintézet megtérítse a hajótulajdonos számára azokban az esetekben, amelyekben – a társadalombiztosításra

vagy a dolgozók kártérítésére vonatkozó jogszabályok alapján – az elhunyt tengerész vonatkozásában temetési

juttatás megállapítására van lehetõség.

Szabály

4.3 Szabály – Egészség- és biztonságvédelem, balesetmegelõzés

Cél: Annak biztosítása, hogy a tengerészek munkahelyi környezete a hajókon elõsegítse a munkahelyi biztonságot és

egészségügyet

1. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajókon lévõ tengerészek munkahelyi

egészségvédelemben részesüljenek, és a hajók fedélzetén biztonságos és higiénikus körülmények között élhessenek,

dolgozhassanak és tanulhassanak.

2. Valamennyi Tagállam köteles nemzeti iránymutatásokat kidolgozni és életbe léptetni a lobogója alatt közlekedõ hajók

vonatkozásában a munkahelyi biztonság és egészségügy irányítása céljából, mégpedig a hajótulajdonosok és

a tengerészek reprezentatív szervezeteivel folytatott egyeztetést követõen, figyelembe véve a nemzetközi

szervezetek, a nemzeti kormányok és a tengerészeti iparágat képviselõ szervezetek által javasolt vonatkozó

szabályzatokat, útmutatókat és elõírásokat.

3. Valamennyi Tagállam köteles a Szabályzatban meghatározott területek szabályozását célzó jogszabályokat és egyéb

intézkedéseket elfogadni, figyelembe véve a kapcsolódó nemzetközi jogi aktusokat, továbbá köteles elõírásokat

kidolgozni a lobogója alatt közlekedõ hajók vonatkozásában a munkavédelmet, valamint balesetmegelõzést illetõen.
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Elõírás

A4.3 Elõírás – Egészség- és biztonságvédelem, balesetmegelõzés

1. A 4.3 Szabály 3. bekezdésének megfelelõen elfogadandó jogszabályoknak és egyéb intézkedéseknek a következõ

területek szabályozására kell kiterjedniük:

(a) az adott Tagállam lobogója alatt közlekedõ hajók vonatkozásában a munkavédelmet érintõ eljárások és

programok elfogadása, hatékony megvalósítása és népszerûsítése, beleértve a kockázatelemzést, valamint

a tengerészek képzését és oktatását is;

(b) ésszerû óvintézkedések megfogalmazása a hajó fedélzetén bekövetkezõ foglalkozási balesetek, sérülések és

betegségek megelõzésére, beleértve a környezeti tényezõknek és vegyszereknek való káros szintû kitettség

kockázatát csökkentõ, illetve megelõzõ intézkedéseket, valamint a hajó fedélzetén található berendezések és

gépek használatából eredõ sérülés és betegség kockázatát csökkentõ, illetve megelõzõ intézkedéseket is;

(c) fedélzeti programok kidolgozása a foglalkozási balesetek, sérülések és betegségek megelõzésére, valamint

a munkavédelem folyamatos javítására, bevonva a tengerészek képviselõit és a programok megvalósításában

érintett valamennyi egyéb személyt, ezzel együtt pedig figyelembe véve a lehetséges megelõzõ

intézkedéseket, beleértve a mérnöki és tervezési folyamatok szabályozását, a kollektív és egyéni feladatoknak

folyamatokkal és eljárásokkal való helyettesítését, valamint a személyi védõfelszerelések használatát; és

(d) követelmények megfogalmazása a nem biztonságos körülmények vizsgálati felmérését, jelentését és

kijavítását illetõen, valamint a fedélzeti munkahelyi balesetek kivizsgálását és jelentését illetõen.

2. A jelen Elõírás 1. bekezdésében említett rendelkezésekben:

(a) kötelezõ figyelembe venni az általánosságban a munkavédelemmel, valamint a kifejezetten az egyes

veszélyekkel foglalkozó, vonatkozó nemzetközi jogi okmányokat, továbbá kötelezõ foglalkozni valamennyi

olyan, a munkahelyi balesetek, sérülések és megbetegedések megelõzése szempontjából releváns kérdéssel,

amely a tengerészek munkavégzésének vonatkozásában felmerülhet, és különösen azokkal, amelyek

kifejezetten a tengeri foglalkoztatásra jellemzõek;

(b) kötelezõ világosan meghatározni a hajótulajdonosok, tengerészek, valamint egyéb érintettek kötelezettségeit

arra vonatkozóan, hogy betartsák a vonatkozó elõírásokat, valamint betartsák a hajó munkavédelmet illetõ

iránymutatásaiban és programjában foglaltakat, mindeközben különös figyelmet fordítva a 18. életévüket be

nem töltött tengerészek biztonságára és egészségére;

(c) kötelezõ meghatározni a hajóparancsnok, a hajóparancsnok által kijelölt személy, vagy mindkét említett

személy kötelességeit azzal kapcsolatban, hogy a meghatározott személynek kifejezett személyes felelõsséget

kell vállalnia a hajó munkavédelmet érintõ iránymutatásainak és programjának megvalósításáért és

betartásáért; és

(d) kötelezõ rögzíteni a hajó tengerészei közül kijelölt vagy megválasztott biztonsági képviselõk hatáskörét a hajó

biztonsági bizottságának ülésein való részvételük tekintetében. Ilyen bizottságot valamennyi olyan hajón létre

kell hozni, amely öt vagy annál több tengerésszel közlekedik.

3. A 4.3 Szabály 3. bekezdésében említett jogszabályokat és egyéb intézkedéseket rendszeresen át kell tekinteni

a hajótulajdonosok és a tengerészek szervezeteinek képviselõivel való egyeztetés során, és ha szükséges, felül kell

vizsgálni õket, hogy figyelembe vegyék a technológiai fejlõdésben és a tudományos kutatásban bekövetkezett

fejleményeket, mégpedig azzal a céllal, hogy elõmozdítsák a munkavédelemre vonatkozó iránymutatások és

programok folyamatos javítását, valamint biztonságos munkakörülményeket biztosítsanak az adott Tagállam

lobogója alatt közlekedõ hajókon tartózkodó tengerészeknek.

4. A hajók fedélzetén felmerülõ munkahelyi veszélyeknek való kitettség elfogadható szintjeirõl szóló, valamint a hajók

munkahelyi biztonságot és egészségügyet érintõ iránymutatásainak és programjainak kifejlesztésérõl és

megvalósításáról szóló, vonatkozó nemzetközi jogi okmányok követelményeinek való megfelelést úgy kell tekinteni,

mint a jelen Egyezmény követelményeinek való megfelelést.

5. Az illetékes hatóság köteles biztosítani, hogy:

(a) a foglalkozási balesetek, sérülések és megbetegedések megfelelõen jelentve legyenek, figyelembe véve

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munkahelyi balesetek és megbetegedések jelentésére és

feljegyzésére vonatkozó iránymutatását;

(b) az ilyen balesetekrõl és megbetegedésekrõl minden részletre kiterjedõ statisztikák legyenek vezetve,

kielemezve és publikálva, valamint – amennyiben ez helyénvaló – további kutatásokra is sor kerüljön az

általános tendenciákra és az azonosított veszélyekre vonatkozóan; és

(c) a munkahelyi balesetek kivizsgálásra kerüljenek.
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6. A munkavédelemmel kapcsolatos események jelentésére és kivizsgálására szolgáló eljárásokat úgy kell megtervezni,

hogy biztosítsák a tengerészek személyes adatainak védelmét; ebben figyelembe kell venni a Nemzetközi Munkaügyi

Szervezet által erre a területre vonatkozóan kiadott iránymutatást.

7. Az illetékes hatóság köteles együttmûködni a hajótulajdonosok és a tengerészek szervezeteivel azon intézkedések

meghozatalában, amelyek segítségével valamennyi tengerészt tájékoztatni lehet a hajók fedélzetén felmerülõ

konkrét veszélyekrõl, például azáltal, hogy a megfelelõ utasításokat tartalmazó hivatalos figyelmeztetések kerülnek

kihelyezésre.

8. Az illetékes hatóság köteles megkövetelni, hogy a munkavédelem kérdésének kezelésével kapcsolatban

kockázatértékelést végzõ hajótulajdonosok e tevékenység során vegyék figyelembe a saját hajóikról, valamint az

illetékes hatóság által rendelkezésükre bocsátott általános statisztikákból származó megfelelõ statisztikai

információkat.

Útmutató

B4.3 Útmutató – Egészség- és biztonságvédelem, balesetmegelõzés

B4.3.1 Útmutató – A munkahelyi balesetekre, sérülésekre és megbetegedésekre vonatkozó rendelkezések

1. Az A4.3 Elõírás értelmében megkövetelt rendelkezések vegyék figyelembe a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által

1996-ban kiadott, Balesetmegelõzés hajók fedélzetén a tengeren és a kikötõben (Accident prevention on board ship at

sea and in port) címû gyakorlati szabályzatot, illetve ennek késõbbi változatait, valamint a munkavédelemre

vonatkozóan a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet vagy más nemzetközi fórum által elfogadott, egyéb kapcsolódó

elõírásokat, útmutatókat és gyakorlati szabályzatokat, beleértve az ezekben esetleg meghatározott bármiféle terhelési

szinteket is.

2. Az illetékes hatóság biztosítsa, hogy a munkavédelem kezelésére vonatkozó nemzeti útmutatók külön is

foglalkozzanak az alábbiakban felsorolt kérdésekkel:

(a) általános és alapvetõ rendelkezések;

(b) a hajó szerkezeti tulajdonságai, beleértve a hajóra lépés eszközeit, valamint az azbeszt használatához

kapcsolódó kockázatokat is;

(c) gépi berendezések;

(d) azon felületek rendkívül alacsony vagy magas hõmérsékletének hatásai, amelyekkel a tengerészek

érintkezésbe kerülhetnek;

(e) a zaj hatásai a munkavégzés helyein és alakóterekben;

(f) a rezgés hatásai a munkavégzés helyein és alakóterekben;

(g) az (e) és (f) albekezdésekben említettektõl eltérõ környezeti tényezõk hatásai a munkavégzés helyein és

alakóterekben, beleértve a dohányfüstöt is;

(h) különleges biztonsági intézkedések a fedélzeten és a fedélzet szintje alatt;

(i) berendezések berakodása és kirakodása;

(j) tûzvédelem és tûzoltás;

(k) horgonyok, láncok és kötelek;

(l) veszélyes áru és ballaszt;

(m) személyi védõfelszerelések a tengerészek számára;

(n) munkavégzés zárt, szûk helyeken;

(o) a fáradtság fizikai és mentális hatásai;

(p) a kábítószer- és alkoholfüggõség hatásai;

(q) a HIV/AIDS-fertõzés elleni védelem, valamint megelõzés; és

(r) reagálás vészhelyzetben és balesetekkor.

3. A jelen Útmutató 2. bekezdésében említett területek tekintetében a kockázatok értékelése, illetve a kockázatoknak

való kitettség csökkentése során figyelembe kell venni a fizikai jellegû foglalkozásegészségügyi hatásokat, beleértve

a terhek kézzel való mozgatását, a zajt és a rezgést, a kémiai és biológiai foglalkozásegészségügyi hatásokat, a mentális

jellegû foglalkozásegészségügyi hatásokat, a fáradtság fizikai és mentális egészségügyi hatásait, valamint

a foglalkozási baleseteket is. A szükséges intézkedésekben megfelelõen figyelembe kell venni a megelõzés elvét,

amely szerint a tengerészeknek biztosított személyi védõfelszerelésekkel szemben elsõbbséget kell élveznie –

egyebek mellett – a kockázatok keletkezésük helyén történõ leküzdésének, a munkavégzés egyénre szabottá

tételének (különösen a munkahelyek tervezésénél), valamint a veszélyes dolgok veszélytelen vagy kevésbé veszélyes

dolgokkal történõ helyettesítésének.
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4. Ezek mellett az illetékes hatóság biztosítsa, hogy az egészség és a biztonság szempontjait is figyelembe vegyék,

különösen az alábbiakban felsorolt területeken:

(a) reagálás vészhelyzetben és balesetekkor;

(b) a kábítószer- és alkoholfüggõség hatásai; és

(c) a HIV/AIDS-fertõzés elleni védelem, valamint megelõzés.

B4.3.2 Útmutató – Zajterhelésnek való kitettség

1. Az illetékes hatóság az illetékes nemzetközi testületekkel, valamint a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett

szervezeteinek képviselõivel közösen folyamatos jelleggel tekintse át a zaj által a hajók fedélzetén okozott

problémákat, azzal a céllal, hogy ésszerûen megvalósítható mértékben javítsa a tengerészek védelmét a zajnak való

kitettség káros hatásaival szemben.

2. A jelen Útmutató 1. bekezdésében említett áttekintés során figyelembe kell venni a túl nagy zajnak való kitettség által

a tengerészek hallására, egészségére és kényelmére gyakorolt káros hatásokat, valamint a tengerészek védelme

érdekében a hajófedélzeti zaj csökkentésére elõírandó vagy javasolandó intézkedéseket. A megfontolandó

intézkedések közé a következõk tartozzanak:

(a) a tengerészek tájékoztatása a nagy zajnak való hosszú távú kitettség által a hallásra és az egészségre gyakorolt

veszélyekrõl, valamint a zajvédõ eszközök és felszerelések helyes használatáról;

(b) ahol szükséges, ott a tengerészeknek jóváhagyott hallásvédõ eszközök biztosítása; és

(c) a kockázatok felmérése, illetve a zajnak való kitettség szintjének csökkentése valamennyi szálláshelyen,

szabadidõs és étkeztetésre szolgáló létesítményben, valamint a gépházakban és egyéb gépészeti területeken.

B4.3.3 Útmutató – Rezgésterhelésnek való kitettség

1. Az illetékes hatóság az illetékes nemzetközi testületekkel, valamint a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett

szervezeteinek képviselõivel közösen – továbbá értelemszerûen figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi

elõírásokat – folyamatos jelleggel tekintse át a rezgés által a hajók fedélzetén okozott problémákat, azzal a céllal, hogy

ésszerûen megvalósítható mértékben javítsa a tengerészek védelmét a rezgésterhelés káros hatásaival szemben.

2. A jelen Útmutató 1. bekezdésében említett áttekintés során figyelembe kell venni a túl nagy rezgésterhelésnek való

kitettség által a tengerészek egészségére és kényelmére gyakorolt hatásokat, valamint a tengerészek védelme

érdekében a hajófedélzeti rezgés csökkentésére elõírandó vagy javasolandó intézkedéseket. A megfontolandó

intézkedések közé a következõk tartozzanak:

(a) a tengerészek tájékoztatása a rezgésterhelésnek való hosszú távú kitettség által az egészségre gyakorolt

veszélyekrõl;

(b) ahol szükséges, ott a tengerészeknek jóváhagyott személyi védõfelszerelés biztosítása; és

(c) a kockázatok felmérése, illetve a rezgésterhelésnek való kitettség csökkentése valamennyi lakótérben, pihenõ-

és étkeztetésre szolgáló helyiségben, olyan intézkedések elfogadásával, amelyek összhangban vannak

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által 2001-ben kiadott, Környezeti tényezõk a munkahelyen (Ambient

factors in the workplace) címû gyakorlati szabályzat révén és annak bármely késõbbi módosítása révén nyújtott

iránymutatással, figyelembe véve a különbséget a fenti területeken felmerülõ kitettség és a munkavégzés

helyein felmerülõ kitettség között.

B4.3.4 Útmutató – A hajótulajdonosok kötelezettségei

1. A hajótulajdonosnak bármely arra vonatkozó kötelezettségét, hogy védõfelszereléseket vagy egyéb balesetmegelõzõ

biztonsági berendezéseket biztosítson, általánosságban olyan rendelkezéseknek kell kísérniük, amelyek

megkövetelik, hogy a tengerészek használják az említett eszközöket, valamint egy olyan követelménynek is, amelynek

értelmében a tengerészek kötelesek betartani a vonatkozó balesetmegelõzési és egészségvédelmi intézkedéseket.

2. Szintén figyelembe kell venni a gépek védõburkolatáról szóló 1963. évi 119. sz. egyezmény 7. és 11. cikkeit, valamint

a gépek védõburkolatáról szóló 1963. évi 118. sz. ajánlás megfelelõ rendelkezéseit, amelyek értelmében a munkáltató

kötelessége biztosítani azon követelmény betartását, hogy az üzemben lévõ gépek megfelelõ védõburkolatokkal

legyenek ellátva, és a megfelelõ védõburkolatok nélkül való használatuk meg legyen akadályozva, ugyanakkor pedig

a munkavállalók kötelessége, hogy ne használják a gépi berendezéseket a helyükön lévõ védõburkolatok nélkül, és ne

akadályozzák meg a gépekhez biztosított védõburkolatok mûködését.

B4.3.5 Útmutató – Jelentéstétel, statisztikai adatgyûjtés

1. Valamennyi munkahelyi balesetet, illetve munkahelyi sérülést és megbetegedést jelenteni kell, hogy ezeket ki

lehessen vizsgálni, valamint ezek alapján minden részletre kiterjedõ statisztikákat lehessen készíteni, elemezni és

publikálni, figyelembe véve ugyanakkor az érintett tengerészek személyes adatainak védelmét. A jelentések körét

nem szabad csak a halálesetekre, illetve a hajót érintõ balesetekre korlátozni.
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2. A jelen Útmutató 1. bekezdésében említett statisztikák jegyezzék fel a munkahelyi balesetek, illetve munkahelyi

sérülések és megbetegedések számát, természetét, okait és hatásait, világosan megjelölve, ha lehet, a hajó érintett

részlegét, a baleset típusát, és azt, hogy az eset a tengeren vagy a kikötõben történt-e.

3. Valamennyi Tagállam megfelelõen vegye figyelembe a tengerészek baleseteinek nyilvántartásához rendelkezésre álló

olyan nemzetközi rendszereket, illetve modelleket, amelyeket a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet dolgozott ki.

B4.3.6 Útmutató – Vizsgálatok

1. Az illetékes hatóság vizsgálja ki valamennyi olyan foglalkozási baleset, illetve foglalkozási sérülés és megbetegedés

okait és körülményeit, amely halálhoz vagy súlyos személyi sérüléshez vezet, valamint indítson vizsgálatot a nemzeti

jogszabályokban meghatározott minden egyéb esetben.

2. Meg kell fontolni, hogy az alábbiakban felsoroltak vizsgálat tárgyát képezzék:

(a) a munkahelyi környezet, így például a munkafelületek, a gépek elrendezése, a berendezések

megközelíthetõsége, a világítás és a munkamódszerek;

(b) a foglalkozási balesetek, illetve foglalkozási sérülések és megbetegedések elõfordulási gyakorisága

a különbözõ korcsoportokban;

(c) a hajófedélzeti környezet által okozott különleges fiziológiai, illetve pszichológiai problémák;

(d) a hajó fedélzetén kialakuló fizikai stresszbõl eredõ problémák, így különösen a nagyfokú munkaterhelés

következtében kialakulók;

(e) az új technikai fejleményekbõl származó problémák, illetve az új technikai fejlemények hatásai, továbbá

mindezek befolyása a legénység összetételére; és

(f) az emberi mulasztásból eredõ problémák.

B4.3.7 Útmutató – Védelmet és megelõzést biztosító nemzeti programok

1. Annak érdekében, hogy a munkahelyi biztonság- és egészségvédelem elõsegítésére, valamint a tengerészeti

foglalkoztatással járó különleges veszélyek következtében fellépõ balesetek, sérülések és megbetegedések

megelõzésére szolgáló intézkedések szilárd alapja biztosítva legyen, az általános tendenciákra és a statisztikák által

felfedett veszélyforrásokra vonatkozóan kutatásokat kell folytatni.

2. A munkavédelem elõsegítésére szolgáló, védelmet és megelõzést biztosító programok megvalósítását úgy kell

szervezni, hogy abban aktív szerepet játszhasson az illetékes hatóság, a hajótulajdonosok és a tengerészek vagy ezek

képviselõi, továbbá egyéb megfelelõ testületek, mégpedig többek között olyan eszközök révén, mint a tájékoztatás

céljából összehívott ülések, illetve a potenciálisan káros munkahelyi környezeti tényezõknek való kitettség

maximálisan megengedhetõ szintjeire, valamint a szisztematikus kockázatértékelési folyamatban feltárt más

veszélyekre és kutatási eredményekre vonatkozóan a hajófedélzeten alkalmazott irányelvek. A fentieken belül is

különösen olyan, nemzeti vagy helyi szintû, munkahelyi biztonság- és egészségvédelmi, valamint balesetmegelõzési

közös bizottságokat, illetve eseti munkacsoportokat és fedélzeti bizottságokat kell létrehozni, amelyekben

a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezetei képviseltetik magukat.

3. Amennyiben az ilyen tevékenység vállalati szinten zajlik, akkor meg kell fontolni, hogy a tengerészek képviselve

legyenek az adott hajótulajdonos hajóinak fedélzetén mûködõ valamennyi biztonsági bizottságban.

B4.3.8 Útmutató – A védelmet és megelõzést biztosító programok tartalma

1. Meg kell fontolni, hogy a B4.3.7 Útmutató 2. bekezdésében említett bizottságok és egyéb testületek feladatai közé az

alábbiakban felsorolt feladatok is bekerüljenek:

(a) a munkavédelmi irányítási rendszerekre, valamint a balesetmegelõzési rendelkezésekre, szabályokra és

kézikönyvekre vonatkozó nemzeti útmutatók és iránymutatások kidolgozása;

(b) munkavédelmi, valamint balesetmegelõzési képzések és programok szervezése;

(c) a munkavédelemmel, valamint balesetmegelõzéssel kapcsolatos propaganda megszervezése, beleértve

a filmek, plakátok, figyelmeztetõ táblák és brosúrák elkészítését is; és

(d) a munkavédelemrõl, valamint balesetmegelõzésrõl szóló szakkiadványok és információk terjesztése oly

módon, hogy azok eljussanak a hajók fedélzetén tartózkodó tengerészekhez.

2. A munkavédelmi, valamint balesetmegelõzési intézkedések, illetve ajánlott eljárások szövegét megfogalmazó

személyek vegyék figyelembe a megfelelõ nemzeti hatóságok vagy szervezetek, illetve nemzetközi szervezetek által

elfogadott vonatkozó rendelkezéseket, ajánlásokat.

3. A munkavédelmi, valamint balesetmegelõzési programok kidolgozása során valamennyi Tagállam fordítson

megfelelõ figyelmet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által publikált, a tengerészek munkavédelmére vonatkozó

valamennyi gyakorlati szabályzatra.
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B4.3.9 Útmutató – Munkavédelmi, valamint munkahelyi balesetmegelõzési oktatás

1. Az A4.3 Elõírás 1(a) bekezdésében említett képzés tantervét rendszeres idõközönként felül kell vizsgálni, és a hajók

típusában, méretében és felszereltségében tapasztalt fejlemények, valamint a személyzettel való ellátás

gyakorlatában, a személyzet tagjainak állampolgárságában és nyelvtudásában, továbbá a fedélzeti

munkaszervezésben történt változások fényében idõszerûvé kell tenni.

2. A munkavédelem, valamint balesetmegelõzés kérdésének folyamatos publicitást kell biztosítani. Az említett

publicitás a következõ formákat öltheti:

(a) oktató célzatú audiovizuális anyagok (így például filmek) biztosítása a tengerészek szakmai oktatási

központjaiban való alkalmazás és – ahol csak lehetséges – a hajók fedélzetén való bemutatás céljára;

(b) plakátok elhelyezése a hajók fedélzetén;

(c) a tengerészeti foglalkoztatással járó veszélyekrõl, továbbá a munkavédelmi, valamint balesetmegelõzési

intézkedésekrõl szóló cikkek elhelyezése a tengerészek által olvasott folyóiratokban; és

(d) a tengerészek oktatására szolgáló speciális kampányok – beleértve a biztonságos munkavégzési gyakorlatra

vonatkozó kampányokat is – folytatása különbözõ propagandacsatornák használatával.

3. A jelen Útmutató 2. bekezdésében említett publicitás vonatkozásában figyelembe kell venni a hajók fedélzetén

dolgozó tengerészek állampolgársága, nyelvtudása és kulturális háttere közötti különbségeket.

B4.3.10 Útmutató – Fiatalkorú tengerészek biztonsági és egészségügyi oktatása

1. A biztonsági és egészségügyi jogszabályok vegyék figyelembe a munkaviszony létrejöttét megelõzõen, valamint

a munkaviszony fennállása folyamán végzett orvosi vizsgálatokra vonatkozó, továbbá a munkaviszony során

a balesetek megelõzésére és az egészség védelmére vonatkozó olyan általános rendelkezéseket, amelyek

a tengerészek munkájára alkalmazhatók. Az említett jogszabályok határozzanak meg olyan intézkedéseket,

amelyekkel minimálisra csökkenthetõk a fiatalkorú tengerészeket feladataik teljesítése során fenyegetõ munkahelyi

veszélyek.

2. A jogszabályoknak – azon esetek kivételével, ha az illetékes hatóság valamely fiatalkorú tengerészt valamely releváns

szakterületen teljes mértékben képzettnek nyilvánított – korlátozniuk kell a fiatal tengerészek által – megfelelõ

felügyelet és oktatás nélkül – folytatott munkavégzést egyes olyan munkák esetében, amelyek különös mértékû

baleseti kockázattal járnak, amelyeknél különös mértékben fennáll az egészségre vagy a fizikai fejlõdésre kifejtett

káros hatás kockázata, illetve amelyek meghatározott szintû érettséget, gyakorlatot vagy készségeket követelnek

meg. A jogszabályok által korlátozandó munkafajták körének meghatározásánál az illetékes hatóság különösen az

alábbiakban felsorolt tevékenységeket is magukban foglaló munkafajtákat veheti fontolóra:

(a) nehéz terhek vagy tárgyak emelése, mozgatása, illetve szállítása;

(b) kazánokba, tartályokba és vízgátakba való belépés;

(c) káros szintû zaj- és rezgésterhelésnek való kitettség;

(d) emelõgépek és más erõgépek, szerszámok mûködtetése, illetve az ilyen berendezések kezelõi mellett jelzõként

való közremûködés;

(e) kikötõ- vagy vontatókötelek, illetve kikötõ-horgonyberendezések kezelése;

(f) kötélmunkák;

(g) magasban vagy fedélzeten viharos idõben végzett munka;

(h) éjszakai õrszolgálat;

(i) villamos berendezések kezelése;

(j) potenciálisan káros anyagoknak, vagy káros fizikai hatásoknak – így például veszélyes vagy toxikus anyagoknak

és ionizáló sugárzásoknak – való kitettség;

(k) étkeztetéshez kapcsolódó gépi berendezések tisztítása; és

(l) a hajók csónakjainak kezelése vagy irányítása.

3. Az illetékes hatóság részérõl, vagy a megfelelõ hivatalos szervezeti kereteken keresztül gyakorlati intézkedéseket kell

hozni arra vonatkozóan, hogy felhívják a fiatalkorú tengerészek figyelmét a fedélzeti balesetmegelõzésre és

egészségük védelmére vonatkozó információkra. Az ilyen intézkedések között szerepelhetnek a megfelelõ tanfolyami

képzések, a fiatalkorúaknak szánt hivatalos balesetmegelõzési propaganda-anyagok, valamint a fiatalkorú

tengerészek professzionális oktatása és felügyelete.

4. A fiatalkorú tengerészek szárazföldi és hajófedélzeti oktatása és képzése tartalmazzon útmutatást az alkohol- és

kábítószerfogyasztás, valamint egyéb potenciálisan káros anyagokkal való visszaélés által az egészségükre és jólétükre

gyakorolt káros hatások tekintetében, valamint útmutatást a HIV/AIDS-fertõzéshez és egyéb, egészségügyi

kockázatokkal járó cselekedetekhez kapcsolódó kockázatok és megfontolások tekintetében.
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B4.3.11 Útmutató – Nemzetközi együttmûködés

1. A Tagállamoknak adott esetben kormányközi és egyéb nemzetközi szervezetek segítségével, de mindenképpen

egymással együttmûködve törekedniük kell arra, hogy a lehetõ legegységesebb módon lépjenek fel

a munkavédelem, valamint balesetmegelõzés elõmozdítása terén.

2. A munkavédelem, valamint balesetmegelõzés elõmozdítására szolgáló programoknak az A4.3 Elõírás értelmében

történõ kidolgozása során az egyes Tagállamoknak megfelelõ figyelmet kell fordítaniuk a Nemzetközi Munkaügyi

Szervezet által publikált, vonatkozó gyakorlati szabályzatokra, valamint a nemzetközi szervezetek megfelelõ

elõírásaira.

3. A munkavédelemhez, valamint a munkahelyi balesetmegelõzéshez kapcsolódó tevékenységek folyamatos

elõmozdítása terén a Tagállamoknak figyelembe kell venniük a nemzetközi együttmûködés szükségességét. Ezen

együttmûködés a következõ formákat is öltheti:

(a) kétoldalú vagy többoldalú megállapodások a munkavédelem, valamint balesetmegelõzés elõírásainak és

biztonsági berendezéseinek egységesítésére;

(b) információcsere a tengerészeket érintõ konkrét veszélyekrõl, továbbá a munkavédelem, valamint

balesetmegelõzés elõmozdításának lehetséges eszközeirõl;

(c) a lobogó szerinti Állam nemzeti jogszabályainak megfelelõ segítségnyújtás a felszerelési tárgyak tesztelésében

és az ellenõrzések lefolytatásában;

(d) együttmûködés a munkavédelemre, valamint balesetmegelõzésre vonatkozó rendelkezések, szabályok, illetve

kézikönyvek elkészítésében és terjesztésében;

(e) együttmûködés az oktatási segédanyagok elkészítésében és használatában; és

(f) a tengerészek munkavédelmet, balesetmegelõzést, valamint biztonságos munkavégzési gyakorlatot érintõ

oktatása érdekében közös létesítmények létrehozása, vagy kölcsönös segítség nyújtása.

