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Jogi nyilatkozat
Az útmutató tartalma kizárólag tájékoztatás és hivatkozás célját szolgálja. Nem célja, hogy az egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos jogi vagy szakavatott szakmai tanácsadás helyébe lépjen.
Előfordulhat, hogy az útmutatóban ismertetett információ és gyakorlatok elfogadása és alkalmazása nem felel meg az egyes országok 
és halászflottáik sajátos igényeinek, követelményeinek vagy kötelezettségeinek. Ennek ellenére az útmutató szerkesztői azt remélik, 
hogy az útmutató nagyobb öntudatosságot eredményez, és népszerűsíti a halászat terén a biztonság kultúrájának elsajátítását.
Az útmutató tartalma semmilyen módon nem csorbíthatja vagy korlátozhatja a nemzeti hatóságok által megállapított 
kötelezettségeket, és különösen az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos uniós irányelvekben foglalt kötelezettségeket.
A hajótulajdonosok, hajóparancsnokok és a személyzet tagjai kötelesek azonosítani a veszélyeket, és a személyi sérülések és balesetek 
kockázatának elkerülése vagy csökkentése érdekében védelmi intézkedéseket végrehajtani.
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Háttér-információk
Az Európai Unió halászflottájának több mint 80%-át a kis halászhajók teszik ki.
Az évente bekövetkező halálesetek, sérülések és megsemmisült hajók száma más gazdasági ágazatokkal összevetve még mindig 
„elfogadhatatlanul” magas.
A 93/103/EK (halászhajók) és a 92/29/EGK (orvosi ellátás biztosítása a hajók fedélzetén) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
irányelvek gyakorlati végrehajtásáról szóló COM(2009) 599 bizottsági jelentés(1) megállapította, hogy e jogszabályok nem gyakoroltak 
jelentős hatást a kis halászhajók személyzetére, és a 15 m-nél nem hosszabb halászhajók vonatkozásában egy nem kötelező érvényű 
útmutató megalkotását javasolta.
Ez az útmutató az említett ajánlás nyomán készült el. Célja, hogy uniós szinten pontosítson egyes kiemelt fogalmakat, és segítse a 
tagállamokat a keretrendszer és az egyes irányelvek szerinti kötelezettségeik teljesítésében.
Az Európai Bizottság által kijelölt és a kormányok, munkaadók és szakszervezetek képviselőiből álló monitoringbizottság támogatta 
ezen útmutató tartalmát és elkészítését.
Bár az útmutató alapjául az egyes tagállamokban alkalmazott egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok szolgáltak, az útmutató 
mégsem tekinthető jogilag kötelező érvényű dokumentumnak. Fő célja a bevált gyakorlatok összegyűjtése, amelyek alkalmazásával 
megelőzhetők az e sajátos és ellenséges közegben, a tengeren elszenvedett balesetek.
A halászat ősi tevékenység, amely gyakran apáról fiúra száll. Az e hajókat üzemeltető halászok nagy része önálló vállalkozó, 
következésképpen természeténél fogva kockázattűrő. Az útmutató a képzéssel és oktatással kapcsolatos, jelenleg érvényes szabályok 
harmonizációjának irányába tett első lépés.

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX%3A52009DC0599

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX%3A52009DC0599
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Az útmutatóról
Finanszírozó szervezet
Az útmutató az Európai Bizottság – A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága megbízásából 
készült.

Az útmutató megszövegezése
Az útmutató megszövegezésére a Labour Asociados, SLL kapott megbízást.

Központi csapat
Ricardo Rodriguez (ügyvezető igazgató)
Marlene Calderón (koordinátor, szerkesztő és társszerző)
Alan Dean (vezető szerző)

A terepmunkát, kísérleti tesztelést és fordítást végző kiegészítő csapat
Franciaország (Atlanti-óceán): Yvon Le Roy, Henri Pinon, Cédrik Renault és Sébastien Le Du
Hollandia (Északi-tenger): Herman Katteler és John Warmerdam
Spanyolország (Földközi-tenger): Maria de los Angeles Fernández, Francisco Piniella és Jorge Sanches Walliser
Írország (Atlanti-óceán): Frank Flemming és Gavin Power
Lengyelország (Balti-tenger): Maria Jeweska, Marta Grubman és Anna Pawliszyn
Törökország (Fekete-tenger): Goktug Dalgic

A kísérleti tesztelésben együttműködő szervezetek
BIM – Bord Iascaigh Mhara (Ír Tengeri Halászati Testület), Írország
Cádizi Egyetem, Facultad de Ciencias Náuticas (CASEM) – Universidad de Cádiz, Spanyolország
IMP – Institut Maritime de Prévention, Lorient, Franciaország
IMTM – Tengeri és Trópusi Betegségek Intézete, Gdanski Orvostudományi Egyetem, Lengyelország.
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en el Trabajo

Egyesült Királyság Simon Potten
Keir Day
Mike Montgomerie
Dave Fenner
Barry Deakin
Alan Piggott

Seafish
Seafish
Seafish
MCA
Wolfson Unit MTIA
Halászok Érdekvédelmi Szervezeteinek 
Országos Szövetsége

Nemzetközi szervezetek Ari Gudmudson
Brandt Wagner

FAO
FAO

ÁTDOLGOZÁS ÉS SZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ
Az Európai Bizottság az elvégzett munkáért köszönetet mond az Ír Tengeri Halászati Igazgatóságnak (BIM) és a Halászok 
Érdekvédelmi Szervezeteinek Országos Szövetségének (NFFO), és különösen Ray Murray, Jim Hudson és Robert Greenwood 
uraknak.
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Hogyan olvassa ezt az útmutatót?
Az útmutató célja, hogy tájékoztatást és iránymutatást nyújtson valamennyi kis európai halászhajó (2) üzemeltetőjének és 
személyzetének.
Az útmutató hat, egymástól független modulból áll, ezért nem muszáj azt megadott sorrendben olvasni, hanem elég csak a szükséges 
információt kikeresni. Az I., II. és III. modul hasonló felépítésű, és három fő részből áll: az első általános tájékoztatást tartalmaz a 
lehetséges veszélyekről vagy aggodalomra okot adó tényezőkről, ezt a kockázatok felsorolása követi, majd az ajánlott, jelenleg 
rendelkezésre álló bevált gyakorlatok következnek. A IV. modul a baleseti eseményekkel foglalkozik. Végül az V. és a VI. modul 
részletesen foglalkozik konkrét témákkal, mint például kockázatértékelés, stabilitás, elsősegélynyújtás és gyakorlatok stb. E két 
modul több ellenőrző listát is javasol, amelyeket az olvasó is követhet. Végezetül a mellékletben összegyűjtöttük a kisüzemi halászat 
szempontjából különösen releváns nemzetközi jogi aktusokat. A melléklet címzettjei nem annyira az egyes halászok, mint inkább a 
halászok érdekvédelmi szervezetei.
A fentiek CD-ROM-on is elérhetők, amely a fedélzeten alkalmazandó legfontosabb gyakorlatokat mutatja be. Ez alapvetően az 
útmutató egyes részeinek interaktív változata, amelynek elsődleges célja az önálló tanulás ösztönzése, valamint az intézményi vagy 
főiskolai képzés segítése.
Az uniós jogszabályokról és kezdeményezésekről további információ az alábbi honlapokon található:
Európai Bizottság, Munkahelyi egészség és biztonság:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=148
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA):
https://osha.europa.eu/hu?set%E2%80%93language=hu

(2) Kis halászhajó alatt a 15 méternél kisebb hosszúságú halászhajókat értjük.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=148
https://osha.europa.eu/hu?set%E2%80%93language=hu
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Az útmutató alkalmazási köre
Az útmutató célja, hogy meghatározza mindazt, amit Önnek figyelembe kell vennie ahhoz, hogy hajóját biztonságosabban üzemeltesse, 
és óvja saját és személyzete egészségét. Az alábbiakban rövid leírást olvashat az egyes modulok tartalmáról.

I. modul A hajó Ez a rész olyan szempontokkal foglalkozik, mint a 
hajó megbízhatósága és felszerelése.

II. modul A személyzet Ez a rész a hajó személyzete egészségének 
védelmével és biztonságával foglalkozik.

III. modul Halászati műveletek

Ez a rész a négy fő halászati módszer – vonóhálós 
halászat, csapdás halászat, hálós/horogsoros/
orsós horogsoros halászat, valamint merevítőrudas 
vonóhálós halászat és kotróhálós halászat – 
keretében történő biztonságos műveleteket 
ismerteti.

IV. modul Valódi esetek Ez a rész megtörtént eseteket mutat be, valamint 
ezek elkerüléséhez nyújt útmutatást.

V. modul Kockázatértékelés Ez a rész a kockázatértékelési megközelítésekhez 
nyújt ellenőrző listákat és útmutatást.

VI. modul Kiegészítő információk
Ez a rész olyan ellenőrző listákat és kiegészítő 
információkat tartalmaz, amelyekre a halászok az 
egészségvédelemre és biztonságra vonatkozóan 
hivatkozhatnak.

Melléklet Jogszabályok (munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági irányelvek, IMO, FAO, ILO)

Ez az útmutató nem kötelező, de az olvasónak tudnia kell, hogy léteznek európai és nemzeti szintű előírások, amelyeket be kell tartani. 
Az előírások betartása mellett az útmutató abban segít, hogy Ön biztonságosabban halászhasson.
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Szószedet és fogalomtár3

A szabályokat 
kijátszó hajó

A rendeletek korlátain belül a halászati potenciál maximalizálására tervezett hajó. Jellemzően rövid hajó, 
amelynek szélessége és mélysége nagy.

Akadály A tengerfenéken található akadály, amelybe a halászeszköz beleakad.

Állandó 
úszóképesség

Mentőmellényeknél: a termékben állandóan jelen levő felhajtóerő.

Anód A hajótesthez és a kormánylapáthoz csatolt feláldozható anyag, amelynek célja a hajócsavar, a 
csavartengely és a kormánylapáttengely korrózió elleni védelme.

Beakadás Amikor a halászeszköz a tengerfenéken található akadályba beakad, és megállítja a hajót.

Bedobás A halászeszköz vízbe történő bedobásának vagy beeresztésének az aktusa.

Csapdás halászat Kagylófélék, rák és homár fogásához használt, rákcsapdát vagy kosarat alkalmazó halászati módszer.

Csapdasor Több rákcsapda vagy kosár, az ezeket összekötő kötelet is beleértve.

Decibel A zajszint mérésére használt mértékegység.

Emelőhám A vonóháló zsákvég felőli része körüli kötél/brága, amelyet a zsákvég fedélzetre emelésére használnak.

Erszényes 
kerítőháló

Nagy méretű kör alakú háló, amellyel a halrajt körbekerítik. A háló alja összehúzható, így egyfajta „erszény” 
jön létre, amelyből a hal nem tud elmenekülni.

Felfújás általi 
úszóképesség

Mentőmellényeknél: az a felhajtóerő, amelyet egy rekesz felfújásával lehet elérni.

Fenékvonóhálós 
halászat

Olyan halászati módszer, amelynek során a hálót vontatva fogják be az útjába kerülő halakat.

Feszítőlap Szögletes vagy ovális szerkezet (tábla), amely a vonóháló nyitott végéhez csatlakozik, és a vízen történő 
vontatás keltette hidrodinamikai erőnek köszönhetően a vonóháló száját kinyitja.

Fogás A hajó által kifogott hal vagy kagyló- és rákfélék.

Halászeszköz Általános kifejezés a halászat során használt eszközökre, legyen az vonóháló, feszítőlap és vontatókötél, 
vagy rákcsapda, kötél, jelzőbója stb.

Halászeszköz 
javítása

A sérült halászeszközök javítása. (Általában a háló javítását foglalja magában.)

Háló Fonalból vagy nejlonból készült hálószövet, amelyet vonóháló, kopoltyúháló vagy állítóháló készítésére 
használnak.

Horogsoros 
halászat

A zsinór teljes hosszán elhelyezett, csalival ellátott horoggal történő halászati módszer.

Jelzőbója Úszógömbhöz csatlakoztatott rúd, tetején zászlóval.
A jelzőbóját a víz felszínén úsztatva arra használják, hogy a halászeszköz végét megjelöljék.

Jelzőbója 
vontatókötele

A jelzőbóját a horgonyhoz rögzítő kötél, amely a háló/horogsor végét a helyén tartja.

Kerítőháló Hálós halászati rendszer, amely hálóból kört von a halraj köré.

Kihűlés Olyan állapot, amikor a test maghőmérséklete 35 °C fok alá esik.

Kis halászhajó Ezen útmutató céljából a 15 méternél kisebb teljes hosszúságú hajó.

Kockázat Annak – nagy vagy kis – esélye, hogy veszély során valaki megsérül.

Kockázatértékelés Az összes lehetséges kockázat figyelembevétele, valamint ezek megelőzésének vagy az ellenük való 
védekezésnek a módszere.

Kosár Rákok és homár kifogására használt csapda.

(3) A Szószedet és fogalomtár csupán az útmutató összefüggésében értelmezhető, mivel egyes fogalmak, például a munkahelyi baleset meghatározása 
eltérhet az egyes uniós tagállamok nemzeti jogszabályaiban használt fogalommeghatározásoktól.
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Kotróhálós 
halászat

A tengerfenékbe ágyazott kagyló- és rákfélék kifogására használt halászati módszer. A homok felkavarására 
használt fogas kotróhálók a vontatás során fésűkagylót, kagylót stb. ásnak és fognak ki.

Megállító lánc Folyamatos lánchurok, amelyet a vontatókötél köré tekernek, és saját magán vezetnek át oly módon, hogy a 
vontatókötelet megszorítsa.

Merevítőrudas 
vonóhálóval 
történő halászat

A tengerfenéken található halak, például a közönséges nyelvhal és a sima lepényhal kifogására használt 
halászati módszer. A vonóhálót merevítőrúd tartja nyitva, és a merevítőrúdról lelógó láncok kavarják fel a 
tengerfeneket, amelyek következtében a halak feljebb úsznak, és a vonóhálóval kifogják őket.

Merülőtárskötél Olyan kábel, amely egy másik személy ruházatához vagy mentőmellényéhez, illetve mentőtutajhoz vagy 
egyéb tárgyakhoz köthető vagy máshogyan rögzíthető, hogy a viselőjét a könnyebb lokalizálás és mentés 
érdekében az adott személy vagy tárgy közelében tartsa.

Munkahelyi 
baleset

A munkahelyi baleset a rendes munkavégzés, például a fogás kirakodása vagy a hajóra történő be- és 
kiszállás során a személyzet egy tagját érintő balesetet jelenti.

Munkával 
kapcsolatos izom- 
és csontrendszeri 
rendellenességek

Munkával kapcsolatos fizikai tevékenységek vagy munkahelyi körülmények, amelyek valószínűsíthetően 
az izom, idegek, inak, szalagok, ízületek, porcok és porckorong sérülését és rendellenességeit okozzák, vagy 
hozzájárulnak azok kialakulásához. Például az izomhúzódás és derékfájás. 

Nettó 
tonnatartalom

Egy hajó hordképességének megállapítására szolgáló volumetrikus módszer.

Orsó Időnként négy- vagy hatszögletű tekercs, amelyet orsós horogsoros halászatban, különösen a 
makrélahalászatban használnak.

Orsós horogsoros 
halászat

Olyan halászati módszer, amelynél csalival ellátott horgokat használnak, amelyeket a hal odavonzása 
érdekében fel-le mozgatnak.

