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1 Az Európa konferenciahajó általános ismertetése:  

Az Európa konferenciahajó pontos leírása megtalálható a Központi 

Közlekedési Felügyelet, Hajózási Felügyeletének Hajóüzembiztonsági és 

Regiszteri Osztálya részére készült és általa elfogadott engedélyezési 

tervdokumentáció (iktatószám: 75/4331/2000) Műszaki Leírásában (GDV-HD-

0217-001). 

A hajó fő méretei: 

  Hossz:  77,91m 

  Szélesség:  15,20m 

  Fixpont mag: 10,25m 

  Merülés:    1,65m 

  Vízkiszorítás:   kb. 1000t 

   

2 A kiürités módozatai:  
- Kiürítés part mellett 

- Kiürítés nyílt vízen 

 

3 A hajó mentőfelszerelései:  
- Mentőmellény 550 fő részére 

- Mentődoboz 240 fő részére 

- Mentőgyűrű 10 fő részére 

- Mentő/szolgálati csónak 

A felszerelések elhelyezkedéséről a mellékelt „Mentő és tűzoltó felszerelések 

elrendezése” c. rajz ad felvilágosítást. 

 

4 A személyzet beosztása és feladatai kiürítés esetén:  
 

Kapitány („A” kategóriás hajóvezető):  
 A kiürítés biztonságos feltételeinek megteremtése. 

 A fedélzetmester és a gépész irányítása, 

 A külső riasztások elindítása és a kommunikáció (segélykérés más vízi 

objektumoktól). 

 

Fedélzetmester (legalább matróz  képesítéssel és megfelelő 

gyakorlattal): 
 Az utasok irányítása,  

 A mentőfelszerelés kiadatása,  

 A kiürítési művelet irányítása 
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Gépész (legalább II. osztályú géptiszti képesítéssel): 
 A hajó horgonyzásának vagy manőverképességének biztosítása. 

 A kiürítéshez kapcsolódó gépüzemi feladatok ellátása. 

 A veszélyeztetett tűz- ill. robbanásveszélyes rendszerek elszigetelése 

 

Gépkezelő: 
A gépész alárendeltjeként segíti annak feladatait 

 

Matrózok (három fő): 
A fedélzetmester alárendeltjeiként végrehajtják utasításait. 

 

5 Intézkedések:  
A hajó fedélzeteire vezető, és a menekülési utakban levő ajtó és 

nyílászáró nem lehet zárva, illetve egy ember erejével, segédeszköz nélkül 

nyithatónak kell lenni. A menekülési utakat eltorlaszolni tilos. 

A kapitánynak minden úton tisztában kell lennie a hajón tartózkodó 

személyek pontos számával. 

A mentőfelszereléseknek könnyen elérhető helyen kell lenniük, illetve 

könnyű mozgathatósággal kell rendelkezniük. 

 

 

6 A kiüritési parancs kiadásának mérlegelése:  
A hajó kapitánya szükség esetén elrendelheti a hajó kiürítését. Ez jogköréhez 

tartozó személyes döntés, amelyet mint felelős személy, a körülmények 

gondos mérlegelése után hozhat meg. A mérlegelendő fő körülmények a 

következők: 

 

- A hajón kialakult vészhelyzet nem kezelhető-e a hajó elhagyása nélkül. 

- Biztonságosan elhagyható-e a hajó. Tekintettel a Duna folyó, mint hajózási 

körzet sajátosságaira, megfontolandó, hogy maga a művelet nem jelent-e 

nagyobb veszélyt az utasok és a személyzet számára, mint a hajón maradás, 

különösen nyílt vízi kiürítés esetén. 

- Megoldható-e hogy a hajót szabályosan kikötve hagyják el az utasok. 

Amennyiben a havária kezelhetősége, és a part kiépítettsége lehetővé teszi, 

mindenképpen ezt a megoldást kell választani 

- Lehetőség van-e a hajó partra futtatására, vagy a part mellé állásra. Ez a nyílt 

vízi kiürítésnél lényegesen biztonságosabb, és lehetőség szerint inkább ez a 

mód alkalmazandó. 