Szabály

4.4 Szabály – Hozzáférés a parti jóléti létesítményekhez

Cél: Annak elérése, hogy a hajókon dolgozó tengerészek egészségük és jólétük biztosítása érdekében

hozzáférhessenek a parti létesítményekhez és szolgáltatásokhoz

1. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy a szárazföldi jóléti létesítmények – amennyiben léteznek ilyenek –

könnyen hozzáférhetõk legyenek. Az egyes Tagállamok emellett kötelesek elõsegíteni a jóléti létesítmények – például

a Szabályzatban felsoroltak – létrehozását egyes kijelölt kikötõkben, annak érdekében, hogy az adott Tagállam

kikötõiben lévõ hajókon tartózkodó tengerészek számára biztosítva legyen a megfelelõ jóléti létesítményekhez és

szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

2. Az egyes Tagállamoknak a szárazföldi létesítményekre, így például a jóléti, kulturális, szabadidõs és tájékoztató

létesítményekre és szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségei a Szabályzatban vannak meghatározva.

Elõírás

A4.4 Elõírás – Hozzáférés a parti jóléti létesítményekhez

1. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, amennyiben a területén jóléti létesítmények találhatók, hogy azok

valamennyi tengerész számára hozzáférhetõek és használhatóak legyenek, függetlenül a tengerészek

állampolgárságától, faji hovatartozásától, bõrszínétõl, nemi hovatartozásától, vallásától, politikai meggyõzõdésétõl és

társadalmi hátterétõl, valamint függetlenül attól, hogy mi a lobogó szerinti Állama annak a hajónak, amelyen

alkalmazásban állnak, szerzõdtetve vannak vagy dolgoznak.

2. Valamennyi Tagállam köteles elõmozdítani a jóléti létesítmények létrehozását az ország megfelelõ kikötõiben, és

köteles a hajótulajdonosok, valamint a tengerészek érintett szervezeteivel való egyeztetést követõen meghatározni,

hogy melyik kikötõket kell ebbõl a szempontból megfelelõnek tekinteni.

3. Valamennyi Tagállam köteles ösztönözni a jóléti bizottságok felállítását, amelyek azután kötelesek rendszeresen

ellenõrizni a jóléti létesítményeket és szolgáltatásokat, annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is

megfelelõek maradjanak annak fényében, ahogyan a tengerészek szükségletei megváltoznak a hajózási iparban

bekövetkezõ technikai, üzemeltetési és egyéb fejlemények miatt.
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Útmutató

B4.4 Útmutató – Hozzáférés a part jóléti létesítményekhez

B4.4.1 Útmutató – A Tagállamok kötelezettségei

1. Valamennyi Tagállam:

(a) hozzon intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kijelölt érintett kikötõkben megfelelõ jóléti létesítmények és

szolgáltatások álljanak a tengerészek rendelkezésére, valamint hogy a tengerészek megfelelõ védelemben

részesüljenek a szakmájuk gyakorlása során; és

(b) ezen intézkedések foganatosítása során vegye figyelembe a tengerészek különleges szükségleteit – különösen

azon esetekben, amikor idegen országban vannak, illetve háborús övezetbe kerülnek – a biztonságuk,

egészségük és szabadidõs elfoglaltságaik tekintetében.

2. A jóléti létesítmények és szolgáltatások felügyeletére vonatkozóan tett intézkedéseknek magukban kell foglalniuk

a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett reprezentatív szervezeteinek részvételét is.

3. Valamennyi Tagállam hozzon olyan intézkedéseket, amelyeknek a célja elõsegíteni az adott Tagállamok hajóinak

fedélzetén és a szárazföldi jóléti központokban tartózkodó tengerészek használatára szolgáló jóléti kellékek – így

például filmek, könyvek, újságok és sporteszközök – szabad forgalmát a hajók, a központi ellátóügynökségek és a jóléti

intézmények között.

4. A Tagállamoknak együtt kell mûködniük egymással abban, hogy elõsegítsék a tengerészek jólétét mind a tengeren,

mind pedig a kikötõkben. Az együttmûködés foglalja magában a következõket:

(a) az illetékes hatóságok közötti egyeztetéseket, amelyek azt célozzák, hogy rendelkezésre álljanak és fejlesztésre

kerüljenek a tengerészeket szolgáló jóléti létesítmények és szolgáltatások, mind a kikötõkben, mind pedig

a hajók fedélzetén;

(b) megállapodásokat az erõforrások egyesítésérõl, továbbá a jóléti létesítmények közös biztosításáról a nagyobb

kikötõkben, hogy elkerülhetõk legyenek a fölösleges kettõzések;

(c) nemzetközi sportversenyek szervezését, továbbá a tengerészek sporttevékenységekben való részvételének

ösztönzését; és

(d) a tengerészek számára a tengeren és a kikötõkben biztosítandó jólét tárgykörében tartott nemzetközi

szemináriumok szervezését.

B4.4.2 Útmutató – Jóléti létesítmények és szolgáltatások a kikötõkben

1. Valamennyi Tagállam biztosítsa azt – vagy gondoskodjon annak biztosításáról –, hogy országa megfelelõ kikötõiben

rendelkezésre álljanak a szükség szerinti jóléti létesítmények és szolgáltatások.

2. A jóléti létesítményeket és szolgáltatásokat a nemzeti feltételeknek és gyakorlatnak megfelelõen az alábbiak közül egy

vagy több szerv bocsássa rendelkezésre:

(a) az állami hatóságok;

(b) a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezetei, kollektív szerzõdések vagy egyéb kölcsönösen

elfogadott megállapodások alapján; illetve

(c) önkéntes szervezetek.

3. A kikötõkben létre kell hozni, illetve tovább kell fejleszteni a szükséges jóléti és szabadidõs létesítményeket. Ezek

között a következõk szerepeljenek:

(a) tárgyalók és szabadidõs helyiségek, szükség szerint;

(b) létesítmények a sport- és szabadtéri tevékenységekhez, beleértve a versenyeket is;

(c) oktatási létesítmények; és

(d) ahol ez alkalmazható, a vallásgyakorlásra és személyes tanácsadásra szolgáló létesítmények.

4. Ezeket a létesítményeket oly módon is biztosítani lehet a tengerészeknek, hogy számukra – szükségleteikkel

összhangban – hozzáférhetõvé teszik az általánosabb használatra tervezett létesítményeket.

5. Ahol egy adott kikötõben nagyszámú, különbözõ állampolgárságú tengerésznek van szüksége különféle

létesítményekre, így például szállodákra, klubokra és sportlétesítményekre, ott a tengerészek származás szerinti

országainak és a lobogó szerinti Államoknak az illetékes hatóságai vagy testületei, továbbá az érintett nemzetközi

szövetségek konzultáljanak és mûködjenek együtt annak az országnak az illetékes hatóságaival és testületeivel,

amelyben az adott kikötõ található, valamint egymással is, abból a célból, hogy egyesítsék erõforrásaikat és elkerüljék

a szükségtelen kettõzéseket.

6. A tengerészek számára megfelelõ szállodákat, illetve szállókat kell biztosítani ott, ahol ilyenekre szükség van. Ezek

rendelkezzenek olyan felszereltséggel, amilyen egy jó minõségû szállodában is megtalálható, és ha csak lehet, jó

környezetben legyenek, távol a dokkok közvetlen közelségétõl. Az említett szállodák, illetve szállók rendelkezzenek
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megfelelõ felügyelettel, áraik legyenek ésszerûek, továbbá amennyiben szükséges és lehetséges, legyen biztosított

a szálláslehetõség a tengerészek családjai számára is.

7. Ezeknek a szálláslehetõségeknek nyitva kell állniuk minden tengerész számára, függetlenül állampolgárságuktól, faji

hovatartozásuktól, bõrszínüktõl, nemi hovatartozásuktól, vallásuktól, politikai meggyõzõdésüktõl és társadalmi

hátterüktõl, valamint függetlenül attól, hogy mi a lobogó szerinti Állama annak a hajónak, amelyen alkalmazásban

állnak, szerzõdtetve vannak vagy dolgoznak. Anélkül, hogy a fenti elv bármilyen módon sérülne, egyes kikötõkben

szükség lehet arra, hogy több különbözõ típusú, de hasonló színvonalú létesítményt biztosítsanak, amelyek viszont

igazodnak a tengerészek különbözõ csoportjainak szokásaihoz és szükségleteihez.

8. Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy – szükség szerint – technikailag megfelelõen képesített

személyeket alkalmazzanak teljes munkaidõben a tengerészek jóléti létesítményeinek és szolgáltatásainak

üzemeltetésére, az esetleges önkéntes dolgozókon felül.

B4.4.3 Útmutató – Jóléti Tanácsok

1. Jóléti tanácsokat kell létrehozni kikötõi, regionális és nemzeti szinten, amint megfelelõnek ítéltetik. Ezek funkciói

között szerepeljenek az alábbiak:

(a) folyamatosan ellenõrizni a meglévõ jóléti létesítmények kielégítõ voltát, és figyelemmel kísérni, hogy van-e

igény további létesítmények létrehozására vagy a nem megfelelõen kihasznált létesítmények

megszüntetésére; és

(b) segíteni a jóléti létesítmények rendelkezésre bocsátásáért felelõs személyeket és tanácsadást nyújtani nekik,

valamint biztosítani közöttük a koordinációt.

2. A jóléti tanácsok tagjai között szerepeljenek a hajótulajdonosok és a tengerészek szervezeteinek képviselõi, az illetékes

hatóságok, és – ahol ez alkalmazható – önkéntes szervezetek és társadalmi testületek is.

3. A tengeri Államok konzuljai és a külföldi jóléti szervezetek helyi képviselõi az alkalmazható mértékig – összhangban

a nemzeti jogszabályokkal – álljanak kapcsolatban a kikötõi, regionális és nemzeti jóléti tanácsok munkájával.

B4.4.4 Útmutató – A jóléti létesítmények finanszírozása

1. A nemzeti feltételekkel és gyakorlattal összhangban a kikötõi jóléti létesítmények részére az alábbi lehetõségek közül

egy vagy több lehetõségen keresztül kell pénzügyi támogatást biztosítani:

(a) közpénzekbõl való támogatás;

(b) vámok és egyéb, hajózási forrásokból származó különleges illetékek;

(c) a hajótulajdonosoktól, a tengerészektõl, illetve ezek szervezeteitõl származó önkéntes hozzájárulások; és

(d) más forrásokból származó önkéntes hozzájárulások.

2. Amennyiben jóléti adókat, vámokat és különleges illetékeket vetnek ki, ezeket csak azokra a célokra szabad használni,

amely célokra kivetették õket.

B4.4.5 Útmutató – Az információk terjesztése, valamint egyes könnyítõ intézkedések

1. A tengerészek között terjeszteni kell az érintett kikötõkben lévõ és a nagyközönség számára nyitott lehetõségekre

– így különösen a közlekedésre, a jóléti, szórakozási és oktatási létesítményekre és az istentiszteletek helyszíneire –,

valamint a kifejezetten tengerészek számára biztosított létesítményekre vonatkozó információkat.

2. Megfelelõ közlekedési lehetõségeknek kell rendelkezésre állniuk mérsékelt árakon, bármely ésszerû idõpontban, hogy

segítségükkel a tengerészek a kikötõ alkalmas pontjairól elérhessék a város különféle részeit.

3. Az illetékes hatóságok hozzanak meg minden megfelelõ intézkedést arra nézve, hogy a hajótulajdonosokkal és

a kikötõbe belépõ tengerészekkel megismertessenek minden olyan különleges törvényt és szokást, amelynek

megszegése veszélyeztetheti a szabadságukat.

4. A kikötõi területeket és a bekötõutakat az illetékes hatóságok lássák el megfelelõ közvilágítással és útjelzõ táblákkal,

valamint biztosítsanak rendszeres járõrszolgálatot a tengerészek védelmére.

B4.4.6 Útmutató – Idegen kikötõben tartózkodó tengerészek

1. Az idegen kikötõkben tartózkodó tengerészek védelmére olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek megkönnyítik:

(a) az állampolgárság szerinti Államuk, illetve a tartózkodási helyük szerinti Államuk konzuljaival való

kapcsolatfelvételt; és

(b) a konzulok és a helyi, illetve nemzeti hatóságok közötti hatékony együttmûködést.

2. Az idegen kikötõben õrizetbe vett tengerészekkel kapcsolatban mielõbb intézkedni kell, mégpedig a megfelelõ jogi

eljárás keretén belül és megfelelõ konzuli védelem mellett.

3. Amennyiben egy tengerészt bármilyen okból õrizetbe vesznek valamely Tagállam területén, akkor az illetékes hatóság

– ha a tengerész ezt kérelmezi – haladéktalanul tájékoztassa a lobogó szerinti Államot és a tengerész állampolgársága

szerinti Államot. Az illetékes hatóság mielõbb tájékoztassa a tengerészt arról a jogáról, hogy ilyen kérelemmel élhet.
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A tengerész állampolgársága szerinti Állam mielõbb tájékoztassa a tengerész legközelebbi hozzátartozóit. Az illetékes

hatóság tegye lehetõvé ezen Államok konzuli tisztviselõinek, hogy haladéktalanul találkozhassanak a tengerésszel,

valamint ezt követõen a rendszeres látogatást is, mindaddig, amíg a tengerész õrizetben van.

4. Valamennyi Tagállam hozzon intézkedéseket arra nézve – amilyen mértékben ez szükséges –, hogy mindaddig, amíg

a hajók a felségvizein és különösen a kikötõibe vezetõ útvonalakon tartózkodnak, megvédje a tengerészeket

a támadásoktól és egyéb törvénytelen cselekedetektõl.

5. A kikötõi, valamint a fedélzeti illetékeseknek mindent meg kell tenniük, hogy a hajónak a kikötõbe érkezése után

a lehetõ leghamarabb kiadható legyen a tengerészek számára a partraszállási eltávozás.

Szabály

4.5 Szabály – Társadalombiztosítás

Cél: Annak elérése, hogy a tengerészek társadalombiztosítási védelemhez való hozzáférését biztosító intézkedések

szülessenek

1. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy valamennyi tengerész, valamint – az adott Tagállam nemzeti törvényei

által megszabott mértékben – a tengerészek eltartott családtagjai is részesüljenek társadalombiztosítási védelemben

a Szabályzatnak megfelelõen, anélkül azonban, hogy ez az Alapokmány 19. cikkének 8. bekezdésében említett

bármely, ennél elõnyösebb feltételeket hátrányosan érintené.

2. Valamennyi Tagállam vállalja, hogy – nemzeti adottságainak megfelelõen – önállóan, valamint nemzetközi

együttmûködés keretében is lépéseket tesz annak érdekében, hogy a tengerészek számára fokozatosan kiterjesztett

társadalombiztosítási védelmet nyújthasson.

3. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy a szociális biztonságról szóló jogszabályainak hatálya alá tartozó

tengerészek, valamint – az adott Tagállam nemzeti törvényei által megszabott mértékben – ezek eltartott családtagjai

is jogosultak legyenek a társadalombiztosítási védelem elõnyeit élvezni, mégpedig a szárazföldi dolgozókra

vonatkozó feltételeknél semmivel sem kedvezõtlenebb feltételek mellett.

Elõírás

A4.5 Elõírás – Társadalombiztosítás

1. A 4.5 Szabály értelmében biztosítandó, fokozatosan kiterjesztett társadalombiztosítási védelem elérése érdekében az

alábbiakban felsorolt ágazatokat kell számításba venni: orvosi ellátás, táppénz (betegbiztosítás), munkanélküli segély,

öregségi juttatás, munkahelyi baleseti juttatás, családi juttatás, anyasági segély, rokkantsági segély, és özvegyi

juttatás, amelyek kiegészítik az orvosi ellátásról szóló 4.1 és a hajótulajdonosok kötelezettségeirõl szóló 4.2 Szabályok

értelmében, valamint a jelen Egyezmény egyéb fejezetei értelmében biztosított védelmet.

2. A ratifikálás idõpontjában az egyes Tagállamok által a 4.5 Szabály 1. bekezdésének megfelelõen biztosított

védelemnek legalább hármat kell tartalmaznia a jelen Elõírás 1. bekezdésében felsorolt kilenc ágazat közül.

3. Valamennyi Tagállam köteles a saját nemzeti körülményeinek megfelelõen lépéseket tenni annak érdekében, hogy

a jelen Elõírás 1. bekezdésében említett kiegészítõ társadalombiztosítási védelmet biztosítsa valamennyi

tengerésznek, akinek tartózkodási helye rendes körülmények között a területén van. Ezen kötelezettségnek meg lehet

felelni például megfelelõ kétoldalú vagy többoldalú megállapodások révén, vagy anyagi hozzájáruláson alapuló

rendszereken keresztül. Az ily módon biztosított védelem semmivel sem lehet kedvezõtlenebb, mint az, amelyben az

adott Tagállam területén tartózkodási hellyel rendelkezõ szárazföldi dolgozók részesülnek.

4. A Tagállamoknak – a jelen Elõírás 3. bekezdésében megszabott kötelezettségekkel együtt is – jogukban áll kétoldalú és

többoldalú egyezmények révén, valamint a regionális gazdasági integrációért felelõs szervezetek keretei között

elfogadott rendelkezések révén más szabályokat meghatározni azokra a szociális biztonságot szabályozó törvényekre

vonatkozóan, amelyek hatálya alá a tengerészek tartoznak.

5. Az egyes Tagállamoknak a lobogójuk alatt közlekedõ hajókon lévõ tengerészekre vonatkozó kötelezettségei közé

tartoznak a 4.1 és 4.2 Szabályokban, valamint a Szabályzat kapcsolódó rendelkezéseiben megszabott kötelezettségek,

továbbá a nemzetközi jogszabályok értelmében fennálló általános kötelességeikben benne foglaltatott

kötelezettségek.

6. Valamennyi Tagállam köteles fontolóra venni azokat a különbözõ lehetõségeket, amelyek révén – az adott Tagállam

nemzeti jogszabályainak és gyakorlatának megfelelõen – akkor is hasonló elõnyökkel járó juttatásokat biztosíthat

a tengerészeknek, ha az adott Tagállamban a jelen Elõírás 1. bekezdésében említett ágazatokat illetõen még hiányzik

a megfelelõ törvényi fedezet.

7. A 4.5 Szabály 1. bekezdése értelmében nyújtandó védelmet biztosítani lehet jogszabályok révén, magánszemélyek

által igénybe vehetõ társadalombiztosítási programok, illetve kollektív szerzõdések révén, vagy ezek bármely

kombinációja révén, amint az a legmegfelelõbb.
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8. A saját nemzeti törvényeikkel és gyakorlatukkal összeegyeztethetõ mértékig a Tagállamok kötelesek kétoldalú vagy

többoldalú egyezmények, illetve egyéb megállapodások keretében együttmûködni annak érdekében, hogy

szavatolják a fennmaradását a tartózkodási helyüktõl függetlenül valamennyi tengerész által megszerzett vagy éppen

megszerzés alatt álló, szociális biztonságra vonatkozó jogoknak, amelyek saját hozzájáruláson alapuló, illetve saját

hozzájárulást nem igénylõ társadalombiztosítási rendszereken keresztül biztosíttatnak.

9. Valamennyi Tagállam köteles tisztességes és hatékony eljárásokat rendszeresíteni a viták rendezésére.

10. A ratifikálás idõpontjában valamennyi Tagállam köteles meghatározni azokat az ágazatokat, amelyekre vonatkozóan

a jelen Elõírás 2. bekezdésének megfelelõen védelmet biztosít. A Tagállam ezt követõen köteles értesíteni

a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fõigazgatóját, ha a jelen Elõírás 1. bekezdésében rögzített ágazatok közül az így

meghatározottakon felül már egy vagy több másikban is biztosítja a társadalombiztosítási védelmet. A fõigazgató

köteles nyilvántartást vezetni ezen információkról, és a nyilvántartást köteles minden érdekelt fél számára

hozzáférhetõvé tenni.

11. Az Alapokmány 22. cikke értelmében a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnak küldött jelentések kötelezõen

tartalmazzanak információkat arra vonatkozólag is, hogy milyen intézkedések történtek a 4.5 Szabály 2. bekezdésének

megfelelõen a társadalombiztosítási védelem más ágazatokra való kiterjesztése érdekében.

Útmutató

B4.5 Útmutató – Társadalombiztosítás

1. A megerõsítés idõpontjában az A4.5 Elõírás 2. bekezdésének megfelelõen biztosítandó védelem tartalmazza legalább

az orvosi ellátás, a táppénz (betegbiztosítás), valamint a foglalkozási baleseti juttatás ágazatát.

2. Az A4.5 Elõírás 6. bekezdésében hivatkozott körülmények fennállása esetén hasonló juttatásokat lehet nyújtani

biztosítási szerzõdéseken, kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokon, illetve egyéb hatékony eszközökön

keresztül, figyelembe véve a vonatkozó kollektív szerzõdések rendelkezéseit. Amennyiben ilyen intézkedéseket

fogadnak el, az ilyen intézkedések hatálya alatt védelmet élvezõ tengerészeket tájékoztatni kell azokról az eszközökrõl,

amelyek révén számukra a társadalombiztosítási védelem különbözõ ágazatai biztosítva lesznek.

3. Amennyiben a tengerészek egynél több, a szociális biztonságra vonatkozó nemzeti törvényhozás hatálya alá

tartoznak, az érintett Tagállamoknak együtt kell mûködniük annak érdekében, hogy kölcsönös megállapodás révén

meghatározzák, melyik törvényhozás törvényeit kell alkalmazni, olyan tényezõket is figyelembe véve, mint hogy

melyik törvényhozás hatálya alatt elõnyösebb a védelem fajtája és mértéke az érintett tengerész számára, valamint

hogy maga a tengerész mit részesít elõnyben.

4. Az A4.5 Elõírás 9. bekezdése értelmében rendszeresítendõ eljárásokat úgy kell kidolgozni, hogy lefedjék az érintett

tengerészek követeléseihez kapcsolódóan releváns valamennyi vitát, függetlenül attól, hogy ennek teljesülését

milyen módon biztosítják.

5. Valamennyi Tagállam, amelynek a lobogója alatt közlekedõ hajóin a saját állampolgárai, más államok állampolgárai,

vagy ezek vegyesen szolgálnak tengerészként, biztosítsa a rájuk vonatkozó módon az Egyezményben foglalt

társadalombiztosítási védelmet, és rendszeres idõközönként vizsgálja felül a társadalombiztosítási védelemnek az

A4.5 Elõírás 1. bekezdésében felsorolt ágazatait, abból a célból, hogy azonosítsa az esetleges további ágazatokat,

amelyek az érintett tengerészek számára megfelelõek lehetnek.

6. A tengerész munkaszerzõdésben meg kell határozni azokat az eszközöket, amelyek révén a hajótulajdonos

a társadalombiztosítási védelem különbözõ ágazatait biztosítja a tengerészeknek, továbbá meg kell határozni

valamennyi egyéb, a hajótulajdonos rendelkezésére álló releváns információt is, így például a tengerészek bérébõl

származó, törvényi kötelezettség szerinti levonásokat, valamint azokat a járulékokat, amelyek – a vonatkozó nemzeti

társadalombiztosítási programoknak megfelelõen – a hajótulajdonosok által fizethetõk a felhatalmazással rendelkezõ,

meghatározott testületek követelményeivel összhangban.

7. A Tagállam, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik, a szociális ügyekre vonatkozó hatáskörének effektív gyakorlása

során megnyugtatóan gyõzõdjék meg arról, hogy a hajótulajdonosok eleget tesznek a társadalombiztosítási

védelemre vonatkozó kötelezettségeiknek, beleértve azt is, hogy befizetik a megkövetelt járulékokat

a társadalombiztosítási alapokba.

5. FEJEZET – MEGFELELÉS ÉS VÉGREHAJTÁS
1. A jelen Fejezetben található Szabályok határozzák meg valamennyi Tagállam felelõsségi körét arra nézve, hogy

teljeskörûen foganatosítsák és érvényesítsék a jelen Egyezmény cikkeiben rögzített alapelveket és jogokat, valamint

a jelen Egyezmény 1., 2., 3. és 4. Fejezeteinek értelmében fennálló kifejezett kötelezettségeket.
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2. A VI. cikk 3. és 4. bekezdései, amelyek megengedik a Szabályzat A. részének lényegében ekvivalens rendelkezések

alkalmazásával történõ foganatosítását, nem vonatkoznak a Szabályzat A. részének a jelen Fejezetben található

részére.

3. A VI. cikk 2. bekezdésének megfelelõen valamennyi Tagállam köteles a Szabályok értelmében fennálló

kötelezettségeit a Szabályzat A. részének vonatkozó Elõírásaiban rögzített módon foganatosítani, ennek során

megfelelõen figyelembe véve a Szabályzat B. részében található vonatkozó Útmutatókat.

4. A jelen Fejezet rendelkezéseinek foganatosítása során szem elõtt kell tartani, hogy a tengerészek és

a hajótulajdonosok – akárcsak minden egyéb személy – a törvény elõtt egyenlõek, egyenlõ törvényi védelemre

jogosultak, és nem érheti õket hátrányos megkülönböztetés a bírósághoz, vizsgálóbizottsághoz, vagy jogviták

rendezésére szolgáló egyéb intézményes eszközhöz való hozzáférésük tekintetében. A jelen Fejezet rendelkezései

nem határoznak meg joghatósági illetékességet, és nem határozzák meg a jogviták rendezésének helyét sem.

Szabály

5.1 Szabály – A lobogó szerinti Államok felelõsségi köre

Cél: Annak biztosítása, hogy valamennyi Tagállam teljesítse a jelen Egyezmény értelmében fennálló kötelezettségeit

a lobogója alatt közlekedõ hajók vonatkozásában

5.1.1 Szabály – Általános alapelvek

1. Valamennyi Tagállam felelõsséggel tartozik a jelen Egyezmény értelmében fennálló kötelezettségei teljesítésének

biztosításáért a lobogója alatt közlekedõ hajók vonatkozásában.

2. Valamennyi Tagállam köteles hatékony rendszert létrehozni a tengerészeti munkaügyi körülmények ellenõrzése és

megfelelõségük igazolása céljából az 5.1.3 és 5.1.4 Szabályoknak megfelelõen, amelyek biztosítják, hogy az adott

Tagállam lobogója alatt közlekedõ hajókon a tengerészek munka- és életkörülményei megfeleljenek a jelen

Egyezményben foglalt elõírásoknak, és megfelelõségük folyamatosan fenntartható legyen.

3. A tengerészeti munkaügyi körülmények ellenõrzése és megfelelõségük igazolása céljából létrehozandó hatékony

rendszer felállítása során bármely adott Tagállam – amennyiben ez indokolt – az ellenõrzések elvégzésének vagy

a megfelelõségi igazolások kibocsátásának feladatára, vagy mindkét feladatra meghatalmazhat közintézményeket

vagy egyéb szervezeteket – beleértve valamely más Tagállam közintézményeit vagy szervezeteit is, amennyiben ez

a másik Tagállam beleegyezik –, amelyek az adott Tagállam megítélése szerint megfelelõ illetékességgel és független

módon képesek elvégezni e feladatokat. A Tagállam minden esetben továbbra is teljeskörû felelõsséggel tartozik

a lobogója alatt közlekedõ hajókon tartózkodó érintett tengerészek munka- és életkörülményeinek ellenõrzését és

megfelelõségük igazolását illetõen.

4. A tengerészeti munkaügyi bizonyítvány a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozattal kiegészítve

meggyõzõ bizonyítékul szolgál arról, hogy a Tagállam, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik, megfelelõen

ellenõrizte a hajót, valamint hogy a hajó a jelen Egyezménynek a tengerészek munka- és életkörülményeire vonatkozó

követelményeit a bizonyítványban tanúsított mértékben teljesítette.

5. A jelen Szabály 2. bekezdésében említett rendszerre vonatkozó információknak, beleértve a rendszer

hatékonyságának mérésére használt módszert is, szerepelniük kell a Tagállam által összeállított és a Nemzetközi

Munkaügyi Hivatalhoz benyújtott jelentésekben az Alapokmány 22. cikkének értelmében.

Elõírás

A5.1.1 Elõírás – Általános alapelvek

1. Valamennyi Tagállam köteles világos célkitûzéseket és elõírásokat felállítani az ellenõrzésre és a megfelelõség

igazolására szolgáló rendszereinek irányítására vonatkozóan, valamint köteles megszabni azokat a megfelelõ

általános eljárásokat, amelyek révén felmérheti és kiértékelheti, hogy ezen célkitûzések és elõírások milyen mértékben

valósulnak meg.

2. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni a lobogója alatt közlekedõ valamennyi hajótól, hogy a jelen Egyezmény

egy példánya hozzáférhetõ legyen a fedélzetükön.

Útmutató

B5.1.1 Útmutató – Általános alapelvek

1. Az illetékes hatóság tegyen megfelelõ intézkedéseket az 5.1.1 és 5.1.2 Szabályokban hivatkozott – a tengerészek

fedélzeti munka- és életkörülményeivel foglalkozó – közintézmények és egyéb szervezetek közötti hatékony

együttmûködés elõsegítése érdekében.

2. Az ellenõrök, a hajótulajdonosok, a tengerészek és ezek szervezetei közötti együttmûködés fokozott elõsegítése,

valamint a tengerészek munka- és életkörülményeinek fenntartása, illetve javítása érdekében az illetékes hatóság

rendszeres idõközönként konzultáljon az ilyen szervezetek képviselõivel arról, hogy melyek lehetnek ezen célok
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elérésének legjobb eszközei. Az ilyen konzultációk formáját az illetékes hatóság határozza meg a hajótulajdonosok és

a tengerészek szervezeteivel történt egyeztetést követõen.