Összecsomósodott 
halászeszköz

Amikor a halászeszköz összegabalyodik, következésképpen tisztítást igényel.

Rendeletek Azok az előírások, amelyek az Európai Unió tagországaiban jogszabályilag kötelezőek.

Saját 
úszóképességgel 
rendelkező anyag

A ruházat állandó részét képező, a víznél kisebb sűrűségű anyag által nyújtott úszóképesség. 

Stabilitás A hajó függőleges helyzetbe való visszatérésének képessége.

Süllyedés A hajó fedélzetére víz tör be, végül a hajó elsüllyed.

Személyi 
lebegtető 
eszközök

Olyan ruhanemű vagy eszköz, amely helyes viselés és használat esetén a vízben a felhasználó számára 
adott mértékű felhajtóerőt biztosít, ami növeli az életben maradás valószínűségét. A személyi lebegtető 
eszközök két nagy kategóriába sorolhatók:
1) mentőmellények, amelyek a felhasználót annak fizikai állapotától függetlenül arccal felfelé tartják fenn a 
víz színén;
2) úszóképes támogató eszközök, amelyeknél a felhasználónak eszméleténél kell lennie, és úsznia kell, vagy 
más mozgást kell végeznie, hogy arcát és légzőfelületét a vízszint felett tartsa.

Teljes hossz A hajótest hossza, amelyet az orr és a tat két legtávolabbi pontja között mérnek.

Tengeren 
bekövetkezett 
baleset

A tengeren bekövetkezett baleset olyan esemény, amely a hajót a tengeren érheti, mint például az ütközés 
vagy a zátonyra futás. E fogalom a hajó üzemeltetésével kapcsolatban a személyzetet érintő valamennyi 
balesetet magában foglalja.

Tépőzár Egy horgos és egy hurkos szalagból álló rögzítőelem, amelyek egymáshoz tapadnak. Gyakran használják 
mentőmellény borításának rögzítésére.

Veszély A kockázatértékelésben a sérülést vagy kárt okozó potenciális eseményekre használt kifejezés.

Vízlefolyó nyílás A hajó mellvédjén található nyílás, amelyen keresztül a víz lefolyik a fedélzetről.

Vízmentesség A hajó vízbetörés elleni védekezőképessége.

Vontatókötél A vonóháló vontatására használt drót vagy kötél.

Vontatólánc/drót Olyan lánc vagy drót, amely „megállító lánc” segítségével a vontatóköteleket a hajó tatján található vontatási 
ponthoz rögzíti.

Zátonyra futás Zátonyra futás esete.

Zsák emelése A vonóháló zsákvégének a kiemelése a fogás kiürítése céljából.
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Rövidítések jegyzéke
BIM Bord Iascaigh Mhara (Ír Tengeri Halászati Testület), Írország

dB Decibel

EB Európai Bizottság

EPIRB Vészhelyzetjelző rádió-irányadó 

EU Európai Unió

FAO Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete

GRP Üvegszál-erősítésű műanyag

ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet

ISO International Standards Organisation (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)

IMP Institut Maritime de Prévention, Franciaország

IMTM Tengeri és Trópusi Betegségek Intézete, Gdanski Orvostudományi Egyetem, Lengyelország

m Méter

MAIB Tengeri Balesetvizsgálati Osztály, Egyesült Királyság

MCA Tengerészet és Parti Őrség Hivatala, Egyesült Királyság

MOB Ember a vízben

PFD Személyi lebegtető eszköz

PPE Egyéni védőeszközök

QCATM Questionnaire sur les Circonstances d’accidents du travail maritime

RA Kockázatértékelés

SART Kereső-mentő adókészülék

Seafish Tengeri Halászati Ágazat Hatóság, Egyesült Királyság





I. modul • A hajó

1. A TULAJDONOS FELADATAI

2. MIT JELEZNEK A STATISZTIKÁK?

3. A BIZTONSÁGI KULTÚRA ELŐMOZDÍTÁSA

4. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

5. HOGYAN BIZTOSÍTHATJA HAJÓJA MEGFELELŐSÉGÉT?

6. VÉSZHELYZETEK KEZELÉSE

6.1. ELJÁRÁSOK VÉSZHELYZETBEN | EMBER A VÍZBEN (MOB)

6.2. ELJÁRÁSOK VÉSZHELYZETBEN | TŰZ

6.3. ELJÁRÁSOK VÉSZHELYZETBEN | HELIKOPTERES MENTÉS

6.4. ELJÁRÁSOK VÉSZHELYZETBEN | A HAJÓ ELHAGYÁSA

7. STABILITÁS – A REJTETT VESZÉLY!

8. ÁLTALÁNOS MUNKATERÜLETEK

9. ŐRSZOLGÁLAT

10. LAKÓTERÜLET/HAJÓKONYHA

11. MOTORHÁZ/MOTORTÉR

12. A HAJÓBA TÖRTÉNŐ BE- ÉS KISZÁLLÁS

13. A HALÁSZÚT MEGTERVEZÉSE

14. ÖSSZECSOMÓSODOTT HALÁSZESZKÖZÖK ÉS 

A HALÁSZESZKÖZÖK JAVÍTÁSA

15. KARBANTARTÁSI MUNKA

16. PARTI MŰVELETEK

17. KIRAKODÁSI MŰVELETEK

18. ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS

HALÁSSZON 
BIZTONSÁGOSAN!
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1. A TULAJDONOS FELADATAI

LEGYEN TISZTÁBAN A JOGSZABÁLYOKKAL!

FIGYELJEN SAJÁT EGÉSZSÉGÉRE ÉS BIZTONSÁGÁRA!
A jogszabályokat gyakran nehezen lehet olvasni és értelmezni, de a hajóparancsnoknak (a hajó 
tulajdonosának vagy üzemeltetőjének) tisztában kell lennie azokkal a jogszabályokkal, amelyek 
betartásáért felelős.
A hajóparancsnok gyakran maga a hajótulajdonos és a felelős személy is egyben. Ha azonban a 
hajóparancsnok a hajótulajdonos alkalmazásában áll, a hajótulajdonos felel annak biztosításáért, hogy 
a hajóparancsnok biztonságosan üzemeltesse a hajót. Ha a hajóparancsnok (a hajó tulajdonosa vagy 
üzemeltetője) nincs tisztában a szabályokkal és nem tartja be azokat, annak súlyos következményei 
lehetnek.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

I-1. Francia vonóhálós halászhajó a kikötőben (Yann Davalo © Európai Unió)

 � Életek kerülnek veszélybe, ha a biztonságot nem 
veszik kellőképpen figyelembe, és nem teszik meg a 
szükséges lépéseket.

 � A tengeren tapasztalt körülmények meghaladhatják 
a hajó biztonságos üzemelési képességét.

 � Számos balesetnek az emberi tényező az oka, és az 
alábbiaknak tulajdonítható:
 y nem megfelelő képzés;
 y tapasztalat és készségek hiánya;
 y nem kellő létszámú személyzet és kimerültség.

Megjegyzés:  Az előírások figyelmen kívül hagyása 
esetén büntetőeljárás indítható.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Az alkalmazandó jogszabályokban foglalt kötelező előírásoktól függetlenül 
mindenkor ajánlott önkéntes és proaktív biztonsági megközelítést alkalmazni az 
alábbiakra vonatkozóan:
 y kockázatértékelés;
 y személyi lebegtető eszközök;
 y egyéni védőeszközök;
 y munkaeszköz használatára vonatkozó követelmények;
 y emelőberendezések tanúsítása és ellenőrzése;
 y szállás, étel és ivóvíz biztosítása a fedélzeten.

 � Nyújtson megfelelő képzést a teljes személyzet számára, beleértve a 
biztonsággal, kézi mozgatással, valamint a halászeszközök és a gépek 
üzemeltetésével kapcsolatos emlékeztető képzést.

 � Gondoskodjon az egészségvédelemről és orvosi ellátásról, különösen a hajón 
történő munkavégzésből származó súlyos sérülés vagy betegség esetén.

ÉRTÉKELJE 
A KOCKÁZATOKAT, ÉS 

HOZZA MEG A KIIGAZÍTÓ 
INTÉZKEDÉSEKET!

TENGERHAJÓ

SZEMÉLYZET

I-1. Kockázatértékelési ciklus
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2. MIT JELEZNEK A STATISZTIKÁK?

NE LEGYEN ÖNBŐL IS STATISZTIKAI ADAT!

A HALÁLESETEK LEGFŐBB OKAI
A halászati ágazatban bekövetkezett halálos balesetek mintegy felének fő okozója maga a halászhajó. Az 
alábbi táblázat a Portugáliában bekövetkezett halálos balesetek számát mutatja.

I-2. Halászok körében a 15 m alatti hajókon bekövetkezett halálos balesetek okok 
szerinti bontásban, Portugália, 2000–2010

Forrás: Mutua dos Pescadores, Portugália, 2011.
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NE LEGYEN ÖNBŐL IS STATISZTIKAI ADAT!

A BALESETEK FŐBB OKAI
Az alábbi táblázat az Egyesült Királyságban tapasztalható helyzetet mutatja, ahol a kis halászhajókon 
bekövetkezett eseményeket legtöbbször műszaki hiba okozza.

I-3. A 15 m alatti hajókon leggyakrabban bekövetkezett események okok szerinti 
bontásban, Egyesült Királyság, 2008

Forrás: MAIB.
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NE LEGYEN ÖNBŐL IS STATISZTIKAI ADAT!

A LEGGYAKORIBB SÉRÜLÉSEK
Franciaországban a halászok körében leginkább jellemző sérülések négy fő oka a dokkba zuhanás, a 
halászeszközbe gabalyodás, a hát meghúzódása, a csuklósérülés és vágások. Lásd az alábbi táblázatot.

I-4. A 15 m alatti halászhajókon a halászokat ért sérülések bejelentett okai és 
típusai, Franciaország, 2005–2009

Forrás: IMP/QCATM adatbázis, 2010.
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3. A BIZTONSÁGI KULTÚRA ELŐMOZDÍTÁSA

LEGYEN PROAKTÍV!

A BIZTONSÁGOS GYAKORLATOKAT A MINDENNAPI ÉLET RÉSZÉVÉ KELL TENNÜNK!
Amíg az embert nem érinti közvetlenül egy baleset, különösen egy haláleset bekövetkezése, nem igazán 
tudja felbecsülni, hogy ez milyen hatással lehet bárkire.

„Tragikus körülmények között veszítettem el a legénységem egy tagját egy rutinszerű húzóhálós művelet során.
A személyzet egyik tagja elvesztette az egyensúlyát, amikor szétvált egy kötél. Ez nagyon megrázott, mert mindig azt 
gondoltam, hogy az ember kedvező tengeri körülmények között 5–10 percig is kibírja a vízben.
A munkatársam legfeljebb 2–4 percig volt a vízben. Sajnos nem volt rajta mentőmellény. Ezen azóta változtattunk. 
A személyzetnek most már személyi lebegtető eszközt kell viselnie, és aláírtam a kockázatértékelési könyvet, amellyel vállaltam, 
hogy valóban viselni fogják azt. Az ember azt gondolná, hogy a legrosszabb dolgok a legkedvezőtlenebb időjárási viszonyok 
között következnek be, az esetünkben viszont nem erről volt szó.
A kockázatok a körülményektől függetlenül folyamatosan jelen vannak.”

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

Egy baleset, főként egy haláleset nem csupán Önre gyakorolhat komoly hatást, hanem sok más emberre is.
A sérülés munkaképtelenséggel járhat, és természetesen a haláleset a családot és a barátokat is megrázza.
Nehézségek adódhatnak, ha a biztosítótársaság addig nem fizet, amíg a holttest elő nem kerül.
A fő kenyérkereső halála esetén anyagi gondok is felmerülhetnek.
Nagyon gyakran még a kollégák is érzékelik a baleset hatását, és nehézséget okozhat számukra, hogy folytassák megszokott életüket.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Kockázatértékelést kell végezni, amely felhívja a figyelmet a kockázatokra, és a kockázatok megelőzéséhez és leküzdéséhez 
szükséges ellenőrző intézkedésekre.

 � Tudomásul kell venni, hogy a jó gyakorlatok a személyzet egészségének és az Ön vállalkozásának védelmét is szolgálják.
 � Ne hagyja, hogy a fedélzeti hatékonyság aláássa a biztonságos gyakorlatot.
 � Ismerje és használja a biztonsággal kapcsolatos útmutatókat és információkat.
 � Ismerje és hajtsa végre az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos jogszabályi követelményeket.
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4. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

KÉSZÜLJÖN FEL!

GONDOLJON A VESZÉLYEKRE, ÉS VÉDEKEZZEN ELLENÜK!
A kockázatértékelés azt jelenti, hogy gondolunk a lehetséges veszélyekre és eldöntjük, hogy észszerű 
körülmények között mit lehet tenni azok megelőzése vagy az ellenük való védekezés érdekében.

Kockázatértékelésre minden munkahelyen szükség van, és a munkáltató vagy hajótulajdonos felelőssége annak biztosítása, hogy a 
munkahely minden érintett személy számára biztonságos és egészséges legyen.
A halászhajó is munkahely, és a hajó üzemeltetőjének kell biztosítania, hogy a személyzet és az esetleg a hajón tartózkodó egyéb 
személyek számára biztonságos és egészséges legyen.
Közéjük tartoznak azok a személyek, akik a hajó mellé horgonyzott másik hajóra való átjutás érdekében lépnek a hajóra.
Halászhajó esetében vannak nyilvánvaló veszélyek, mint például a vízbe esés, a hajó süllyedése vagy a tűzesetek. Előfordulhat 
olyan csúszás, botlás vagy elesés, amely enyhébb vagy akár súlyosabb következményekkel is járhat. Olyan egészségügyi problémák 
is vannak, mint például az emelésből és cipelésből eredő hát- vagy kar- és vállsérülések, zsigerelés vagy csalizás okozta ismételt 
erőltetés, a magas zajszintből adódó halláskárosodás, valamint a testi és szellemi nyomást okozó stressz és fáradtság.
A halászok általában nagyon is jól ismerik ezeket a veszélyeket, de gyakran egyszerűen elfogadják, hogy a halászat ezzel jár.

A kockázatértékelés elvégzésével:
 � az Ön halászati műveletei biztonságosabbak lesznek, és jobban óvják az egészséget;
 � Ön jogkövető magatartást tanúsít;
 � bizonyítja, hogy kellő gondossággal járt el.

A kockázatértékeléssel kapcsolatos további információkért lásd az V. modult.

I-2. Gondoljon a hajóra (Beate Gminder © Európai Unió)



2
4

. 
o

ld
a

l
I. 

M
O

D
U

L 
• 

A 
H

AJ
Ó

5. HOGYAN BIZTOSÍTHATJA HAJÓJA MEGFELELŐSÉGÉT?

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Nem megfelelő karbantartás esetén a hajó állapota gyorsan romlik. 
A tervezett karbantartási program ezért elengedhetetlenül fontos.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

VÍZMENTESSÉG
 � Ellenőrizze, hogy a hajótest és a fedélzet jó állapotban van-e, és nincsenek-e rozsda, megvetemedett deszka vagy sérült GRP 

(üvegszál erősítésű műanyag) okozta lyukak.
 � Valamennyi nyílást és ablakot biztonságosan be kell tudni zárni, és a szellőzőket is el kell látni valamilyen záróeszközzel. Az 

ablakoknak hatékonyan kívül kell tartaniuk a vizet.