Vizsgálandó: 

- A partszakasz alkalmas-e a hajó rögzítésére 

- A partrafuttatás nem veszélyezteti-e a hajó stabilitását 

- A partrafuttatás nem okozhatja-e a havária kiterjedését 
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7 Általános kiüritési szabályok:  
- Amennyiben sor kerül a kiürítésre, akkor ez a művelet válik utasbiztonság 

szempontjából elsőrendű fontosságúvá, tehát a havária megszűntetése 

irányában tett erőfeszítéseket is korlátozni kell, az erőforrások 

felszabadulásának érdekében. A hajó kapitánya a helyszínen levő 

műveletvezetővel konzultálva dönt arról, hogy milyen mértékben kell a 

helyzet stabilizálása érdekében folytatni a mentési munkákat. 

- A kiürítés során mindenképpen elkerülendő a pánik kialakulása az utasok 

körében. Ennek érdekében: 

- A személyzet mindenképpen őrizze meg nyugalmát 

- Az utasokat folyamatosan és célirányosan tájékoztatni kell a kiürítés 

feladatairól 

- Lehetőség szerint kerülni kell a hirtelen, nagy gyorsulással illetve 

dőléssel járó manőverek végrehajtását. 

- A kiürítést lehetőleg a hajó egy pontján, ellenőrzött körülmények között kell 

végrehajtani. Erre a célra lehetőleg a hajó főfedélzetén, a felépítmény oldalán 

és a mellvéden található ajtókat kell alkalmazni, amelyek az üzemszerű ki- és 

beszállást is szolgálják. 

- A kiürítéshez minden hajón tartózkodó személyt (a feladattal megbízottak 

kivételével) lehetőleg a főfedélzeten, a nagyteremben kell gyülekezetni. 

Különösen gondot kell fordítani a hajótest tagolt részeiben és a felső fedélzet 

kis helységeiben tartózkodók értesítésére. 

- A kiürítés ideje alatt folyamatosan figyelni kell a hajó többi pontját, és 

szükség esetére a mentőgyűrűknek és egyéb mentőfelszereléseknek 

készenlétben kell lenniük. 

- A kiszállítást egyesével, a járó vagy kilépési pont kétoldali biztosításával kell 

végezni. 

- Ha a kiürítési útvonalak telitettek, akkor a műveletet a szükséges mértékben 

lassítani kell. 

- A parton az utasok a személyzet irányítása alatt maradnak mindaddig, amíg a 

külső segítség meg nem érkezik, és alkalmassá nem válik az irányítás 

átvételére. 

- A hajózó személyzet csak a kapitány külön parancsára hagyhatja el a hajót, 

azután miután az utasok biztonsága ezt lehetővé teszi. 

- A hajó kiürítésének végeztével a parton irányítók kivételével a személyzet 

átvizsgálja a hajót, ellenőrzi, hogy nem maradt-e sebesült vagy 

cselekvésképtelen személy a fedélzeten, a gépszemélyzet leállítja a 

hajóüzemi és egyéb rendszereket, biztosítja a tűzveszélyes ill. 

környezetszennyezés veszélyét hordozó rendszereket, áramtalanítja a hajót. 
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- Amennyiben a személyzet biztonsága lehetővé teszi, őrséget kell hagyni a 

hajón, és folytatni kell a havária elhárítását és a következmények 

mérsékelését. 

 

 

8 A kiürítés végrehajtása part mellett:  
 A kiürítési döntés meghozatala után a kapitány tájékoztatja a 

fedélzetmestert és a gépészt. Ha a hajó nem tud partra futni, vagy ez valamilyen 

okból kerülendő, horgonydobással kell biztosítani a hajó parttal párhuzamos 

állását. A horgonydobás a partrafuttatás után is szükséges. A fedélzetmester és a 

matrózok a rendezvényszemélyzet bevonásával az utasok irányítását végzik kézi 

hangosbeszélő, vagy a fedélzeti információs rendszer segítségével. A kiürítést a 

főfedélzet szintjéről kell végrehajtani. Mivel ez normál úszáshelyzet esetén is 

kb. 2m magasságban található a vízszinttől, lapos part esetén mindenképpen 

szükségjárót kell készíteni. Amennyiben a kilépési ponton vízbeesés veszélye 

fennáll, akkor az utasokat mentőmellénnyel kell ellátni, és a kiürítést a nyílt vízi 