Szabály

5.1.2 Szabály – Az elismert szervezetek felhatalmazása

1. Az 5.1.1 Szabály 3. bekezdésében említett közintézményeket, illetve egyéb szervezeteket (a továbbiakban: „elismert

szervezetek”) az illetékes hatóságnak kell elõzõleg elismerni, mint olyan testületeket, amelyek megfelelnek az

illetékességre és a függetlenségre vonatkozóan a Szabályzatban foglalt követelményeknek. Az ellenõrzéssel, illetve

a megfelelõség igazolásával összefüggõ azon funkciók, amelyek teljesítésére az elismert szervezetek felhatalmazást

kaphatnak, kötelezõen azon tevékenységek körébe tartoznak, amelyeket a Szabályzat kifejezetten úgy említ, mint az

illetékes hatóság vagy valamely elismert szervezet által végzett tevékenységeket.

2. Az 5.1.1 Szabály 5. bekezdésében említett jelentéseknek információkat kell tartalmazniuk valamennyi elismert

szervezetrõl, a nekik adott felhatalmazások mértékérõl, valamint az adott Tagállam azon intézkedéseirõl, amelyek

biztosítják, hogy a felhatalmazás körébe tartozó tevékenységek teljes mértékben és hatékonyan kerüljenek

elvégzésre.

Elõírás

A5.1.2 Elõírás – Az elismert szervezetek felhatalmazása

1. Az 5.1.2 Szabály 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelõ elismerés megadása érdekében az illetékes hatóság köteles

megvizsgálni az érintett szervezet illetékességét és függetlenségét, és megállapítani, hogy a szervezet – a neki adott

felhatalmazásban szereplõ tevékenységek elvégzéséhez szükséges mértékig – bizonyította-e a következõket:

(a) hogy rendelkezik a szükséges szakértelemmel a jelen Egyezmény vonatkozó területeit illetõen, továbbá

a hajókkal összefüggõ tevékenységek terén megfelelõ szaktudással bír, beleértve a hajókon dolgozó

tengerészekre vonatkozó, minimálisan betartandó követelményeket, a foglalkoztatás feltételeit, az elhelyezést,

a szabadidõs létesítményeket, az élelmezést és étkeztetést, a balesetmegelõzést, az egészségvédelmet, az

orvosi ellátást, valamint a jóléti és a társadalombiztosítási védelmet is;

(b) hogy személyzetének szakértelmét képes a megfelelõ szinten tartani és felfrissíteni;

(c) hogy megfelelõ tudással rendelkezik a jelen Egyezmény követelményeit, valamint a vonatkozó nemzeti

jogszabályok, továbbá a kapcsolódó nemzetközi jogi okmányok követelményeit illetõen; és

(d) hogy a felhatalmazás típusához és mértékéhez viszonyítva megfelelõ mérettel, felépítéssel, tapasztalattal és

képességekkel rendelkezik.

2. Az ellenõrzésekre vonatkozóan adott bármely felhatalmazásnak legalább arra kell felhatalmaznia az elismert

szervezetet, hogy megkövetelhesse a tengerészek munka- és életkörülményeivel összefüggésben általa felismert

hiányosságok orvoslását, valamint hogy ilyen ellenõrzéseket végezhessen bármelyik kikötõ szerinti Állam kérésére.

3. Valamennyi Tagállam köteles létrehozni:

(a) egy olyan rendszert, amely biztosítja az elismert szervezetek által végzett munka megfelelõ mivoltát, beleértve

az információk közzétételét valamennyi vonatkozó nemzeti törvényrõl és elõírásról, valamint a kapcsolódó

nemzetközi jogi okmányokról is; és

(b) az ilyen szervezetekkel folytatott kommunikációra és az ilyen szervezetek felügyeletére szolgáló eljárások

rendjét.

4. Valamennyi Tagállam köteles a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalhoz eljuttatni azon elismert szervezetek mindenkori

aktuális jegyzékét, amelyek felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy az adott Tagállam nevében járjanak el, és ezt

a jegyzéket valamennyi Tagállam köteles naprakészen tartani. A jegyzékben meg kell határozni, hogy az elismert

szervezetek mely tevékenységek elvégzésére rendelkeznek felhatalmazással. A Hivatal köteles gondoskodni arról,

hogy ez a jegyzék nyilvánosan hozzáférhetõ legyen.

Útmutató

B5.1.2 Útmutató – Az elismert szervezetek felhatalmazása

1. Az elismerést kérõ szervezeteknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkezésükre áll az a technikai, adminisztratív és vezetõi

szakértelem és kapacitás, amely biztosítja a megfelelõ minõségû szolgáltatás kellõ idõben történõ elvégzését.

2. A szervezetek alkalmasságának felmérése során az illetékes hatóság állapítsa meg, hogy a szervezet:

(a) rendelkezik-e a megfelelõ mûszaki, vezetõi és kisegítõ személyzettel;

(b) rendelkezik-e a tõle elvárt szolgáltatás nyújtásához szükséges és elégséges, szakképzett szakmai személyzettel,

amely megfelelõ földrajzi lefedettséget képvisel;

(c) bizonyította-e, hogy képes a szolgáltatást kellõ idõben és kielégítõ minõségben elvégezni; és

(d) független és tevékenységeiért elszámoltatható-e.
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3. Az illetékes hatóság kössön írásos szerzõdést valamennyi olyan szervezettel, amelyet felhatalmazás céljából elismer.

A megállapodás tartalmazza az alábbiakban felsorolt elemeket:

(a) a megállapodás tárgyi hatálya;

(b) a megállapodás célja;

(c) a megállapodás általános feltételei;

(d) a felhatalmazás körébe tartozó tevékenységek elvégzése;

(e) a felhatalmazás körébe tartozó tevékenységek jogalapja;

(f) jelentéstétel az illetékes hatóság részére;

(g) az illetékes hatóság által az elismert szervezet részére adott felhatalmazás részletes meghatározása; és

(h) az illetékes hatóság által az elismert szervezet részére delegált tevékenységek felett gyakorolt felügyelet.

4. Valamennyi Tagállam követelje meg az elismert szervezetektõl, hogy fejlesszenek ki az általuk ellenõrként alkalmazott

személyzet képesítésére szolgáló rendszert annak biztosítása érdekében, hogy a személyzet tudása és szakértelme

a kellõ idõben felfrissítésre kerüljön.

5. Valamennyi Tagállam követelje meg az elismert szervezetektõl, hogy az általuk elvégzett szolgáltatásokról

nyilvántartást vezessenek oly módon, hogy azzal igazolni tudják, hogy a szolgáltatások által érintett részterületek

vonatkozásában az elvárt elõírásokat teljesítették.

6. Az A5.1.2 Elõírás 3 (b) bekezdésében hivatkozott felügyeleti eljárások kidolgozása során valamennyi Tagállam vegye

figyelembe a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet keretein belül elfogadott Útmutató az adminisztratív hatóság

nevében eljáró szervezetek felhatalmazásához (Guidelines for the Authorization of Organizations Acting on Behalf of

the Administration) címû dokumentumot.

Szabály

5.1.3 Szabály – Tengerészeti munkaügyi bizonyítvány és tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozat

1. A jelen Szabály azokra a hajókra vonatkozik, amelyek:

(a) 500 tonna vagy annál nagyobb bruttó ûrtartalmúak, és nemzetközi utakon közlekednek; illetve

(b) 500 tonna vagy annál nagyobb bruttó ûrtartalmúak, egy adott Tagállam lobogója alatt közlekednek, és egy

másik ország kikötõjébõl kiindulva vagy annak kikötõi között közlekedve üzemelnek.

A jelen Szabály szempontjából „nemzetközi út” alatt valamely adott országból induló és az adott országon kívüli

kikötõbe tett utazás értendõ.

2. A jelen Szabály szintén vonatkozik bármely olyan hajóra, amely egy adott Tagállam lobogója alatt közlekedik és nem

tartozik a jelen Szabály 1. bekezdésének hatálya alá, amennyiben a hajótulajdonos az érintett Tagállamtól ezt

kérvényezi.

3. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajók a fedélzetükön tartsák és

folyamatosan vezessék a tengerészeti munkaügyi bizonyítványt, amely tanúsítja, hogy a hajón tartózkodó

tengerészek munka- és életkörülményeit – beleértve a megfelelõség folyamatos fenntartását szolgáló, a jelen Szabály

4. bekezdésében említett tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatba foglalandó intézkedéseket is –

ellenõrizték, és azok megfelelnek a nemzeti jogszabályok, illetve a jelen Egyezményt végrehajtó egyéb intézkedések

követelményeinek.

4. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni, hogy a lobogója alatt közlekedõ hajók a fedélzetükön hordozzák és

folyamatosan vezessék a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatot, amely tartalmazza a jelen Egyezményt

végrehajtó, a tengerészek munka- és életkörülményeire vonatkozó nemzeti követelményeket, és rögzíti

a hajótulajdonos által az érintett hajó(ko)n a követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében bevezetett

intézkedéseket.

5. A tengerészeti munkaügyi bizonyítványnak, valamint a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatnak meg

kell felelnie a Szabályzatban elõírt mintának.

6. Amennyiben valamely Tagállam illetékes hatósága, vagy az erre a célra megfelelõen felhatalmazott elismert szervezet

valamely ellenõrzés során megállapította, hogy az adott Tagállam lobogója alatt közlekedõ hajó a jelen Egyezmény

elõírásainak megfelel, illetve e megfelelõséget folyamatosan fenntartja, akkor ennek megfelelõen köteles kibocsátani,

illetve megújítani az ezt tanúsító tengerészeti munkaügyi bizonyítványt, és köteles az ilyen bizonyítványokról

nyilvánosan hozzáférhetõ nyilvántartást vezetni.

7. A tengerészeti munkaügyi bizonyítványra és a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatra vonatkozó

részletes követelményeket, beleértve az ellenõrizendõ és jóváhagyandó kérdések listáját is, a Szabályzat A. része

tartalmazza.
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Elõírás

A5.1.3 Elõírás – Tengerészeti munkaügyi bizonyítvány és tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozat

1. A tengerészeti munkaügyi bizonyítványt az illetékes hatóság vagy az erre a célra megfelelõen felhatalmazott elismert

szervezet bocsátja ki a hajó számára, öt évet meg nem haladó idõtartamra. Az A5-I. Mellékletben található azon

kérdések listája, amelyeket a tengerészeti munkaügyi bizonyítvány kibocsátását megelõzõ ellenõrzés keretében

vizsgálni kell, a kibocsátás feltételéül szabva azt, hogy e kérdések tekintetében a hajó megfeleljen a jelen Egyezmény

által a hajón tartózkodó tengerészek munka- és életkörülményeire vonatkozóan lefektetett követelményeket

végrehajtó nemzeti jogszabályoknak, illetve egyéb intézkedéseknek.

2. A tengerészeti munkaügyi bizonyítvány érvényességét az illetékes hatóság vagy az erre a célra megfelelõen

felhatalmazott elismert szervezet köteles közbensõ ellenõrzések keretében ellenõrizni, annak érdekében, hogy

biztosított legyen a jelen Egyezményt végrehajtó nemzeti követelményeknek való folyamatos megfelelés.

Amennyiben mindössze egyetlen közbensõ ellenõrzést végeznek, és a bizonyítvány érvényességének idõtartama öt

év, akkor az ellenõrzés idõpontjának az érvényességi idõszak második és harmadik éves fordulónapja közé kell esnie.

Az éves fordulónap minden évnek azt a hónapját és napját jelenti, amely megfelel a tengerészeti munkaügyi

bizonyítvány érvényessége lejárati dátumának. A közbensõ ellenõrzés tárgyi hatályának és részletességének meg kell

egyeznie a bizonyítvány megújításához szükséges ellenõrzés tárgyi hatályával és részletességével. A bizonyítványt

a kielégítõ eredménnyel zárult közbensõ ellenõrzést követõen hivatalos aláírással érvényesíteni kell.

3. A jelen Elõírás 1. bekezdésében foglaltak fenntartása mellett úgy rendelkezik, hogy amennyiben a tengerészeti

munkaügyi bizonyítvány megújításához szükséges ellenõrzés a meglévõ bizonyítvány érvényességének lejártát

megelõzõ három hónapon belül zárul le, akkor az új tengerészeti munkaügyi bizonyítvány a megújító ellenõrzés

lezárultának idõpontjától számítva legyen érvényes, mégpedig az eredeti bizonyítvány lejárati dátumától számított öt

évet meg nem haladó idõtartamra.

4. Amennyiben a tengerészeti munkaügyi bizonyítvány megújításához szükséges ellenõrzés több mint három hónappal

a meglévõ bizonyítvány érvényességének lejárta elõtt zárul le, akkor az új tengerészeti munkaügyi bizonyítvány

a megújító ellenõrzés lezárultának idõpontjától számítva legyen érvényes, mégpedig öt évet meg nem haladó

idõtartamra.

5. A tengerészeti munkaügyi bizonyítvány kibocsátása ideiglenes alapon is történhet:

(a) új hajó részére annak átadásakor;

(b) amennyiben valamely hajó lobogót cserélt; illetve

(c) amennyiben valamely hajótulajdonos olyan hajó üzemeltetésének feladatát vállalja magára, amely hajó

újonnan került az adott hajótulajdonos tulajdonába.

6. Az ideiglenes tengerészeti munkaügyi bizonyítványt hat hónapot meg nem haladó idõtartamra bocsáthatja ki az

illetékes hatóság vagy az erre a célra megfelelõen felhatalmazott elismert szervezet.

7. Az ideiglenes tengerészeti munkaügyi bizonyítványt csak azután lehet kibocsátani, miután meggyõzõdtek arról, hogy:

(a) az A5-I. Mellékletben felsorolt kérdések tekintetében a hajó ellenõrzése az ésszerûen kivitelezhetõ legteljesebb

mértékben megtörtént, figyelembe véve a jelen bekezdés (b), (c) és (d) albekezdéseiben foglalt tételek

teljesülésérõl való meggyõzõdést is;

(b) a hajótulajdonos az illetékes hatóság vagy az elismert szervezet elõtt bizonyította, hogy a hajón megfelelõ

eljárások állnak rendelkezésre a jelen Egyezménynek való megfelelés biztosítása céljából;

(c) a hajóparancsnok tisztában van a jelen Egyezmény követelményeivel és a végrehajtásukra vonatkozó

kötelezettségekkel; és

(d) a releváns információk benyújtásra kerültek az illetékes hatóságnak vagy az elismert szervezetnek

a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozat kiállítása céljából.

8. A teljes idõszakra szóló tengerészeti munkaügyi bizonyítvány kiadásának céljából az ideiglenes bizonyítvány lejártát

megelõzõen el kell végezni a jelen Elõírás 1. bekezdésének megfelelõ teljeskörû ellenõrzést. A jelen Elõírás

6. bekezdésében említett kezdeti hat hónapot követõen további ideiglenes bizonyítvány nem adható ki. Az ideiglenes

bizonyítvány érvényességének idõtartamára tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatot nem szükséges

kibocsátani.

9. A tengerészeti munkaügyi bizonyítványt, az ideiglenes tengerészeti munkaügyi bizonyítványt és a tengerészeti

munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatot az A5-II. Mellékletben található mintáknak megfelelõ formában kell kiállítani.
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10. A tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatot csatolni kell a tengerészeti munkaügyi bizonyítványhoz.

A nyilatkozatnak két részbõl kell állnia:

(a) az I. részt az illetékes hatóság köteles kiállítani, és abban köteles:

(i) meghatározni azon kérdések listáját, amelyeket a jelen Elõírás 1. bekezdésének megfelelõen az

ellenõrzés tárgyává kell tenni;

(ii) meghatározni azokat a nemzeti követelményeket, amelyek magukban foglalják a jelen Egyezmény

vonatkozó rendelkezéseit, oly módon, hogy hivatkozik a vonatkozó nemzeti jogszabályokra, valamint

hogy a szükséges mértékig a nemzeti követelmények lényegi tartalmát érintõen tömör tájékoztatást

ad;

(iii) hivatkozni a nemzeti jogszabályok értelmében fennálló hajótípus-specifikus követelményekre;

(iv) feljegyezni a VI. cikk 3. bekezdésének értelmében elfogadott valamennyi lényegileg ekvivalens

rendelkezést; továbbá

(v) egyértelmûen feltüntetni az illetékes hatóság által a 3. Fejezet értelmében megítélt valamennyi

mentességet; és

(b) a II. részt a hajótulajdonos köteles kiállítani, és abban köteles meghatározni azokat az intézkedéseket,

amelyeket az ellenõrzések közötti idõszakokban a nemzeti követelményeknek való megfelelés folyamatos

fenntartása érdekében fogadott el, valamint azokat a javasolt intézkedéseket, amelyek a folyamatos fejlõdést

hivatottak biztosítani.

Az illetékes hatóság vagy az erre a célra megfelelõen felhatalmazott elismert szervezet feladata a II. rész hitelesítése,

valamint a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozat kibocsátása.

11. Az érintett hajót illetõen elvégzett valamennyi további ellenõrzés, illetve egyéb vizsgálat eredményét, valamint az

ilyen vizsgálatok során felfedett valamennyi lényeges hiányosságot nyilvántartásba kell venni a felfedett

hiányosságok orvoslásának igazolt idõpontjával együtt. Ezt a nyilvántartást – és amennyiben a nyilvántartás nem

angol nyelven készült, az angol nyelvû fordítását – a nemzeti jogszabályoknak megfelelõen vagy fel kell jegyezni

a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatban, vagy csatolni kell ahhoz, vagy pedig egyéb módon kell

hozzáférhetõvé tenni a tengerészek, a lobogó szerinti Állam ellenõrei, a kikötõ szerinti Állam felhatalmazott

tisztviselõi, valamint a hajótulajdonosok és a tengerészek képviselõi részére.

12. A mindenkor érvényes tengerészeti munkaügyi bizonyítványt és tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatot

– nem angol nyelven készült okiratok esetében azok angol nyelvû fordításával együtt – a hajón kell hordozni, és egy

példányukat a fedélzet egy jól látható helyén kell kifüggeszteni, ahol az a tengerészek számára hozzáférhetõ.

A nemzeti jogszabályoknak megfelelõen egy példányt kérésre hozzáférhetõvé kell tenni a tengerészek, a lobogó

szerinti Állam ellenõrei, a kikötõ szerinti Állam felhatalmazott tisztviselõi, valamint a hajótulajdonosok és

a tengerészek képviselõi részére.

13. A jelen Elõírás 11. és 12. bekezdéseiben említett, angol nyelvû fordításra vonatkozó követelmény nem vonatkozik

azokra a hajókra, amelyek nem közlekednek nemzetközi utakon.

14. A jelen Elõírás 1. vagy 5. bekezdése értelmében kibocsátott bizonyítvány érvényessége megszûnik bármely alábbi

esetben:

(a) amennyiben a vonatkozó ellenõrzések a jelen Elõírás 2. bekezdésében meghatározott idõtartamokon belül

nem kerülnek elvégzésre;

(b) amennyiben a bizonyítvány nem kerül a jelen Elõírás 2. bekezdésének megfelelõ módon hivatalos aláírással

érvényesítésre;

(c) amikor a hajó lobogót vált;

(d) amikor a hajótulajdonos nem vállalja tovább a felelõsséget a hajó üzemeltetéséért; és

(e) amikor a 3. Fejezetben említett szerkezeti tulajdonságokban vagy felszerelésben lényeges változtatások

történtek.

15. A jelen Elõírás 14 (c), (d), illetve (e) bekezdésében említett esetben az új bizonyítvány csak akkor bocsátható ki, amikor

az új bizonyítványt kibocsátó illetékes hatóság vagy elismert szervezet teljes mértékben meggyõzõdött arról, hogy

a hajó megfelel a jelen Elõírásban foglalt követelményeknek.

16. A tengerészeti munkaügyi bizonyítványt az illetékes hatóság, illetve a lobogó szerinti Állam által erre a célra

megfelelõen felhatalmazott elismert szervezet köteles visszavonni, amennyiben bizonyítást nyer, hogy az érintett hajó

nem felel meg a jelen Egyezmény követelményeinek, és valamely elõírt javító intézkedést elmulasztottak megtenni.
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17. Annak mérlegelése során, hogy egy adott tengerészeti munkaügyi bizonyítvány visszavonására sort kell-e keríteni

a jelen Elõírás 16. bekezdésének megfelelõen, az illetékes hatóság, illetve az elismert szervezet köteles figyelembe

venni a hiányosságok súlyosságát, illetve gyakoriságát.

Útmutató

B5.1.3 Útmutató – Tengerészeti munkaügyi bizonyítvány és tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozat

1. A tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozat I. részében a nemzeti követelmények felsorolásának tartalmaznia

kell a megfelelõ hivatkozásokat arra nézve, hogy az A5-I. Mellékletben felsorolt valamennyi területtel kapcsolatban

melyek a tengerészek munka- és életkörülményeire vonatkozó jogszabályi rendelkezések, vagy ezen hivatkozásokat

mellékelni kell az említett felsoroláshoz. Amennyiben a nemzeti jogszabályok pontosan követik a jelen Egyezményben

meghatározott követelményeket, elegendõ lehet csupán a hivatkozást feltüntetni. Amennyiben az Egyezmény

valamely rendelkezésének végrehajtása a VI. Cikk 3. bekezdése értelmében valamely lényegi ekvivalencia alapján

történik, úgy az érintett rendelkezést meg kell jelölni, és tömör magyarázatot szükséges mellékelni. Amennyiben

a 3. Fejezetben foglaltak értelmében az illetékes hatóság bármiféle mentességet ítél meg, úgy a mentesség által

érintett rendelkezést vagy rendelkezéseket egyértelmûen meg kell jelölni.

2. A tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozat II. részében hivatkozott, a hajótulajdonos által hozott

intézkedéseknek különösképpen meg kell határozniuk azokat az alkalmakat, amelyek során az egyes nemzeti

követelményeknek való folyamatos megfelelés ellenõrzése meg fog történni, továbbá meg kell határozniuk az

ellenõrzésekért felelõs személyek körét, a felvételre kerülõ jegyzõkönyveket, valamint a megfelelés hiányosságának

észlelése esetén alkalmazandó eljárásokat. A II. rész több különbözõ formában is elkészíthetõ. Hivatkozhat

a tengerészeti ipar egyéb aspektusaival kapcsolatos iránymutatásokat és eljárásokat tárgyaló, átfogóbb jellegû egyéb

dokumentumokra, például a Nemzetközi biztonságos üzemviteli szabályzat az üzemeltetés biztonságáról (ISM

Szabályzat) által megkövetelt dokumentumokra, vagy a SOLAS Egyezmény 5. Szabálya XI-1. Fejezetében megkövetelt

– a hajó folyamatos törzsadat-nyilvántartásához kapcsolódó – információkra.

3. A megfelelõség folyamatos fenntartását biztosító intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a hajótulajdonossal

és a hajóparancsnokkal szemben támasztott általános nemzetközi követelményeket arra vonatkozóan, hogy

– a tengerészek munkájával járó veszélyeket figyelembe véve – folyamatosan tájékozódjanak a munkahelyek fizikai

kialakításával kapcsolatos legújabb technológiai fejleményekrõl és tudományos eredményekrõl, valamint ennek

megfelelõen tájékoztassák a tengerészek képviselõit, ezáltal magasabb szintû védelmet biztosítva a tengerészek

fedélzeti munka- és életkörülményeinek tekintetében.

4. A tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatot mindenekelõtt egyértelmûen és szabatosan kell

megfogalmazni, oly módon, hogy segítségül szolgáljon valamennyi érintett személynek – így például a lobogó szerinti

Állam ellenõreinek, a kikötõ szerinti Állam felhatalmazott tisztviselõinek és a tengerészeknek – a követelmények

megfelelõ teljesítésének ellenõrzése során.

5. A B5-I. Mellékletben található egy példa arra, hogy a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozat milyen típusú

információkat tartalmazhat.

6. Amennyiben valamely hajó az A5.1.3 Elõírás 14 (c) bekezdésében említettek szerint lobogót vált, és amennyiben

mindkét érintett Állam ratifikálta a jelen Egyezményt, úgy az a Tagállam, amelynek lobogója alatt a hajó korábban

jogosult volt közlekedni, a lehetõ leghamarabb adja át a másik Tagállam illetékes hatósága részére a lobogóváltást

megelõzõen a hajón hordozott tengerészeti munkaügyi bizonyítvány és tengerészeti munkaügyi megfelelõségi

nyilatkozat példányait, továbbá – amennyiben ez az adott esetre vonatkoztatható – a releváns ellenõrzési jelentések

példányait is, ha azokat az illetékes hatóság a lobogóváltás megtörténtét követõ három hónapon belül kéri.

Szabály

5.1.4 Szabály – Ellenõrzés és végrehajtás

1. Valamennyi Tagállam köteles a rendszeres ellenõrzések, illetve folyamatos felügyeletet és egyéb szabályozási

lehetõségeket biztosító intézkedések hatékony és összehangolt rendszerének segítségével meggyõzõdni arról, hogy

az adott Tagállam lobogója alatt közlekedõ hajók megfelelnek a jelen Egyezmény nemzeti jogszabályokban

foganatosított követelményeinek.

2. A jelen Szabály 1. bekezdésében említett ellenõrzõ és végrehajtó rendszerre vonatkozó részletes követelményeket

a Szabályzat A. része rögzíti.

Elõírás

A5.1.4 Elõírás – Ellenõrzés és végrehajtás

1. Valamennyi Tagállam köteles a lobogója alatt közlekedõ hajókon tartózkodó tengerészek körülményeit ellenõrzõ

rendszert fenntartani, amely rendszernek magában kell foglalnia annak megállapítását, hogy a munka- és
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életkörülményekre vonatkozóan a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatban meghatározott

intézkedések minden esetben, amikor alkalmazhatók, végrehajtásra kerülnek-e, valamint hogy a jelen Egyezmény

követelményei teljesülnek-e.

2. Az illetékes hatóság köteles megfelelõ számú szakképzett ellenõrt kinevezni a jelen Elõírás 1. bekezdése értelmében

fennálló kötelezettségeinek teljesítésére. Amennyiben valamely elismert szervezet kapott felhatalmazást az

ellenõrzések elvégzésére, a Tagállam köteles megkövetelni azt, hogy az ellenõrzéseket végzõ személyzet tagjai

megfelelõen képesítve legyenek ezen feladatok végrehajtására, és köteles felruházni õket a feladatuk ellátásához

szükséges hivatalos hatáskörrel.

3. Megfelelõen rendelkezni kell annak biztosításáról, hogy az ellenõrök rendelkezzenek a szükséges, illetve megkívánt

szintû képzettséggel, illetékességgel, hatásköri leírással, jogkörrel, jogállással és függetlenséggel, amely lehetõvé teszi

számukra, hogy a jelen Elõírás 1. bekezdésében említettek megállapítását elvégezzék és az ugyanott említetteknek

való megfelelést biztosítsák.

4. Az ellenõrzéseknek – amennyiben ez az adott esetben vonatkoztatható – az A5.1.3 Elõírás szerint megkövetelt

idõközönként kell lezajlaniuk. A bármely két vizsgálat között eltelt idõszak semmiképpen nem haladhatja meg

a három évet.

5. Amennyiben valamely Tagállam bizonyítékot szerez arról – vagy a részére olyan panasz érkezik, amelyet nem tekint

nyilvánvalóan alaptalannak –, hogy a lobogója alatt közlekedõ valamely hajó nem felel meg a jelen Egyezmény

követelményeinek, illetve hogy komoly hiányosságok tapasztalhatók a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi

nyilatkozatban foglalt intézkedések foganatosításával kapcsolatban, úgy a Tagállam köteles megtenni a szükséges

lépéseket az ügy kivizsgálása érdekében, valamint biztosítani, hogy a tapasztalt hiányosságok orvoslására

intézkedések történjenek.

6. Valamennyi Tagállam köteles megfelelõ szabályokat alkotni és azokat hatékonyan betartatni annak érdekében, hogy

az ellenõrök részére olyan jogállást és szolgálati feltételeket biztosítson, amelyek segítségével függetlenek

maradhatnak a kormányváltásoktól és a nem megengedhetõ külsõ befolyásoktól.

7. Az elvégzendõ feladatokra vonatkozó egyértelmû útmutatással és a megfelelõ megbízólevéllel ellátott ellenõrök

jogosultak:

(a) a Tagállam lobogója alatt közlekedõ hajók fedélzetére lépni;

(b) végrehajtani bárminemû vizsgálatot, tesztet vagy kivizsgálást, amelyet szükségesnek ítélnek ahhoz, hogy

megbizonyosodjanak arról, hogy a elõírásokat szigorúan betartják; és

(c) megkövetelni bármely hiányosság orvoslását, és amennyiben megalapozottan úgy vélik, hogy a hiányosságok

a jelen Egyezmény követelményeinek (beleértve a tengerészek jogait is) súlyos megsértését képezik, vagy

komoly veszélyt jelentenek a tengerészek biztonságára, egészségére vagy testi épségére nézve, úgy jogosultak

megtiltani, hogy a hajó elhagyja a kikötõt, amíg a szükséges intézkedéseket meg nem teszik.

8. A jelen Elõírás 7 (c) bekezdésének értelmében tett bármely intézkedés alá van vetve az igazságügyi vagy közigazgatási

hatóságok elõtt érvényesíthetõ bármely fellebbezési jog gyakorlásának.