STABILITÁS ÉS SZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOK
 � Az évek során a halászhajókat gyakran átalakítják, hogy új halászati módszernek feleljenek meg, vagy hogy kicseréljenek nagyobb 

részelemeket, például a főmotort vagy a csörlőt. Előfordulhat, hogy az eredetileg stabilnak tekintett hajó többé már nem az.
 � Egy könnyű, modern, nagy sebességű cseremotor nem tudja ugyanúgy ellensúlyozni a fedélzeten található, nagy méretű és nagy 

teljesítményű csörlőt, mint ahogyan az eredeti motor és a kisebb csörlő kiegyensúlyozta egymást. Számos hajó rendelkezik alsó 
fedélzettel, valamint hátsó bakdaruval és esetleg hálócsévélő dobbal. A csapdás rákhalászó hajók igyekeznek több halászeszközt 
szállítani oly módon, hogy a hajó hátsó részén található struktúrákra magasan egymásra rakodják őket. Ha a súlyt magasan 
halmozzák fel a hajón, ez drasztikusan csökkenti a stabilitás szintjét, ezért szakképzett személy általi megfelelő ellenőrzés 
szükséges.

ANÓDOS VÉDELEM
Ellenőrizze az anódok állapotát, hogy biztosítsa a hátsó tengely, a hajócsavar, a kormánylapáttengely és a hajótestszelepek védelmét.

A blokkokat áramvonalasítani kell, és acélból készült öntvényfülekkel kell rendelkezniük.
Megjegyzés:  Az mesterséges anódokat tengervízbeömlők esetén is be kell szerelni, ha nemvasfémből vannak.

A hajó hossza Cinkanódok 
súlya 

Összes anód 
száma 

A 6 m – 12 m 8,6 kg 4

B 12 m – 15 m 8,6 kg 6 

C 15 m – 18 m 13,1 kg 8 

D 18 m – 21 m 15,0 kg 10

E 21 m – 24 m 15,0 kg 10

F 24 m – 27 m 15,0 kg 10

I-5. Az anódok helye és mennyisége (a FAO 239. sz. dokumentumából)

Tech Image-5 / Page 9

A, B, C, D, E ,F

D, E ,F E ,F

A, B, C, D, E ,F
B, C, D, E ,F C, D

 Tech Image-5 / Page 9
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ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

KORMÁNYMŰ
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.

VÍZLEFOLYÓ NYÍLÁSOK
Fedélzettel rendelkező hajó esetén gondoskodjon róla, hogy a vízlefolyót semmi se akadályozza.

SZIVATTYÚBERENDEZÉSEK
Biztosítsa, hogy a hajófenék-szivattyú és egyéb szivattyúberendezések működjenek, és kiszivattyúzzák a vizet a hajótestből.

MEGHAJTÁS
Jó állapotban van a főmotor, a sebességváltó, a csavartengely, a tömszelence és a légcsavar?

Lásd a kapcsolódó eseményt a IV. modulban:
7. A hajó szíve: a motor (vízbetörés, borulás és halál).

TENGERVÍZRENDSZEREK
Sok hajó süllyedt már el a tengervizes hűtőrendszer szivárgása következtében, ezért ellenőrizze, hogy a tengervíz-beömlőszelepek, a 
hajótest-csatlakozók, a hőcserélők, a kiömlőszelepek, a szivattyúk és a csővezetékek mind jó állapotban vannak-e.

FENÉKVÍZSZINTJELZŐK
A hibás elektromos csatlakozók okozta problémák gyakran okoznak meghibásodást, de a működő fenékvízszintjelző minden fedélzettel 
rendelkező hajó esetében elengedhetetlen. Minden út előtt ellenőrizni kell.

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
A tűzesetek megelőzése céljából ellenőrizze az elektromos berendezések és akkumulátorok állapotát! Az akkumulátorok esetében 
megfelelő szellőzéssel kell biztosítani a robbanásveszélyes gázok elvezetését, a közelükben dohányzás vagy nyílt láng használata 
tilos. Figyeljen az akkumulátortartó dobozon felejtett tárgyakra vagy szerszámokra, mivel ezek a csatlakozóvégeken rövidzárlatot 
okozhatnak.

Lásd a kapcsolódó eseményt a IV. modulban:
13. Az elektromos rendszer (tűz a motortérben).

NAVIGÁCIÓ
Megfelel a hajón található navigációs berendezés az Ön működési területének? Van bármilyen hibája? Meghibásodása esetén van 
tartalék berendezés?

KOMMUNIKÁCIÓ
Jó állapotú a hajón található kommunikációs eszköz és megfelel az Ön működési területének? Van bármilyen tartalék rendszer? 
Rendelkezik Ön vészhelyzeti helyzetjelző vagy bejelentő rendszerrel, mint például az EPIRB?

ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS
Kellően felszerelt a hajó ahhoz, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen? Van életmentő kötél, hajólétra, EPIRB stb.?

Lásd az „Önálló munkavégzés” című 18. szakaszt ugyanebben a modulban.
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6. VÉSZHELYZETEK KEZELÉSE

TARTSON GYAKORLATOKAT!

VÉSZHELYZET ESETÉN MÁR TÚL KÉSŐ AZ ÚTMUTATÓT ELOLVASNI!
Vészhelyzetben létfontosságú, hogy tudjuk, mit kell tenni, és hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő 
eszközök. A fedélzeten tartózkodó összes személynek részt kell vennie biztonsági képzéseken, és 
rendszeres gyakorlatokat kell tartani.

Készüljön fel az alábbi helyzetekre: Ember a vízben: a halászat során bekövetkező haláleseteknek legalább 25%-át az okozza, 
hogy az emberek a vízbe esnek vagy belökik, illetve belesodorják őket (MAIB).
Tűz: Önnek kell eloltania.
Helikopteres mentés: Tudja, mit kell és mit nem szabad tennie.
Elhagyni a hajót: Van mentőtutaja? Tudja, hogyan kell elindítani, esetleg vezetni, és felszállni rá?
Súlyos sérülések: Végezzen elsősegély-tanfolyamot, és tanulja meg, hogyan kell orvosi segítséget hívni a rádión.

Az elsősegélynyújtásra és az alap mentőládára vonatkozó további információkért lásd a VI. modult.
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6.1. ELJÁRÁSOK VÉSZHELYZETBEN | EMBER A VÍZBEN (MOB)

VISELJEN SZEMÉLYI LEBEGTETŐ ESZKÖZT!

EMBER A VÍZBEN
 � A fedélzeten történő munkavégzéskor minden személynek megfelelő, legalább 150 N-es személyi lebegtető eszközt (PFD) kell 

viselnie.
 � A hajó helyzetét figyelembe véve, Ön hogyan mentene ki egy embert a vízből?
 � Például mentőkötelet dobhat az áldozatnak, és emelőpánttal kiemelheti a vízből.
 � Hasznos lehet a hajólétra vagy kötélhágcsó, amelyen ki lehet mászni a vízből. Egyszemélyes hajókon a létrának folyamatosan 

a hajótatnál kell rendelkezésre állnia, vagy rögzítőkötélnek kell lógnia a hajó oldalán, ami lehetővé teszi a mellvédre szerelt 
kötélhágcsó leengedését.

KIÁLT-NÉZ-MUTAT-DOB-FORDUL-KERES-KIEMEL-ELLÁT
 � Adjon ki szóbeli riasztást.
 � Ne tévessze szem elől a vízbe esett személyt. A személyzet egyik tagjának mindig készen kell állnia arra, hogy a hajón 

mozogva tartsa a vizuális kapcsolatot.
 � A hajót a felé az oldal felé kell elfordítani, ahol a sérült a vízbe esett, hogy a hajócsavar távol kerüljön tőle.
 � Dobjon a vízbe mentőgyűrűt, készüljön fel a jelzőkészülékek aktiválására, jegyezze le a pozíciót, és küldjön MAYDAY-hívást 

más hajóknak vagy a kutatást és mentést végző hatóságoknak.
 � Fordítsa meg a hajót, és végezzen párhuzamos kutatást. A leggyorsabb és legbiztonságosabb fordulási manővereket 

alkalmazza. (Williamson-forduló vagy azzal egyenértékű manőver).
 � A mentés a tengeri viszonyoktól függ, valamint attól, hogy az érintett személy részt tud-e venni a mentésben.
 � A mentést segítő személyeknek személyi lebegtető eszközt és biztonsági hevedert kell viselniük. Használjon az erőemelőhöz 

vagy a vontatóberendezéshez csatlakoztatott, hurokkal ellátott kötelet, hogy a sérültet kiemelje a vízből.
 � A hidrosztatikai nyomás hatásának minimalizálása érdekében a sérültet igyekezzen a lehetőségekhez mérten vízszintesen 

tartani.
 � A sérült ellátásához készítse elő az orvosi dobozt és a termáltakarót. Készüljön fel arra, hogy segítséget kérjen a parti 

őrségtől, és dolgozzon ki stratégiát hajós vagy helikopteres egészségügyi evakuálás esetére.



2
8

. 
o

ld
a

l
I. 

M
O

D
U

L 
• 

A 
H

AJ
Ó

6.2. ELJÁRÁSOK VÉSZHELYZETBEN | TŰZ

ELLENŐRIZZE, HOGY A BERENDEZÉSEK MŰKÖDŐKÉPESEK ÉS KÉSZEN ÁLLNAK-E A HASZNÁLATRA!

TŰZ
A jogszabályban előírt tűzoltó berendezés kis méretű hajók esetén általában minimális. Vegye figyelembe 
a lehetséges tűzeseteket, a hajó szerkezetét és elrendezését, és ez alapján döntse el, hogy szükséges-e 
további berendezéseket beszerezni.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Villamos kapcsolókból, motorokból, szerszámokból és vezetékekből származó szikra.
 � Üzemanyag szivárog nagyon forró felületre.
 � Köszörülésből és hegesztésből származó szikra.
 � Tűzhely, generátor, cigaretta, gyufa és öngyújtó.

ÉGŐ ANYAG A LEGJOBB TŰZOLTÓ BERENDEZÉS 

Szövet/papír/fa

Gyúlékony folyadékok

Elektromos tűz

A legtöbb tűzfajta 

Víz

Hab

CO2

Poroltó (*)

(*) Fémet és egyes folyadékokat érintő tűzesetekhez használható speciális tűzoltó készülékek.

MIT KELL TUDNIA A SZEMÉLYZETNEK?
 � Hol tartják a fedélzeten a tűzoltó készülékeket.
 � Hogyan és mikor kell használni a tűzoltó berendezéseket.
 � A tűzoltáshoz használt víznek a hajó stabilitására gyakorolt hatása.
 � A fedélzeti tűzoltás során az egyes személyek feladata.

Gyakorlatokat kell tartani annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen a 
feladatával.

MI A TEENDŐ TŰZ ESETÉN?

 � Kiáltsa hangosan: „TŰZ VAN!”, és szólaltassa meg a tűzjelzőt.
 � A hajóparancsnok a MAYDAY-hívás leadását is megfontolhatja.
 � Tűzoltó készülék segítségével próbálja meg eloltani a tüzet.
 � Zárja be az összes szellőzőnyílást.
 � Ha nem sikerül, távozzon a helyiségből és zárja be. Ha megoldható, 

szüntesse meg a helyiség áram- és üzemanyag-ellátását.
 � Óvja a mentőtutajt a tűztől, és helyezze a mentőmellényeket biztonságos 

és könnyen hozzáférhető helyre.
 � A stabilitási problémák elkerülése érdekében takarékosan bánjon a vízzel 

(szabad felszín).
 � Készüljön fel a hajó elhagyására.

A TŰZ INTENZITÁSÁT 
FOKOZÓ ELEMEK

 � dízel, benzin és kenőolajok
 � hidraulikaolaj
 � főzéshez használt LPG-gázpalackok
 � tisztító vegyszerek, festékek és hígítók
 � olajjal vagy vegyi anyagokkal átitatott 

rongyok

Egyetlen elem eltávolítása 
megszünteti a tüzet

I-6. A tűz háromszöge
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6.3. ELJÁRÁSOK VÉSZHELYZETBEN | HELIKOPTERES MENTÉS

LEGYEN TISZTÁBAN A TENNIVALÓKKAL!

VÉSZHELYZET ESETÉN MÁR TÚL KÉSŐ AZ ÚTMUTATÓT ELOLVASNI!
Gondoskodjon róla, hogy a fedélzeten tartózkodó valamennyi személy ismerje az eljárásokat, tudja, hogy 
milyen információkat kell megadnia és hogyan kell eljárnia helikopteres művelet esetén.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT KELL MEGADNI A MENTŐHELIKOPTERNEK?
 � Az Ön helyzete, neve, a hajó lajstromszáma.
 � A hajó sebessége, menetiránya, a területre vonatkozó előrejelzés.
 � A probléma jellege.
 � Vészjelző eszközök (rádió, kézi jelzőfény).

A MENTÉSI MŰVELET SORÁN

 � Hallgassa meg és kövesse a pilóta utasításait.
 � A hajó sebessége nem haladhatja meg az 5–10 csomót.
 � Vonja be a hálókat, és tegye szabaddá a fedélzetet, ha van rá idő.
 � Az emberek álljanak sorba a mentőkötélhez.
 � Ne érjen a kötélhez, amíg a tengerrel való érintkezés le nem földeli (tele van statikus elektromossággal).
 � Ne rögzítse a kötelet a hajóhoz.
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6.4. ELJÁRÁSOK VÉSZHELYZETBEN | A HAJÓ ELHAGYÁSA

DOLGOZZON KI VÉSZHELYZETI TERVET!

Ha a törvény nem írja elő a mentőtutaj meglétét, érdemes venni vagy bérelni egyet, és a  vészhelyzetjelző 
rádió-irányadó (EPIRB) beszerzését is érdemes megfontolni.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � A hajóparancsnok adja ki a parancsot a hajó elhagyására, ha egyértelmű az életveszély (pl. tűz vagy vízbetörés esetén).
 � Ha van rá idő, küldjön ki MAYDAY-üzenetet, szedje össze a termoruhákat és termáltakarókat.
 � Aktiválja az EPIRB-et, és rögzítse a mentőtutajhoz vagy valamely személyhez.
 � Szedje össze a jelzőfényeket, a kézi rádiót, és indítsa el a mentőtutajt.
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7. STABILITÁS – A REJTETT VESZÉLY!

NE TERHELJE TÚL A HAJÓT!

AZ EREDETILEG STABIL HAJÓ INSTABILLÁ VÁLHAT
A halászhajó stabilitása az időjárásban, a hajó rakományában és a halászati műveletekben bekövetkezett 
változások miatt az utazás során folyamatosan változik.
A stabilitást nem könnyű felmérni, ezért képesített szakértővel kell felbecsültetni.
Ideális esetben a hajó első megbízásakor már elvégezték a teljes körű stabilitási számításokat, és 
elkészült a stabilitási könyv, amely tartalmazza a hajónak az egyes terhelési viszonyokkal kapcsolatos 
korlátait. A kis hajóknál azonban ez nem valószínű, de a tervező kiszámította a hajótest stabilitási szintjét, 
hogy biztosítsa a kívánt követelményeknek való megfelelést.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

Ha a hajón történt bármi változtatás – például a berendezések módosítása vagy hozzáadása – vagy ha bármilyen aggodalom merül fel 
Önben hajójával kapcsolatban, kérjen tanácsot szakképzett személytől. Érdemes azt is megfontolnia, hogy kell-e értesítenie az illetékes 
tengerészeti hatóságokat és az Ön biztosítóját.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

Ha az Ön hajója korábban is biztonságosan üzemelt, ez tovább is folytatódhat, ha a következő szempontokat figyelembe veszi:
 � Legyen körültekintő a hajón elhelyezett terhelés kapcsán, hogy nehogy túlterhelje a hajót.
 � Hacsak lehetséges, a halászeszközöket a fedélzet alatt tárolja, mivel a fedélzet feletti súly csökkenti a stabilitást.
 � Figyeljen a szabadoldalra (a vízszint és a fedélzet szintje közötti magasság). Ha nő a hajó terhelése, csökken a szabadoldal. 

