2. melléklet a 2013. évi CXI. törvényhez

A Szabályzat egyes bekezdéseit és pontjait Magyarországon a belföldi szállításokra a
következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:
1. A jelöléseknél és az okmányok kitöltésére vonatkozó előírások alkalmazásánál elegendő a
magyar nyelv használata. Ez az eltérés nem alkalmazható a radioaktív küldeményeken lévő
bárcák felirataira.
2. Az 1.3.2 szakasz szerinti képzéseket a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó,
érvényes bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja.
3. Az 1.3.2.4 bekezdés szerinti ismeretfelújító oktatást a Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében
meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén
soron kívül is meg kell tartani.
4. Az 1.3.3 szakasz szerinti oktatásra vonatkozó iratot az alábbi adattartalommal kell
elkészíteni:
a) az oktatás helye, időpontja;
b) az oktatás jellegének, témaköreinek megjelölése a 1.3.2 szakasz szerint;
c) az előadó biztonsági tanácsadó bizonyítványának száma, érvényességének lejárati
ideje;
d) az oktatásban résztvevők neve és a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos
munkaköre; és
e) az előadók és a résztvevők aláírása.
A munkáltató az oktatásban résztvevők részére igazolást állít ki. Az oktatásra vonatkozó
iratokat a munkáltatónak legalább 5 évig meg kell őriznie.
5. A Szabályzat 1.5.1 szakasza szerinti – Magyarország által is elfogadott – két- és többoldalú
megállapodások a belföldi szállításokra is alkalmazhatók.
6. A Szabályzat 1.6.7.2.2.3.2 és az 1.6.7.2.2.3.3 pontjainak átmeneti rendelkezése 2015.
december 31-éig alkalmazhatók.
7. A Szabályzat 1.16.1.3 bekezdését a következő 1.16.1.3.3 ponttal kiegészítve kell
alkalmazni:
„1.16.1.3.3
a) A Szabályzat alkalmazása során „Ideiglenes jóváhagyási bizonyítvány”-ként a belvízi
utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.)
KöViM rendelet (a továbbiakban: KöViM rendelet) szerinti, „Ideiglenes közösségi
hajóbizonyítvány” is elfogadható, amennyiben az a 9. pontja alatt tartalmaz minden
olyan adatot és információt, amely a Szabályzat 8.6.1.2, illetve 8.6.1.4 szám alatti
bizonyítvány mintájában szerepel.
b) A Szabályzat 1. Rész, 1.16 Fejezetében, az 1.16.3 szakaszban megjelölt Vizsgáló testületként a KöViM rendelet 2. számú melléklet 2.01 cikke szerinti Szemlebizottság is
elfogadható, amennyiben egy tagja olyan szakértő, aki rendelkezik az ADN különleges
ismereteivel és ezt a Szabályzatban előírt bizonyítvánnyal igazolni tudja, illetve az ADN
szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó.”

8. A Szabályzat 7.1.1.10 bekezdésének rendelkezéseit a következő kiegészítéssel kell
alkalmazni:
„7.1.1.10.1 Veszélyes árut tartalmazó küldeménydarab csak olyan raktérbe, konténerbe
rakható, illetve e szállítások során olyan rakományképző eszközök (pl. raklap)
alkalmazhatók, melyek kialakításához használt anyagokkal a küldeménydarab sérülése
esetén kiszabaduló veszélyes áru nem lép veszélyes reakcióba.”
9. A Szabályzat 7.1.5.8.1 pontját a következő 7.1.5.8.1.1 ponttal kiegészítve kell alkalmazni:
„7.1.5.8.1.1
1) A veszélyes árut szállító hajók adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének módját a
vízi közlekedés résztvevői számára a hajózási hatóság a hajósoknak szóló hirdetményében közzéteszi.
2) A veszélyes árut szállító hajók adatainak a hajó és a hajózási hatóság közötti
közvetítését arra alkalmas és a hajózási hatóság által megbízott szervezet is végezheti.
3) A 2) bekezdés szerint megbízott közvetítő szervezet tevékenységét az adatvédelmi
szabályok és a 4) bekezdésben foglaltak megtartásával köteles végezni.
4) A veszélyes árut szállító hajók bejelentett adatait olyan módon kell kezelni, hogy
a) az adatok kizárólag az illetékes hajózási hatóság vagy az általa erre a (2) bekezdés
szerint felhatalmazott szervezet, továbbá az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) és annak illetékes területi szervei valamint
az Országos Vízügyi Főigazgatóság és annak illetékes területi szervei számára
legyenek hozzáférhetők, amit minősített rendszer biztosítson,
b) veszélyes árut szállító hajóról adatot, beleértve a médiának adott információt is, –
az üzemeltetőn vagy a hajó vezetőjén kívül – kizárólag a hajózási hatóság
szolgáltathat [kivéve az f) pontban meghatározott adatközlést],
c) URH-rádión keresztül történő adatközlésre csak félduplex csatorna használható,
d) az ország területén közlekedő és a Szabályzat hatálya alá tartozó hajók bejelentett
adatai alapján azok a hajózási hatóság és a (2) bekezdés szerint megbízott szervezet
számára követhetők, ellenőrizhetők legyenek,
e) bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Szabályzat hatálya alá tartozó hajók
azonosíthatók és feltartóztathatók legyenek,
f) baleset, segélykérés vagy a hajót fenyegető jogellenes tevékenység esetén az OKF,
a mentésben résztvevő szervek, illetve a jogellenes tevékenység felszámolásában
illetékes rendőr-, vám-, vízügyi és környezetvédelmi hatóságok az adatokhoz
haladéktalanul hozzájussanak,
g) a hajózási hatóságnál nyilvántartott és iktatott kérelmen feltüntetett adatokon kívül
a szállítás befejezésekor (kirakó kikötőbe történt megérkezés vagy az ország
területének elhagyása), illetve nemzetközi szerződés szerinti adatovábbítás
megtörténte után a veszélyes árut szállító hajók bejelentett adatai közül a hajót és a
vezetőjét azonosító adatokat (név, tulajdonos, lajstromszám) törölni kell minden
más nyilvántartásból, a többi adatot statisztikai célokra felhasználásra havonta a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak kell átadni.”
10. A Szabályzat 8.2.2.7.3.1 pontjának rendelkezéseit a következő kiegészítéssel kell
alkalmazni:
„8.2.2.7.3.1 Az ismeretfelújító tanfolyam végén a 8.2.1.4 bekezdés szerint a tanfolyamszervezőnek a hajózási hatóság által delegált vizsgabizottság előtt tesztvizsgát kell
tartani.”

11. A veszélyes áru szállítására, tárolására megnyitott kikötőben veszteglő és a kikötő
kiszolgáló funkcióját ellátó úszóműnek nem szükséges „Jóváhagyási bizonyítvány”-nyal,
illetve „Ideiglenes jóváhagyási bizonyítvány”-nyal rendelkeznie, ha a KöViM rendelet
8. § (1) bekezdés h) pontjában előírt, üzemképességet tanúsító okmány olyan kiegészítést
tartalmaz, amely ismerteti az úszómű veszélyes áru szállításban betöltött funkcióját és a
Szabályzat által előírt, az érintett úszóművel rendelkező kikötőben rakodásra engedélyezett veszélyes árukkal kapcsolatos minden szükséges adatot és információt.