9. Az ellenõrök saját hatáskörükben mérlegelhetik azt, hogy az eljárás megindítása vagy az eljárás megindítására

vonatkozó javaslattétel helyett tanácsokat adjanak, amennyiben nem állapítható meg egyértelmûen a jelen

Egyezmény követelményeinek olyan megszegése, amely az érintett tengerészek biztonságát, egészségét vagy testi

épségét veszélyeztetné, és amennyiben a követelmények hasonló megszegése korábban nem fordult elõ.

10. Az ellenõrök kötelesek bizalmasan kezelni azon sérelmek, illetve panaszok forrását, amelyek a tengerészek munka- és

életkörülményeivel kapcsolatos bármely veszélyt vagy hiányosságot, illetve a jogszabályok megszegését jelzik,

továbbá a felügyelõk az utalás szintjén sem tájékoztathatják a hajótulajdonost, a hajótulajdonos képviselõjét, illetve

a hajó üzemeltetõjét arról, hogy valamely ellenõrzésre ilyen sérelem vagy panasz következményeként került sor.

11. A felügyelõk nem bízhatók meg olyan feladatokkal, amelyek mennyiségükbõl vagy természetükbõl kifolyólag

akadályozhatják az ellenõrzések hatékony elvégzését, vagy bármilyen módon károsan befolyásolhatják a felügyelõk

hatáskörét vagy pártatlanságát a hajótulajdonosokkal, tengerészekkel, illetve egyéb érdekelt felekkel fennálló

kapcsolataikban. A felügyelõkre vonatkozóan különösen az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:

(a) a felügyelõknek meg kell tiltani, hogy bármely közvetlen vagy közvetett módon érdekeltek legyenek az általuk

elvégzendõ ellenõrzés tárgyául megszabott bármely tevékenységben; és

(b) a felügyelõk – megfelelõ szankciók, illetve fegyelmi intézkedések terhe alatt – még a szolgálatból való

távozásukat követõen sem fedhetnek fel olyan üzleti titkokat, bizalmasan kezelendõ munkafolyamatokat,

illetve személyes jellegû információkat, amelyek a feladataik elvégzése során jutottak a tudomásukra.
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12. A felügyelõk kötelesek minden egyes ellenõrzés elvégzésérõl jelentést benyújtani az illetékes hatóság részére.

A jelentés egy példányát angol nyelven vagy a hajó munkanyelvén el kell juttatni a hajó parancsnokához, egy további

példányt pedig a hajó hirdetõtábláján kell elhelyezni a tengerészek tájékoztatása céljából; kérésre egy példányt el kell

juttatni a tengerészek képviselõinek is.

13. Valamennyi Tagállam illetékes hatósága köteles az adott Tagállam lobogója alatt közlekedõ hajókon tartózkodó

tengerészek körülményeit vizsgáló ellenõrzésekrõl nyilvántartást vezetni. Az illetékes hatóság köteles éves jelentést

közzétenni az elvégzett ellenõrzõ tevékenységekrõl a tárgyév végét követõ ésszerû idõn belül, amely nem haladhatja

meg a hat hónapot.

14. Amennyiben az ellenõrzésre valamely súlyos incidens következtében kerül sor, úgy a jelentést a lehetõ legkorábbi

idõpontban, de legkésõbb az ellenõrzés lezárultát követõ egy hónapon belül be kell nyújtani az illetékes hatósághoz.

15. Valamennyi olyan esetben, amikor a jelen Elõírás értelmében ellenõrzés zajlik vagy intézkedés történik, minden

ésszerû erõfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerülhetõ legyen az érintett hajó indokolatlan

feltartóztatása, illetve késleltetése.

16. A nemzeti jogszabályoknak megfelelõ módon kártérítés fizetendõ, amennyiben bármiféle veszteség vagy kár

származik a felügyelõk hatáskörének jogtalan gyakorlásából. A bizonyítási teher minden esetben a panasztevõre hárul.

17. Valamennyi Tagállam köteles megfelelõ büntetéseket és egyéb javító lépéseket rögzíteni és hatékonyan

foganatosítani a jelen Egyezmény követelményeinek (beleértve a tengerészek jogait is) megsértése, valamint

a felügyelõknek a feladataik elvégzésében való akadályozása esetére.

Útmutató

B5.1.4 Útmutató – Ellenõrzés és végrehajtás

1. Az illetékes hatóság és bármely egyéb szolgálat, illetve hatóság, amelynek tevékenységét teljes egészében vagy

részben a tengerészek munka- és életkörülményeinek ellenõrzése teszi ki, rendelkezzen a feladatai ellátásához

szükséges erõforrásokkal. Ezen belül különösen érvényesüljenek az alábbiak:

(a) valamennyi Tagállam tegye meg a szükséges intézkedéseket arra nézve, hogy szükség esetén megfelelõen

képzett mûszaki szakértõket és specialistákat kérhessen fel a felügyelõk munkájának segítésére; és

(b) a felügyelõk számára a feladataik hatékony elvégzése érdekében legyenek biztosítva az elhelyezkedésük

szempontjából megfelelõ épületek, valamint a megfelelõ felszerelések és közlekedési eszközök.

2. Az illetékes hatóság dolgozzon ki a megfelelésre és a végrehajtásra vonatkozó eljárásrendet, amely biztosítja

a következetességet és egyéb tekintetben is útmutatóként szolgál a jelen Egyezményhez kapcsolódó ellenõrzési és

végrehajtási tevékenységek során. Az eljárásrend egy-egy példányát el kell juttatni valamennyi ellenõrhöz és

a releváns rendfenntartó tisztviselõkhöz, továbbá hozzáférhetõvé kell tenni a nyilvánosság, a hajótulajdonosok és

a tengerészek számára.

3. Az illetékes hatóság állítson fel egyszerû eljárásokat annak érdekében, hogy lehetõvé váljon számára a jelen

Egyezmény követelményeinek (beleértve a tengerészek jogait is) lehetséges megsértésével kapcsolatos információk

bizalmasan történõ átvétele közvetlenül a tengerészektõl, vagy a tengerészek képviselõitõl, továbbá hogy lehetõvé

váljon a felügyelõk számára az ilyen ügyek mielõbbi kivizsgálása, beleértve:

(a) annak lehetõvé tételét a hajóparancsnokok, a tengerészek, illetve a tengerészek képviselõi számára, hogy

amennyiben szükségesnek ítélik, ellenõrzést kezdeményezhessenek; és

(b) technikai tájékoztatást és tanácsadást az érintett hajótulajdonosok, tengerészek és szervezetek részére

a leghatékonyabb módszerekrõl, amelyek a jelen Egyezmény követelményeinek való megfelelés, továbbá

a tengerészek fedélzeti körülményeinek folyamatos javítása céljából rendelkezésre állnak.

4. A felügyelõk a feladataik hatékony elvégzésének biztosítása érdekében legyenek teljes mértékben szakképzett

személyek, és elegendõ számban álljanak rendelkezésre, kellõen figyelembe véve az alábbiakat:

(a) a felügyelõk által végrehajtandó feladatok fontosságát, különösen az ellenõrzés tárgyát képezõ hajók számát,

természetét és méretét, továbbá az érvényesítendõ törvényi rendelkezések számát és összetettségét;

(b) a felügyelõk rendelkezésére bocsátott erõforrásokat; és

(c) a gyakorlati körülményeket, amelyek között az ellenõrzéseknek le kell zajlaniuk annak érdekében, hogy

hatékonyak legyenek.

5. A felügyelõk – a közszolgálati állományba való toborzásra vonatkozóan a nemzeti jogszabályokban rögzített

valamennyi feltétel fenntartása mellett – rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges képesítéssel és megfelelõ

képzettséggel, és amennyiben lehetséges, tengerészeti tárgyú végzettséggel vagy tengerészként szerzett szolgálati

tapasztalattal is. Rendelkezzenek továbbá megfelelõ ismeretekkel a tengerészek munka- és életkörülményeit illetõen,

valamint megfelelõ szintû angol nyelvtudással.
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6. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a felügyelõk alkalmazásuk ideje alatt megfelelõ továbbképzésben

részesüljenek.

7. Valamennyi ellenõrnek teljes mértékben tisztában kell lennie azokkal a körülményekkel, amelyek között ellenõrzést

kell végezni, valamint tisztában kell lennie a különféle, fent említett körülményektõl függõen az egyes elvégzendõ

ellenõrzések hatókörével, illetve az ellenõrzés általános módszertanával is.

8. A nemzeti jogszabályoknak megfelelõ megbízólevéllel ellátott ellenõröknek legalább az alábbiakra kiterjedõ

felhatalmazással kell rendelkezniük:

(a) a felügyelõk szabadon és elõzetes értesítés nélkül a hajó fedélzetére léphessenek; ugyanakkor a hajón folytatott

ellenõrzés megkezdésekor a felügyelõknek jelenlétükrõl tájékoztatniuk kell a hajóparancsnokot vagy a hajó

felügyeletével megbízott személyt, továbbá amennyiben ez helyénvaló, a tengerészeket vagy azok képviselõit;

(b) a felügyelõk a jogszabályok által megszabott követelmények alkalmazásával kapcsolatos bármely ügyben

kikérdezhessék a hajóparancsnokot, a tengerészeket és bármely egyéb személyt, beleértve a hajótulajdonost,

illetve a hajótulajdonos képviselõjét is, bármely olyan tanú jelenlétében, akinek jelenlétét a kikérdezés alá vont

személy kéri;

(c) a felügyelõk megkövetelhessék, hogy rendelkezésükre bocsássanak bármely lajstromot, hajónaplót,

nyilvántartást, bizonyítványt, valamint egyéb dokumentumot, illetve információt, amely közvetlenül

kapcsolódik az ellenõrzés tárgyát képezõ kérdésekhez, annak érdekében, hogy a jelen Egyezményt végrehajtó

nemzeti jogszabályoknak való megfelelés igazolható legyen;

(d) a felügyelõk megkövetelhessék a jelen Egyezményt végrehajtó nemzeti jogszabályok értelmében megkövetelt

közlemények kihelyezését;

(e) a felügyelõk elemzés céljából magukhoz vehessenek, illetve eltávolíthassanak mintákat a termékekbõl,

rakományból, ivóvízbõl, élelmiszerekbõl, valamint a felhasznált, illetve kezelt szilárd, folyékony és gáz

halmazállapotú anyagokból;

(f) a felügyelõk az ellenõrzést követõen haladéktalanul felhívhassák a hajótulajdonos, a hajó üzemeltetõje vagy

a hajóparancsnok figyelmét a hajó fedélzetén tartózkodók egészségét és biztonságát esetleg érintõ

hiányosságokra;

(g) a felügyelõk felhívhassák az illetékes hatóság – és amennyiben az adott esetre ez vonatkozik, az elismert

szervezet – figyelmét bármely olyan hiányosságra, illetve visszaélésre, amelyet az érvényben lévõ jogszabályok

nem szabályoznak kifejezetten, továbbá javaslatokat nyújthassanak be számukra a jogszabályok javítása

céljából; és

(h) a felügyelõk – a jogszabályokban szabályozott esetekben és módon – értesíthessék az illetékes hatóságot

a tengerészeket érintõ bármiféle foglalkozási sérülésrõl, illetve betegségrõl.

9. Amikor a jelen Útmutató 8 (e) bekezdésében említett mintát a felügyelõ magához veszi vagy eltávolítja, errõl értesítse

a hajótulajdonost vagy a hajótulajdonos képviselõjét, és amennyiben ez helyénvaló, egy tengerészt, vagy pedig ezen

személyek legyenek jelen a mintavételnél. A felügyelõ az így vételezett minta mennyiségét megfelelõ módon vegye

nyilvántartásba.

10. Az egyes Tagállamok illetékes hatósága által közzétett éves jelentés az adott Tagállam lobogója alatt közlekedõ hajók

tekintetében tartalmazza a következõket:

(a) a tengerészek munka- és életkörülményeivel kapcsolatos hatályos jogszabályok felsorolását és mindazon

módosítások listáját, amelyek a tárgyév során léptek érvénybe;

(b) az ellenõrzõ rendszer szervezeti kereteinek részletes leírását;

(c) statisztikai adatokat az ellenõrzés hatálya alá tartozó hajókról, illetve egyéb létesítményekrõl, valamint az

ellenõrzésnek ténylegesen alávetett hajókról és egyéb létesítményekrõl;

(d) statisztikai adatokat az adott Tagállam nemzeti jogszabályainak hatálya alá tartozó valamennyi tengerészrõl;

(e) statisztikai adatokat és információkat a jogszabályok megsértésérõl, a kiszabott büntetésekrõl és a hajók

feltartóztatásának eseteirõl; és

(f) statisztikai adatokat a tengerészeket érintõ, bejelentett munkahelyi sérülésekrõl és betegségekrõl.

Szabály

5.1.5 Szabály – Fedélzeti panasztételi eljárás

1. Valamennyi Tagállam köteles megkövetelni a lobogója alatt közlekedõ hajóktól, hogy fedélzeti eljárásokkal

rendelkezzenek a tengerészek olyan panaszainak tisztességes, hatékony és gyors kezelésére, amelyek a jelen

Egyezmény követelményeinek (beleértve a tengerészek jogait is) megszegéséhez kapcsolódnak.
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2. Valamennyi Tagállam köteles tiltani és büntetéssel sújtani a panaszt tevõ tengerészekkel szembeni bárminemû

megtorlás alkalmazását.

3. A jelen Szabály rendelkezései és a Szabályzat kapcsolódó szakaszai nem érintik hátrányosan a tengerészek azon jogát,

hogy az általuk alkalmasnak talált bárminemû jogi lehetõségen keresztül érvényesítsék jogorvoslati igényüket.

Elõírás

A5.1.5 Elõírás – Fedélzeti panasztételi eljárás

1. A fedélzeti eljárásokat – az ilyen eljárások számára esetlegesen bármiféle szélesebb hatályt biztosító nemzeti

jogszabályok, illetve kollektív szerzõdések sérelme nélkül – a tengerészek arra használhatják, hogy panasszal éljenek

a jelen Egyezmény követelményeinek (beleértve a tengerészek jogait is) állítólagos megszegését képezõ bármely

ügyhöz kapcsolódóan.

2. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy jogszabályai olyan alkalmas fedélzeti panasztételi eljárásokat szabjanak

meg, amelyek szavatolják az 5.1.5 Szabály követelményeinek való megfelelést. Ezen eljárásoknak arra kell irányulniuk,

hogy a panaszok a kezelésükre szolgáló hierarchia lehetõ legalacsonyabb szintjén orvoslásra kerüljenek. Ugyanakkor

a tengerészek részére minden esetben biztosítani kell azt a jogot, hogy közvetlenül a hajóparancsnoknál, és

amennyiben ezt szükségesnek találják, a megfelelõ külsõ hatóságnál tegyenek panaszt.

3. A fedélzeti panasztételi eljárásoknak magukban kell foglalniuk a tengerészek azon jogát, hogy a panasztételi eljárás

során kísérettel együtt, illetve képviselõn keresztül legyenek jelen, továbbá magukban kell foglalniuk a panaszt tevõ

tengerészekkel szemben alkalmazott megtorlás lehetõsége ellen védelmet nyújtó intézkedéseket. A „megtorlás

alkalmazása” kifejezés magában foglal minden olyan lépést, amelyet egy tengerész ellen irányulóan bármely személy

tesz annak kapcsán, hogy a tengerész panaszt nyújtott be, amennyiben a panasz megtétele nyilvánvalóan nem

a kellemetlenség okozása céljából, illetve nem rosszhiszemûségbõl történt.

4. Valamennyi tengerésznek – a saját tengerész-munkamegállapodásának egy példányán felül – rendelkezésére kell

bocsátani a hajón érvényben lévõ fedélzeti panasztételi eljárások leírásának egy példányát. Ennek a dokumentumnak

tartalmaznia kell a lobogó szerinti Állam és – amennyiben az elõbbitõl eltér – a tengerész tartózkodási hely szerinti

országa illetékes hatóságának elérhetõségeit, továbbá a hajó fedélzetén található azon személy(ek) nevét, aki(k) az

ügyeket bizalmasan kezelve pártatlan tanáccsal szolgálhat(nak) a tengerészek számára a panaszukkal kapcsolatban, és

egyéb módon is segítséget nyújthat(nak) számukra a hajó fedélzetén rendelkezésükre álló panasztételi eljárások

igénybevétele során.

Útmutató

B5.1.5 Útmutató – Fedélzeti panasztételi eljárás

1. Az illetékes hatóság – a vonatkozó kollektív szerzõdés valamennyi kapcsolódó rendelkezésének fenntartása mellett –

a hajótulajdonosok és a tengerészek szervezeteivel szorosan egyeztetve dolgozzon ki a tisztességes, gyors és jól

dokumentált fedélzeti panaszkezelési eljárásokra egy olyan modellt, amelyet az adott Tagállam lobogója alatt

közlekedõ valamennyi hajón felhasználhatnak. Az ilyen eljárások kidolgozása során a következõ kérdéseket kell

figyelembe venni:

(a) számos panasz kapcsolódhat kimondottan azokhoz a személyekhez, akiknél a panaszt be kellene nyújtani, vagy

akár magához a hajó parancsnokához is. A tengerészeknek minden esetben lehetõséget kell biztosítani arra is,

hogy közvetlenül a hajóparancsnoknak, ezen felül pedig valamely külsõ testületnek tegyenek panaszt; és

(b) annak érdekében, hogy könnyebben elkerülhetõk legyenek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó ügyekben

panaszt tevõ tengerészekkel szembeni megtorlás alkalmazásához kapcsolódó problémák, az eljárások révén

ösztönözni kell egy olyan személy kinevezését a fedélzeten, aki tanácsot adhat a tengerészek részére

a rendelkezésükre álló eljárásokkal kapcsolatban, és aki – a panaszt tevõ tengerész erre vonatkozó kérése

esetén – a panasz tárgyában tartott bármely megbeszélésen vagy meghallgatáson is részt vehet.

2. A jelen Útmutató 1. bekezdésében említett egyeztetések során megvitatásra kerülõ eljárások tartalmazzák legalább az

alábbi elemeket:

(a) a panaszokat a panaszt benyújtó tengerész részlegvezetõjének vagy elöljáró parancsnokának kell címezni;

(b) ezt követõen a részlegvezetõ vagy az elöljáró parancsnok kísérelje meg megoldani a kérdést, mégpedig

a szóban forgó ügyek súlyához mérten megfelelõ, elõírt idõhatárokon belül;

(c) amennyiben a részlegvezetõ vagy az elöljáró parancsnok nem tudja a panaszos ügyet a tengerész

megelégedésére megoldani, úgy a tengerész a hajóparancsnokhoz fordulhat panaszával, aki az ügyet

személyesen kezeli;

(d) a tengerészeknek mindenkor álljon jogukban az, hogy az érintett hajó fedélzetén egy általuk kiválasztott másik

tengerész kísérje, illetve képviselje õket;
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(e) valamennyi panasz és a velük kapcsolatos valamennyi döntés kerüljön feljegyzésre, és e feljegyzések egy

példánya legyen biztosítva az érintett tengerész számára;

(f) amennyiben a panaszt nem lehet a fedélzeten megoldani, az ügyet továbbítani kell a hajótulajdonosnak

a szárazföldre, és megfelelõ mennyiségû idõt kell adni neki arra, hogy – amennyiben ez helyénvaló, az érintett

tengerészekkel, illetve az általuk képviselõnek kinevezett bármely személyekkel egyeztetve – megoldja az

ügyet; és

(g) a tengerészeknek minden esetben álljon jogukban az, hogy panaszukat közvetlenül a hajó parancsnokának,

a hajótulajdonosnak, és az illetékes hatóságoknak nyújthassák be.

Szabály

5.1.6 Szabály – Tengeri balesetek

1. Valamennyi Tagállam köteles hivatalos vizsgálatot elrendelni valamennyi súlyos tengeri balesettel kapcsolatban,

amely sérüléshez vagy halálhoz vezet, és amely az adott Tagállam lobogója alatt közlekedõ hajót érint. A nyomozás

zárójelentését rendes körülmények között nyilvánosságra kell hozni.

2. A Tagállamok kötelesek együttmûködni egymással a jelen Szabály 1. bekezdésében említett súlyos tengeri balesetek

esetén elrendelt nyomozások megkönnyítése érdekében.

Elõírás

A5.1.6 Elõírás – Tengeri balesetek

(Nincs rendelkezés)

Útmutató

B5.1.6 Útmutató – Tengeri balesetek

(Nincs rendelkezés)

Szabály

5.2 Szabály – A kikötõ szerinti Államok felelõsségi köre

Cél: Lehetõvé tenni valamennyi Tagállam számára, hogy foganatosíthassa a jelen Egyezmény értelmében fennálló

azon kötelezettségeit, amelyek az Egyezmény elõírásainak a külföldi hajókon való érvényesítése és betartatása terén

létesített nemzetközi együttmûködésre vonatkoznak

5.2.1 Szabály – Kikötõi ellenõrzések

1. Minden külföldi hajó, amely – gazdasági tevékenységének keretében vagy üzemeltetési okokból – érinti valamely

Tagállam kikötõjét, az V. cikk 4. bekezdésének megfelelõen lefolytatott ellenõrzés tárgyát képezheti, abból a célból,

hogy felülvizsgálják a jelen Egyezmény azon követelményeinek (beleértve a tengerészek jogait is) való

megfelelõségét, amelyek a hajón tartózkodó tengerészek munka- és életkörülményeihez kapcsolódnak.

2. Valamennyi Tagállam köteles elfogadni az 5.1.3 Szabály értelmében megkövetelt tengerészeti munkaügyi

bizonyítványt és tengerészeti munkaügyi megfelelõségi nyilatkozatot annak meggyõzõ bizonyítékaként, hogy a jelen

Egyezmény követelményeinek (beleértve a tengerészek jogait is) a hajó eleget tesz. Ennek megfelelõen az adott

Tagállam kikötõiben zajló ellenõrzések – a Szabályzatban meghatározott körülmények fennállásának kivételével –

a bizonyítvány és a nyilatkozat felülvizsgálatára kell korlátozódjanak.

3. A kikötõben zajló ellenõrzéseket felhatalmazott tisztviselõknek kell elvégezniük, összhangban a Szabályzat

rendelkezéseivel, valamint azon egyéb vonatkozó nemzetközi megállapodások rendelkezéseivel, amelyek a kikötõ

szerinti Államok által végzett ellenõrzõ vizsgálatokat az adott Tagállamban szabályozzák. Bármely ilyen ellenõrzés

annak megállapítására kell korlátozódjék, hogy az ellenõrzés tárgya megfelel-e a jelen Egyezmény cikkeiben és

Szabályaiban, valamint a Szabályzatnak kizárólag az A. részében foglalt vonatkozó követelményeknek.

4. A jelen Szabálynak megfelelõen végzett ellenõrzések alapjául a kikötõ szerinti Állam ellenõrzést és folyamatos

felügyeletet biztosító, hatékony rendszere kell szolgáljon, annak biztosítása érdekében, hogy az érintett Tagállam

bármely kikötõjébe érkezõ hajókon tartózkodó tengerészek munka- és életkörülményei megfeleljenek a jelen

Egyezményben meghatározott követelményeknek (beleértve a tengerészek jogait is).

5. A jelen Szabály 4. bekezdésében említett rendszerre vonatkozó információknak, beleértve a rendszer

hatékonyságának mérésére használt módszert is, szerepelniük kell a Tagállam által az Alapokmány 22. cikkének

megfelelõen összeállított jelentésekben.

Elõírás

A5.2.1 Elõírás – Kikötõi ellenõrzések

1. Amennyiben a felhatalmazott tisztviselõ – miután ellenõrzés elvégzése céljából a fedélzetre lépett, és – ahol ez

értelmezhetõ – kikérte a tengerészeti munkaügyi bizonyítványt és a tengerészeti munkaügyi megfelelõségi

nyilatkozatot – azt tapasztalja, hogy:
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(a) a kikért dokumentumokat nem kapja kézhez, vagy a dokumentumok nincsenek folyamatosan vezetve, vagy

hibásan vannak vezetve, vagy a kézhez kapott dokumentumok nem tartalmazzák a jelen Egyezmény által

megkövetelt információkat, vagy egyéb módon érvénytelenek; illetve

(b) egyértelmûen indokolt azt feltételezni, hogy a hajón a munka- és életkörülmények nem felelnek meg a jelen

Egyezmény követelményeinek; illetve

(c) ésszerûen indokolt azt feltételezni, hogy a hajó lobogót váltott annak érdekében, hogy elkerülhesse a jelen

Egyezményben foglalt követelményeknek való megfelelés kötelezettségét; illetve

(d) olyan panaszt tettek, amely szerint a hajón valamely meghatározott munka- és életkörülmények nem felelnek

meg a jelen Egyezmény követelményeinek;

abban az esetben részletesebb ellenõrzés végezhetõ annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak a hajó fedélzetén

uralkodó munka- és életkörülményekrõl. Ilyen ellenõrzést valamennyi olyan esetben végezni kell, amely esetben

a tisztviselõ feltételezése, illetve a panaszos állítása szerint nem megfelelõ munka- és életkörülmények egyértelmû

veszélyt jelenthetnek a tengerészek biztonságára, egészségére, illetve testi épségére nézve, továbbá amely esetben

a felhatalmazott tisztviselõ okkal feltételezi, hogy bármely hiányosság a jelen Egyezményben foglalt követelmények

(beleértve a tengerészek jogait is) súlyos megsértését jelenti.

2. Amennyiben a jelen Elõírás 1. bekezdésének (a), (b) vagy (c) albekezdésében meghatározott körülmények között

a felhatalmazott tisztviselõk részletesebb ellenõrzést hajtanak végre a Tagállam kikötõjében tartózkodó külföldi hajón,

akkor ezen ellenõrzésnek elvi szabály szerint ki kell terjednie az A5-III. Mellékletben felsorolt kérdésekre.

3. A jelen Elõírás 1 (d) bekezdése értelmében tett panasz esetében az ellenõrzés általában a panasz körébe tartozó

ügyekre kell korlátozódjék, bár a panasz – vagy a kivizsgálására lefolytatott ellenõrzés – egyértelmû alapot

szolgáltathat a jelen Elõírás 1 (b) bekezdésének megfelelõ részletes ellenõrzés elvégzésére. A jelen Elõírás 1

(d) bekezdése értelmében a „panasz” olyan információt jelent, amelyet valamely tengerész, szakmai testület,

szövetség, szakszervezet, vagy általánosságban bármely olyan személy nyújt be, aki érdekelt a hajó biztonságában

(beleértve a fedélzeten tartózkodó tengerészek biztonságát, illetve egészségét veszélyeztetõ körülményeket is).

4. Amennyiben a részletesebb ellenõrzés folytán a hajón tapasztalható munka- és életkörülményekrõl bebizonyosodik,

hogy nem felelnek meg a jelen Egyezmény követelményeinek, úgy a felhatalmazott tisztviselõ köteles haladéktalanul

a hajóparancsnok tudomására hozni a hiányosságokat az orvoslásukra kijelölt határidõkkel együtt. Amennyiben

a felhatalmazott tisztviselõ a tapasztalt hiányosságokat jelentõs mértékûnek ítéli, illetve amennyiben a tapasztalt

hiányosságok a jelen Elõírás 3. bekezdésének megfelelõen tett panaszhoz kapcsolódnak, úgy a felhatalmazott

tisztviselõ köteles az ellenõrzés helyszínéül szolgáló Tagállam megfelelõ tengerész-szervezeteinek és hajótulajdonosi

szervezeteinek tudomására hozni a hiányosságokat, továbbá jogosult:

(a) értesíteni a lobogó szerinti Állam valamely képviselõjét;

(b) továbbítani a releváns információkat a következõ érintett kikötõ illetékes hatóságai részére.

5. Az ellenõrzés helyszínéül szolgáló Tagállam jogosult a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal fõigazgatója részére

továbbítani egy példányt a tisztviselõ jelentésébõl – amelyhez mellékelni kell a lobogó szerinti Állam illetékes

hatóságaitól a megadott határidõn belül kapott bárminemû válaszokat is –, abból a célból, hogy megtörténhessenek

a megfelelõnek és célszerûnek ítélt intézkedések annak biztosítására, hogy az ilyen jellegû információkról

nyilvántartás készüljön, továbbá hogy az ilyen jellegû információkról tájékoztassák a releváns kisegítõ jogi

lehetõségeket esetlegesen igénybe venni kívánó feleket.

6. Amennyiben a felhatalmazott tisztviselõ által végzett részletesebb ellenõrzés folytán bebizonyosodik, hogy a hajó

nem felel meg a jelen Egyezményben foglalt követelményeknek, valamint:

(a) a fedélzeten tapasztalható körülmények egyértelmûen veszélyt jelentenek a tengerészek biztonságára,

egészségére, illetve testi épségére nézve; vagy

(b) a meg nem felelés a jelen Egyezmény követelményeinek (beleértve a tengerészek jogait is) súlyos vagy ismételt

megszegését jelenti;

abban az esetben a felhatalmazott tisztviselõ köteles lépéseket tenni annak biztosítására, hogy a hajó ne folytathassa

tengeri útját mindaddig, amíg a jelen bekezdés (a), illetve (b) albekezdésének hatálya alá tartozó valamennyi meg nem

felelést kellõen nem orvosolták, illetve amíg a felhatalmazott tisztviselõ el nem fogadott egy cselekvési tervet az ilyen

meg nem felelések orvoslására vonatkozóan és meg nem gyõzõdött arról, hogy e terv mielõbb foganatosításra fog

kerülni. Amennyiben a hajó nem folytathatja útját, a felhatalmazott tisztviselõ köteles errõl haladéktalanul értesíteni

a lobogó szerinti Államot és felkérni a lobogó szerinti Állam valamely képviselõjét, hogy lehetõség szerint legyen jelen

a helyszínen, egyúttal arra kérve a lobogó szerinti Államot, hogy a megadott határidõn belül szolgáljon válasszal.