Ellenőrizze rendszeresen a szabadoldalt, hogy tisztában legyen a hajó terhelésének változásaival. A csökkentett szabadoldal 
eredményeként a fedélzet pereme a vízszint alá kerülhet a hajó oldalirányú mozgásakor, ez pedig drasztikusan csökkenti a hajótest 
által biztosított felhajtóerőt. A csökkent szabadoldal továbbá vízbetöréssel is járhat, amikor a hajó annyira megsüllyed, hogy a 
nyílásokon, ajtókon vagy szellőzőkön keresztül bejuthat a víz.

 � Gondoskodjon a hajó egyenletes terheléséről, és tartsa vízszintesen, mivel az is csökkentheti a hajótest által biztosított felhajtóerőt, 
ha a hajó az orrnál vagy a tatnál meg van süllyedve.

 � Gondoskodjon működő fenékvízszintjelző meglétéről, hogy azonnal értesülhessen, ha felesleges víz van a hajótestben. A víz 
szabadfelület-hatása csökkenti a stabilitást.

 � A fedélzetet igyekezzen a lehető legtisztábban tartani, és biztosítsa, hogy a vízlefolyó nyílások ne legyenek eltömve.
 � A fedélzeten található halat gyorsan be kell dobozolni, és a fedélzet alatt tárolni. A fedélzeten található hal ide-oda csúszkálhat, ez 

pedig destabilizálja a hajót.
 � Kerülje el a hajó „könnyített” üzemmódban történő üzemeltetését, amikor kevés az üzemanyag vagy a fedélzeti tartalék.
 � Az emelési műveleteknél különösen figyeljen oda, mivel a teher az emelőblokk tetején fejti ki hatását, és jelentős átforduló terhet 

helyez a hajóra.
 � Ha „akadállyal” kell megbirkóznia, legyen nagyon óvatos, és készüljön fel arra, hogy a halászeszközt a felszínen kell tartania, hogy 

kedvezőbb körülmények között emelhesse ki, és ne kockáztassa a hajót.
 � Szaktanácsadás igénybevétele nélkül ne adjon hozzá vagy távolítson el ballasztot.

Lásd a kapcsolódó eseményt a IV. modulban: 12. A stabilitás ellenőrzése (vízbetörés, borulás, halál).
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I-7. Szabadfelület-hatás tartályban (a FAO 517. sz. dokumentumából) I-8. A vontatókötelek okozta billenőterhelés (a FAO 517. sz. 
dokumentumából)

I-9. Stabilitási tájékoztató (a FAO 517. sz. dokumentumából)

EGYSZERŰ LÉPÉSEK A STABILITÁS MEGŐRZÉSÉHEZ:
 � Zárja be az ajtókat és nyílásokat.
 � Gondoskodjon róla, hogy a vízlefolyó kivágások és vízlefolyó nyílások nyitva legyenek, ne akadályozza őket semmi, hogy a 

víz hamar lefolyhasson a fedélzetről.
 � Elmozdulás ellen rögzítse a fogást és a halászeszközöket.
 � A halászeszközöket és a fogást a fedélzetről rakja a halraktárba.
 � Kerülje a farhullámot.
 � A halászeszköz vontatásakor el kell kerülni a nagy billenőnyomatékot.

Forrás: FAO, 517. sz. műszaki dokumentum: Kis halászhajók stabilitására vonatkozó biztonsági gyakorlatok.

STABILITÁSI JEGYZÉK

A HALÁSZESZKÖZÖK ÉS 
A FOGÁS ELHELYEZÉSE

STABILITÁS

Elfogadható Határértéken Borulásveszély

• Üres halraktár

• Fogás a halraktárban

• Részrakomány 
a raktárban

• Halászeszköz 
a fedélzeten

• Jelentős mennyiségű 
fogás a fedélzeten

• Halászeszköz 
a fedélzeten

• Üres halraktár
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8. ÁLTALÁNOS MUNKATERÜLETEK

PAKOLJON EL!

TARTSA A HAJÓT RENDBEN ÉS BIZTONSÁGOSAN – PAKOLJON EL!
A hajó munkaterületein könnyű mozgást kell biztosítani, el kell kerülni a csúszás, botlás és elesés kockázatát. A biztonságos 
munkavégzés érdekében mindent el kell rakni, hogy a folyosókon és munkaterületeken ne legyen akadály.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Akadályokban történő megbotlás.
 � Jégen, halon vagy kiszivárgott olajon történő 

megcsúszás.
 � Lezáratlan nyílások.
 � Korlátok hiánya.
 � Gyenge megvilágítás.
 � Fejmagasságban lévő akadályok.

I-3. Rendetlen fedélzet (Beate Gminder © Európai Unió)

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Ne tároljon a fedélzeten használaton kívüli halászeszközöket, amelyekben a személyzet megbotolhat és eleshet.
 � Alkalmazzon a fedélzeten csúszásmentes bevonatot, valamint használjon magasított rácsos járólapokat (lécrácsot) a jéggel és 

halbelsőséggel szennyezett területeken. Szükség esetén használjon gumiszőnyeget. A kiszivárgott olajat takarítsa fel, a szivárgást 
pedig szüntesse meg.

 � A használaton kívüli nyílásokat tartsa zárva.
 � Szükség esetén vagy ahol hasznosnak ítéli, helyezzen el kapaszkodókat.
 � Gondoskodjon kellő megvilágításról, hogy látni lehessen az összes veszélyt.
 � Az alacsonyan lévő akadályokat jól láthatóan jelölje meg, az éles peremeket pedig fedje le.
 � Biztosítsa a létfontosságú biztonsági berendezésekhez és vezérlőkhöz való akadálymentes hozzáférést.
 � Biztosítsa, hogy a vízlefolyó nyílásokat és vészleeresztőket semmi sem akadályozza.

I-4. Rendezett fedélzet (Beate Gminder © Európai Unió)
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9. ŐRSZOLGÁLAT

SZERVEZZEN ŐRSÉGET!

HATÉKONY ŐRSZOLGÁLAT… KÜLÖNBEN VISELJE A KÖVETKEZMÉNYEKET!
Biztosítsa, hogy a hajót a fedélzeten lévő összes személy és a többi hajó biztonsága érdekében 
biztonságosan irányítsák.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Az őr nem kompetens.
 � Nincs megfelelő őrszolgálat, amikor a hajóparancsnok a fedélzeten dolgozik.
 � Az őr elalszik.
 � Az őr nem figyel.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Biztosítsa, hogy a hajóért felelős személy rendelkezzen az ahhoz szükséges ismeretekkel és tapasztalattal, hogy hozzáértő módon 
megbirkózzon valamennyi felmerülő helyzettel.

 � Ha a hajóparancsnok a fedélzeten dolgozik, képesnek kell lennie irányítani a hajót, és látni, mi történik a hajó körül.
 � A hajóért felelős személynek kipihentnek kell lennie. Jó biztonsági intézkedés az őrszolgálati riasztórendszer, amely jelez, ha az őr 

elalszik.
 � Olyan figyelemelterelők, mint a televízió és a videoképernyő, ne legyenek láthatóak a hajó irányítási pozíciójából.
 � Az italt az őrszolgálatba lépés előtt kell elkészíteni. A kormányállást sose hagyja el azért, hogy innivalót hozzon magának.

Lásd a kapcsolódó eseményt a IV. modulban: 5. Alváshiány (zátonyra futás).
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10. LAKÓTERÜLET/HAJÓKONYHA

TARTSA TISZTÁN!

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET A LEGKEVESEBB, AMI ELVÁRHATÓ
Biztosítsa, hogy a lakóterület, a hajókonyha és az egyéb létesítmények a halászút során megfelelőek 
legyenek.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A rossz fűtés és szellőzés a személyzet tagjainak egészségét érinti.
 � A nem megfelelő főzési/mosási lehetőségek következtében a személyzetnek nem higiénikus körülményeket kell elviselnie.
 � Nem elégséges tűzvédelmi rendelkezések.
 � Helytelenül tárolt és használt gázpalackok.
 � Túl nagy zajszint.
 � Nem biztosított vagy nem használható menekülési útvonalak.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � A hajó lakóterületeinek kellemes hőmérsékletűnek kell lenniük, és megfelelő szellőzéssel kell rendelkezniük a dohos és 
egészségtelen környezet elkerülése érdekében.

 � A főzési és mosási eszközöknek meg kell felelniük a halászút időtartamának, valamint tisztának és üzemképesnek kell lenniük.
 � Füstérzékelőt kell beszerelni, és megfelelő tűzoltó készüléket kell rendelkezésre bocsátani.
 � A tűzhely közelében tűzoltó takarót kell elhelyezni.
 � A gázpalackokat a lakóterületen kívül, jól szellőző helyen kell tárolni.
 � A hajókonyhában gázdetektort kell elhelyezni és rendszeresen ellenőrizni.
 � Hangelnyelő szigeteléssel kell csökkenteni a túlzott zajt.
 � Gondoskodjon a lakóterületről kivezető menekülési útvonalról, és biztosítsa, hogy azt mindig akadálymentesen tartsák, megfelelő 

jelzésekkel rendelkezzen, és a személyzet minden tagja tudja használni.
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11. MOTORHÁZ/MOTORTÉR

MEGFELELŐ KARBANTARTÁS SZÜKSÉGES!

NE FELEDKEZZEN MEG A MOTORRÓL!
A megbízhatóság érdekében elengedhetetlenül fontos a hatékony karbantartás. Rossz körülmények között 
valóban szükséges, hogy a motor és a kapcsolódó berendezések teljesen megbízhatóan működjenek.
A motorház/motortér olyan terület legyen, ahol biztonságosan lehet mozogni, mivel előfordulhat, hogy a 
tengeren kell dolgozni a motoron.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Motor/gépek meghibásodása.
 � Elesés és sérülés veszélye.
 � Egyedül végzett munka.
 � Gyenge megvilágítás.
 � Szíjhajtás.
 � Forró felületek.
 � Szennyezettség.
 � Tűz, robbanás.
 � Nem szellőző akkumulátorok.
 � Hibás csövek, szivattyúk és szelepek okozta elárasztás.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Végezzen megelőző karbantartást, a rendszeres olaj- és olajszűrőcserét is beleértve.
 � Ellenőrizze az összes ékszíjat.
 � A motor körüli biztonságos mozgás és munkavégzés érdekében biztosítsa, hogy a szükséges helyen korlátok vagy kapaszkodók 

legyenek, és hogy valamennyi padlólemez a helyén legyen.
 � Ha egyedül dolgozik a motortérben, értesítsen valakit arról, hogy várhatóan ez meddig fog tartani.
 � Gondoskodjon róla, hogy a világítás megfelelő legyen, és olyan helyen legyen, ahol a motoron végzett karbantartáshoz szükség van 

rá.
 � Biztosítsa az ékszíjak megfelelő védelmét, még a padlólemez alatt található ékszíjakét is, mivel ha felemeli a padlólemezt, hogy a 

motorhoz hozzáférjen, szüksége lesz az ékszíjtól való védelemre.
 � Helyezzen védőburkolatot azokra a forró felületekre, amelyekhez véletlenül hozzáérhet.
 � A forróság és a füst eltávolítása érdekében biztosítsa a megfelelő szellőzést.
 � Tartsa a motort és a kapcsolódó berendezéseket tiszta állapotban, hogy ezáltal észre tudja venni a szivárgó vizet, üzemanyagot és 

olajat, még mielőtt nagyobb gondot okoznának.
 � Ha megfigyeli a tűzoltó rendszert, az megfelelő-e? Rögzített rendszer beépítése esetén minden ember tisztában van az inert gázok 

jelentette veszélyekkel?
 � Biztosítsa, hogy az akkumulátorok szellőztetése a szabadba irányuljon, és gondoskodjon róla, hogy az akkumulátorok közelében ne 

legyen olyan tárgy, amely rövidzárlatot és így tüzet vagy robbanást okozhat.
 � Ellenőrizze a tengervízrendszer állapotát, telepítsen hatékony fenékvízszintjelzőt, és ellenőrizze rendszeresen annak működését.
 � Biztosítsa, hogy a tengervíz-beömlőszelepek könnyen zárhatók legyenek, még akkor is, ha víz alatt vannak.
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12. A HAJÓBA TÖRTÉNŐ BE- ÉS KISZÁLLÁS

VÉGEZZE BIZTONSÁGOSAN!

A HALÁSZOK KÖRÉBEN BEKÖVETKEZETT HALÁLESETEK MINTEGY 20%-A 
A KIKÖTŐBEN, A HAJÓBA TÖRTÉNŐ BE- VAGY KISZÁLLÁS KÖZBEN TÖRTÉNIK
Számos esetben az alkoholfogyasztás az egyik lehetséges ok, azonban a kis hajókra történő beszállás 
módja gyakran igen veszélyes.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Létrán lemászás.
 � Akadály a rakparton és a hajón.
 � Gyenge megvilágítás.
 � Lezáratlan nyílások.
 � Más hajón keresztül történő megközelítés.
 � Csónakból történő beszállás.

I-5. Pontonhídon keresztül történő megközelíthetőség (Amélie Knapp © Európai Unió)

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Alkohol vagy kábítószer hatása alatt ne kísérelje meg a hajóba történő beszállást.
 � Mindig próbáljon meg mások jelenlétében beszállni.
 � A kikötői fali létrák a kikötői hatóság hatáskörébe tartoznak, és ha a létrák nem megfelelő állapotúak (pl. nincs a tetejükön 

kapaszkodó), a hatóságnál kell panaszt tenni.
 � Lehetőleg ne használjon rossz állapotú létrát.
 � A rakparton vagy a hajón található olyan akadályok, mint például háló, kötél, drótok, dobozok, feszítőlapok, szemét stb. botlást és 

elesést okozhatnak. Távolítson el minden felesleges akadályt a hajóról, és működjön együtt a kikötői hatóságokkal, hogy a létra 
közelében lévő terület akadálymentes legyen.

 � Előfordulhat, hogy a kikötő megvilágítása gyenge vagy nincs is. A kikötői hatóságtól kell kérni ennek pótlását, de addig is reflektorral 
kell biztosítani, hogy a botlásveszélyt észrevegyék.

 � El kell keríteni azokat a nyitott nyílásokat, amelyekben valaki megbotolhat és eleshet. Hasonlóképpen például a karbantartási 
munka végzésekor keletkezett ideiglenes nyílásokat is el kell keríteni.

 � Más hajón keresztül történő megközelítés: Megszokott, hogy a hajók egymás mellett kötnek ki, ilyenkor fontos, hogy a személyzet 
tagjai, a szerelők és mások biztonságosan bejussanak a hajóra. Győződjön meg róla, hogy hajója biztonságosan átjárható, a 
fedélzet nem csúszik, a korlátok rendelkezésre állnak, és az áthaladás akadályoktól mentes.

 � Csónakon keresztül történő beszállás esetén könnyen előfordulhat, hogy a csónakot túlterhelik, különösen, ha a halászúthoz 
szükséges rakománnyal és felszerelésekkel rakják tele.