kiürítés szabályainak megfelelően kell végrehajtani. A fedélzetmester a járó 

elkészítése, illetve a biztonságos hajóelhagyás feltételeinek megteremtése után 

jelent a kapitánynak és engedélyt kér a kiürítés megkezdésére. A személyzet egy 

vagy több tagjának az utasok első csoportjával együtt kell partra szállni, és a 

parton kell végezni az utasok további irányítását. 

 

9 Kiürítés nyílt vízen:  
A kiürítési parancs beérkezése után a következőket kell végrehajtani. A hajót 

meg kell állítani, és orral folyásirányba kell fordítani. Lehetőleg horgonyt 

kell dobni, és le kell állítani a főgépeket. Amennyiben ez valamilyen ok 

miatta nem lehetséges, akkor a hajócsavarok védettsége lehetővé teszi, hogy 

a csavarok alapjáraton forogjanak az utasok sérülésének veszélye nélkül, de 

ez a megoldás kerülendő. A személyzet felsorakoztatja az utasokat. A 

kiürítési készenlétet a kapitánynak jelenti a fedélzetmester, majd a kapitány 

parancsára megkezdheti a személyzet a kiürítést. A mentőmellények 

kiosztása a kilépési pont előtt történik, és egyben a felvételét és a beállítását 

is ellenőrizni kell. A kilépési pont a lehető legközelebb legyen a víz 

felszínéhez, és lehetőleg ugrás nélküli vízbeereszkedést tegyen lehetővé. A 

kilépési ponton ellenőrizni kell, hogy az utas rendelkezik-e 

mentőmellénnyel, az be van-e csatolva, és újra meg kell mutatni a 

vízbeereszkedés/ugrás helyes módját. 

Ha a hajó kiürítését vízbeszállással kell végezni, akkor a hajót nem 

hagyhatja el utas mentőmellény nélkül. Ez alól kivétel, amikor a kiürítés 

azonnali szükségessége nyilvánvalóan nem teszi lehetővé a mentőmellények 

kiosztását, illetve ha a mentőmellények megsemmisültek. 

A kollektív mentőfelszerelést (mentődobozokat) a hajót elhagyó utasok 

csoportjainak közelébe kell vízre juttatni, oly módon, hogy az elérhető 
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legyen, de becsapódáskor ne kerülhessen alá utas. Egy mentőpad 6 fő 

felszínen maradását biztosítja. 

 

 

 

10 Ajtónyílások és ablakok:  
A hajó fedélzetenként legalább négy nagy átbocsátóképességű kijárattal 

rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyors kiürítést minden lehetséges 

irányban. A fedélzetek közötti közlekedést a négy főlépcső biztosítja. 

Amennyiben mégis előfordul, hogy a kijáratok eltorlaszolódnak, az ablakok 

betörésével kell új kiürítési útvonalakat nyitni. A hajótestből a kiürítést a 

főfedélzeten keresztül kell végrehajtani, bennrekedés esetén a kijelölt 400mm 

átmérőjű körablakok szolgálnak kiürítési útvonalként. 

 

11 Oktatás és gyakorlatok:  
Az Európa konferenciahajó személyzetének az előírásoknak megfelelően 

ismerni kell jelen kiürítési tervet, ennek érdekében: 

- Félévente kiürítési gyakorlattal egybekötött baleset és katasztrófavédelmi 

oktatást kell tartani. 

- A személyzet új tagjának soron kívül meg kell tartani a fenti oktatást. 

- A rendezvényszemélyzet állandó tagjait ki kell képezni általános mentési 

ismeretekre, ismertetni kell alá- és fölérendeltségüket, valamint feladataikat, 

hogy szükség esetén részt vehessenek az utasok irányításában. 

 

12  Mellékletek:  
Jelen dokumentum mellékletét képezi a ST-0217-022 rajszámú „Mentő és 

tűzoltó felszerelések elrendezése” c. rajz 