A felhatalmazott tisztviselõ ugyancsak köteles haladéktalanul tájékoztatni az ellenõrzés helyszínéül szolgáló kikötõ

szerinti Államban mûködõ, megfelelõ hajótulajdonosi szervezeteket és tengerész-szervezeteket.
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7. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy felhatalmazott tisztviselõi a Szabályzat B. részében megjelölt

természetû útmutatásban részesülnek azon körülményeket illetõen, amelyek fennállása esetén a jelen Elõírás

6. bekezdésének értelmében indokolt a hajó feltartóztatása.

8. A jelen Elõírás értelmében fennálló kötelezettségeinek végrehajtása során valamennyi Tagállam köteles minden

lehetséges erõfeszítést megtenni a hajók indokolatlan feltartóztatásának, illetve késleltetésének elkerülése

érdekében. Amennyiben egy hajóról bebizonyosodik, hogy indokolatlanul feltartóztatták, illetve késleltették, úgy

kártérítés fizetendõ valamennyi elszenvedett veszteségért, illetve kárért. A bizonyítási teher minden esetben

a panasztevõre hárul.

Útmutató

B5.2.1 Útmutató – Kikötõi ellenõrzések

1. Az illetékes hatóság dolgozzon ki ellenõrzési eljárásrendet az 5.2.1 Szabály értelmében ellenõrzéseket végrehajtó

felhatalmazott tisztviselõk részére. Az eljárásrend célja az legyen, hogy biztosítsa a következetességet, és egyebekben

is útmutatóként szolgáljon a jelen Egyezmény követelményeihez (beleértve a tengerészek jogait is) kapcsolódó

ellenõrzési és végrehajtási tevékenységek során. Az eljárásrend egy-egy példányát át kell adni valamennyi

felhatalmazott tisztviselõnek, az eljárásrendet pedig hozzáférhetõvé kell tenni a nyilvánosság, a hajótulajdonosok és

a tengerészek számára.

2. Azon eljárásrend kidolgozása során, amely a hajóknak az A5.2.1 Elõírás 6. bekezdése értelmében történõ

feltartóztatását indokolttá tevõ körülményekhez kapcsolódik, az illetékes hatóság vegye figyelembe, hogy – az

A5.2.1 Elõírás 6 (b) bekezdésében említett szabályszegésekre vonatkozóan – a szabályszegés súlyossága a szóban

forgó hiányosságok természetének következménye is lehet. Ez különösen érvényes abban az esetben, ha alapvetõ

jogok és alapelvek, vagy a tengerészeknek a III. és IV. cikkek értelmében fennálló foglalkoztatási és szociális jogai

sérülnek. Így például a megkövetelt minimális életkor alatti személy alkalmazását súlyos szabályszegésnek kell

tekinteni, még akkor is, ha csak egyetlen ilyen személy található a fedélzeten. Más esetekben az adott ellenõrzés során

felfedett különbözõ hiányosságok számát kell figyelembe venni: így például az elhelyezéshez vagy az élelmezéshez és

étkeztetéshez kapcsolódó hiányosságok, amelyek nem veszélyeztetik sem a biztonságot, sem az egészséget, esetleg

csak többszöri elõfordulásuk esetén fognak súlyos szabályszegésnek számítani.

3. A Tagállamok a lehetõ legnagyobb mértékben mûködjenek együtt az ellenõrzési eljárásrendrõl szóló, nemzetközi

megállapodáson alapuló útmutatók elfogadásában, különös tekintettel a hajók feltartóztatását indokolttá tevõ

körülményekhez kapcsolódó útmutatókra.

Szabály

5.2.2 Szabály – Parti panaszkezelési eljárás tengerészek részére

1. Valamennyi Tagállam köteles biztosítani, hogy az adott Tagállam területén lévõ kikötõt érintõ hajókon tartózkodó

tengerészeknek, akik azt állítják, hogy a jelen Egyezmény követelményeinek (beleértve a tengerészek jogait is)

megszegését tapasztalták, jogukban álljon e panaszukat benyújtani az azonnali és praktikus jogorvoslati eljárás

elõsegítése érdekében.

Elõírás

A5.2.2 Elõírás – Parti panaszkezelési eljárás tengerészek részére

1. A tengerész panasza, amelyben azt állítja, hogy a jelen Egyezmény követelményeinek (beleértve a tengerészek jogait

is) megszegését tapasztalta, bejelenthetõ a tengerész hajója által érintett kikötõ valamely felhatalmazott

tisztviselõjének. Ilyen esetekben a felhatalmazott tisztviselõ köteles elõzetes vizsgálatot lefolytatni.

2. Amennyiben ez helyénvaló, a panasz természetétõl függõen az elõzetes vizsgálat részét kell képezze annak feltárása,

hogy az 5.1.5 Szabály értelmében rendelkezésre álló fedélzeti panasztételi eljárások lehetõségeit kimerítették-e.

A felhatalmazott tisztviselõ az A5.2.1 Elõírásnak megfelelõ részletesebb ellenõrzést is végezhet.

3. A felhatalmazott tisztviselõ köteles arra törekedni, hogy – amennyiben ez helyénvaló – elérje a panasz fedélzeti szinten

történõ orvoslását.

4. Abban az esetben, ha a jelen Elõírás szerinti vizsgálat, illetve ellenõrzés az A5.2.1 Elõírás 6. bekezdésének hatálya alá

tartozó meg nem felelést fed fel, akkor az utóbb említett bekezdés rendelkezései az irányadók.

5. Amennyiben a jelen Elõírás 4. bekezdésének rendelkezései nem alkalmazhatók, és a panaszt nem sikerült fedélzeti

szinten orvosolni, a felhatalmazott tisztviselõ köteles errõl haladéktalanul tájékoztatni a lobogó szerinti Államot, és

– határidõ megszabása mellett – tanácsot, valamint javító cselekvési tervet kérni.

6. Amennyiben a panaszt nem sikerült orvosolni a jelen Elõírás 5. bekezdésének megfelelõen tett intézkedések

segítségével, a kikötõ szerinti Állam köteles a fõigazgató részére továbbítani egy példányt a felhatalmazott tisztviselõ

által készített jelentésbõl. A jelentéshez mellékelni kell a lobogó szerinti Állam illetékes hatóságától a megadott

2334 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 30. szám



határidõn belül kapott bárminemû válaszokat. A kikötõ szerinti Állam megfelelõ hajótulajdonosi szervezeteit és

tengerész-szervezeteit hasonló módon tájékoztatni kell. Mindezeken felül a kikötõ szerinti Állam köteles a fõigazgató

részére rendszeresen benyújtani az orvoslásra került panaszokról szóló statisztikai adatokat és információkat. Mind az

adatszolgáltatás, mind pedig az információszolgáltatás kikötésének célja az, hogy – a megfelelõnek és célszerûnek

ítélt intézkedések alapján – az ilyen jellegû információkról nyilvántartás készüljön, továbbá hogy az ilyen jellegû

információkról tájékoztassák a releváns kisegítõ jogi lehetõségeket esetlegesen igénybe venni kívánó feleket,

beleértve a hajótulajdonosok és a tengerészek szervezeteit is.

7. Megfelelõ intézkedéseket kell tenni a tengerészek által benyújtott panaszok bizalmas jellegének megóvása

érdekében.

Útmutató

B5.2.2 Útmutató – Parti panaszkezelési eljárás tengerészek részére

1. Abban az esetben, ha az A5.2.2 Elõírásaiban említett panasszal valamely felhatalmazott tisztviselõ foglalkozik, az adott

tisztviselõ mindenekelõtt ellenõrizze, hogy a panasz általános természetû-e, amely a hajó valamennyi tengerészét

vagy azok valamely csoportját érinti, vagy pedig csak az érintett tengerész egyedi esetére vonatkozik.

2. Amennyiben a panasz általános természetû, meg kell fontolni, hogy szükséges-e az A5.2.1 Elõírásnak megfelelõen

részletesebb ellenõrzést végrehajtani.

3. Amennyiben a panasz egyedi esetre vonatkozik, meg kell vizsgálni a szóban forgó panasz orvoslása érdekében

folytatott esetleges fedélzeti panasztételi eljárások eredményeit. Amennyiben az ilyen eljárások lehetõségeit még

nem merítették ki, a felhatalmazott tisztviselõ javasolja, hogy a panasztevõ használja fel a még rendelkezésére álló

eljárásokat. Alapos indok szükséges ahhoz, hogy egy panasszal úgy foglalkozzanak, hogy a fedélzeti panasztételi

eljárások lehetõségeit még egyáltalán nem merítették ki. Ilyen indokot képezhet egyebek mellett a belsõ eljárások

nem megfelelõ volta, illetve indokolatlan késedelme, valamint a panasztevõnek a panasztétel miatti megtorlástól való

félelme.

4. Egy panasz bármiféle kivizsgálása során a felhatalmazott tisztviselõ biztosítson megfelelõ alkalmat a hajóparancsnok,

a hajótulajdonos, illetve a panasz által érintett bármely egyéb személy részére, hogy álláspontját ismertethesse.

5. Abban az esetben, ha a lobogó szerinti Állam – válaszul a kikötõ szerinti Állam által az A5.2.2 Elõírás 5. bekezdésének

megfelelõen küldött értesítésre – kijelenti, hogy vállalja az ügy további intézését, és hogy rendelkezik az e célra

szükséges, hatékony eljárásokkal, valamint benyújtott egy elfogadható cselekvési tervet, akkor a felhatalmazott

tisztviselõ eltekinthet a panasszal kapcsolatos minden további tevékenységtõl.

Szabály

5.3 Szabály – Munkaerõellátási kötelezettségek

Cél: Annak biztosítása, hogy valamennyi Tagállam foganatosítsa a jelen Egyezmény értelmében a tengerészek

toborzásával és munkaközvetítésével, valamint a tengerészei szociális védelmével kapcsolatban fennálló

kötelezettségeit

1. A Tagállamok – annak az elvnek a sérelme nélkül, hogy az adott Tagállam maga felelõs a lobogója alatt közlekedõ

hajókon tartózkodó tengerészek munka- és életkörülményeiért – úgyszintén felelõsek annak biztosításáért is, hogy

foganatosítsák a jelen Egyezmény azon követelményeit, amelyek a tengerészek toborzásával és munkaközvetítésével

kapcsolatosak, továbbá amelyek azon tengerészek társadalombiztosítási védelmével kapcsolatosak, akik az adott

Tagállam állampolgárai, vagy területén állandó tartózkodási hellyel rendelkeznek, illetve ott egyéb módon

letelepedtek; ebbéli felelõsségük pedig a jelen Egyezményben meghatározott mértékig áll fenn.

2. A Szabályzat tartalmazza a jelen Szabály 1. bekezdésének végrehajtását szabályozó részletes követelményeket.

3. Valamennyi Tagállam köteles az ellenõrzést és folyamatos felügyeletet biztosító, hatékony rendszert felállítani a jelen

Egyezmény értelmében fennálló munkaerõ-ellátási kötelezettségei teljesítése érdekében.

4. A jelen Szabály 3. bekezdésében említett rendszerre vonatkozó információknak, beleértve a rendszer

hatékonyságának mérésére használt módszert is, szerepelniük kell a Tagállam által az Alapokmány 22. cikkének

megfelelõen összeállított jelentésekben.

Elõírás

A5.3 Elõírás – Munkaerõellátási kötelezettségek

1. Valamennyi Tagállam köteles a jelen Egyezménynek azon Szabályait, amelyek a területén létrehozott

tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások mûködésére és gyakorlatára vonatkoznak, egy ellenõrzõ és

folyamatos felügyeletet biztosító rendszer alkalmazásával, valamint az engedélyezés rendjének megszegésére

vonatkozó jogi szankciók alkalmazásával, továbbá az A1.4 Elõírásban meghatározott egyéb üzemeltetési

követelmények alkalmazásával végrehajtani.
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Útmutató

B5.3 Útmutató – Munkaerõellátási kötelezettségek

1. Az adott Tagállam területén létrehozott magántulajdonú tengerész-toborzó és munkaközvetítõ szolgáltatások,

amelyek valamely tengerésznek valamely hajótulajdonos szolgálatába való állításával foglalkoznak – bárhol található

is az adott hajótulajdonos –, legyenek kötelesek olyan kötelezettségeket vállalni, amelyek biztosítják, hogy

a hajótulajdonosok a tengerészekkel kötött munkaszerzõdéseik feltételeit megfelelõen betartják.

A5-I. MELLÉKLET

A lobogó szerinti Állam a tengerészek alábbiakban felsorolt munka- és életkörülményeit köteles ellenõrizni és

jóváhagyni, mielõtt valamely hajóról kibocsátaná az A5.1.3 Elõírás 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelõ

bizonyítványt:

A foglalkoztatás alsó korhatára

Orvosi igazolás

A tengerészek képesítése

A tengerészek munkaszerzõdései

Engedéllyel mûködõ, hivatalos tanúsítvány alapján mûködõ vagy szabályozott mûködésû, magánkézben lévõ,

toborzást és munkaközvetítést végzõ szolgáltatás alkalmazása

Munkaidõ vagy pihenõidõ

A hajó személyzetének létszáma

Elhelyezés

Fedélzeti szabadidõs létesítmények

Élelmezés és étkeztetés

Egészségügy, biztonság és balesetmegelõzés

Fedélzeti orvosi ellátás

Fedélzeti panasztételi eljárások

A bérek kifizetése
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A5-II. MELLÉKLET 
Tengerészeti munkaügyi bizonyítvány 

(Megjegyzés: A jelen Bizonyítványhoz csatolni kell a tengerészeti munkaügyi 
megfelel ségi nyilatkozatot) 

 
Kiállítva a 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény (a továbbiakban: 

„Egyezmény”) V. cikkének és 5. fejezetének rendelkezései értelmében 
a következ  állam kormányának felhatalmazása alapján: 

................................................................................................................................ 

(annak az Államnak a teljes megnevezése, amelynek a lobogója alatt a hajó közlekedni 
jogosult) 

 

a következ  hatóság által: ................................................................................................ 

(az Egyezmény rendelkezéseinek értelmében megfelel  felhatalmazással bíró illetékes 
hatóság, illetve elismert szervezet teljes megnevezése és címe) 

 
A hajó adatai 

A hajó neve  ................................................................................................................ 

Egyedi azonosítószám vagy bet jel  .............................................................................. 

Lajstromozási kiköt   ................................................................................................... 

Lajstromozás dátuma  ................................................................................................. 

Bruttó tonnatartalom 1 ................................................................................................ 

IMO szám  .................................................................................................................... 

A hajó típusa  ............................................................................................................... 

A hajótuladonos neve és címe 2 ............................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 

Ezennel igazoljuk, hogy: 

1. Ezt a hajót ellen riztük, és megállapítottuk, hogy megfelel az Egyezményben foglalt 
követelményeknek, valamint a csatolt tengerészeti munkaügyi megfelel ségi nyilatkozatban 
felsorolt rendelkezéseknek. 

2. A tengerészeknek az Egyezmény A5-I. Mellékletében meghatározott munka- és 

                                                 
1 A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által elfogadott, a hajók köbözésére szolgáló ideiglenes rendszer hatálya alá tartozó hajók esetében a 
bruttó tonnatartalom az, amely a Nemzetközi Köbözési Bizonyítvány (1969) MEGJEGYZÉSEK rovatában feltüntetésre került. Lásd az 
Egyezmény II. cikke 1(c) bekezdését. 
2 A hajótulajdonos a hajó tulajdonosát jelenti, vagy azon egyéb szervezetet vagy személyt – így például az üzembentartót, az ügynököt vagy 
a hajót személyzet nélkül (bare boat charter-ben) bérl  személyt –, amely vagy aki a tulajdonostól átvállalta a hajó üzemeltetésének 
felel sségét, és ezen felel sség átvállalásával egyidej leg vállalta, hogy magára veszi a jelen Egyezmény értelmében a hajótulajdonosokra 
háruló kötelességeket és felel sséget, függetlenül attól, hogy rajta kívül bármely egyéb szervezet vagy személy teljesíti és vállalja-e a 
hajótulajdonos nevében ezen kötelességek és felel sség bizonyos részét. Lásd az Egyezmény II. cikke 1(j) bekezdését. 
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életkörülményeir l megállapítottuk, hogy megfelelnek a fent említett ország nemzeti 
követelményeinek, amelyek az Egyezmény végrehajtását biztosítják. Ezen nemzeti 
követelmények összefoglalása a tengerészeti munkaügyi megfelel ségi nyilatkozat I. részében 
található. 

A jelen Bizonyítvány .................................... id pontig érvényes az Egyezmény A5.1.3 
és A5.1.4 El írásainak megfelel en elvégzett ellen rzések eredményét l függ en. 

A jelen Bizonyítvány kizárólag a hozzá csatolt, 
.............................................................helyen  és ................................................. id pontban 
kiállított tengerészeti munkaügyi megfelel ségi nyilatkozattal együtt érvényes. 

A jelen Bizonyítvány kiállításának alapját képez  ellen rzés lezárultának dátuma a 
következ  volt: ............................................................................................................................. 

 

Kiállítva….................................helyen és…................................................. id pontban. 

A Bizonyítványt kiállító, megfelel en felhatalmazott tisztvisel  aláírása 

(A kiállító hatóság pecsétje vagy bélyegz je, értelem szerint) 

 

A kötelez  közbens  ellen rzés, illetve – szükség szerint – az esetleges további 
ellen rzések alapján megadott helybenhagyó záradékok 

Ezennel igazoljuk, hogy a hajón az Egyezmény A5.1.3 és A5.1.4 El írásainak 
megfelel  ellen rzést végeztünk, és a tengerészeknek az Egyezmény A5-I. Mellékletében 
meghatározott munka- és életkörülményeir l megállapítottuk, hogy megfelelnek a fent 
említett ország nemzeti követelményeinek, amelyek az Egyezmény végrehajtását biztosítják. 

 

Közbens  ellen rzés: Aláírás                                                

(a második és a harmadik éves (Felhatalmazott tisztvisel  aláírása) 
fordulónap között kell elvégezni) 

Hely .................................................................. 

Dátum .................................................................. 

(A hatóság pecsétje vagy bélyegz je, értelem 
szerint) 

 

 

 

További helybenhagyó záradékok (szükség szerint) 
Ezennel igazoljuk, hogy – az Egyezmény A3.1 Szabványa 3. bekezdésében foglalt 

kikötésnek megfelel en (a hajó újralajstromozása, illetve a személyzet elhelyezésére 
szolgáló területek jelent s átalakítása miatt) vagy más egyéb okból kifolyólag – a 
hajón további ellen rzést végeztünk annak megállapítása céljából, hogy a hajó 
továbbra is folyamatosan megfelel az Egyezményt végrehajtó nemzeti 
követelményeknek. 
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További ellen rzés: Aláírás                                                

(ha szükséges) (Felhatalmazott tisztvisel  aláírása) 

Hely .................................................................. 

Dátum .................................................................. 

(A hatóság pecsétje vagy bélyegz je, értelem 
szerint) 

 

További ellen rzés: Aláírás………………………………....... 

(ha szükséges) (Felhatalmazott tisztvisel  aláírása) 

Hely .................................................................. 

Dátum .................................................................. 

(A hatóság pecsétje vagy bélyegz je, értelem 
szerint) 

 

További ellen rzés: Aláírás ...................................................... 

(ha szükséges) (Felhatalmazott tisztvisel  aláírása) 

Hely .................................................................. 

Dátum .................................................................. 

(A hatóság pecsétje vagy bélyegz je, értelem 
szerint) 

 

 

2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 

Tengerészeti munkaügyi megfelel ségi nyilatkozat – I. rész 
(Megjegyzés: A jelen Nyilatkozatot csatolni kell 

a hajó tengerészeti munkaügyi bizonyítványához) 
Kiállítva a következ  hatóság felhatalmazása alapján: ................... (adja meg az 

Egyezmény II. cikke 1(a) bekezdésének meghatározása szerinti illetékes hatóság nevét) 
 

A 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény rendelkezéseinek 
vonatkozásában az alábbiakban hivatkozott hajót: 

 
Hajó neve IMO szám Bruttó tonnatartalom 

az Egyezmény A5.1.3 Szabványának megfelel en üzemeltetik. 

A fent említett illetékes hatóság nevében az alulírott kijelenti, hogy: 

(a) a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény rendelkezéseit az alábbiakban hivatkozott 
nemzeti követelmények teljes mértékben magukban foglalják; 



2340 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 30. szám

(b) ezen nemzeti követelményeket az alábbiakban hivatkozott nemzeti rendelkezések 
tartalmazzák; az említett rendelkezések tartalmára vonatkozóan szükség szerint 
magyarázat áll rendelkezésre; 

(c) a VI. cikk 3. és 4. bekezdésének értelmében fennálló esetleges lényegi ekvivalenciák 
részletes leírása <az alábbiakban megjelölt vonatkozó nemzeti követelményben> <az 
alábbiakban ezen célból rendszeresített szakaszban> áll rendelkezésre (törölje azt az 
állítást, amelyik nem helytálló); 

(d) az illetékes hatóság által a 3. Fejezetnek megfelel en engedélyezett esetleges 
mentességek egyértelm en fel vannak tüntetve az alábbiakban ezen célból 
rendszeresített szakaszban; továbbá 

(e) a nemzeti jogszabályok értelmében fennálló esetleges hajótípus-specifikus 
követelmények szintén hivatkozva vannak az érintett követelmények alatt. 

1. A foglalkoztatás alsó korhatára (1.1 Szabály) ....................................... 

2. Orvosi igazolás (1.2 Szabály) .................................................................. 

3. A tengerészek képesítése (1.3 Szabály) .................................................. 

4. A tengerészek munkaszerz dései (2.1 Szabály) ........................... 

5. Engedéllyel m köd , hivatalos tanúsítvány alapján m köd  vagy szabályozott 
m ködés , magánkézben lév , toborzást és munkaközvetítést végz  szolgáltatás 
alkalmazása (1.4 Szabály) .............................................................................................. 

6. Munkaid  vagy pihen id  (2.3 Szabály) ............................................. 

7. A hajó személyzetének létszáma (2.7 Szabály)..................................... 

8. Elhelyezés (3.1 Szabály) ........................................................................ 

9. Fedélzeti szabadid s létesítmények (3.1 Szabály).............................. 

10. Élelmezés és étkeztetés (3.2 Szabály) ................................................. 

11. Munkavédelem és balesetmegel zés (4.3 Szabály) ............................. 

12. Fedélzeti orvosi ellátás (4.1 Szabály) .................................................. 

13. Fedélzeti panasztételi eljárások (5.1.5 Szabály)................................. 

14. A bérek kifizetése (2.2 Szabály) ............................................................ 

Név: ...................................................... 

Beosztás: ............................................... 

Aláírás: ................................................. 

Hely: ..................................................... 

Dátum: ................................................. 

(A hatóság pecsétje vagy bélyegz je, értelem 
szerint) 
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Lényegi  egyenérték ségek 
(Megjegyzés: Törölje azt az állítást, amelyik nem helytálló) 

Az alábbiakban felsorolt lényegi egyenérték ségeket, amelyek az Egyezmény VI. 
cikkének 3. és 4. bekezdése értelmében állnak fenn – kivéve azon esetekben, amelyek 
a fentiekben másként jelezve lettek –, tudomásul vesszük (szükség szerint adja meg 
az egyenérték ségek leírását): 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Egyenérték ség nem került engedélyezésre. 

Név: ....................................................... 

Beosztás:.................................................. 

Aláírás: ................................................... 

Hely: ....................................................... 

Dátum:..................................................... 

(A hatóság pecsétje vagy bélyegz je, értelem 
szerint) 

 

Mentességek 
(Megjegyzés: Törölje azt az állítást, amelyik nem helytálló) 

Az alábbiakban felsorolt mentességeket, amelyek az illetékes hatóság által az 
Egyezmény 3. Fejezete értelmében engedélyezésre kerültek, tudomásul vesszük: 

.................................................................................................................................................... 

Mentesség nem került engedélyezésre. 

Név:.......................................................... 

Beosztás: ................................................. 

Aláírás: ........................................................... 

Hely: ........................................................ 

Dátum: .................................................... 

(A hatóság pecsétje vagy bélyegz je, értelem 
szerint) 
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Tengerészeti munkaügyi megfelel ségi nyilatkozat – II. rész 
 

Az ellen rzések közötti id szakokban folyamatosan fenntartott 
megfelel ség biztosítása érdekében hozott intézkedések 

 
Az alábbiakban felsorolt intézkedéseket a hajótulajdonos – akinek neve azon 
tengerészeti munkaügyi bizonyítványban van feltüntetve, amelyhez a jelen 
Nyilatkozatot csatolták – az ellen rzések közötti id szakokban folyamatosan 
fenntartott megfelel ség biztosítása érdekében fogalmazta meg: 
 
(Sorolja fel az alábbiakban az I. rész egyes tételeiben foglaltaknak való megfelel ség 
biztosítása érdekében megfogalmazott intézkedéseket) 
1. A foglalkoztatás alsó korhatára (1.1 Szabály)  

........................................................................................................... 
2. Orvosi igazolás (1.2 Szabály)  

........................................................................................................... 
3. A tengerészek képesítése (1.3 Szabály)  

................................................................................................................................ 
4. A tengerészek munkaszerz dései (2.1 Szabály)  

.......................................................................................................... 
 

5. Engedéllyel m köd , hivatalos tanúsítvány alapján m köd  vagy szabályozott 
m ködés , magánkézben lév , toborzást és munkaközvetítést végz  szolgáltatás 
alkalmazása (1.4 Szabály)  
................................................................................................................................ 

6. Munkaid  vagy pihen id  (2.3 Szabály)  
........................................................................................................... 

7. A hajó személyzetének létszáma (2.7 Szabály)  
........................................................................................................... 

8. Elhelyezés (3.1 Szabály)  
........................................................................................................... 

9. Fedélzeti szabadid s létesítmények (3.1 Szabály)  
........................................................................................................... 

10. Élelmezés és étkeztetés (3.2 Szabály)  
................................................................................................................................ 

11. Egészségügy, biztonság és balesetmegel zés (4.3 Szabály)  
........................................................................................................... 

12. Fedélzeti orvosi ellátás (4.1 Szabály)  
................................................................................................................................ 

13. Fedélzeti panasztételi eljárások (5.1.5 Szabály)  
................................................................................................................................ 

14. A bérek kifizetése (2.2 Szabály)  
................................................................................................................................ 
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Ezennel igazolom, hogy a fentiekben részletezett intézkedések az I. részben felsorolt 
követelményeknek való – az ellen rzések közötti id szakokban folyamatosan fenntartott – 
megfelel ség biztosítása érdekében lettek megfogalmazva. 

Hajótulajdonos neve: 3 ................... 

Cég címe: ........................................ 

Aláírásra jogosult neve:................. 

Beosztása:......................................... 

Aláírásra jogosult aláírása: ........................................... 
 

Dátum: ............................................. 

(A hajótulajdonos 1 pecsétje vagy bélyegz je) 
 
A fentiekben részletezett intézkedéseket a(z) (adja meg az illetékes hatóság vagy a 
megfelel  eljárással elismert szervezet nevét) felülvizsgálta, és a hajó ellen rzését 
követ en úgy határozott, hogy azok megfelelnek az A5.1.3 El írás 10(b) bekezdése 
értelmében megfogalmazott céloknak, amelyek a jelen Nyilatkozat I. részében foglalt 
követelményeknek való kezdeti és folyamatosan fenntartott megfelel ség biztosítása 
érdekében hozott intézkedésekre vonatkoznak. 

Név:.................................................... 

Beosztás:............................................. 

Cím: ................................................................. 

Aláírás: ................................................. 

Hely: ..................................................... 

Dátum:................................................... 

(A hatóság pecsétje vagy bélyegz je, értelem 
szerint) 

 
 

                                                 
3 A hajótulajdonos: a hajó tulajdonosát jelenti, vagy azon egyéb szervezetet vagy személyt – így például az üzemben tartót, ügynököt vagy a 
hajót személyzet nélkül (bare boat charterben) bérl  személyt –, amely vagy aki a tulajdonostól átvállalta a hajó üzemeltetésének 
felel sségét, és ezen felel sség átvállalásával egyidej leg vállalta, hogy magára veszi a jelen Egyezmény értelmében a hajótulajdonosokra 
háruló kötelességeket és felel sséget, függetlenül attól, hogy rajta kívül bármely egyéb szervezet vagy személy teljesíti és vállalja-e a 
hajótulajdonos nevében ezen kötelességek és felel sség bizonyos részét. Lásd az Egyezmény II. cikke 1(j) bekezdését. 
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Ideiglenes tengerészeti munkaügyi bizonyítvány 
 

Kiállítva a 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény (a továbbiakban: 
„Egyezmény”) V. cikkének és 5. Fejezetének rendelkezései értelmében 

a következ  állam kormányának felhatalmazása alapján: 
 

............................................................................................................................... 
(annak az Államnak a teljes megnevezése, amelynek a lobogója alatt a hajó közlekedni 

jogosult) 
 
a következ  hatóság által:................................................................................. 

(az Egyezmény rendelkezéseinek értelmében megfelel  felhatalmazással bíró 
illetékes hatóság, illetve elismert szervezet teljes megnevezése és címe) 

 
A hajó adatai 

A hajó neve  ..................................................................................................... 

Egyedi azonosítószám vagy bet jel................................................................... 

Lajstromozási kiköt  ......................................................................................... 

Lajstromozás dátuma....................................................................................... 

Bruttó rtartalom4 ..................................................................................... 

IMO szám ......................................................................................................... 

A hajó típusa ..................................................................................................... 

A hajótuladonos neve és címe 5 ..................................................................... 
............................................................................................................................. 