 � Minden személynek megfelelő lebegtető eszközt kell viselnie, és a csónakot nem szabad túlterhelni.
 � Evezőt/lapátot is vinni kell arra az esetre, ha a motor meghibásodik, és fényforrással is rendelkezni kell, hogy a hajó ne ütközzön 

másik hajóval a sötétben.



3
8

. 
o

ld
a

l
I. 

M
O

D
U

L 
• 

A 
H

AJ
Ó

13. A HALÁSZÚT MEGTERVEZÉSE

GONDOSKODJON RÓLA!

A FELKÉSZÜLÉS HIÁNYA GARANTÁLJA A KUDARCOT!
A halászút előtti megfelelő tervezés, felkészülés és ellenőrzések biztosítják, hogy Ön a hajójában bízva 
induljon halászni.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A gépek meghibásodnak.
 � Nem állnak rendelkezésre szerszámok és alkatrészek.
 � A hajó vízbetörés következtében elsüllyed és megsemmisül.
 � A biztonsági berendezések nem működnek.
 � A személyzet nem ismeri a biztonsági eljárásokat.
 � Szélsőséges időjárási körülmények.
 � Sikertelen rádiós kommunikáció.
 � A személyzet nem kompetens, vagy alkalmatlan.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

Készítsen ellenőrző listát a hajó számára, amely tartalmazza az Ön által fontosnak tartott elemeket, de az alábbiakat feltétlenül 
tartalmaznia kell:

 � Motor: üzemanyag, olaj, friss víz.
 y Ellenőrizze az esetleges szivárgást, és keresse a problémák kialakulására utaló jeleket.
 y Ellenőrizze a motorriasztót.

 � Fenékvízszintjelző:
 y Ellenőrizze, hogy működik-e.

 � Tengervízrendszerek:
 y Keressen problémára utaló jeleket. Könnyen lezárható a tengervíz-beömlő szelep?

 � Üzemképes állapotúak a szivattyúk?
 y Ellenőrizze a szívószűrők tisztaságát.

 � Hidraulika:
 y Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e – de ne kézzel, mert a hidraulikafolyadék a szövetekbe kerülhet, ami súlyos következményekkel 

jár –, és ellenőrizze a tartály szintjét.
 y Van tartalék olaj?

 � A hajó állapota:
 y Mindent megfelelően tároltak, a nyílások le vannak zárva és a vízlefolyó nyílások akadálymentesek?

 � Biztonsági berendezések:
 y A mentőmellények könnyen hozzáférhetőek, a helyesen csatlakoztatott hidrosztatikus kioldóval felszerelt mentőtutaj a helyén 

van?
 y Az összes tűzvédelmi rendelkezés érvényben van és pontos?
 y A személyzet minden tagja ismeri a biztonsági eljárásokat?
 y Működnek a navigációs rendszerek? Van tartalék?

 � Időjárás:
 y Ellenőrizze a várható utazás idejére vonatkozó időjárás-előrejelzést.
 y Tájékoztassa a parton tartózkodó személyeket a tervezett halászterületről, valamint a kikötőbe való visszatérésének várható 

napjáról és idejéről.
 y Adja meg a fedélzeten tartózkodó összes személy elérhetőségét.

 � A kommunikáció ellenőrzése:
 y Tesztelje a rádió-összeköttetést a kikötővel vagy egy másik hajóval.
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14. ÖSSZECSOMÓSODOTT HALÁSZESZKÖZÖK ÉS A HALÁSZESZKÖZÖK JAVÍTÁSA

LEGYEN ELŐVIGYÁZATOS!

GONDOLKODJON, MIELŐTT CSELEKSZIK – A HALÁSZESZKÖZ PÓTOLHATÓ, 
AZ EMBERÉLET NEM
Amikor a dolgok rosszra fordulnak, és a halászeszköz összecsomósodik, a halászok gyorsan rendbe akarják 
tenni, és talán nem gondolnak a lehetséges következményekre, amikor a korlát felett átnyúlva vagy a 
vonóhálón állva próbálják megjavítani a hálót.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A hajóból a vízbe esés.
 � Leesés a magasból.
 � A visszacsapódó halászeszköz a vízbe rántja az adott személyt.
 � Lengő, gördülő vagy csúszó tárgyakkal való ütközés.
 � Sérült személyzet, mert nem viselt megfelelő kesztyűt, védőszemüveget, sisakot stb.
 � A hajó felborul.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Először is mérlegelje a helyzetet, és döntse el, hogy mi lenne a legegyszerűbb megoldás. Mondja el minden érintett személynek, 
hogy mit tervez tenni.

 � Viseljen biztonsági hevedert, ha kihajol a fedélzetről, vagy ha a fedélzetről fel kíván lépni valahova.
 � Győződjön meg róla, hogy a halászeszköz nem tud visszacsapódni, mielőtt dolgozni kezd rajta.
 � Győződjön meg róla, hogy a tárgyak nem tudnak kilengeni, elgurulni vagy elcsúszni, hogy ne okozhassanak sérülést.
 � Legyen keze ügyében szerszámkészlet, amely tartalmazza a várható javításhoz megfelelő szerszámokat és eszközöket.
 � Gondoskodjon róla, hogy a használt szerszámokhoz megfelelő biztonsági eszközök is rendelkezésre álljanak, és használják is azokat.

I-6. A javításokat biztonságos helyen végezze (Dominique Levieil © Európai Unió)
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15. KARBANTARTÁSI MUNKA

VISELJEN VÉDŐFELSZERELÉST!

FŐ A BIZTONSÁG!
Sok halász maga végzi a karbantartási munkák nagy részét, hogy ezáltal költséget takarítson meg. 
A karbantartás pénzmegtakarítás céljából történő csökkentése soha nem fogja ellensúlyozni a személyi és 
anyagi költségeket, ha valaki megsérül, ezért alapvető fontosságú, hogy tényleges karbantartásra kerüljön 
sor, hogy a hajó biztonságos és működőképes legyen.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A forgácsolással, köszörüléssel, drótkefézéssel és hasonló munkákkal kapcsolatos kockázatok.
 � Az elektromos eszközök tengeri környezetben történő használatának veszélyei.
 � Zuhanás veszélye.
 � Takarításra vagy kezelésre használt vegyi anyagok.
 � Füst.
 � Zárt terek.
 � Emelési műveletek.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Vízbe esés veszélye esetén egyéni védőeszköz viselése kötelező.
 � A kézen kesztyűt, a szemre védőszemüveget, por ellen pedig megfelelő maszkot kell viselni.
 � Védőcsizmát kell viselni a lábujjak védelme érdekében, valamint sisakot, ha fennáll a veszélye, hogy a magasból tárgyak zuhannak 

le vagy az ember beüti a fejét.
 � Az elektromos eszközöket csak akkor szabad használni, ha állapotuk biztonságos, és megfelelő vezérlőt, védőburkolatot és egyéb 

biztonsági elemeket is tartalmaznak. A védelem érdekében biztonsági megszakítókat kell használni, és a hosszabbító kábeleknek jó 
állapotban kell lenniük.

 � Magasban vagy a hajó oldalán történő munkavégzés esetén biztonsági hevedert kell viselni.
 � Figyelmesen olvassa el és tartsa be a vegyi anyagokra és egyéb anyagokra vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket. Ezt az 

információt a termékcímkén és a vegyi anyagokhoz mellékelt biztonsági adatlapon találja.
 � Legyen tisztában a festékekből és ragasztóanyagokból kipárolgó gőzök veszélyeivel. Gondoskodjon a kellő szellőzésről, és viseljen 

megfelelő légzésvédőt.
 � Hegesztés vagy égetéses műveletek esetén tegye meg a szükséges tűzvédelmi óvintézkedéseket.
 � Legyen tisztában a zárt légterű helyekből adódó veszélyekkel. Még a lakóterület kifestése is veszélyes környezetet teremthet. 

Gondoskodjon a kellő szellőzésről, és viseljen légzésvédőt. Festés után várjon, amíg alaposan ki nem szellőznek az esetleges gőzök, 
mielőtt szabad hozzáférést biztosít a helyiséghez. Üzemanyag vagy olaj tárolására használt helyiségekbe addig ne lépjen be, amíg 
meg nem győződött a robbanásveszélyes gázok jelenlétének hiányáról és a biztonságos légkör meglétéről. Mielőtt lezárt helyiségbe 
lép, ellenőrizze, hogy biztonságos-e.

 � Mérje fel az emelésre szánt tárgyak súlyát, és használjon megfelelő, hitelesített függesztőszerkezetet.
 � Az emelőberendezés csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hajó szerkezete elég erős-e.

Lásd a VI. modul 4. szakaszát (Munkaeszközök).
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16. PARTI MŰVELETEK

KERÜLJE A ZORD IDŐJÁRÁST!

FIGYELJEN ODA AZ IDŐJÁRÁSRA!
A parti munkavégzés különösen veszélyes lehet, mivel az időjárás megváltozhat, és visszatéréskor nagyon 
nehéz lehet a hajót biztonságosan a partra vinni. Ahhoz, hogy a hajó csörlőhöz vagy traktorhoz történő 
csatlakoztatásához a tengerben gázoljon, megfelelő öltözék és személyi lebegtető eszköz szükséges.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Ázás és kihűlés.
 � Feldöntheti a hajó.
 � Vízbe fulladás.
 � A hajót elragadják a hullámok, majd felborul.
 � Sérülések, amelyek abból származnak, hogy 

kézzel kell mindent a hajóra és a hajóról elvinni.

I-7. Parti műveletek (Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság  
© Európai Unió)

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Viseljen combig érő gázlócsizmát és megfelelő öltözéket.
 � Hidegben érdemes úszóképes termoruhát viselni.
 � Viseljen személyi lebegtető eszközt.
 � Zord körülmények esetén mentőkötéllel biztosítsa magát egy parton tartózkodó személyhez.
 � Kellő hosszúságú lánc vagy kötél álljon rendelkezésre, hogy a csörlő drótkötelét bele lehessen akasztani, és így elkerülhető legyen, 

hogy közvetlenül a hajóorr alatt kelljen állni.
 � Kihajózás előtt ellenőrizze az időjárás-előrejelzést, és tartsa a rádió-összeköttetést, hogy értesülhessen a helyi viszonyokról.
 � Lehetőség szerint rendelkezzen alternatív kikötési vagy menedékhellyel.
 � Legyen Önnél elegendő üzemanyag, hogy el tudjon jutni az alternatív kikötőhelyre.
 � Fontolja meg, hogyan szállíthatja a készleteket és a halat a hajóra és a hajóról.

I-8. Hajó traktorral történő vízre bocsátása (Jonas Zetterberg © Európai Unió)



4
2

. 
o

ld
a

l
I. 

M
O

D
U

L 
• 

A 
H

AJ
Ó

17. KIRAKODÁSI MŰVELETEK

NE HAGYJA, HOGY ELTERELJÉK A FIGYELMÉT!

LEGYEN ÓVATOS, NE HAGYJA, HOGY ELTERELJÉK A FIGYELMÉT!
A fogás kirakodása nagyon repetitív művelet, ahol a rakparton tartózkodó emberek elterelhetik a 
személyzet figyelmét, így könnyen elveszíthető a koncentráció, és bekövetkezhet a baleset.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A kirakodáshoz szükséges berendezések nincsenek jó állapotban, és nem elég erősek a terheléshez.
 � A csörlő felhúzó dobját emelésre is használják.
 � A csörlőt működtető személy nem látja a halraktárban tartózkodó személyzetet.
 � Lengő dobozok vagy kampók okozta ütésből származó sérülések.
 � A halraktárba visszazuhanó dobozok okozta veszély.
 � Annak veszélye, hogy a rakparton egy targonca elüti a személyzet egy tagját.
 � Közbiztonság.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Győződjön meg arról, hogy a rakodóberendezés jó 
állapotban van, és az emelni kívánt teherhez alkalmas. 
Egyes országokban jogszabály írja elő az emelőberendezés 
tesztelését és tanúsítását. (Lásd az útmutató VI. modulját.)

 � Ha a felhúzó dobot kirakodásra használják, nagyon 
óvatosnak kell lennie az üzemeltetőnek, hogy elkerülje a 
kötél feltekeredését vagy azt, hogy a ruházata beleakadjon a 
kötélbe, és a dobba rántsa őt. Sokkal biztonságosabb erre a 
célra külön kirakodó csörlőt használni.

 � A külön csörlőnek olyan irányítási helyzetben kell lennie, 
ahonnan a kezelő láthatja a halraktárban tartózkodó 
személyzetet, és biztosíthatja az akadálymentességet.

 � Sisakot kell viselni, hogy csökkentsék a súlyos sérülés 
kockázatát, amelyet a lengő horgok, halasládák okozhatnak, 
illetve a halraktárba esetlegesen visszazuhanó ládák.

 � Figyelmeztesse a személyzetet, hogy a rakparton figyeljen 
oda a targoncák és egyéb járművek okozta veszélyekre.

 � Gondoskodjon róla, hogy a rakodási művelet ne 
veszélyeztesse a lakosság tagjait: állítson fel korlátokat és 
helyezzen ki figyelmeztetéseket, hogy távol tartsa őket az 
érintett területtől.

 � Ha van ilyen, mindig a kijelölt kirakodási kikötőhelyet 
használja.

I-9. Fogás kirakodása (Anja Detant © Európai Unió)
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18. ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS

SZEREZZEN BE EPIRB-ET!

CSAK MAGÁRA SZÁMÍTHAT – NE HAGYJA MAGÁT CSERBEN!
Sok kis hajót egyetlen személy üzemeltet, és ez baleset esetén nyilvánvaló biztonsági aggályokat vet 
fel. Az egykezes műveletek nem ajánlottak, de ha nincs más mód, legalább tegye meg a biztonsági 
óvintézkedéseket.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Balesetben megsérül, nincs segítség.
 � Vízbe zuhan, a hajó pedig megy tovább.
 � Vízbe zuhan, nincs, aki hívja a mentőszolgálatokat.
 � A hajó hirtelen megsemmisül, senki sem veszi észre.

I-10. Egyszemélyes hajó (Manuel Carmona Yebra © Európai Unió)
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ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

SZEMÉLYI LEBEGTETŐ ESZKÖZÖK
Mindig viseljen személyi lebegtető eszközt, és győződjön meg róla, hogy az kellő úszóképességgel rendelkezik-e ahhoz, hogy Önt a 
hátára fordítsa, hogy akkor se menjen víz a szájába, ha nincs tudatánál. Az úszóképes mellény vagy munkaruha nem elfogadható, 
mivel ezek úszóképessége korlátozott. 150 N automatikusan felfújható – akár különálló, akár a vízhatlan ruházatba beépített – 
mentőmellény viselése ajánlott. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a lebegtető eszköz, és hogy a gázpatron ép-e. 
A felfújható mentőmellényben mindig van beépített biztonsági heveder, ami lehetővé teszi, hogy gyorsan a biztosítókötélhez 
csatlakoztassa.

BIZTOSÍTÓKÖTÉL
Viseljen biztosítókötelet, amelyet akár egy csúszógyűrűvel csatlakoztathat a fedélzet teljes hosszán végigfutó felső dróthoz. Ideális 
megoldás, ha a felső drót egy motormegszakítóhoz csatlakozik, és így a drótra nehezedő nagy terhelés leállítja a motort.

HAJÓLÉTRA
A tatra rögzített létra vagy kötélhágcsó, amelyet egy rögzítőkötéllel lehet a mellvédről lehúzni, lehetővé teszi, hogy vízbe esés esetén 
vissza tudjon mászni a fedélzetre.

EPIRB ÉS SZEMÉLYI HELYMEGHATÁROZÓ (PLB)
Ha a hajón van vészhelyzetjelző rádió-irányadó (EPIRB), ez biztosítja, hogy amennyiben a hajó felborul vagy elsüllyed, automatikus 
vészhívás leadására kerüljön sor, amely a hajó helyét is továbbítja. A testen viselhető személyi helymeghatározó segítségével könnyebb 
Önt megtalálni a vízben, ez segíti a kutatást és mentést.

GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY EPIRB- VAGY PLB-KÉSZÜLÉKE REGISZTRÁLVA VAN

VEZÉRLŐK
Rendelkezzen olyan kiegészítő hajóvezérlővel, amely olyan helyen is elérhető, ahonnan a fedélzetről is tudja irányítani a hajót. 
Biztosítsa, hogy a csörlő/vontatókötél vezérlője könnyen elérhető legyen, és fontolja meg további vészleállító beépítését.

BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
Gondoskodjon a biztonsági berendezések jó állapotáról és könnyű hozzáférhetőségéről.

MUNKATERÜLET
A munkaterületről távolítson el mindent, ami botlást vagy elesést okozhat.

KÉS
Legyen Önnél kés, amellyel szükség esetén könnyen kiszabadíthatja magát.

IDŐJÁRÁSI VISZONYOK
Kihajózás előtt és az út során rendszeresen ellenőrizze az időjárás-előrejelzést.

RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓ
 � A kikötő elhagyása előtt ellenőrizze rádióját, és tájékoztassa szándékairól a helyi parti rádióállomást: hol fog halászni, és várhatóan 

mikor tér vissza a kikötőbe.
 � Az út során rendszeresen kommunikáljon a parti rádióállomással és a helyi hajókkal.
 � Mindig tájékoztasson egy szárazföldön tartózkodó személyt arról, hová megy és mikor fog visszatérni.

KARBANTARTÁS
Gondosan tartsa karban hajóját, mert nem engedhet meg magának egy esetleges üzemzavart. Az élete múlik ezen!

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
Gondosan vizsgálja meg a hajóját, és keresse meg a módját, hogy biztonságosabbá tegye.

Lásd a kapcsolódó eseményt a IV. modulban: 14. Egyedül halászik?



II. modul • A személyzet

TEGYE 
BIZTONSÁGOSABBÁ!

1. MINDENKI FELEL A BIZTONSÁGÉRT

2. KÉPZÉS

3. SZEMPONTOK ÉS HATÁSKÖRÖK

3.1. FIATALOK

3.2. NYELVI ÉS KULTURÁLIS PROBLÉMÁK

4. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

5. SZEMÉLYI LEBEGTETŐ ESZKÖZÖK

6. ZAJ

7. NAPVÉDELEM ÉS KISZÁRADÁS

8. HIDEG

9. EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁK

10. STRESSZ ÉS KIMERÜLTSÉG

11. IZOM- ÉS CSONTRENDSZERI RENDELLENESSÉGEK

12. CSÚSZÁS, BOTLÁS, ELESÉS...

13. A FOGÁS KEZELÉSE

14. A FOGÁS FELDOLGOZÁSA

15. VEGYI ÉS BIOLÓGIAI VESZÉLYEK

16. ORVOSI VIZSGÁLAT

17. SÉRÜLÉS ÉS BETEGSÉG BEJELENTÉSE
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1. MINDENKI FELEL A BIZTONSÁGÉRT

EGY BIZTONSÁGOSABB KULTÚRA FELÉ

VÁLTOZTASSUK MEG A VESZÉLYHEZ VALÓ HOZZÁÁLLÁSUNKAT
A személyzet állhat egyetlen, önállóan dolgozó személyből, de akár öt-hat tagból is. Mindegy, hogy egy 
vagy több emberről van szó, alapvető fontosságú, hogy rendelkezzenek a biztonságos munkavégzéshez 
szükséges tudással és tapasztalattal saját és mások biztonsága, valamint más hajók biztonsága 
érdekében.
A halászat a legveszélyesebb gazdasági ágazat, ahol a halálozási ráta 30-szor magasabb, mint a 
szokásos dolgozó népesség körében. A halászoknak meg kell változtatniuk a hozzáállásukat arról, hogy 
„De hát mindig ilyen veszélyes volt!” arra, hogy „biztonságosabbá tudom tenni”.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Vízbefulladás a fedélzetről való kinyúlás közben vagy a halászeszköz által történő elsodrás, illetve a fedélzetre csapó hullám miatt 
történő vízbe esés következtében.

 � Vízbefulladás a hajóra történő beszállás közben.
 � A hajó túlterhelése vagy túlhúzása, miközben a személy megpróbálja a tengerfenékbe akadt halászeszközt kiszabadítani.
 � Vízbefulladás a hajó elárasztása következtében.
 � Gép vagy halászeszköz által okozott halál vagy sérülés.
 � Csúszás, botlás és zuhanás.
 � A kézi tehermozgatásból eredő hátsérülések.
 � A hal kezeléséből eredő sérülések/betegség.
 � Nagy zajszintnek való kitettségből eredő halláskárosodás.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � A fedélzeten történő munkavégzéskor megfelelő személyi lebegtető eszköz viselése.
 � Képzések az alábbi témakörökben:

 y tengeri túlélés;
 y tűzoltás;
 y elsősegélynyújtás;
 y egészségvédelmi és biztonsági felvilágosítás;
 y kézi tehermozgatás.

 � A halászat veszélyeihez való hozzáállás megváltoztatása: ne fogadjuk el a veszélyt, hanem határozottan igyekezzünk tenni ellene.
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2. KÉPZÉS

TARTSON EMLÉKEZTETŐ KÉPZÉST!

„A KÉPZÉSEN TANULTAK MEGMENTETTÉK AZ ÉLETEMET!”
A legtöbb országban van képzési lehetőség, és erősen ajánlott, hogy a halászok az alábbiakban felsorolt 
tanfolyamokon részt vegyenek. Ezek a tanfolyamok gyakorlati jellegűek, és nagyon megéri részt 
venni rajtuk, mivel olyan tudást biztosítanak, amellyel elsajátítható a biztonságos munkavégzés és a 
vészhelyzetekkel való megbirkózás képessége.

A TANFOLYAMOK

Tengeri túlélés
Ez a tanfolyam létfontosságú minden halász számára.
Még azelőtt el kell végezni, hogy Ön betenné a lábát a hajóra, mivel ez a tanfolyam teljes egészében az Ön túléléséről szól.
Gyakorlati tanfolyam, amelynek egy része vízben zajlik (általában úszómedencében), hogy a résztvevők ténylegesen 
megtapasztalják, milyen a mentőmellény viselése, és milyen nehéz beszállni egy mentőtutajba.
A tanfolyamon azt is megtanulják, hogy hogyan fordítsák meg a mentőtutajt, ha fejjel lefelé fújódik fel, és mit kell tenni a 
mentőtutajba való beszállás után.
Szó esik a kihűlés és a hidegsokk veszélyéről, és hogy mi a teendő vízbe esés esetén.

Tűzoltás
A tengeren keletkezett tüzet Önnek kell eloltania! És ismernie kell ennek módját.
A tanfolyam tájékoztatást nyújt a tűzről és annak alapvető elemeiről: a tüzelőanyagról, a hőről és a levegőről, és hogy ezt 
hogyan lehet felhasználni a tűz elleni küzdelemben.
Teendők tűz esetén, a tűz elszigetelésének módja, a motortérben keletkezett tűzzel kapcsolatos teendők, valamint a tűzoltó 
készülékek használata és típusai.
A résztvevők megbeszélik a tűzvédelmet, és gyakorlati tapasztalatot is szereznek a tűzoltó készülékek eredményes 
használatáról, hogy különböző típusú tüzeket is el tudjanak oltani.

Elsősegélynyújtás
Ennek az alapképzésnek köszönhetően Ön helyesen tud majd eljárni, ha valaki megsérül vagy megbetegszik a tengeren.
A képzés kitér az elsősegélykészletre, arra, hogy miként kell rádión segítséget kérni, mit kell feltétlenül ellenőrizni eszméletlen 
sérült esetén, és hogyan kell újraélesztést végezni.

Egészségvédelmi és biztonsági felvilágosítás
A tanfolyamon megbeszélik a halászattal kapcsolatos eseményeket, hogyan következett be a váratlan esemény, és mit lehet 
tenni a helyzet kezelése érdekében.
A résztvevők tanulnak a stabilitásról, a hajó terheléséről, valamint a fedélzeten lévő víz és hal szabadfelület-hatásáról.
A fenékvízszintjelző fontossága a vízbetörésre való figyelmeztetés érdekében, és a kockázatértékelés elvégzésének módja.
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3. SZEMPONTOK ÉS HATÁSKÖRÖK

TEGYE BIZTONSÁGOSABBÁ!

„A HALÁSZHAJÓN NINCS HELY OLYANOK SZÁMÁRA, AKIK NEM TUDJÁK, MIT 
CSINÁLNAK”
Az emberek eltérő képességekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek, és fontos, hogy ezt a hajó 
üzemeltetésekor figyelembe vegyék.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

II-1. Műveletek egy halászhajón (Saba Nordstrom © Európai Unió)

 � Kevés tapasztalattal rendelkező fiatal személy.
 � Korlátozott fizikai erővel bíró fiatal vagy idős 

személy.
 � Olyan személy, aki nem ismeri a hajót vagy a 

halászati módszert.
 � Fogyatékossággal élő személy.
 � Nyelvi akadály.
 � Kimerültség.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � A jogszabályok nagy része engedélyezi 18 év alatti személyeknek, hogy dolgozzanak, ez azonban a halászat esetében nem 
tanácsos. Értékelést kell végezni a fiatalabb személyeknél annak azonosítása érdekében, hogy esetükben mely biztonsági 
rendelkezések szükségesek.

 � Hasonlóképpen a valamilyen fogyatékossággal élő személy esetében is el kell végezni az értékelést, hogy megállapítsák, milyen 
saját igények vagy korlátozások vonatkoznak rájuk. Fogyatékosság alatt értjük például a rossz hallást vagy valamely végtag 
korlátozott használatát.

 � A nyelvi akadály nem jelenthet gondot a szokásos halászati tevékenység során, de vészhelyzetben akár életveszélyes is lehet.
 � Vészhelyzeti gyakorlatokat kell végezni, hogy a személyzet tagjai megtanulják, mi a feladatuk.
 � Győződjön meg róla, hogy mindenki eleget pihen.
 � A hozzáértés több módon is megszerezhető:

 y Munkahelyi képzés tapasztalt és hozzáértő személy mellett és felügyeletével.
 y Iskolában, főiskolán és egyesületeknél tartott képzésen.
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3.1. FIATALOK

FIGYELJEN ODA RÁJUK!

VÁLLALJON FELELŐSSÉGET A FIATALOK BIZTONSÁGÁÉRT!
A halászat gyakran családi vállalkozás, ahol a fiú- és időnként a lánygyermek is követi az apját.
Ha egy fiatal az iskolai szünetben elkíséri az apját (a hajóparancsnokot) egy hajós kirándulásra, az 
elfogadható, amennyiben az összes szükséges biztonsági óvintézkedést megtették. Ide tartozik a fiatal 
személy felügyelete, és annak biztosítása, hogy a nyitott fedélzeten vagy szükség esetén mindig viseljen 
megfelelő személyi lebegtető eszközt. Olyan helyzetekben azonban, amikor fiatalok dolgoznak a hajón, 
különös odafigyelés szükséges.

MÉRLEGELENDŐ SZEMPONTOK
Fiatal személy foglalkoztatása kapcsán különböző tényezők merülnek fel, amelyeknek meg kell felelni. Nagyon fontos, hogy 
ellenőrizze a fiatal személyek foglalkoztatására vonatkozó nemzeti jogszabályokat, ugyanis az egyes országokban eltérő 
szabályok lehetnek érvényben.
A következő fontos lépéseket kell megtennie:

 y Mielőtt a fiatal személy kihajózik a tengerre, nyújtson számára tengeri túlélőképzést.
 y Kihajózása előtt értékelje a fiatal személyt érintő lehetséges kockázatokat. Az értékelésben figyelembe kell vennie a 

tudás, a tapasztalat, a fizikai és lelki erő lehetséges hiányát.
 y Gondoskodjon arról, hogy a fiatal személy az elvégzendő munkához megfelelő felszereléssel rendelkezzen.
 y Biztosítsa, hogy a fiatal személy megfelelő képzésben részesüljön, és hogy hatékony felügyelet alatt álljon.
 y Gondoskodjon a fiatal személy számára elegendő pihenőidőről.
 y Ne hagyja, hogy a fiatal személy olyan munkát végezzen, amelyet csak tapasztalt személy végezhet.
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3.2. NYELVI ÉS KULTURÁLIS PROBLÉMÁK

TOLERANCIA

TÜRELEM ÉS MEGÉRTÉS MINDENKI RÉSZÉRŐL
A migráns munkavállalókat sok európai országban alkalmazzák a halászhajók személyzeteként, mivel a 
hajóüzemeltetők nehezen találnak helyben, az adott ország állampolgárai közül olyan személyeket, akik 
hajlandóak lennének elvégezni a halászattal kapcsolatos fáradságos munkát.
A migráns munkavállalók foglalkoztatása előnyös a hajó üzemeltetője számára, mivel általában csak 
fix összegű fizetést kapnak, nem pedig a fogás egy részét, ahogyan azt egy helyi munkavállaló elvárná. 
A személyzet külföldi tagja valószínűleg a hajón lakik, ezért szállást sem kell neki fizetni. A migráns 
munkavállalók számára pedig azért előnyös ez a helyzet, mert a bérük sokkal magasabb, mint az 
hazájukban várható lenne. Általánosságban a személyzet külföldi tagjait szorgalmas, jó halászoknak 
tartják, de a nyelvi és kulturális akadályok gondot jelenthetnek.

SZOCIOLÓGIAI TÉNYEZŐK

Nyelv
A halászat gyakran ismétlődő rutinfeladatokból áll: a halászeszköz bedobása és visszahúzása, a hal zsigerelése és tárolása. 
Előfordulhat, hogy a külföldi munkavállaló nem beszéli a helyi nyelvet, de még így is hatékonyan tud dolgozni. Gondok 
adódhatnak, amikor a dolgok rosszra fordulnak, és különösen igaz ez a vészhelyzetekre, amikor a kommunikációs képesség 
hiánya életekbe kerülhet.
Nagyon fontos, hogy plakátok/jelzések kihelyezésével tájékoztassák a személyzetet a vészhelyzetben – például vízbe esés, 
tűz és a hajó elhagyása – követendő alapvető eljárásokról. Gyakorlat teszi a mestert – ezért tartson mentőgyakorlatokat, hogy 
minden érintett megtanulja, mit kell tennie. Vegye figyelembe, hogy mi minden történhet a halászeszközök használatakor. Adjon 
tanácsot, és mutassa meg a külföldi munkavállalónak, hogy veszélyes helyzetekben mit kell tennie.