 
Az Egyezmény A5.1.3 Szabványa 7. bekezdésének értelmében ezennel igazoljuk, 
hogy: 
(a) ezt a hajót – az ésszer ség és a gyakorlati kivitelezhet ség által megengedett maximális 

mértékben – ellen riztük az Egyezmény A5-I. Mellékletében felsorolt kérdések 
tekintetében, figyelembe véve az alábbi (b), (c) és (d) pontokban foglaltakról való 
meggy z dést is; 

(b) a hajótulajdonos igazolta az illetékes hatóság, illetve az elismert szervezet felé, hogy a 
hajón megfelel  eljárások állnak rendelkezésre az Egyezménynek való megfelelés 
biztosítására; 

(c) a hajóparancsnok ismeri az Egyezmény követelményeit és a végrehajtásuk iránti 
felel sségre vonatkozó szabályozást; továbbá 

(d) a tengerészeti munkaügyi megfelel ségi nyilatkozat kiállításához szükséges releváns 
információkat benyújtották az illetékes hatóság, illetve az elismert szervezet részére. 

 

                                                 
4 A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által elfogadott, a hajók köbözésére szolgáló ideiglenes rendszer hatálya alá tartozó hajók esetében a 
bruttó tonnatartalom az, amely a Nemzetközi Köbözési Bizonyítvány (1969) MEGJEGYZÉSEK rovatában feltüntetésre került. Lásd az 
Egyezmény II. cikke 1(c) bekezdését. 
5 A hajótulajdonos a hajó tulajdonosát jelenti, vagy azon egyéb szervezetet vagy személyt – így például az üzemben tartó, ügynököt vagy a 
hajót személyzet nélkül (bare boat charterben) bérl  személyt –, amely vagy aki a tulajdonostól átvállalta a hajó üzemeltetésének 
felel sségét, és ezen felel sség átvállalásával egyidej leg vállalta, hogy magára veszi a jelen Egyezmény értelmében a hajótulajdonosokra 
háruló kötelességeket és felel sséget, függetlenül attól, hogy rajta kívül bármely egyéb szervezet vagy személy teljesíti és vállalja-e a 
hajótulajdonos nevében ezen kötelességek és felel sség bizonyos részét. Lásd az Egyezmény II. cikke 1(j) bekezdését. 
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A jelen Bizonyítvány .................................... -ig érvényes az A5.1.3 és A5.1.4 
El írásoknak megfelel en elvégzett ellen rzések eredményét l függ en. 

 
A fenti (a) pontban hivatkozott ellen rzés lezárultának dátuma 
a következ  volt: ................................................................................................. 

 
Kiállítva................................ helyen és ….................................................... id pontban. 

 
Az ideiglenes bizonyítványt kiállító, megfelel en felhatalmazott tisztvisel  aláírása  
........................................... 

 
(A kiállító hatóság pecsétje vagy bélyegz je, értelem szerint) 

 
 
 
 
 



A5-III. MELLÉKLET

Az A5.2.1 Elõírás értelmében a Tagállam bármely kikötõjében a kikötõ szerinti Állam részérõl ellenõrzést végzõ

felhatalmazott tisztviselõ az alábbiakban felsorolt általános területeken köteles részletes ellenõrzést lefolytatni:

A foglalkoztatás alsó korhatára

Orvosi igazolás

A tengerészek képesítése

A tengerészek munkaszerzõdései

Engedéllyel mûködõ, hivatalos tanúsítvány alapján mûködõ vagy szabályozott mûködésû, magánkézben lévõ,

toborzást és munkaközvetítést végzõ szolgáltatás alkalmazása

Munkaidõ vagy pihenõidõ

A hajó személyzetének létszáma

Elhelyezés

Fedélzeti szabadidõs létesítmények

Élelmezés és étkeztetés

Munkavédelem és balesetmegelõzés

Fedélzeti orvosi ellátás

Fedélzeti panasztételi eljárások

A bérek kifizetése
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B5-I. MELLÉKLET –A NEMZETI NYILATKOZAT MINTÁJA 
 

Lásd a B5.1.3 Útmutató 5. bekezdését 
 

2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 
Tengerészeti munkaügyi megfelel ségi nyilatkozat – I. rész 

 
(Megjegyzés: A jelen Nyilatkozatot csatolni kell 

a hajó tengerészeti munkaügyi bizonyítványához) 
 

Kiállítva a következ  hatóság felhatalmazása alapján: 
Xxxxxx Tengeri közlekedésért felel s Minisztériuma 

 
A 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény rendelkezéseinek vonatkozásában az 

alábbiakban hivatkozott hajót: 
 

Hajó neve IMO szám Bruttó rtartalom 
„MINTA” ms. 12345 1.000 

 
az Egyezmény A5.1.3 Szabványának megfelel en üzemeltetik. 

 
A fent említett illetékes hatóság nevében az alulírott kijelenti, hogy: 
(a) a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény rendelkezéseit az alábbiakban hivatkozott 

nemzeti követelmények teljes mértékben magukban foglalják; 
(b) ezen nemzeti követelményeket az alábbiakban hivatkozott nemzeti rendelkezések 

tartalmazzák; az említett rendelkezések tartalmára vonatkozóan szükség szerint 
magyarázat áll rendelkezésre; 

(c) a VI. cikk 3. és 4. bekezdésének értelmében fennálló esetleges lényegi ekvivalenciák 
részletes leírása <az alábbiakban megjelölt vonatkozó nemzeti követelményben> <az 
alábbiakban ezen célból rendszeresített szakaszban> áll rendelkezésre (törölje azt az 
állítást, amelyik nem helytálló); 

(d) az illetékes hatóság által a 3. Fejezetnek megfelel en engedélyezett esetleges 
mentességek egyértelm en fel vannak tüntetve az alábbiakban ezen célból 
rendszeresített szakaszban; továbbá 

(e) a nemzeti jogszabályok értelmében fennálló esetleges hajótípus-specifikus 
követelmények szintén hivatkozva vannak az érintett követelmények alatt. 

 
1. A foglalkoztatás alsó korhatára (1.1 Szabály) 

A hajózásról szóló, módosított 1905. évi 123. sz. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 
X. fejezete; a 2006. évi Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) 1111–
1222. szabályai. 
A foglalkoztatás alsó korhatára az Egyezmény Szabályainak megfelel en lett 
megállapítva. 
Az „éjszaka” az este 21:00 órától reggel 06:00 óráig tartó id szakot jelenti, kivéve, 
amennyiben a Tengeri Szállításügyi Minisztérium (a továbbiakban: „Minisztérium”) 
más id szakot hagy jóvá. 
A kizárólag 18. életévüket betöltött személyek által végezhet  veszélyes munkák 
példáinak felsorolását a jelen okirathoz csatolt „A” Melléklet tartalmazza. Teherhajók 
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esetében 18. életévüket be nem töltött személyek egyáltalán nem végezhetnek munkát a 
hajó olyan területein, amelyek „veszélyes terület”-ként vannak feltüntetve a hajó 
tervrajzán (a tervrajzot csatolni kell a jelen Nyilatkozathoz). 

 
2. Orvosi igazolás (1.2 Szabály) 

A Törvény XI. fejezete; a Szabályzat 1223–1233. szabályai. 
Az orvosi igazolásoknak meg kell felelniük az STCW követelményeinek, amennyiben 
ezek alkalmazhatók; egyéb esetekben az STCW követelményeit a szükséges 
kiigazításokkal kell alkalmazni. A látásra vonatkozó igazolást a Minisztérium által 
jóváhagyott listán szerepl , szakképzett optikus is kiállíthatja. 
Az orvosi vizsgálatok a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi 
Világszervezet által kiadott – és a B1.2.1 Útmutatóban említett – Útmutató rendjét 
követik. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 
 
 

Tengerészeti munkaügyi megfelel ségi nyilatkozat – II. rész 
 

Az ellen rzések közötti id szakokban folyamatosan fenntartott 
megfelel ség biztosítása érdekében hozott intézkedések 

 
Az alábbiakban felsorolt intézkedéseket a hajó tulajdonosa – akinek neve azon 

tengerészeti munkaügyi bizonyítványban van feltüntetve, melyhez a jelen Nyilatkozatot 
csatolták – az ellen rzések közötti id szakokban folyamatosan fenntartott megfelel ség 
biztosítása érdekében fogalmazta meg: 
 
(Sorolja fel az alábbiakban az I. rész egyes tételeiben foglaltaknak való megfelel ség 
biztosítása érdekében megfogalmazott intézkedéseket) 
 
1. A foglalkoztatás alsó korhatára (1.1 Szabály)                    X 

Valamennyi tengerész születési ideje a neve mellett feltüntetésre került a személyzeti 
jegyzékben. 
A jegyzéket valamennyi út kezdetén ellen rzi a hajóparancsnok vagy a nevében eljáró 
tiszt (a továbbiakban: „illetékes tiszt”), aki ezen ellen rzés dátumát feljegyzi. 
Valamennyi, 18. életévét be nem töltött tengerész a hajóra szerz désével egyidej leg 
kézhez kap egy figyelmeztet  tájékoztatót, amely megtiltja számára az éjszakai 
munkavégzést és a veszélyes munkák között kifejezetten felsorolt tevékenységek 
végzését (lásd az I. rész 1. szakaszát a fentiekben), valamint minden egyéb veszélyes 
munka végzését, továbbá kötelez vé teszi számára, hogy kétség esetén egyeztessen az 
illetékes tiszttel. E tájékoztatóból – melyen az „átvettem és elolvastam” szöveg alatt 
szerepelnie kell a tengerész aláírásának, valamint az aláírás dátumának – egy 
példányt az illetékes tiszt vesz át meg rzésre. 

 
2. Orvosi igazolás (1.2 Szabály)            X 

Az orvosi igazolásokat az illetékes tiszt szigorúan bizalmasan kezeli, és együtt rzi ket 
egy jegyzékkel, amelynek elkészítése az illetékes tiszt felel sségi körébe tartozik, és 
amely a fedélzeten lév  valamennyi tengerész vonatkozásában egyénenként tartalmazza 



4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény VIII. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját, annak ismertté válását követõen a külpolitikáért

felelõs miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) A (2) bekezdésben foglalt idõpontban hatályát veszti:

a) az 1921. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a hajókon alkalmazott

gyermekek és fiatalkorúak kötelezõ orvosi vizsgálata tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi

egyezmény becikkelyezésérõl szóló 1928. évi XVIII. törvény,

b) a Genfben, 1976. évi október hó 28. napján kelt, a tengerészek munkaviszonyának folyamatosságáról szóló

egyezmény kihirdetésérõl szóló 1979. évi 9. törvényerejû rendelet,

c) a tengerészek tengeren és kikötõben való jóléti ellátásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia

1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 163. számú Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2000. évi LXXVI. törvény,

d) a tengerészek egészségvédelmérõl és orvosi ellátásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi

74. ülésszakán elfogadott 164. számú Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2000. évi LXXVII. törvény,

e) a tengerészek szociális biztonságáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán

elfogadott 165. számú Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2000. évi LXXVIII. törvény,

f) a tengerészek repatriálásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott

166. számú Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2000. évi LXXIX. törvény,

g) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 62. ülésszakán elfogadott, a kereskedelmi hajók

minimális követelményeirõl szóló 147. számú Egyezmény, és az ahhoz kapcsolódó 1996. évi Jegyzõkönyv

kihirdetésérõl szóló 2005. évi CIII. törvény.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter, a szociál- és nyugdíjpolitikáért

felelõs miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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a következ  adatokat: az adott tengerész által betöltött funkciók megnevezését, a 
mindenkor érvényes orvosi igazolás(ok) kiállításának dátumát, valamint az érintett 
igazoláson feltüntetett egészségi állapotot. 
Amennyiben bármiféle kétség lehet sége merülne fel azt illet en, hogy valamely 
tengerész egészségileg alkalmas-e valamely funkció vagy funkciók betöltésére, az 
illetékes tiszt konzultációt folytat a tengerész orvosával vagy valamely más szakképzett 
orvossal, és az orvos által megállapított konklúziókat összefoglaló feljegyzést készít, 
amelyen feltünteti az orvos nevét, telefonszámát, valamint a konzultáció id pontját is. 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................” 



III. Kormányrendeletek

A Kormány 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelete
az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszerérõl és az érdekérvényesítõk fogadásának
rendjérõl

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló államigazgatási szervekre, és azok munkatársaira

terjed ki, a rendvédelmi szervek kivételével.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) integritás: az államigazgatási szerv mûködésének a rá vonatkozó szabályoknak, valamint a hivatali szervezet

vezetõje és az irányító szerv által meghatározott célkitûzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelõ mûködése;

b) integritásirányítási rendszer: a vezetési és irányítási rendszernek a szervezet integritásának biztosítására

irányuló, a belsõ kontrollrendszerbe illeszkedõ funkcionális alrendszere, amelynek fõ elemei a követendõ

értékek meghatározása, az azok követésében való útmutatás, az értékek követésének nyomon követése és –

szükség esetén – kikényszerítése;

c) integritási kockázat: az államigazgatási szerv integritása sérülésének lehetõsége;

d) korrupciós kockázat: a jogtalan elõny nyújtásának vagy megszerzésének lehetõsége.

3. § (1) Az államigazgatási szerveknél évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv mûködésével

kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves korrupciómegelõzési intézkedési

tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. A korrupciómegelõzési intézkedési terv a kormányzati stratégiai

irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) kormányrendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

(2) Az éves korrupciómegelõzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetõjének

a tárgyév december 31-éig nyilvános integritásjelentésben kell összefoglalnia. Az integritásjelentést meg kell küldeni

a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter számára.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésének biztosítása – a feladat átruházására való tekintet nélkül – a hivatali

szervezet vezetõjének átruházhatatlan személyes felelõssége.

4. § (1) A hivatali szervezet vezetõje köteles gondoskodni a szervezet mûködésével összefüggõ visszaélésekre,

szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról.

(2) A szervezet mûködésével összefüggõ visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási és korrupciós kockázatokra

vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására általános eljárásrendet kell kialakítani, amely kiterjed a

bejelentések elõzetes értékelésére, a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyûjtésére, az érintettek

szükség esetén történõ meghallgatására, a vonatkozó dokumentumok átvizsgálására, a szükséges intézkedések

megtételére, jogkövetkezmények alkalmazására, a bejelentõ szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére,

valamint a számára – amennyiben elérhetõsége rendelkezésre áll – a vizsgálat eredményérõl való visszajelzésre.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésének biztosítása – a feladat átruházására való tekintet nélkül – a hivatali

szervezet vezetõjének átruházhatatlan személyes felelõssége.

5. § (1) Az államigazgatási szervek hivatali szervezetének vezetõje az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való

támogatására integritás tanácsadót jelöl ki.

(2) Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetõjének közvetlen irányítása alatt áll. Az egyéb feladatköröket is ellátó

integritás tanácsadó egyéb feladatköreiben a hivatali szervezet vezetõje által kijelölt más személy által is utasítható

lehet, ha ez integritás tanácsadói feladatainak ellátását nem veszélyezteti.
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(3) Az integritás tanácsadó kijelöléséhez és a kijelölés visszavonásához a felettes szerv vezetõjének és a Közigazgatási és

Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának elõzetes, írásbeli egyetértése szükséges.

(4) Az integritás tanácsadó kijelölésére, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó javaslatot a hivatali szervezet

vezetõje részletes indokolással ellátva, a döntés alapjául szolgáló dokumentumokkal együtt küldi meg a felettes szerv

és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára részére.

(5) Ötven fõnél alacsonyabb engedélyezett létszámú államigazgatás szervnél az integritás tanácsadó feladatait,

az államigazgatási szervek közötti megállapodás alapján, az irányítását ellátó felettes államigazgatási szerv integritás

tanácsadója is elláthatja. Ebben az esetben az irányított államigazgatási szervnél külön integritás tanácsadó kijelölése

nem szükséges.

6. § (1) Az integritás tanácsadó közremûködik az államigazgatási szerv mûködésével kapcsolatos integritási és korrupciós

kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló

integritás jelentés elkészítésében.

(2) Az integritás tanácsadó a korrupciómegelõzési intézkedési terv alapján javaslatot tesz az államigazgatási szerv

hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közremûködik ezek végrehajtásában.

(3) Az integritás tanácsadó a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad

a hivatali szervezet vezetõi és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.

(4) Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetõje általi meghatalmazása esetén, a hivatali szervezet vezetõjének

nevében ellátja a szervezet mûködésével összefüggõ visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint integritási és

korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon túlmenõen az integritás tanácsadó

a) adatvédelmi felelõsi,

b) esélyegyenlõségi referensi, és

c) fegyelmi biztosi

feladatot is elláthat. Integritás tanácsadói és belsõ ellenõri feladatok azonos személy által egyidejûleg nem

láthatóak el.

7. § (1) Integritás tanácsadói feladatok ellátására felsõfokú végzettségû, legalább hároméves közigazgatási szakmai

gyakorlattal rendelkezõ, a feladatra személyisége és képességei alapján alkalmas és erkölcsileg méltó

kormánytisztviselõ jelölhetõ ki.

(2) Az (1) bekezdésben foglalton túlmenõen az integritás tanácsadói feladatra való kijelölés feltétele az integritás

tanácsadó szakképzettség, amely alól a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés megkezdése esetén egy évre

felmentés adható, mely legfeljebb egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

8. § A közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter az integritási és korrupciós kockázatok felmérését, valamint a

korrupciómegelõzési intézkedését terv és az integritás jelentés elkészítését támogató módszertani segédletet tesz

közzé.

9. § Az államigazgatási szervek vezetõi és tisztviselõi kötelesek részt venni az államigazgatási szerv integritásirányítási

rendszere kialakítása és mûködtetése érdekében szervezett integritás, korrupciómegelõzés és etika témájú, központi

és szervezeti szinten megtartandó képzéseken, továbbá kötelesek ezeken beosztott munkatársaik részvételét is

biztosítani.

10. § (1) Az államigazgatási szerv munkatársa jogszabályban rögzített eljárásban ügyfélnek panaszosnak vagy az eljárásban

résztvevõ más személynek nem minõsülõ, államszervezeten kívüli személlyel (a továbbiakban: érdekérvényesítõ)

feladatellátása során vagy feladatellátásához kapcsolódóan csak felettese elõzetes tájékoztatását követõen

találkozhat.

(2) A tájékoztatásnak ki kell terjedni az érdekérvényesítõ és – ha van ilyen – az általa képviselt szervezet nevére, a találkozó

céljára, idõpontjára és helyére. Amennyiben a tisztviselõ a találkozóval kapcsolatban a szervezet integritását

veszélyeztetõ kockázatokra vonatkozó információval rendelkezik, ezt köteles írásban felettese tudomására hozni.

(3) A felettes jogosult a tisztviselõ érdekérvényesítõvel való találkozását megtiltani, vagy harmadik személy jelenlétéhez

kötni. A hivatali szervezet vezetõje a közigazgatási szerv tisztviselõi számára az érdekérvényesítõkkel való találkozást

normatív utasításban is megtilthatja, korlátozhatja vagy harmadik személy jelenlétéhez kötheti.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 30. szám 2351



(4) Amennyiben ennek technikai feltételei fennállnak és a hivatali szervezet vezetõje ehhez hozzájárult, a tisztviselõ az

érdekérvényesítõvel való találózásról szóló elõzetes írásos tájékoztatást és az érdekérvényesítõkkel való találkozókról

szóló éves jelentést a felettesével megosztott, naplózott elektronikus naptár vezetésével is teljesítheti. Ilyen esetben

a ténylegesen megtörtént találkozókat az elektronikus naptárban tilos törölni vagy módosítani, ennek szándékos

megszegése fegyelmi felelõsséget keletkeztet.

(5) A kormányzati szervek hivatali szervezetének vezetõi évente kötelesek áttekinteni az irányításuk alatt álló tisztviselõk

érdekérvényesítõkkel való találkozására vonatkozó információkat, felmérni az ezzel kapcsolatos kockázatokat, és a

korrupciómegelõzési intézkedési tervben megtenni a kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdés, a 7. § (2) bekezdés, és a 11. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

12. § A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete a következõ

142. ponttal egészül ki:

„142. Integritás tanácsadói feladatkörben:

Az I. besorolási osztályban:

felsõfokú végzettség és integritás tanácsadó szakképzettség”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelete
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mûködésével összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés

a) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) és

d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés

a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában és a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló

1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,
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a 12. § tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a)–b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. és

23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és

a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)–c) és f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a fõvárosi és

megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 22. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés

a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában és

a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 26. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a)–b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4., és

17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

valamint

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló

1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-ában az „a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes

jegyzõnél vagy” szövegrész helyébe a „bármely” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 1. számú mellékletében az „a jegyzõ,” szövegrész.

2. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) A vízgazdálkodásról szóló törvényben (a továbbiakban: Vgtv.), valamint e rendeletben meghatározott,

a vízgazdálkodással összefüggõ vízügyi hatósági hatásköröket és a hatósági jogkört

a) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek (a továbbiakban: felügyelõség),

b) a helyi önkormányzatok jegyzõi,

c) a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal)

gyakorolják.”

(2) Az R2. 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört elsõ fokon a települési önkormányzat jegyzõje, valamint a 25. §

(2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a járási hivatal, másodfokon a fõvárosi és megyei kormányhivatal

gyakorolja.”

(3) Az R2. 6. § (5) bekezdés a) pontjában a „körzeti” szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

(4) Az R2. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„25. § (1) A jegyzõ dönt:

a) a települések belterületén a vizek természetes áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán

a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában – a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó

vízimunkák megvalósításától eltekintve – a természetes lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot helyreállításáról;

b) a közmûves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel (vízi közszolgáltatással) kapcsolatos eljárásban a szolgáltatót

és a fogyasztót érintõ jogokról és kötelezettségekrõl.

(2) A járási hivatal dönt a vízitársulat hiányában a helyi közcélú vízilétesítmények, illetve közcélú vízimunkák

költségeinek – külön jogszabály rendelkezései szerint – az érdekeltekre történõ kivetésérõl.”

3. A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-ában

a „kerületi” szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

(2) Az R3. 1. számú melléklete 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Az ügyfél azonosító adatai:

a) név,

b) anyja születéskori családi és utóneve,

c) születési hely, idõ,

d) lakcím és levelezési cím,

e) adóazonosító jel és adószám,

f) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti regisztrációs szám, amennyiben az ügyfél ezzel

rendelkezik,

g) az ügyfél családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételérõl szóló határozat száma, amennyiben az ügyfél

családi gazdálkodó.”

4. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

178. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2013. január 5-éig folyósított gyermektartásdíj megelõlegezések tekintetében a 73. § (6) bekezdés szerinti

tájékoztatást 2013. január 31-ig a városi gyámhivatal székhelye szerinti jegyzõ teljesíti, melyrõl 2013. február 28-ig

értesíti a 73. § (2) bekezdés szerinti folyósító szervet.

(3a) A folyósító szerv a 73. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatást elsõ alkalommal a 2013. január, február, március

hónapokra tekintettel teljesíti – beszámítva a városi gyámhivatal székhelye szerinti jegyzõ (3) bekezdés szerinti

adatszolgáltatása szerinti összeget is –, 2013. április 30-ai határidõvel.”
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5. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

R4.) 40. § (2) bekezdésében a „terjeszthetõ elõ” szövegrész helyébe az „is elõterjeszthetõ” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R4.

a) 40. § (2) bekezdésében az „a polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat

jegyzõjénél vagy” szövegrész,

b) 40. § (3) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõje és a” szövegrész.

6. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl,

valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról

szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Földmûvelésügyi Igazgatóság a nyilvántartásában szereplõ családi gazdaságokról negyedévente adatot

szolgáltat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére.”

7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

8. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdés aa) pontjában a „fõvárosi kormányhivatal fõvárosi kerületi hivatala” szövegrész helyébe a

„fõvárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdés ba) pontjában az „az illetékes járási (fõvárosi kerületi) hivatal” szövegrész helyébe az „az

illetékes járási hivatal, a fõvárosban a fõvárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala” szöveg

lép.

9. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet C:7 mezõjében az

„illetékes fõvárosi kerületi hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala” szöveg lép.

10. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól

és hatáskörérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló

276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Közlekedési igazgatási ügyekben a fõvárosi és megyei kormányhivatal által hatósági jogkörben hozott döntések

tekintetében másodfokon a KEKKH jár el.”

(2) Az R5.

a) 11/A. § (1) bekezdésében a „járási hivatalainak” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalainak”

szöveg,

b) 11/B. § (1) bekezdésében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalainak (a továbbiakban: járási

hivatal)” szövegrész helyébe a „járási hivatalok” szöveg

lép.
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(3) Az R5. 12/A. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A KEKKH kizárólagos illetékességi körében ellátja:)

„d) az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhetõ közlekedési igazgatási ügyekkel”

(kapcsolatos feladatokat.)

(4) Hatályát veszti az R5. 9. § (1a) bekezdése.

11. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontjában az „az illetékes fõvárosi kerületi hivatal”

szövegrész helyébe az „a fõvárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala” szöveg lép.

12. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés g) pontjában és 5. § a) pontjában a „Munkaerõpiaci Alapból” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Foglalkoztatási Alapból” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala járási munkaügyi kirendeltségének (a továbbiakban:

kirendeltség)” szöveg,

c) 5. § a) pontjában a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „kirendeltség” szöveg

lép.

13. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

13. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

1. számú melléklet 4. pont második sorában és a 2. melléklet 1–3. táblázataiban az „illetékes fõvárosi kerületi hivatal”

szövegrész helyébe a „fõvárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala” szöveg lép.

14. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

1. számú melléklet címében a „kistérség székhelye szerinti” szövegrész.

15. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

R6.) 46. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A beiskolázási támogatás tankönyvre, tantárgyi munkafüzetre, tanszerre, tanfelszerelésre és ruházatra fordítható,

egyszeri mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A beiskolázási támogatást a járási hivatal állapítja

meg, az errõl szóló döntését közli a fõvárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint

– ha a gyermeket ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban helyezték el, vagy nevelésbe vették –

a gyermek törvényes képviselõjével. A kormányhivatal a támogatást számla alapján utólag téríti meg, amelynek

összegét a menekültügyi hatóságtól visszaigényli.”
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(2) Az R6. 47. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A támogatást a (3) bekezdés a) pontja esetében a menekültügyi hatóság, a (3) bekezdés b) pontja esetében

a kormányhivatal folyósítja. A kormányhivatal a támogatás összegét a 13. §-ban foglaltak szerint igényelheti vissza

a menekültügyi hatóságtól.”

(3) Az R6. 52. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A rendszeres létfenntartási támogatást a menekült, illetve az oltalmazott kérelmére a menekültügyi hatóság

állapítja meg, és azt a kormányhivatal havonta – a hónap 15. napjáig – folyósítja, majd visszaigényli a menekültügyi

hatóságtól. Az utógondozói ellátásban részesülõ menekült, illetve oltalmazott részére megállapított támogatásról

szóló döntésrõl a menekültügyi hatóság tájékoztatja az utógondozói ellátást nyújtó intézményt.”

(4) Az R6. 54. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A támogatás összegét a kormányhivatal havonta folyósítja és igényli vissza a menekültügyi hatóságtól.”

(5) Az R6. 58. § (4)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A lakáscélú támogatás megítélésérõl a menekültügyi hatóság dönt. A menekültügyi hatóság a kérelem elbírálása során

megvizsgálja a menekült, illetve oltalmazott vagyoni, jövedelmi viszonyait, egyéni életkörülményeit. Ennek keretében

a menekültügyi hatóság vizsgálja, hogy a háztartás tényleges havi bevétele fedezi-e a tényleges havi kiadások kamatmentes

kölcsön tervezett havi törlesztõ részletével megnövelt összegét úgy, hogy a kiadások teljesítését követõen a tényleges bevétel

legalább 30%-ának lekötetlenül kell maradnia. A menekültügyi hatóság a megállapított kamatmentes kölcsön összegét

a kormányhivatalnak átutalja. Az utógondozói ellátásban részesülõ menekült, illetve oltalmazott részére megállapított

támogatásról szóló döntésrõl a menekültügyi hatóság tájékoztatja az utógondozói ellátást nyújtó intézményt.

(5) A menekültügyi hatóság döntése alapján a járási hivatal

a) a támogatásra szerzõdést köt a menekülttel, illetve az oltalmazottal,

b) intézkedik az ingatlanra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom menekültügyi hatóság javára történõ

bejegyeztetése iránt,

c) a kölcsönösszeg maradéktalan visszafizetése esetén a menekültügyi hatóság engedélye alapján intézkedik

az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésérõl, a megtett intézkedésekrõl

a menekültügyi hatóságot tájékoztatja, valamint

d) a törlesztésnek a járási hivatal írásbeli felszólítása ellenére történõ elmulasztása esetén intézkedik a lejárt követelés

bírósági úton történõ érvényesítése iránt.

(6) A menekültügyi hatóság döntése alapján a kormányhivatal

a) gondoskodik a támogatás menekült, illetve oltalmazott részére történõ folyósításáról,

b) havonta tájékoztatja a menekültügyi hatóságot a törlesztésrõl, a beérkezett törlesztõ részletet haladéktalanul

átutalja a menekültügyi hatóságnak,

c) a lejárt követelés bírósági úton történõ érvényesítése esetén a végrehajtási eljárás során befolyt összeget

haladéktalanul átutalja a menekültügyi hatóságnak.”

(6) Az R6. 58. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a menekült, illetve az oltalmazott a támogatás odaítélésérõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított hat

hónapon belül a támogatás összegét nem veszi át, azt a kormányhivatal visszautalja a menekültügyi hatóságnak.”

16. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

4. számú melléklet 2. pontja negyedik sorában az „illetékes fõvárosi kerületi hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi

kormányhivatal V. kerületi hivatala” szöveg lép.

17. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl,

valamint egyes szakhatósági közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakhatósági

közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. pont

második b) sorában az „illetékes fõvárosi kerületi hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi kormányhivatal V. kerületi

hivatala” szöveg lép.
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18. A szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének

és a létszámleépítések megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról szóló

70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. § A szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések

megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási

(fõvárosi kerületi) hivatal járási munkaügyi kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség)” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a „Regionális” szövegrész helyébe a „Megyei (Fõvárosi)” szöveg,

c) 3. § (1), (2), és (3) bekezdésében, 4. § (1), (5), (6), és (7) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe

a „kirendeltség” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „munkaügyi központhoz” szövegrész helyébe a „kirendeltséghez” szöveg

lép.

19. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 6. §

(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A kizárólag a fõvárosi és megyei kormányhivataloknál alkalmazott és a szakmai munkával összefüggõ, a biztonsági

okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet III. pontja szerinti biztonsági

okmányok egységessége érdekében kibocsátói feladatokat a szakigazgatási szervek és az azok szakmai irányítása alá

tartozó járási (fõvárosi kerületi) szakigazgatási szervek tekintetében a szakigazgatási szervek szakmai irányító szervei

látják el és viselik az ezzel kapcsolatosan felmerülõ költségeket. A biztonsági okmányokon a fõvárosi és megyei

kormányhivatal, a járási (fõvárosi kerületi) hivatal, valamint a szakigazgatási szerv, vagy a járási (fõvárosi kerületi)

szakigazgatási szerv nevét fel kell tüntetni.”

(2) Az R7. 10. § (4) bekezdés g) pontjában az „a megyei szakigazgatási szervek” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és

megyei szakigazgatási szervek” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R7. 10. § (4) bekezdés c) pontjában a „törvényességi ellenõrzési és” szövegrész, valamint a 11. §

(2) bekezdése.

20. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi

és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklet 8. pont 4. sorában, 6. melléklet 3. pont „Helyi közút” b) sorában az

„illetékes fõvárosi kerületi hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala” szöveg lép.

21. A mûszaki biztonsági hatóságok mûszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló

321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

21. § A mûszaki biztonsági hatóságok mûszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. melléklet 2. sor

„Elsõ fokú eljárásban” oszlop b) sorában az „illetékes fõvárosi kerületi hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi

kormányhivatal V. kerületi hivatala” szöveg lép.

22. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (7)

bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(7) A járási népegészségügyi intézetek körét, székhelyét és illetékességi területét a 3. melléklet tartalmazza. Ahol a

jogszabály járási népegészségügyi intézetet említ, azon a járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási (fõvárosi kerületi)

népegészségügyi intézetét kell érteni.”

23. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010. (XII. 27.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Egyes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok ellátására a megyei kormányhivatal járási hivatalának

szakigazgatási szerveként járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok (a továbbiakban: járási

állat-egészségügyi hivatal) mûködnek. A járási állat-egészségügyi hivatal tekintetében a szakmai irányító szerv

vezetõjének jogait a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának

vezetõje (a továbbiakban: megyei igazgató fõállatorvos), a járási állat-egészségügyi hivatalhoz delegált falugazdászok

tekintetében a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságának vezetõje gyakorolja.”

(2) Az R8. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A járási állat-egészségügyi hivatalok illetékességi területét a 3. melléklet tartalmazza. Ahol a jogszabály járási

állat-egészségügyi hivatalt vagy járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalt említ, azon a járási hivatal

járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalát kell érteni.”

(3) Az R8. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 70. pontjában és 81/A. §-ában foglaltak

tekintetében – az adóhatóság és a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé történõ adatszolgáltatás

kivételével – a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi

igazgatóságát jelöli ki.”

(4) Az R8. a következõ 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/B. §-ban foglaltak tekintetében a Kormány

mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki. Az õstermelõi

igazolvány használatának jogszerûsége megállapításához szükséges helyszíni ellenõrzést a megyei kormányhivatal

földmûvelésügyi igazgatósága a járási állat-egészségügyi hivatalhoz delegált falugazdászok közremûködésével

folytatja le.”

(5) Az R8. 31. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Kormány az országos jelentõségû védett természeti területen a halászati méretkorlátozás alól meghatározott

idõtartamra adott felmentés megadására irányuló elsõ fokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a

felmentés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak

szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.”

(6) Az R8. 31. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A természeti vagy Natura 2000 területen a halászati méretkorlátozás alól meghatározott idõtartamra adott

felmentés megadására irányuló elsõ fokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a felmentés a természet

védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –,

a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004 évi CXL. törvény 44. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint szakhatóságként

megkereshetõ.”

(7) Az R8. 31. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, illetve a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosítására, illetve

a halgazdálkodási tervtõl való eltérésre irányuló elsõ fokú engedélyezési eljárásban)

„b) országos jelentõségû védett természeti területen – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet

védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –,

a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, valamint”

(8) Az R8. 31. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A halgazdálkodási terv jóváhagyására, illetve a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosítására, illetve a

halgazdálkodási tervtõl való eltérésre irányuló elsõ fokú engedélyezési eljárásban természeti területen – annak

elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
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felügyelõség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL. törvény

44. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint szakhatóságként megkereshetõ.”

(9) Az R8. 31. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A hal szaporodása, telelése és a halivadék nevelése érdekében kíméleti területté nyilvánított halászati vízterület

kíméleti területi minõségének megszüntetésére irányuló elsõ fokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy

a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak

szerint megfelel-e – a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL. törvény 44.§ (1/a) pontjában foglaltak szerint szakhatóságként

megkereshetõ.”

(10) Az R8. 3. melléklet 18.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18.1 Devecseri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal

Ajkai Járás

Devecseri Járás”

24. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseink végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R9.) 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A helyi védelmi bizottság titkári feladatait a járási hivatal hivatalvezetõ-helyettese látja el.”

(2) Az R9. 32/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32/B. § A helyi védelmi bizottság elnökét feladatai ellátásában a helyi védelmi bizottság titkára segíti. A járási

hivatalvezetõ-helyettest védelmi bizottsági titkári feladatai ellátásában a megyei védelmi igazgatási és megyei

katasztrófavédelmi igazgatási szervek rendszeres felkészítés és továbbképzések formájában támogatják. A helyi

védelmi bizottság titkára közremûködik a polgármesterek védelmi igazgatási feladatai ellátásában.”

25. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról

és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

25. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben e rendelet vagy más jogszabály eltérõ rendelkezése

hiányában

a) elsõ fokon: a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: közlekedési

igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban:

Hivatal),

b) másodfokon: a fõvárosi és megyei kormányhivatal

jár el.”

26. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 1. § (4) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Hivatalból indult – a (3) bekezdésben megjelölt feladataival összefüggõ – eljárásra az az okmányiroda illetékes,

amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye,

telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több okmányiroda is mûködik, az eljárásra a járási

hivatal vezetõje által a járási hivatal törzshivatala ügyrendjében meghatározott okmányiroda az illetékes.”

(2) Az R10. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A járási hivatal törzshivatalában mûködõ okmányiroda által ellátott feladatok tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés

h) pontjában meghatározott hatásköröket az okmányirodai feladatokért felelõs központi szerv vezetõje gyakorolja.”

(3) Hatályát veszti az R10. 6. § (3), (4), és (5) bekezdésében a „törzshivatala” szövegrész.
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27. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet 29. sorában az „illetékes fõvárosi kerületi hivatal”

szövegrész helyébe a „fõvárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala” szöveg lép.

28. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének

részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

28. § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló

405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „körzeti” szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

29. Záró rendelkezés

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a és 5. §-a 2013. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 30. szám 2361



1. melléklet az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelethez

„11. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Szakhatósági megkeresés kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve

I. A kérelmezõ személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................................................................................................................

1. Nevezett a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását az

� Szt. 50. § (1) bekezdésében

� Szt. 50. § (2), illetve (3) bekezdésében

foglalt jogosultsági feltételek fennállására hivatkozással kérte. (A megfelelõ választ X-szel kell jelölni.)

2. Nevezett a gyógyszerkerete felülvizsgálatát kérte.

(Az 1. és 2. pont közül a megfelelõ bekarikázandó.)

II. A szakhatósági megkeresést benyújtó jegyzõ/járási hivatal adatai

Megnevezése vagy neve: .....................................................................................................................................................................................

Székhelye: ...................................................................................................................................................................................................................

Címe: ............................................................................................................................................................................................................................

Telefonszáma: ...........................................................................................................................................................................................................

Dátum: ........................................

P. H.

................................................

aláírás

Figyelem! A szakhatósági megkereséséhez zárt borítékban csatolni kell a háziorvosi igazolást.”

A Kormány 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelete
a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

1. § A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja

a megfelelõen képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ pedagógus-utánpótlás biztosítása.

2. § (1) Az ösztöndíj mûködtetéséért az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

(2) A miniszternek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közremûködik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

(a továbbiakban: Központ) és a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: KÖB).
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3. § A miniszter

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményérõl,

b) jóváhagyja

ba) a pályázati felhívást,

bb) az ösztöndíj program mûködési szabályzatát,

bc) a Központnak az ösztöndíj program végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolóját.

4. § (1) A Központ teljes körû koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el, ennek

keretében

a) kidolgozza és a miniszter jóváhagyását követõen honlapján közzéteszi a pályázati felhívást és az ösztöndíj

program mûködési szabályzatát,

b) lefolytatja a pályázati eljárást,

c) ellátja az ösztöndíjas szerzõdés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,

d) szervezi a KÖB mûködését,

e) gondoskodik az ösztöndíj program részét képezõ képzések és egyéb programok megszervezésérõl és

lebonyolításáról,

f) ellátja az ösztöndíjrendszer pénzügyi-ügyviteli feladatait,

g) kapcsolatot tart a képzést folytató és az ösztöndíj programban részt vevõ intézményekkel,

h) monitoring tevékenységet végez a program során a képzés, a gyakorlat területén,

i) közzé teszi azon szakok és szakpárok listáját, melyekben az adott szakos, szakpáros végzettséggel történõ

majdani munkavállalás esetén az ösztöndíj igénybe vehetõ,

j) évente beszámolót készít a miniszter számára az ösztöndíj program végrehajtásáról.

(2) Az ösztöndíjak és az ösztöndíj program mûködtetésének pénzügyi fedezetét a Központ költségvetésében kell

tervezni.

5. § (1) A KÖB a miniszter által megbízott köznevelési és felsõoktatási vezetõkbõl és szakértõkbõl, a Központ által delegált

szakértõkbõl, továbbá a Magyar Rektori Konferencia által a tanárképzés három fõ területérõl delegált szakértõkbõl álló

legfeljebb tizenegy tagú testület, amelynek elnökét, a testület tagjai közül, a miniszter bízza meg.

(2) A KÖB

a) az ösztöndíj program mûködési szabályzatával összhangban javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíjak

odaítélésére és mértékére vonatkozóan, melynek során figyelembe veszi a területi és szakos, szakpáros

prioritásokat, továbbá felvételi és tanulmányi eredményeket,

b) gyakorolja az ösztöndíjas szerzõdés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos javaslattételi jogköreit.

(3) A testület üléseinek összehívása és levezetése, valamint az ülés napirendjének meghatározása az elnök feladata.

A testület a döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévõ tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg.

Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. A testület határozatképességéhez tagjai több mint felének

jelenléte szükséges. Az ülésekrõl jegyzõkönyvet kell készíteni.

(4) A KÖB ügyrendjét maga állapítja meg.

(5) A KÖB tagjai – az elnök kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott feladataikat a Központ vezetõje által

a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (3) bekezdése alapján megállapított rendkívüli,

célhoz köthetõ feladatként végezhetik.

6. § Az ösztöndíj program mûködési szabályzata magában foglalja

a) az ösztöndíjasok képzésének, elõmenetelének monitorozását,

b) a pedagógusszükséglet szakos rendszeréhez és a területi ellátottsághoz kapcsolódó ösztöndíj mértékének

differenciált megállapítását,

c) az ösztöndíjasok tanulmányi teljesítményéhez kötött havi ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét,

d) az ösztöndíjas szerzõdés megkötéséhez felhasználható szerzõdésmintát.

7. § (1) A miniszter az ösztöndíjra nyílt pályázatot hirdet meg.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés

pontrendszerét, az ösztöndíj aktuális mértékét, a tanulmányi elõmenetellel és az elhelyezkedéssel összefüggõ

követelményeket.
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(3) Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának idõpontjában

a) egységes, osztatlan tanárképzésben felvételt nyert vagy már tanulmányokat folytat,

b) vállalja, hogy

ba) tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez,

bb) az oklevél megszerzését követõen – e rendeletben foglaltak szerint – a szakképzettségének megfelelõ

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn,

c) megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

(4) Az ösztöndíjat a pályázati feltételek és az értékelési szempontok alapján a KÖB javaslatának figyelembevételével

a miniszter ítéli oda.

(5) A pályázati felhívást a Központ honlapján és a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában kell közzé tenni.

8. § Az ösztöndíj a pályázat elnyerését követõen az ösztöndíjas tanulmányai során havonta azon félévek idõtartama alatt

folyósítható, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll. A tanulmányok ütemezése során az

ösztöndíjast a képzõ intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg.

9. § (1) Az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas és a Központ által kötött szerzõdés határozza

meg.

(2) Az ösztöndíjas szerzõdésnek tartalmaznia kell:

a) a felek nevét, illetve megnevezését és az ösztöndíjas szerzõdés megkötése szempontjából lényeges adatait,

b) az ösztöndíj havi összegét és annak kifizetése idõpontját, módját, a változtatás feltételeit,

c) az oklevél megszerzését követõen az ösztöndíjas által teljesítendõ munkavégzés lényeges feltételeit,

d) az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást.

10. § Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerzõdést – a 11. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatási jogviszony létesítését

megelõzõen – azonnali hatállyal felmondhatja, ez esetben köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét

kilencven napon belül visszafizetni. Az ösztöndíjas kérelmére a KÖB elnöke egyedi mérlegelés alapján

méltányosságból részletfizetést biztosíthat, a visszafizetendõ összeget mérsékelheti.

11. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerzõdésben foglaltak szerint köteles a Központ által megjelölt köznevelési

intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni és azt az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelõ

idõtartamban fenntartani.

(2) Ha az ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát az (1) bekezdés szerinti idõtartam alatt lemondással

megszünteti, vagy nem vállalja a pedagógus munkakörben történõ alkalmazást, köteles a részére folyósított ösztöndíj

teljes összegét – lemondással történõ megszüntetés esetén annak idõarányos részét – a Központ részére az ösztöndíj

program mûködési szabályzatában foglaltak szerint visszafizetni.

(3) A Központ a KÖB elnökének javaslatára – különösen indokolt esetben, méltányosságból – mentesítést adhat az

ösztöndíjas részére az ösztöndíjas szerzõdésbõl származó egyes kötelezettségeinek teljesítése alól.

12. § (1) Ha a szerzõdés felmondásának oka a képzõ intézmény vagy a Központ szerzõdésszegése, az ösztöndíjast a részére

kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli.

(2) Megszûnik az ösztöndíjas szerzõdés és az ösztöndíjast nem terheli visszafizetési kötelezettség, ha a Központ a 7. §

(3) bekezdés a) pontja szerinti képzésre tekintettel kiállított oklevél megszerzését követõen fél éven belül nem ajánl fel

az ösztöndíjas végzettségének megfelelõ pedagógus állást.

13. § Az ösztöndíjprogramban a miniszterrel kötött megállapodás szerint vehetnek részt a nem a Központ fenntartásában

álló köznevelési intézmények, illetve ezek fenntartói.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Az ösztöndíj meghirdetésére elsõ alkalommal 2013 augusztusában kerül sor.

(3) Az ösztöndíj folyósítására elsõ alkalommal a 2013 õszi félévben kerül sor.
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15. § A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a következõ 3. § (2) bekezdéssel

egészül ki:

„(2) Az Intézményfenntartó Központ közremûködik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj mûködtetésében.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 53/2013. (II. 25.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

28. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) 1. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek pénzbeli ellátásainak megtérítésére, valamint

a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésére kötelezõ jogerõs határozatokon alapuló követelések nyilvántartásával,

végrehajtásával és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátására a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot jelöli ki.

A nyugdíjbiztosítási igazgatóság az e bekezdés szerinti feladat ellátása során a társadalombiztosítási nyugellátásokra

vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.”

2. § Az Mmr. 2. alcíme a következõ 3. §-sal egészül ki:

„3. § Az 1. § (2a) bekezdésében meghatározott ügyekben a kötelezett lakcíme szerint illetékes nyugdíjbiztosítási

igazgatóság jár el elsõ fokon. Magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ kötelezett esetén, elsõ fokon Budapest

Fõváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága jár el.”

3. § Az Mmr. 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Hivatal és az ONYF

az együttmûködés, valamint az adatok kölcsönös átadásának a rendjét megállapodásban határozza meg.”

4. § Az Mmr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy Mmtv. 7. § (4) bekezdése szerinti keresõtevékenysége, továbbá

az Mmtv. 7. § (3) bekezdése szerinti keresõképtelensége, táppénzben, baleseti táppénzben való részesülése esetén

a rehabilitációs szakigazgatási szerv a döntését haladéktalanul közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal. A rehabilitációs

szakigazgatási szerv a szüneteltetésrõl szóló döntésében rendelkezik az Mmtv. 7. § (4a) bekezdése szerinti levonásról is.”

5. § Az Mmr. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy az Mmtv. 17. § (3) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségét

a rehabilitációs szakigazgatási szerv felé teljesíti. A keresõtevékenységrõl szóló értesítéssel egyidejûleg a rehabilitációs

ellátásban részesülõ személy a munkaszerzõdés bemutatásával igazolja a munkaadó, foglalkoztató megnevezését,

székhelyét és telephelyét, valamint a munkaszerzõdés szerinti heti munkaidejét.”

6. § Az Mmr. a következõ 24/B. §-sal egészül ki:

„24/B. § (1) Az 1. § (2a) bekezdését és a 3. §-t a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos

eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

hatálybalépésének napján folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
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(2) Az 5. § (3) bekezdése szerinti megállapodást a Hivatal és az ONYF a megváltozott munkaképességû személyek

ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló

53/2013. (II. 25.) Korm. rendelet hatálybalépését követõ 15 napon belül köti meg.”

7. § Az Mmr.

a) 1. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) és (2a) bekezdésben” szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében az „5 munkanapon belül felkeresi” szövegrész helyébe a „10 munkanapon belül

megkeresi” szöveg,

c) 16. § (3) bekezdésében a „3 munkanapon belül” szövegrész helyébe a „10 munkanapon belül” szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1080/2013. (II. 25.) Korm. határozata
Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttmûködés (Open Government Partnership) elnevezésû
nemzetközi kezdeményezés keretében teendõ vállalásairól szóló akcióterv jóváhagyásáról

1. A Kormány egyetért azzal, hogy Magyarország az 1. melléklet szerinti akciótervben foglalt intézkedések teljesítését

vállalja a Nyílt Kormányzati Együttmûködés (Open Government Partnership) elnevezésû nemzetközi kezdeményezés

keretében.

2. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1. melléklet szerinti akciótervet

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttmûködés keretében tett vállalásaiként küldje meg a Nyílt Kormányzati

Együttmûködés Irányító Bizottságának.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1080/2013. (II. 25.) Korm. határozathoz

Akcióterv

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttmûködés (Open Government Partnership) elnevezésû

nemzetközi kezdeményezés keretében teendõ vállalásairól

I. A nyílt kormányzás fontossága Magyarország számára

Magyarország 2011. április 25-én kihirdetett és 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvénye kimondja, hogy:

– Magyarország független, demokratikus jogállam. [B cikk (1) bekezdés]

– A közhatalom forrása a nép. [B cikk (3) bekezdés]

– Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti. [N cikk

(1) bekezdés]

– Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekû adatok megismeréséhez és

terjesztéséhez. [VI. cikk (2) bekezdés]

– Az állam – a mûködésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb

átláthatósága és az esélyegyenlõség elõmozdítása érdekében – törekszik az új mûszaki megoldásoknak és

a tudomány eredményeinek az alkalmazására. [XXVI. cikk]

– A központi költségvetésrõl és az annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslatoknak azonos szerkezetben,

átlátható módon és ésszerû részletezettséggel kell tartalmazniuk az állami kiadásokat és bevételeket. [36. cikk

(2) bekezdés]

– A Kormány a központi költségvetést törvényesen és célszerûen, a közpénzek eredményes kezelésével és

az átláthatóság biztosításával köteles végrehajtani. [37. cikk (1) bekezdés]

– Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerzõdés csak olyan szervezettel köthetõ,

amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti

vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható. [38. cikk (4) bekezdés]

– A központi költségvetésbõl csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthetõ szerzõdés

alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló

tevékenysége átlátható. [39. cikk (1) bekezdés]
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– A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság elõtt elszámolni a közpénzekre

vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának

elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekû adatok. [39. cikk

(2) bekezdés]

Alaptörvényének fenti rendelkezései Magyarországnak a nyílt kormányzás iránti elkötelezettségét mutatják.

II. Magyarország eredményei a nyílt kormányzásban

Magyarországon a korrupció elleni fellépés a kilencvenes évek végéig elsõsorban büntetõjogi megközelítésen alapult

és bûnüldözési eszközökkel történt.

Ebben az ezredfordulótól kezdõdõen történt lényeges, szemléleti változás. Magyarországnak az Európai Unióhoz

történõ csatlakozását megelõzõ, 1998-ban indult csatlakozási tárgyalásokhoz kapcsolódóan ekkor születtek meg azok

a stratégiai döntések, amelyek meghatározták a következõ évtized korrupció megelõzési intézkedéseit. Ezek döntõen

jogalkotási intézkedések voltak, amelyek a korrupció megelõzésének és az állami mûködés átláthatóságának

szabályozási kereteit alakították ki. Számos jogszabályi változás lépett hatályba, amelyek új jogintézményeket

hoztak létre vagy szabályozottabbá tették ezek mûködését. Ilyen jogszabály-módosításként említhetõ

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjesztése a közszolgálatban álló döntéshozókra és az országgyûlési

képviselõkre, a közérdekû, valamint a közérdekbõl nyilvános adatok bárki számára hozzáférhetõ, internetes

közzétételére vonatkozó szabályozások, valamint a közérdekû bejelentésekre vonatkozó legfontosabb szabályokat

tartalmazó törvényi rendelkezések. Ekkor indult az interneten a közszféra adatait rendszerezetten tartalmazó

http://kozadat.hu honlap is.

A korrupció megelõzését szolgáló jogszabályi keretek kialakítása jelentõs vívmány volt, azonban a korrupció

visszaszorítása érdekében önmagában nem bizonyult elegendõnek. Magyarország korrupciómegelõzési erõfeszítései

terén a következõ szemléletbeli fordulat 2010-tõl történt, amely a kizárólag büntetõjogi, illetve a csak a jogszabályi és

intézményi keretekre koncentráló megközelítések korlátait meghaladva, az állami szervek integritásának erõsítésével

a Jó Állam kialakítását helyezi a középpontba. Az integritás szemléletében kiegyensúlyozottan kapcsolódnak össze

a kockázatelemzés, a szabályozási, valamint a szabályok betartását és végrehajtását biztosító ellenõrzési, képzési,

tájékoztatási, etikai és szervezetfejlesztési elemek, továbbá a szabályok megszegésének széles és differenciált

eszközrendszerrel, végsõ soron büntetõjogi eszközökkel történõ hatékony szankcionálása.

A 2000-es évek folyamán a hivatalban lévõ kormányok a korrupció témájában általában sikertelenül próbáltak

párbeszédet folytatni a társadalommal, illetve szûkebb értelemben vett civil szférával. Az újabb és újabb kísérletek

általában folytatás és tartós eredmény nélkül maradtak. A korrupció megelõzésével és az állam átláthatóságával

kapcsolatos társadalmi párbeszéd élõvé tétele még nem teljesített kihívásként maradt a 2010-es évekre.

A 2010-ben hivatalba lépett Kormány elsõ lépései között egységes kormányzati honlap kialakításáról

(www.kormany.hu) döntött, amely valamennyi minisztérium közérdekû adatait tartalmazza, lehetõséget nyújt

az elõkészítés alatt álló jogszabály-tervezetek megismerésére és véleményezésére, továbbá tájékoztatást nyújt

a legfontosabb kormányzati intézkedésekrõl. A rendvédelmi szervek belsõ bûnmegelõzõ, bûnfelderítõ

tevékenységének erõsítésére jött létre a Nemzeti Védelmi Szolgálat, amely végzi a megbízhatósági vizsgálat és

a kifogástalan életvitel ellenõrzését. Az új Büntetõ Törvénykönyv elfogadása szigorította és a nemzetközi

követelményekhez igazította a korrupcióval kapcsolatos bûncselekmények büntetõjogi minõsítését.

Az Állami Számvevõszék által 2009-ben elkezdett, a korrupciós kockázatok mérését és az integritás alapú szervezeti

kultúra elterjesztését célzó Integritás Projekt eredményeire alapozva a Kormány 2012-ben átfogó közigazgatási

korrupciómegelõzési programot fogadott el, egyben ennek végrehajtására – európai uniós forrásból – 2,35 millió euró

összköltségvetéssel kiemelt projekt indításáról határozott. A projekt eddigi eredményeként a korrupció

megelõzésével kapcsolatos ismeretek a Nemzeti alaptanterv részévé váltak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési

kínálata posztgraduális integritás tanácsadó képzéssel bõvült, a korrupciós kockázatok mérése beépült a stratégiai

tervezési folyamatba és a kormányzati döntés-elõkészítésbe. Elkészült az közszféra etikai kódexeire vonatkozó javaslat

és megkezdõdött az új, egységes bejelentõvédelmi szabályozás elõkészítése.

Magyarország a projekt keretében csatlakozott a Nyílt Kormányzati Együttmûködés kezdeményezéshez és a civil

szervezetekkel való egyeztetést követõen, azok javaslatai alapján állította össze akciótervét. Az akcióterv elõkészítése

egyben jó alkalmat kínált a korrupciómegelõzéssel foglalkozó civil szervezetekkel való magas szintû találkozók

rendszeresítésére, a kormányzati szakpolitika folyamatos társadalmi kontrolljára, végrehajtásának nyomon

követésére.
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III. Magyarország vállalásai a nyílt kormányzás továbbfejlesztésében

Magyarország nyílt kormányzással kapcsolatos vállalásai – összhangban a Nyílt Kormányzati Együttmûködés Elvi

Nyilatkozatával – elsõsorban a közigazgatási szervek integritásának növeléséhez kapcsolódnak, de részben érintik

a közszolgáltatások javításának és a közösségi erõforrások hatékonyabb felhasználásának területét is.

Magyarország vállalásainak sajátossága, hogy nem különálló intézkedésként jelennek meg, hanem szerves egészet

alkotnak korrupció megelõzési kormányhatározattal. E megoldás elõnye, hogy a nyílt kormányzattal összefüggõ

vállalások egy kidolgozott programkeretbe beágyazottan, megfelelõ anyagi és személyi feltételek biztosítása mellett

hajthatóak végre.

1) Költségvetési adatok nyilvánosságának javítása

Magyarország vállalja, hogy az állampolgárok közpénzügyekrõl való jobb tájékoztatása érdekében számszerû

és grafikus módon is bemutatja a központi költségvetés és módosításai tervezetének, valamint a végrehajtott

költségvetésnek az adatait, az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott COFOG (Classification of the

Functions of Government) rendszer 2. szintjének megfelelõ bontásban.

Határidõ: 2013. június 30.

2) Közbeszerzési adatok kereshetõségének javítása

Magyarország vállalja, hogy a közbeszerzési adatok nyilvánosságának biztosítása érdekében gondoskodik

arról, hogy a közbeszerzési hirdetmények és más közbeszerzési közlemények (közbeszerzésekkel kapcsolatos,

jogszabályi elõírás alapján hivatalos közbeszerzési lapban, vagy közbeszerzési központi állami honlapon

kötelezõen közzéteendõ adatok) úgy kerüljenek közzétételre, hogy minden beszerzõ szervhez egyedi,

– a jogutódlás esetét kivéve – állandó azonosítószám, valamint minden konkrét közbeszerzési eljáráshoz is,

az adott eljárás során állandó egyedi azonosítószám kerül hozzárendelésre. Ennek eredményeképpen

valamennyi közzétett közbeszerzési dokumentum könnyen kereshetõvé és lekérdezhetõvé válik az érintett

szerv és az adott konkrét eljárás egyedi azonosítószáma alapján.

Határidõ: 2013. szeptember 30.

3) A köztulajdon hasznosítására és a közpénzek felhasználásával kötött szerzõdések nyilvánosságának erõsítése

Magyarország vállalja, hogy a közvagyon hasznosítására és a közpénzek felhasználására kötött szerzõdések

nyilvánosságának biztosítása érdekében – szükség esetén jogszabály-módosítással – biztosítja, hogy:

a) a szabályszerûségi ellenõrzésekre jogosult kormánytól független és kormányzati állami szervek

ellenõrzései mindig kiterjednek a közzétételi kötelezettségek teljesítésére is;

Határidõ: 2013. június 30.

b) a korrupciós kockázatok szempontjából áttekinti a közbeszerzési törvény, valamint a nemzeti és

közösségi költségvetési pénzügyi támogatások szabályrendszere alkalmazásának tapasztalatait,

különös tekintettel az elektronikus információszabadsággal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések

betartására, különös figyelmet fordítva a nyilvánosság lehetséges további növelésének formájára és

tartalmára;

Határidõ: 2013. június 30.

c) önkormányzati vagyonhasznosítási és beszerzési ügyben nyílt ülést kell tartani, kivéve a pályázati

eljárások értékelésének megállapítására összehívott üléseket, ha a pályázati ajánlattevõ vagy

a pályázó kizárta ajánlata egy részének nyilvánosságra hozatalát, mivel az olyan üzleti titkot képez,

amely saját tevékenységével összefügg, és nem vonatkozik a megkötendõ szerzõdés lényeges

elemeire, vagy ha az az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság üzleti titkát sértené;

d) az önkormányzati testületi nyilvános elõterjesztéseket a meghívó kiküldését követõen, a meghívóval

együtt kötelezõ közzétenni az önkormányzat honlapján.