Kulturális problémák
Az emberek mindenhol hajlamosak azt gondolni, hogy „mindenki úgy gondolkozik, mint mi”, de a valóságban a kulturális 
különbségek azt jelentik, hogy máshogy látjuk a dolgokat, ez pedig félreértésekhez vezethet.
Testbeszéd: A testbeszédet az egyes országokban eltérően értelmezhetik. Sokan a nemet fejrázással jelzik, egyes országokban 
azonban az áll felemelése jelenti ugyanezt. A szemkontaktus fontos, és egyes kultúrákban előnyben részesítik, a szemkontaktus 
hiányát pedig kitérésként értelmezhetik. Egyes latin és ázsiai országokban azonban a kitérő tekintet a tisztelet jele.
Hasonlóképpen egyes kultúrákban az emberek nem szívesen fognak kezet. A beszélgetés során az emberek hajlamosak egyfajta 
„személyes teret” adni a másiknak, és távolságot tartanak tőle. Bár más kultúrák különbözhetnek az Ön kultúrájától, ami igazán 
számít, az az, hogy tisztelje a sokszínűséget, és tanuljon meg együttműködni a közös cél érdekében.

II-1. Köszönés különböző nyelveken
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MÉRLEGELENDŐ SZEMPONTOK
A hajó sikeressége a csapatmunkán múlik, és a személyzet új tagjainak be kell illeszkedniük ebbe a csapatba. A migráns 
munkavállalókat alkalmazni kívánó hajóüzemeltetőknek az alábbi pontokat kell figyelembe venniük:

 � Az adott személy felvétele előtt győződjön meg róla, hogy beszéli-e a helyi nyelvet.
 � Ellenőrizze a képzettségét és a tapasztalatát. Részt vett az adott személy tengeri túlélőképzésben? Ha nem, Önnek kell 

gondoskodnia arról, hogy megkapja ezt a képzést, mielőtt kihajózik.
 � Biztosítsa, hogy megfelelő tengeri felszereléssel és egyéni védőeszközökkel rendelkezzen (kesztyű, védőcsizma stb., szükség 

szerint). Nagyon fontos: biztosítsa, hogy olyan személyi lebegtető eszközzel rendelkezzen, amely a célnak megfelel, jó 
állapotban van, és jól illik a munkavállalóra.

 � Tartson teljes körű biztonsági képzést, és végezzen gyakorlatokat annak érdekében, hogy a munkavállaló értse a 
vészhelyzeti eljárásokat.

 � Adjon elég időt neki, hogy hozzászokjon a halászeszköz kezeléséhez, és lehetőleg egy tapasztalt személyt állítson mellé 
egészen addig, amíg meg nem győződik róla, hogy a munkavállaló mind saját magára, mind pedig a többiekre nézve 
biztonságosan dolgozik.

 � Értékelje a munkavállaló képességeit, és a saját magára és másokra jelentett lehetséges kockázatokat. Ha az értékelés 
eredményeként további lépésekre van szükség, például továbbképzésre, nyelvoktatásra stb., haladéktalanul gondoskodjon 
e képzésekről.

A halászhajó zárt, elszigetelt világ, és ha a személyzet tagjai ennyire szoros kapcsolatban állnak egymással, létfontosságú, 
hogyan reagálnak egymásra.
Fontos, hogy mindannyian próbálják meg egymást megérteni, és legyenek tekintettel egymásra.
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4. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK HASZNÁLATA MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ

RENDELKEZZEN A MEGFELELŐ „TENGERI FELSZERELÉSSEL” ÉS VÉDŐESZKÖZZEL!
A személyzet tagjainak rendelkezniük kell a körülményeknek megfelelő ruházattal, valamint a kockázat 
jellegétől és a kockázatnak kitett testrésztől függő egyéni védőeszközzel.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

A következők ellen kell védelmet biztosítani:
 � tengervízpermet és a halászeszközből kicsapó víz;
 � hideg és meleg.

A következő testrészeknek kell védelmet biztosítani:
 � kéz, láb, fej, szem, sőt az egész test.

AZ ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEKHEZ SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK KÖZÉ TARTOZNAK AZ ALÁBBIAK

 � A vízhatlan ruházat alapvető fontosságú, mivel a halászeszközökről még nyugodt körülmények között is csöpög a víz.
 � Nagy hidegben ideális viselet az úszóképes termoruházat, amely a viselőjét a víz színén tartja, és vízbe esés esetén megóvja a 

hidegsokktól és a kihűléstől egyaránt.
 � A gumicsizma a halászok szokásos viselete, acélbetéttel kell rendelkeznie, hogy megvédje a lábujjakat, ha valami a lábra esik.
 � A hal és a halászeszközök kezeléséhez vízhatlan kesztyű viselése szükséges. A drótozást és hasonló műveleteket vastag 

bőrkesztyűben kell végezni.
 � Sisakot kell viselni, ha fennáll a fejsérülés veszélye.
 � Védőszemüveg vagy szemellenző viselése javasolt szemsérülés kockázata esetén.

II-2. Alapvető egyéni védőeszközök

SISAK

FÜLVÉDŐ

VÉDŐCSIZMA

VÉDŐSZEMÜVEG
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5. SZEMÉLYI LEBEGTETŐ ESZKÖZÖK

AZ ÉLETE MÚLIK RAJTA!

MARADJON ELÉG SOKÁIG A FELSZÍNEN AHHOZ, HOGY KI TUDJÁK MENTENI!
A MAIB adatai (1992–2006) szerint a kis halászhajókon a három leggyakoribb halálok:
a borulás (29%), ember a vízben (28%) és a vízbetörés/süllyedés (23%).
A halászok minden esetben megfulladtak, és ha megfelelő személyi lebegtető eszközt viseltek volna, sok 
életet lehetett volna megmenteni.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

Hogyan kerülhet az ember a vízbe?
 � a fedélzetről való kihajolás közben a hajóról a vízbe esett;
 � megcsúszott vagy megbotlott, és a hajóról a vízbe esett;
 � visszacsapó drót/kötél leütötte vagy magával rántotta;
 � a halászeszköz a hajóról a vízbe rántotta;
 � a hajó felborult vagy elsüllyedt;
 � a tenger a hajóról a vízbe sodorta.

Úszóképes eszközök segítsége nélkül az adott személy hamar kihűl, elfárad és vízbe fullad.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

Egyes országokban a jogszabályok a következőket írják elő:
 � A 15 méternél kisebb teljes hosszúságú kis hajókon a 

fedélzeten mindenkinek személyi lebegtető eszközt kell 
viselnie.

 � Függetlenül attól, hogy ez nemzeti jogszabályi előírás vagy 
sem, a megfelelő személyi lebegtető eszköz használata a 
leghatékonyabb intézkedés, amellyel javítható a biztonság.

 � Tanulmányok kimutatták, hogy vízbe esés esetén a személyi 
lebegtető eszköz használatával nő a túlélési esély.

 � A személyi lebegtető eszközök kiválasztásáról és 
karbantartásáról lásd a VI. modult.

Lásd a kapcsolódó eseményt a IV. modulban: 3. Ember a 
vízben (vízbe fulladás).

II-2. Automata mentőmellény (Jari Leskinen © Európai Unió)
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6. ZAJ

ÓVJA A FÜLÉT!

ÓVJA A HALLÁSÁT – HASZNÁLJON FÜLVÉDŐT!
A zaj olyan szennyezés, amely kihat az emberek testi és lelki jólétére. A 80 dB(A) feletti zajszintnek való 
rendszeres kitettség halláskárosodást okoz.
Eltarthat egy ideig, amíg ez nyilvánvalóvá válik, talán csak a nyugdíjba vonulás után, de a süketség 
állandósulhat.
Ha kiabálnia kell, hogy egy két méterre lévő személy meghallja Önt, vagy cseng a füle munka után, túl 
nagy a zaj.
A nagy zajszint, például ami a motortérben tapasztalható (110 dB(A) felett), csupán néhány perces 
expozíció után halláskárosodást okozhat (lásd az alábbi ábrákat).

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Ha a hajón a zajszint meghaladja a 80 dB(A)-t, a személyzet tagjai veszélyben vannak.
 � A zajkitettség időtartamai összeadódnak, és előfordulhat, hogy hosszú távon tartós halláskárosodást okoznak.
 � A leggyakoribb és legsúlyosabb következmény a visszafordíthatatlan halláskárosodás vagy a zaj által előidézett fülzúgás (fülfájás 

vagy fülcsengés).
 � Előfordulhat, hogy a személyzet nagyothalló tagjai nem teljesen értik a szóbeli utasításokat.

II-3. Zajos berendezések a hajón (Seafish, Egyesült Királyság)

Forrás: Zaj és a halászhajók, a Seafish 1988-as kiadványából.

HAJTÓMŰVEKHAJÓCSAVAR
SEBESSÉG-

VÁLTÓ

ZENE

RÁDIÓ (KOMMUNIKÁCIÓ)

ÁRAMFEJLESZTŐK

KIPUFOGÓ

ZAJ

HIDRAULIKUS 
SZIVATTYÚK

FEDÉLZETI GÉPEK 
ÉS HALÁSZESZKÖZÖK

HIDRAULIKUS 
RENDSZEREK ÉS CSÖVEK

TURBÓFELTÖLTŐ

FŐMOTORTLT-DOBOZSEGÉD-
SZIVATTYÚK
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II-4. Mi számít veszélyes zajszintnek?

140

110

80

80

50

40Hűtőgép
Gyenge
Eső
Mérsékelt

Ébresztőóra
Hangos
Porszívó
Nagyon hangos

Autóduda
Rendkívül hangos

Lövés hangja
Fájdalmas trauma

dB(A) szint

110 dB(A), 1 perc
105 dB(A), 5 perc

100 dB(A), 15 perc
95 dB(A), 50 perc
90 dB(A), 2 óra
85 dB(A), 8 óra

82 dB(A), 16 óra

Maximális expozíció
24 órán belül
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II-5. Jellemző zajszint a hajó egyes területein (Seafish)

90

90

95

115

100
75–83

75–83

100–110

75–83

75–90

Kabin

Motortér

Étkező

A bekarikázott számok a 17 hajón mért legmagasabb zajszintet mutatják, a Seafish 1988-as kiadványából.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Értékelje a hajón tapasztalható helyzetet: a kormányállásban, a lakóterekben és a munkaterületeken.
 � Ha magas a zajszint (80 dB(A) feletti), érdemes lehet egyszerű megoldásokat bevezetni, mint például védőburkolat, burkolat, 

szigetelés cseréje és fülvédők.
 � A legtöbb motortérben a zaj meghaladja a 110 dB(A)-t, ezért elengedhetetlen a fülvédő viselése.
 � A lehetséges zajforrásokat a hajó tervezése során érdemes figyelembe venni, amikor még választhatók olcsóbb megoldások is.
 � A hajóépítők, tengeri felügyelők és a berendezések beszállítói adhatnak Önnek megfelelő tanácsot.
 � Jelzéseket kell kihelyezni azokon a területeken, ahol a zajszint meghaladja a 85 dB(A)-t.
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7. NAPVÉDELEM ÉS KISZÁRADÁS

A BŐRRÁK MEGELŐZÉSE

KERÜLJE A NAPÉGÉST!
Ha órákig a fedélzeten dolgozik, a napsugár okozta magas ultraibolya (UV) sugárzásnak teheti ki magát, ami bőrkárosodást, hólyagokat, 
ráncosodást és hosszú távon akár bőrrákot is okozhat. Meleg évszakban a halászoknak a kiszáradás megelőzésére is különleges 
óvintézkedéseket kell tenniük.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

II-3. A bőr védelmének hiánya (Goran Kumric © Európai Unió)

 � A fehér bőrű embereket veszélyezteti a 
leginkább.

 � Világos, szeplős bőr, amely nem barnul, vagy 
barnulás előtt leég.

 � Anyajegyes bőr.
 � Vörös vagy világos haj.
 � Világos színű szem.
 � Nagy melegben bárki kiszáradhat.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � A legjobb védekezés a megfelelő ruházat viselése.
 � Olyan fejfedőt viseljen, amely leárnyékolja az arcát és nyakát.
 � A naptej is biztosít védelmet, de csak kellő mennyiségben alkalmazva, és ha 

megfelelő erősségű (SPF).
 � Vizsgálja meg a bőrét: az első intő jel gyakran csak egy apró elszíneződött 

folt, amely hetek múltán sem tűnik el.
 � Nézze meg, hogy nem változott-e meg az anyajegyek formája, vagy nem 

alakultak-e ki újak, különösen az orr és a szem körül, illetve a kézfejen. 
Külön figyelmet kell fordítani azokra az anyajegyekre, amelyek nőnek vagy 
megváltozott a külsejük.

 � Keresse fel orvosát e jelek felbukkanásakor.
 � Melegben mindenkinek sok vizet kell innia, nagy melegben pedig sótablettát 

is be kell venni.

II-4. Védve hideg, nap és fulladás ellen (Laurent Markovic © Európai Unió)
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8. HIDEG

TEGYE BIZTONSÁGOSABBÁ!

RENDKÍVÜLI HIDEGBEN KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VAN SZÜKSÉG
A nagy hidegben való munkavégzés sajátos problémákkal jár, és megfelelő ruházat szükséges. A test 
melegen tartása függ a hőmérséklettől, a szélerősségtől, a tenger hőmérsékletétől és a páratartalomtól. 
A hideg gyorsan csökkenti a munkaképességet.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Nedves ruházat.
 � Hideg fémmel való érintkezés.
 � Jeges szél.
 � Magas páratartalom.
 � Alkohol.
 � Táplálkozás hiánya.
 � Fagyás (orr, fül, orca, ujj, lábujj).
 � Kihűlés.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Viseljen megfelelő, réteges öltözetet – a ruha legyen laza, a külső réteg pedig legyen szél- és vízálló.
 � Ideális viselet az úszóképes termoruha.
 � Viseljen fejfedőt, például fülvédős kalapot, amely takarja az arc lehető legnagyobb részét.
 � Óvja kezét és lábfejét.
 � Ötujjas kesztyű helyett inkább egyujjas kesztyűt viseljen, és mindig legyen önnél tartalék arra az esetre, ha a kesztyű nedves lesz.
 � A felesleges izzadás elkerülése érdekében nyugodt tempóban dolgozzon.
 � Próbáljon meg rendszeres pihenőt tartani fűtött helyiségben, és vegye le a külső ruházatát.
 � Bőségesen fogyasszon meleg italt, de ne koffeint vagy alkoholt.
 � Óvja arcbőrét megfelelő bőrvédő krémmel.
 � Biztosítsa, hogy a fém fogantyúk és fogók szigetelve legyenek.

KIHŰLÉSES SÉRÜLT KEZELÉSE
 � A sérültet vigye meleg (de nem túl meleg), száraz helyiségbe, vegye le a hideg és nedves ruhát, és csavarja takaróba.
 � Ha az ujjat fagysérülés érte, mártsa langyos vízbe.
 � Az orrot, orcát és fület borítsa be tiszta kötszerrel.
 � Kínálja a sérültet meleg (nem forró) itallal.
 � A hólyagokat kiszúrni és a fagyott bőrt masszírozni tilos.
 � A sérüléseket meg kell mutatni orvosnak.
 � Ne adjon a sérültnek alkoholt.
 � A sérültet fekvő helyzetben szállítsa.
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9. EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁK

VIGYÁZZON MAGÁRA!

NE CSAK A HAJÓT, SAJÁT MAGÁT IS TARTSA KARBAN, HOGY NE KELLJEN 
„LESELEJTEZNI”!
A halászat nehéz, megterhelő munka, elvégzéséhez megfelelő fizikai erőnlét szükséges. Az évek során ez 
a munka kikezdi a szervezetet, ezért érdemes odafigyelni a test jelzéseire, és vigyázni magunkra.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Nem megfelelő ételek (főként bő olajban sült ételek) túlzott fogyasztása.
 � Túlevés.
 � Dohányzás.
 � Magas vérnyomás.
 � Alkohol, gyógyszerek és kábítószerek.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Táplálkozzon okosan, és gondoskodjon elegendő zöldség és gyümölcs 
fogyasztásáról.