Határidõ: 2013. június 30.

4) Integritásirányítási rendszer a közszférában

a) Magyarország vállalja, hogy biztosítja a közszféra szervezeteinek és az állami tulajdonban álló

gazdasági társaságoknak a részvételét az Állami Számvevõszék Integritás Felmérésében.

Határidõ: 2013. május 31.

b) Magyarország vállalja, hogy integritásirányítási rendszert vezet be a központi közigazgatásban.

Határidõ: 2013. december 31.

c) Magyarország vállalja, hogy megteremti a bejelentõk védelmének intézményrendszerét.

Határidõ: 2013. június 30.
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d) Magyarország vállalja, hogy meghatározza az állami szervek érdekérvényesítõkkel való

kapcsolattartására vonatkozó szabályokat.

Határidõ: 2013. június 30.

e) Magyarország vállalja, hogy biztosítja a Kormány által megtárgyalandó elõterjesztések, valamint

a miniszteri rendeletek tervezetei korrupciós kockázatainak – az elõzetes hatásvizsgálat keretében

történõ – döntést megelõzõ elemzését.

Határidõ: folyamatos

f) Magyarország vállalja, hogy a kormányzattól független hivatásrendi köztestületek által elfogadott

Hivatásetikai Kódexeket készít a kormánytisztviselõi és a rendvédelmi állomány számára.

Határidõ: 2013. július 31.

5) A korrupció megelõzéssel és integritással kapcsolatos ismeretek elterjesztése

a) Magyarország vállalja, hogy integritás, korrupciómegelõzés és etika témájú képzéseket biztosít

az állami szervek tisztviselõi számára.

Határidõ: folyamatos

b) Magyarország vállalja, hogy az állami szervek képzési rendszerein belül a közérdekû adatok önálló,

proaktív közzétételében is egyértelmû támpontot nyújtó, információszabadsággal kapcsolatos

képzési elemeket biztosít az államigazgatási, az önkormányzati és az igazságszolgáltatási

munkatársak számára.

Határidõ: 2013. december 31., majd folyamatos

c) Magyarország vállalja, hogy hiteles, átlátható, költséghatékony, állampolgárok és a civil szervezetek

bevonására építõ, célcsoportonként differenciált tájékoztató kampányt indít a társadalom tagjai

korrupciós jelenségekkel, és az azokkal szemben alkalmazható magatartásformákkal és

ellenlépésekkel kapcsolatos ismereteinek és tudatosságának növelése érdekében.

Határidõ: 2013. február 22., majd folyamatos

d) Magyarország vállalja, hogy gondoskodik a korrupciós jelenségekkel, és az azokkal szemben

alkalmazható magatartásformákkal és ellenlépésekkel kapcsolatos értékeknek és ismereteinek

az iskolai oktatásban és nevelésben való megjelenítésérõl, ideértve az e tárgyú iskolai tankönyvek

tartalmának felülvizsgálatát és antikorrupciós ismeretekkel való kiegészítését.

Határidõ: 2013. szeptember 1., majd folyamatos

Függelék

Magyarországnak a nyílt kormányzásban 2010. május 29., a jelenlegi Kormány hivatalba lépése óta elért eredményei

– Egységes kormányzati honlap kialakítása

A 2010-ben megválasztott Kormány hivatalba lépését követõen haladéktalanul megkezdte az egységes, új

kormányzati honlap indításának elõkészítését. A www.kormany.hu valamennyi minisztérium közérdekû adatait

tartalmazza, lehetõséget nyújt az elõkészítés alatt álló jogszabály-tervezetek megismerésére és

véleményezésére, továbbá tájékoztatást nyújt a legfontosabb kormányzati intézkedésekrõl.

– A Közigazgatás Korrupció-megelõzési Programja és a hozzá kapcsolódó kormányzati intézkedések kidolgozása

A Kormány – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) elõterjesztésében és a civil szervezetekkel való

egyeztetést követõen – az 1104/2012. (IV. 6.) kormányhatározattal (a továbbiakban: korrupció megelõzési

kormányhatározat) az elmúlt idõszak legátfogóbb korrupciómegelõzési programját fogadta el

2012 márciusában. A Program elemzi a magyarországi korrupciós helyzetet, majd ehhez kapcsolódóan

mintegy 20 területen intézkedéseket ír elõ az illetékes miniszterek számára. A program lényeges újdonsága,

hogy – a büntetõjogi intézkedések fontosságának hangsúlyozása mellett – a fõ hangsúlyt a korrupció

megelõzésére, a szervezetek korrupcióval szembeni ellenálló képességének erõsítésére helyezi.

– Integritás Projekt (Állami Számvevõszék)

A magyar Állami Számvevõszék által európai uniós források felhasználásával indított Integritás Projektjének

(http://integritas.asz.hu) fõ célja, hogy feltérképezze a közszféra korrupciós kockázatait és hozzájáruljon az

integritás alapú közigazgatási kultúra erõsítéséhez. A projekt fõ eleme a kockázati térkép, amelynek alapja
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a költségvetési szervek önkéntes, kérdõíven alapuló adatszolgáltatása. Ebbõl az ÁSZ által kidolgozott kockázati

módszertan alapján 3 kockázati érték kerül kiszámításra. A költségvetési szervekre vonatkozó adatokat

az interneten bárki számára hozzáférhetõ Korrupciós Kockázati Térkép jeleníti meg, de a projekt honlapján

szervezetekre és kérdésekre lebontott, feldolgozott adatsorok is elérhetõek. Az integritás szemlélet

közigazgatáson belüli terjesztése érdekében a projekthez kapcsolódóan 2011-ben összesen 221 fõ

kiscsoportos tréning keretében történõ képzésére került sor. Az Integritás Projekt európai jó példaként

hatékonyan egyesíti magában az innovatív, az állampolgári részvételt erõsítõ informatikai alkalmazások,

valamint az átláthatóan, felelõsségteljesen mûködõ közigazgatás jellemzõit. Az így létrehozott kockázati térkép

objektíven képes mérni a költségvetési szervek korrupciós kockázatait, közérthetõbbé teszi a költségvetési

szervek mûködését, hozzájárul az ellenõrzési módszertanok fejlesztéséhez, valamint az állampolgárok és

tisztviselõk korrupcióval kapcsolatos szemléletének megváltoztatásához.

– Korrupciómegelõzési témájú kiemelt projekt indítása

A kormányhatározatban foglalt feladatok, valamint az OGP Akcióterv végrehajtása anyagi hátterének

biztosítása érdekében a Kormány elfogadta az 1136/2012. (V. 2.) kormányhatározatot, amelynek mellékletében

az 1.1.21. pont alatt – 480 millió forintos meghirdethetõ kerettel – kiemelt projektként nevesítette a korrupció

megelõzésének témáját. A projektet elõkészítõ KIM javaslatára a projekt céljaira a Kormány az 1346/2012. (IX. 7.)

kormányhatározatban a keret jelentõs, 680 millió forintra történõ emelésérõl döntött. [Az 1136/2012. (V. 2.)

kormányhatározat ezt követõen, mint már felesleges, hatályon kívül helyezésre került.] A KIM júliusban

megkezdte az ÁROP-1.1.21. „Korrupció megelõzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése” c. kiemelt

projektre vonatkozó javaslat elõkészítését, amelybe konzorciumi partnerként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

is bevonásra került. A projektjavaslatot a KIM mint projektgazda 2012. szeptember 28-án benyújtotta, majd

a hiánypótlást teljes körûen megválaszolta. A közremûködõ szervezet 2012. december 1-jén megküldte

a támogatási szerzõdés tervezetét a KIM részére, amelynek aláírása december 14-én megtörtént. Az Európában

az egyik legnagyobb korrupciómegelõzési témájú kiemelt projekt elindításával és támogatásával a Kormány

biztosította azokat az anyagi forrásokat és szervezeti kereteket, amelyek – a költségvetés helyzetére való

tekintet nélkül is – lehetõvé teszik a kormányhatározatban foglalt célok megvalósítását.

– Együttmûködés a civil szervezetekkel

A korrupcióval kapcsolatos kormányzati szakpolitika alakításában a KIM folyamatosan konzultál a civil

szervezetek képviselõivel. Ez a folyamat a Korrupció-megelõzési Program elõkészítése során vette kezdetét és

új lendületet kapott az OGP Akcióterv elõkészítésével. Összhangban a Nyílt Kormányzati Együttmûködés

követelményeivel, a KIM közigazgatási államtitkárának vezetésével, civil szervezetek részvételével magas szintû

egyeztetések kezdõdtek 2012. december 15-én, majd 2013. január 18-án és február 15-én újabb találkozókra

került sor, amelyeket havi rendszerességgel fognak követni a továbbiak.

– Oktatási együttmûködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel

Az ÁROP-1.1.21-es projekt végrehajtásába a KIM konzorciumi partnerként bevonta a Nemzeti Közszolgálati

Egyetemet. Ennek eredményeként új, modern tananyagok fejlesztésével és képzések indításával lehetõvé válik

az egyetem képzési struktúrájának megújítása. 2013 szeptemberétõl a korrupciómegelõzéssel és

az integritással kapcsolatos ismeretek beépülnek a közszolgálati graduális képzés tantárgyai közé. A KIM-mel

folytatott elõkészítõ munka eredményeként 2013 februárjától új, integritás tanácsadó szakirányú

továbbképzés indul mintegy 50 fõ részvételével, amelyet 2013 szeptemberében újabb 50 fõ képzése követ.

A Magyarországon újszerû szakirányú továbbképzésen résztvevõkkel lényegesen nõhet az integritással és

korrupciómegelõzéssel foglalkozó szakemberek száma. Ezzel lehetõvé válik, hogy e szakemberek

a minisztériumokban, kormányhivatalokban tevékenykedve tovább erõsítsék az antikorrupciós intézkedések

hatékonyságát.

– Zöld könyv az etikai kódexekben célszerûen szabályozandó területekrõl

A KIM – a rendelkezésre álló szakmai anyagok és nemzetközi ajánlások alapján – elõkészítette az etikai

kódexekrõl szóló zöld könyv tervezetét. Ezzel az állami szervek munkatársaiból álló szakértõi munkacsoportok

tagjai egyetértettek. Az anyag a Magyar Kormánytisztviselõi Kar Elõkészítõ Bizottsága Titkárságával is

egyeztetésre került. A zöld könyv jóváhagyását követõen alapul szolgálhat a hivatásrendi köztestületek etikai

kódexeinek elkészítéséhez. A közszolgálati tisztviselõkkel szemben támasztott etikai követelmények ezáltal

közel két évtized után ténylegesen is alkalmazható kódexekben öltenek testet.
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– A bejelentõvédelem jogi szabályozása korrekciójára vonatkozó elõterjesztés

A KIM szakértõi a jogi helyzet áttekintése után megvizsgálták a hatályos szabályozás felülvizsgálatára

vonatkozó lehetõségeket, ennek során jelentõs mértékben támaszkodtak a Transparency International

Magyarország által készített háttéranyagokra, így a „Koncepció a közérdekû bejelentések (whistleblowing)

törvényi szabályozásához” címû koncepcióra. A KIM álláspontja szerint a közérdekû bejelentések rendszerének

a következõ alapelvek mentén kell kiépülnie: általános jelleg, rosszhiszemû bejelentések visszaszorítása,

anonimitás biztosítása, átjárhatóság a bejelentõk védelmét szolgáló egyes jogintézmények között,

elektronikus alkalmazások biztosítása, adatbiztonság és szubszidiaritás. A tárca álláspontja szerint a közérdekû

bejelentõk védelmének központi szintjét nem új hivatal létrehozásával kell biztosítani, hanem olyan szervhez

kell telepíteni, amely jogállásánál és hatáskörénél fogva képes ellátni ezt a feladatot. Ennek érdekében a szóba

jöhetõ szervekkel a minisztérium egyeztetéseket folytatott. A szakmai konszenzus kialakításának elõsegítése

érdekében a KIM 2012. október 31-én az OECD szakértõinek bevonásával szemináriumot tartott,

államigazgatási szervek munkatársai számára, „A bejelentõ-védelem megerõsítése” címmel.

– A Kormány által megtárgyalandó elõterjesztések, valamint a miniszteri rendeletek tervezeteinek korrupciós

kockázatainak vizsgálatára vonatkozó elõzetes hatásvizsgálat kiegészítése

A KIM által elkészített, a hatásvizsgálati sablon kiegészítésére vonatkozó javaslatot a civil szakértõi

munkacsoport 2012. augusztus 2-i ülésén megtárgyalta, azt kisebb módosítási javaslatokkal jóváhagyta.

Ez alapján a sablon átdolgozása megtörtént, a kiegészítések a felülvizsgált sablonba való beépítése, tesztelése

folyamatban van, az új, korrupciós kockázati elemekkel kiegészített sablon hatályba lépése, illetve alkalmazása

2013. elsõ negyedévében várható.

– Állami szerveknek a korrupció visszaszorításában való együttmûködést szabályozó együttmûködési

megállapodásai

A KIM a Korrupció-megelõzési Program végrehajtásába a 2012 májusától mûködõ koordinációs és szakértõi

munkacsoportok keretében valamennyi érintett szervet – ideértve a civil szervezeteket is – bevonta. Bár

a jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy a korrupció visszaszorításában való együttmûködés formális

keretek, együttmûködést szabályozó megállapodások megkötése nélkül is jól mûködik, néhány területen

az együttmûködés formalizálása is szükségessé vált. Példaként említhetõ az Állami Számvevõszék és a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem között 2012. június 28-án aláírt együttmûködési megállapodás, amelyben az ÁSZ

többek között biztosítja az Integritás Projekt keretében kidolgozott tananyagok használatát az egyetemnek,

valamint a KIM és az NKE között kötött konzorciumi megállapodás.

– Integritás-felelõs intézményének, valamint az erre támaszkodó integritásirányítási rendszernek az állami

szerveknél történõ bevezetése

Az integritás felelõs jogintézményének, valamint az integritásirányítási rendszer bevezetésének elõkészítése

folyamatban van. A KIM felügyelet alá tartozó KIH, valamint az NFÜ – összehangoltan az ÁROP-1.2.18.

„Szervezetfejlesztési program” kiemelt projekttel – egységes kísérleti (pilot) projektet kíván indítani

az integritásirányítási rendszer elemeinek kidolgozására, illetve megvalósítására. A KIM Szervezeti és Mûködési

Szabályzatban – a közigazgatási szervek körében elsõ ízben – nevesítésre került a hivatali szervezet vezetõje,

vagyis a KIM közigazgatási államtitkára közvetlen alárendeltségében tevékenykedõ integritás tanácsadó.

– A közigazgatás központi integritás és antikorrupciós képzései

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonása a korrupciómegelõzési projektbe azt szolgálja, hogy a tervezett

képzések minél inkább szervesen illeszkedjenek a közszolgálati képzési és továbbképzési struktúrába. Bár

a továbbképzési rendszer jelenleg átalakítás alatt áll, az NKE vezetésének szándéka egyezik a KIM törekvéseivel.

A korrupciómegelõzési projekt forrásokat biztosít az NKE részére graduális és posztgraduális

korrupciómegelõzési témájú tananyagok kidolgozására, valamint oktatásszervezési feladatok ellátására.

2013 februárjától – az integritásirányítási rendszer bevezetésének támogatására – integritás tanácsadó

2 féléves szakirányú továbbképzési szak indul, félévente induló évfolyamokkal, évfolyamonként körülbelül

50 fõ részvételével. A KIM szakértõi elkészítették a tananyag struktúrájára vonatkozó javaslatukat, az alapján

az NKE kidolgozta a képzési követelményeket, amelyet az illetékes hivatal jóváhagyott.

A központi közigazgatás antikorrupciós képzéseinek elsõ lépéseként – ide nem értve az OECD-vel közösen

szervezett szakmai szemináriumokat – a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Programban részt vevõ valamennyi

ösztöndíjas (összesen 150 fõ) 2012 augusztusától részt vesz a „Korrupció megelõzése integritásmenedzsment

eszközökkel” címû, az Állami Számvevõszék által kifejlesztett on-line képzésen. A hallgatók tutorálását a KIM

szakértõje látja el.
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– Az új Büntetõ Törvénykönyv

Az új Büntetõ Törvénykönyv hatálybalépéséhez igazodva a KIM elvégezte a jogi személlyel szemben

alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény felülvizsgálatát. Ennek során

– figyelembe véve az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága (MONEYVAL), valamint az OECD Vesztegetés

Elleni Munkacsoportjának ajánlásait is – lényegesen bõvíteni kívánjuk a törvény tárgyi hatályát, kiterjesztve azt

azokra az esetekre is, amikor a bûncselekményt a jogi személy felhasználásával követték el. A jogalkotó ezen

kívül lényegesen kitágítja azon esetek körét, amikor a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának

akkor is helye lehet, ha a bûncselekményt elkövetõ természetes személy büntetõjogi felelõssége nem

állapítható meg, bár az hogy bûncselekmény történt, egyértelmû. A módosítás hatálybalépését követõen tehát

bizonyos esetekben akkor is lehetõség lesz a törvény alkalmazására, amikor a természetes személy elkövetõk

büntetõjogi felelõssége nem állapítható meg (pl. az elkövetõ kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható,

az elkövetõ a halála, kóros elme-állapota, tevékeny megbánása, illetve kényszer vagy fenyegetés miatt nem

büntethetõ, az eljárás felfüggesztése ismeretlen elkövetõ vagy ismeretlen helyen tartózkodó elkövetõ miatt).

Azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, de

az ügyész vagy a nyomozó hatóság a természetes személlyel szemben folytatott nyomozást felfüggesztette

vagy megszüntette, a tervezet új eljárási szabályokat határoz meg.

– Integritás és korrupció megelõzés a Nemzeti Alaptantervben

A korrupció elleni fellépés hatékonyságának hosszú távú megalapozásához elengedhetetlenül szükséges

a korrupciós jelenségekkel, és az azokkal szemben alkalmazható magatartásformákkal és ellenlépésekkel

kapcsolatos értékeknek és ismereteinek a Nemzeti Alaptantervben való megjelenítése. A Nemzeti Alaptanterv

kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet alapján – a KIM

javaslatainak megfelelõen – a 9–12. évfolyamos etika oktatás fontos elemévé vált a „Közösségi és társadalmi

korrupció problémája”. E nevelési célokat tovább részletezik az 5–8. évfolyamos, valamint a 9–12. évfolyamos

kerettantervek. Az új Nemzeti Alaptanterv 2013. szeptember 1-jei hatálybalépésével így biztosítható, hogy

e kiemelt jelentõségû társadalmi problémával iskolai tanulmányai során valamennyi általános- és középiskolás

találkozzon.

– A Nemzeti Védelmi szolgálat felállítása

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) 2011. január 1-jével kezdte meg mûködését. A belsõ bûnmegelõzési és

bûnfelderítési tevékenységet végzõ egységes szervezet létrehozását a rendvédelmi szervekkel szemben

fennálló szakmai igények, a belsõ korrupció hatékony megelõzése, felderítése indokolta. Az NVSZ kiemelt

feladatát képezi a korrupció csökkentése, a szervezet bûnözõi körök rendvédelmi szerveken belüli

térnyerésének megakadályozása, a magas szintû felderítõ munka folytatása, illetve a hivatásuk miatt veszélybe

került munkatársak és családtagjaik számára a megfelelõ védelem megszervezése. Az NVSZ mûködésének jogi

alapját az egyes rendészeti tárgyú és azokkal összefüggõ törvények módosításáról szóló törvény teremtette

meg. E törvény – többek között – módosította a rendõrségi törvényt, a hivatásos állomány szolgálati törvényét,

az ügyészségi törvényt, a közalkalmazottak jogállásáról, a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényt, bevezetve

a magyar közigazgatásban a megbízhatósági vizsgálat és a kifogástalan életvitel ellenõrzés jogintézményét.

E feladatokkal olyan védelmi eszközök kerülnek alkalmazásra, amelyet a jogelõdnél alkalmazott klasszikus

bûnfelderítõ tevékenységen túlmutatnak.

– A közadatok újrahasznosítása

A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvényt a jelenleg nyilvántartott közadatok rendszerének

átláthatóvá és a piac számára is hozzáférhetõvé tétele érdekében fogadta el az Országgyûlés. A törvény célja az,

hogy az állampolgárok szélesebb köre hozzáférjen ezekhez az adatnyilvántartásokhoz, továbbá megteremtsék

annak lehetõségét, hogy a piaci felhasználás számára értékesíthetõek legyenek ezek a nyilvántartások. Ahhoz,

hogy a jogi környezet, valamint a jogszabályok alapján vezetett állami nyilvántartások alkalmasak legyenek

az ott tárolt adatok másodlagos célú felhasználására, szükség van a jelenleg használt állami nyilvántartások

feltérképezésére és javaslat kialakítására az adatvagyon késõbbi hasznosíthatóságának módjára. Ennek

érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az Államreform Operatív Program keretében 80 millió

forintnyi költségvetéssel elindította az ÁROP-1.2.17-2012-2012-0001 számú, az „Adatok, információk

szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata” címû projektet, amely 2013. augusztus 31-ig fog

megvalósulni.
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– A szakpolitika tervezés rendszerének megújítása

Magyarország a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) kormányrendelettel új kormányzati

stratégiai irányítási rendszert vezetett be, amely a stratégiák és programok kidolgozásán túl nagy hangsúlyt

fektet az elfogadott tervdokumentumokban foglaltak összehangolására, végrehajtására, nyomon követésére,

valamint a tervdokumentumok nyilvánosságára.

A Kormány 1081/2013. (II. 25.) Korm. határozata
a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2021 között történõ megrendezésével
kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2021 között megrendezésre kerüljön

azzal, hogy a 2017-ben kifizetendõ rendezõi jogdíj összege 38 297 764,57 USD, az ezt követõ években

kifizetendõ jogdíj összege pedig az elõzõ éves jogdíj 7,5 százalékával emelkedik,

b) felhívja az érintett minisztereket, hogy a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésérõl szóló,

a Formula One Administration Ltd. és a Hungaroring Sport Zrt. (a továbbiakban: HS Zrt.) közötti szerzõdés

szerinti, a HS Zrt.-t terhelõ rendezõi jogdíj fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegû költségvetési

támogatásnak a HS Zrt. részére a 2017–2021 közötti évekre vonatkozó, a központi költségvetésrõl szóló

törvényekben való tervezését folyamatosan biztosítsák úgy, hogy az adott évre esedékes rendezõi jogdíj

kifizetéséhez szükséges forrás fedezetét – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi

CXCIV. törvény rendelkezéseire is figyelemmel – az adott évek költségvetésébe betervezik.

Felelõs: a rendezõi jogdíj kifizetésének fedezetét biztosító költségvetési fejezetet irányító miniszter

az államháztartásért felelõs miniszter

Határidõ: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1082/2013. (II. 25.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult,
továbbá a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványok egy részének
felhasználásáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében

1. valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében az 1. melléklet szerinti kötelezettségvállalással nem terhelt

elõirányzat-maradványokat visszahagyja és a 2. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. valamint az Ávr. 153. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 590 358 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt, de

meghiúsult elõirányzat-maradványt az 1. melléklet szerint visszahagyja és a 2. melléklet szerinti átcsoportosítását

rendeli el,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

3. 1 800 000 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el

a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 6. Magyar Energia Hivatal cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az Állami

vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási

jellegû kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcím-csoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai,

ingatlanvásárlásai jogcím javára.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1082/2013. (II. 25.) Korm. határozathoz

Fejezet
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt

elõirányzat-maradványokból visszahagyásra
kerülõ összeg

A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt,
de meghiúsult elõirányzat-maradványokból

visszahagyásra kerülõ összeg

Országgyûlés 695 434

Bíróságok 1 000 000

Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

3 506 444

Miniszterelnökség 80 000

Vidékfejlesztési Minisztérium 36 400

Honvédelmi Minisztérium 600

Belügyminisztérium 409 778

Nemzetgazdasági Minisztérium 15 726

Külügyminisztérium 485 000

Emberi Erõforrások Minisztériuma 575 473 590 358

Összesen 6 804 855 590 358
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2. melléklet az 1082/2013. (II. 25.) Korm. határozathoz
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám Cím- szám  Alcím- 

szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 El ir.-
csoport-

szám

 Kiemelt
el ir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-név 

Jogcím-
csop.-

név

 Jogcím-
név  El ir.-csop.-név    Kiemelt el irányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

VI. Bíróságok
3 Fejezeti kezelés  el irányzatok

1 Beruházás
2 Igazságszolgáltatás beruházásai

3 Felhalmozási költségvetés
7 El z  évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átvétel 1 000 000

4 Új kerületi bíróság kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -1 000 000
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelés  el irányzatok
2 Célel irányzatok

1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -80 000
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
1 M ködési költségvetés

5 Egyéb m ködési célú kiadások -10 426
25 Fejezeti kezelés  el irányzatok

2 Ágazati célel irányzatok
51 Nemzetközi befektetéseket támogató célel irányzat

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások -3 700

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -1 600

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
6 Magyar Energia Hivatal

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások -1 614 000

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -186 000

12 Közbeszerzési és Ellátási F igazgatóság
3 M ködési költségvetés

4 El z  évi m ködési célú el irányzat-maradvány átvétel 2 026
XVIII. Külügyminisztérium

2 Külképviseletek igazgatása
3 M ködési költségvetés

4 El z  évi m ködési célú el irányzat-maradvány átvétel 12 100
3 Felhalmozási költségvetés

7 El z  évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átvétel 1 600

A 2012. évi el irányzat-maradványok átcsoportosítása
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám Cím- szám  Alcím- 

szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 El ir.-
csoport-

szám

 Kiemelt
el ir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-név 

Jogcím-
csop.-

név

 Jogcím-
név  El ir.-csop.-név    Kiemelt el irányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

A 2012. évi el irányzat-maradványok átcsoportosítása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

1 Állami szociális intézetek
Vakok Állami Intézete

3 Felhalmozási költségvetés
7 El z  évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átvétel 590 358

20 Fejezeti kezelés  el irányzatok
35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások -590 358

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jelleg  kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 1 800 000
4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményez  kiadások

1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 80 000



A Kormány 1083/2013. (II. 25.) Korm. határozata
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezetek közötti, egyes PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekkel kapcsolatos
intézkedések megtételéhez szükséges elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, egyes

PPP konstrukcióban létesült sportlétesítmények kiváltásának fedezetére 812,8 millió forint egyszeri átcsoportosítását

rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)

1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 36. PPP programok

alcím 2. Oktatási, kulturális és sport PPP programok jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami

vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási

jellegû kiadások alcím, 9. PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos

kiadások jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1083/2013. (II. 25.) Korm. határozathoz
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Fejezet száma és megnevezése 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA  (1. oldal) x/
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

Államház-
háztartási Fejezet- Cím- Alcím- Jogcím Jogcím-

El ir. 
Csoport-

Kiemelt 
el ir. Fejezet- Cím- Alcím- Jogcím Jogcím-

El ir. 
csop.

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következ

A módosítást 
elrendel

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport-
szám

szám szám szám név név név csoport-
név

név név
 Kiemelt el irányzat neve

( + / - ) évre 
áthúzódó 

hatása

jogszabály/ 
határozat száma

XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

36 PPP programok

302813 2 -812,8

XLIII Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jelleg  kiadások

335284
9

812,8

      Az el irányzatmódosítás érvényessége:           a költségvetési évben egyszeri jelleg         

Államház-
háztartási Fejezet- Cím- Alcím- Jogcím Jogcím-

El ir. 
Csoport-

Kiemelt 
el ir. Fejezet- Cím- Alcím- Jogcím Jogcím-

El ir. 
csop.

TÁMOGATÁSOK A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következ

A módosítást 
elrendel

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport-
szám

szám szám szám név név név csoport-
név

név név
 Kiemelt el irányzat neve

( + / - ) évre 
áthúzódó 

hatása

jogszabály/ 
határozat száma

XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

36

302813 2 -812,8

      Az el irányzatmódosítás érvényessége:           a költségvetési évben egyszeri jelleg         

 Az adatlap 5 példányban töltend  ki
Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. né. III. né. IV.né.

  Fejezet    1 példány   id arányos
  Állami Számvev szék 1 példány   teljesítményarányos 
  Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 812,8 812,8
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
x/ Az összetartozó el irányzat változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Oktatási, kulturális és sport PPP programok

PPP programok

PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével 
kapcsolatos kiadások

Oktatási, kulturális és sport PPP programok



A Kormány 1084/2013. (II. 25.) Korm. határozata
az AUDI Hungaria Motor Kft. magyarországi nagybefektetõvel való stratégiai megállapodás
megkötésérõl

A Kormány

felhatalmazza a miniszterelnököt, hogy

a Magyarország Kormánya és az AUDI Hungaria Motor Korlátolt Felelõsségû Társaság (9027 Gyõr, Kardán utca 1.,

cégjegyzékszám: 08-09-003188)

között kötendõ stratégiai együttmûködési megállapodást a Kormány nevében aláírja.

Felelõs: miniszterelnök

Határidõ: azonnal

Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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