 � Rendszeresen ellenőrizze testsúlyát, és szükséges esetén egyen 
kevesebbet, ne várja meg a túlsúly kialakulását.

 � Ha abbahagyja a dohányzást, tovább él, jobban fogja érezni magát, és 
még spórolhat is!

 � Járjon rendszeresen orvosi felülvizsgálatra, hogy időben értesüljön 
olyan problémákról, mint a magas vérnyomás kialakulása, mert így 
biztosíthatja, hogy az esetleges problémákat időben észrevegyék, 
diagnosztizálják és kezeljék.

 � Nem sok halász gondolna a tengeren az alkoholfogyasztásra, de 
fontos, hogy otthon is csak visszafogottan fogyasszon szeszes italt.

 � Ne fogyasszon kábítószert!

II-5. Táplálkozzon egészségesen! (Hélène Guillut)
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10. STRESSZ ÉS KIMERÜLTSÉG

TARTSON SZÜNETET!

A KIMERÜLTSÉG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BALESETI KOCKÁZATOT JELENT!
A kimerültség növeli a személyi sérülések kockázatát a fedélzeten dolgozók esetében, továbbá a balesetek 
és navigációs hibák egyik fő oka.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

A kimerültség kiváltó okai:
 � időkényszer;
 � túlzott stressz;
 � túl sok munka és elégtelen számú személyzet;
 � kevesebb mint hat óra megszakítás nélküli alvás;
 � az őrszolgálati beosztás és a motorzaj miatt hat óránál kevesebb minőségi alvás;
 � több napon át tartó, folyamatos szellemi vagy fizikai munka;
 � a műszakok közötti kevés pihenőidő;
 � nem megfelelő pihenés.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Legyen tisztában azzal, hogy a kimerültség hogyan hat Önre és személyzetére, és gondoskodjon megfelelő pihenésről.
 � A kimerültség következményei a halászatból kiesett időnél sokkal súlyosabbak is lehetnek!
 � A zene gyógyító hatással van a kimerültségre.
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11. IZOM- ÉS CSONTRENDSZERI RENDELLENESSÉGEK

HALLGASSON A TESTÉRE!

VIGYÁZZON A HÁTÁRA, NYAKÁRA, KARJÁRA, LÁBÁRA ÉS TÉRDÉRE!
A halláskárosodás után a derékfájás a leggyakoribb foglalkozási betegség a halászok körében. A térd- és 
nyakfájás, valamint a lábat és kart érintő problémák szintén gyakoriak.
Ennek következménye lehet a tartós fájdalom, a napi tevékenység végzésében való akadályoztatás, majd 
végül az is előfordulhat, hogy a halásznak abba kell hagynia a munkát.
A munkavégzés során felvett testhelyzetek és műveletek, ha sokat ismétli azokat a nap során és ez az 
évek számával megsokszorozódik, hatással lehetnek a csontokra és az izmokra.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

II-6. Megfelelő berendezések a kézi tehermozgatáshoz (Dominique Levieil © Európai 
Unió)

 � A nehéz rakomány ismételt kezelése vagy 
a hajlított hátú munkavégzési testhelyzet 
hátfájást eredményez.

 � Ha térden állva válogatja a fogást, az a térdére, 
a hajlított hát pedig a gerincre van hatással.

 � A halnak a hálóból, a horogról, illetve a csalizó 
zsinórról történő, ismétlődő eltávolítása a kézfej 
izmaiban vagy az inakban okozhat fájdalmat.

 � Ha órákig áll a kormánykeréknél vagy rezgő 
padlón, az vérkeringési problémákat okozhat.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Mérje fel az elvégzendő munkát, és csökkentse minimálisra a kézi tehermozgatást.
 � Kérje biztonsági és egészségvédelmi szakértő tanácsát.
 � Teher emelése közben kerülje a forgó mozgást.
 � Kerülje munkavégzés közben a térden állást és görnyedt testtartást:

 y A hal szortírozásához vagy zsigereléséhez állítson fel asztalokat.
 y Ha nem kerülhető el a térdelés, akkor használjon térdtámaszt (a térdnél szivaccsal kipárnázott vízálló ruha jobb, mint a 

rugalmasan rögzíthető térdtámasz).
 y Váltogassa a személyzet munkaállását, hogy elkerülhesse a túlzottan ismétlődő mozdulatokat.
 y A kormányállásban szereljen fel egy ülést a kormányosnak.
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12. CSÚSZÁS, BOTLÁS, ELESÉS...

SZÜNTESSE MEG A VESZÉLYT!

A CSÚSZÁS VAGY ESÉS MINDENKINEK ÁRTHAT!
A halászhajó zárt és zsúfolt hely. Olyan munkavégzési platform, amely folyamatosan mozgásban van, és 
gyakran csúszós.
Álljon proaktívan a biztonsághoz, és kerülje a kockázatokat, mérje fel azokat, amelyeket nem lehet 
elkerülni, a kockázatok ellen azok eredeténél küzdjön, és a veszélyest helyettesítse a nem veszélyessel 
vagy a kevésbé veszélyessel.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Akadályban történő megbotlás.
 � Megcsúszás a csúszós fedélzeten.
 � E botlások és csúszások következménye lehet:

 y magasból való leesés;
 y rázuhanás egy gépre;
 y hajóból a vízbe esés.

Ennek eredménye pedig sérülés vagy akár halál.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Táblákkal vagy egyéb akadályokkal fizikailag válassza el a munkaterületet a tárolóhelyektől.
 � Alkalmazzon csúszásmentesítést a munkaterületek fedélzetén.
 � Viseljen nem csúszós csizmát.
 � Ahol megoldható, szereljen fel kapaszkodókat.
 � Ne tároljon hálókat vagy zsinórokat a munkaterületen.
 � A fogás feldolgozásának végeztével rendszeresen mossa fel a fedélzetet.
 � Minden egyes zsigerelési munkaállomásnál legyen hulladékkezelő rendszer a belsőségek és egyéb hulladék számára.
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13. A FOGÁS KEZELÉSE

KÖNNYÍTSE MEG!

FIGYELJEN ODA A HÁTÁRA, ÉS LEGYEN TISZTÁBAN AZ EGYÉB VESZÉLYEKKEL!
Sok halász szenved hát- és derékfájástól, mivel nem megfelelő emelési technikákat alkalmaz, és/vagy túl 
sokat próbál meg emelni.
Egyéb problémák: alacsony mennyezetű munkaterületeken történő munkavégzés, gépekkel, például 
szállítószalaggal és emelőberendezéssel való munkavégzés, vagy a garnéla kezeléséhez használt vegyi 
anyagok és az általános biztonság a halraktárban.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Ismétlődő kézi tehermozgatás.
 � Nehéz teher emelése.
 � Elégtelen gépesítés.
 � Rossz munkaterület.
 � Megfelelő védőburkolat vagy vészkapcsoló 

nélküli szállítószalagok és emelőszerkezetek.
 � A garnélarákhoz használt antioxidáns okozta 

allergiás reakció.
 � Veszélyek a halraktárban.

II-7. Szervezéssel a könnyebb tehermozgatásért (Saba Nordstrom © Európai Unió)

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Mindenkit meg kell tanítani a helyes kézi tehermozgatási technikákra.
 � Adott esetben gépesítse a tehermozgatást, például szállítószalaggal vagy emelőberendezéssel.
 � Vizsgálja meg a fogás kezelésére használt területet, és számoljon fel minden felesleges akadályt.
 � Biztosítsa, hogy a fogás zsigerelése vagy szortírozása megfelelő munkamagasságban történjen, és hogy a személyzetet megfelelő 

háttámla vagy támasztó korlát védje a hajómozgástól.
 � Olyan kosarakat és dobozokat használjon, amelyek telepakolva sem túl nehezek.
 � Biztosítsa, hogy a szállítószalag és az emelőszerkezet megfelelő burkolattal rendelkezzen, hogy a ruházat ne akadhasson bele. 

Megfelelő helyen elhelyezett vészleállítót is érdemes felszerelni.
 � Gondoskodjon róla, hogy a használt vegyszerek esetében mindig betartsák a biztonsági óvintézkedéseket.
 � Biztosítsa, hogy a halraktár biztonságos legyen, és megfelelő biztonsági létrával legyen ellátva.
 � A padlón nincs akadály, sem hiányzó rács.
 � A világítás megfelelő, és gondoskodtak a halasládák rögzítéséről.
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14. A FOGÁS FELDOLGOZÁSA

KÉNYELMES MAGASSÁGBAN DOLGOZZON!

VÉDJE A KEZÉT, ÉS FIGYELJEN A TESTÉRE!
A halászatban a leggyakoribb sérülés a kéz megvágása, és mivel a legapróbb seb is könnyen 
elfertőződhet, komolyan kell venni.
Emellett az ismétlődő és tartósan kényelmetlen és furcsa testhelyzetben végzett zsigerelés súlyos 
panaszokat okozhat a kar, váll és térd esetében.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

II-8. Veszélyes munkavégzés kesztyű nélkül (Jaana Mettala © Európai Unió)

 � Éles kés használata kézvédő nélkül a hal 
zsigereléséhez.

 � A hideg időjárás növeli a kéz és az ujj 
megvágásának kockázatát.

 � A hal zsigerelése közbeni kényelmetlen 
testhelyzet következtében íngyulladás 
alakulhat ki a könyökben vagy a vállban, illetve 
csuklófájás.

 � A zsigerelést biztonságos és kényelmes 
helyzetben, lehetőleg állva kell végezni.

 � Egyes halfajok zsigerelése veszélyes lehet 
(vágás, szembe fröccsenés, allergia).

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Használjon megfelelő kézvédelmet (megfelelő típusú kesztyűt).
 � Módosítsa a munkavégzés sebességét, és rendszeresen tartson szünetet.
 � Biztosítsa, hogy a kések élesek és tiszták legyenek.
 � Használjon megfelelő kést és kesztyűt, amely szilárd fogást biztosít, és megóvja a vágásoktól.
 � Alakítson ki csúszásgátló felületeket ott, ahol a halászok állnak.
 � A zsigerelőasztal legyen állítható magasságú, hogy a személyzet eltérő magasságú tagjai számára megfelelő legyen.
 � Lehetőleg ne dolgozzon térdelve.

II-9. Biztonságos munkavégzés kesztyűben (Dominique Levieil  
© Európai Unió)
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15. VEGYI ÉS BIOLÓGIAI VESZÉLYEK

LEGYEN ELŐVIGYÁZATOS!

HAJÓFENÉK-TISZTÍTÓT VAGY MÁS VEGYSZERT HASZNÁL? 
OLVASSA EL A CÍMKÉT! NE HIGGYE, HOGY ELEGET TUD A BIZTONSÁGÁHOZ!
A hajó üzemeltetéséhez és karbantartásához vegyi anyagokat használunk, amelyek közül sok veszélyes 
is lehet. A gyártó köteles a termékhez biztonsági adatlapot mellékelni, amelyet Önnek figyelmesen el kell 
olvasnia.
A fedélzeti kémiai veszélyeken túl egyes halak és más tengeri élőlények biológiai veszélyt is jelenthetnek, 
mivel harapnak vagy mérgező a csípésük. Ezért viseljen kesztyűt, és szükséges esetén védje az arcát.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Nem megfelelő használat esetén a vegyi anyagok veszélyesek lehetnek:
 y a szemre;
 y a bőrre;
 y belélegzés esetén;
 y lenyelve;
 y a környezetre.

 � A vegyi anyagok hőt fejleszthetnek, az pedig tüzet okozhat.
 � Egyes tengeri fajok harapása és csípése mérgező lehet.
 � A halszálka vagy uszony okozta vágások vagy karcolások elfertőződhetnek.

IRRITÁLÓ VEGYI ANYAGOK
FIGYELEM!

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Olvassa el a címkéket, és készítsen listát vagy azonosítsa a veszélyes vegyi anyagokat, foglalja össze az óvintézkedéseket és a 
meghozandó intézkedéseket, tájékoztassa a személyzetet.

 � Kövesse az ajánlásokat, például a védőfelszerelésre vonatkozókat (kesztyű, szemüveg, maszk stb.).
 � Veszélyes vegyi anyagok külön tárolása.
 � Az eredeti csomagolástól eltérő tartályt fel kell címkézni.
 � Soha ne keverje össze a különböző vegyszereket.
 � Azonosítsa a mérges halfajokat, és viseljen védőkesztyűt, ha ilyen hallal dolgozik.
 � Minden őrszolgálat után mosakodjon meg szappannal és meleg vízzel.
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16. ORVOSI VIZSGÁLAT

MENJEN EL FELÜLVIZSGÁLATRA!

SAJÁT MAGÁT IS VEGYE BELE A KARBANTARTÁSI TERVE – ÖN KIEMELTEN FONTOS!
Rendszeres időközönként keresse fel orvosát...
Ha hazájában nincs erre jogi kötelezettség, akkor is tegye meg.
Megjegyzés: A munkavállalóknak jogukban áll rendszeres orvosi felülvizsgálatot igénybe venni, ha így 
kívánják (a Keretirányelv 14. cikkének (2) bekezdése).

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A halászat megterhelő munka, fizikai állóképessége romolhat, ha nem ellenőrzik gondosan.
 � A testsúly, a vérnyomás, a testi vagy szellemi egészség változása súlyosabb betegségre utalhat.
 � Önnek rendszeres ellenőrzésre és tanácsadásra van szüksége.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

Előfordulhat, hogy a nemzeti szabályozás nem ír elő rendszeres orvosi vizsgálatot, de még így is melegen ajánlott, mivel:
 � biztosítja, hogy Ön eléggé egészséges legyen a munka elvégzéséhez és a vészhelyzetek kezeléséhez;
 � csökkenti a tengeren történő megbetegedés kockázatát, ahol nem kaphat megfelelő kezelést;
 � a korai szakaszban diagnosztizált betegség jelenti a legjobb esélyt a hatásos kezelésre.

A 188. sz. ILO-egyezmény a halászok kötelező orvosi felülvizsgálatát javasolja.
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17. SÉRÜLÉS ÉS BETEGSÉG BEJELENTÉSE

ÉRTESÍTSEN VALAKIT!

A megelőzés a tapasztalatokon alapul, és a megelőzési szabályokért felelős személyeknek a következő 
információkra van szükségük:

 � balesetek, és azok részletes körülményei;
 � a halászati tevékenységgel összefüggő foglalkozási betegségek.

JOGI ELŐÍRÁSOK
 � A nemzeti jogszabályok értelmében kötelező bejelenteni azokat a munkahelyi sérüléseket, amelyek legalább egynapos 

munkahelyi hiányzással járnak. A bejelentést a munkáltató teszi a tengerészeti hatóság felé.
 � A foglalkozási megbetegedések bejelentése szintén kötelező a legtöbb országban.
 � E kötelezettségek képezik a megelőzés, egészségügyi ellátás és a szociális védelmi rendszerek alapján történő kártérítés 

alapját.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � A törvényi kötelezettségeken túl bármely foglalkozási sérülést be kell jelenteni – még akkor is, ha kár nem keletkezett – a részletes 
körülmények megadásával, statisztikai célokból és a jobb megelőzés érdekében.

 � Akkor is ajánlatos a foglalkozási megbetegedéseket bejelenteni a tengerészeti hatósághoz, ha az nem kötelező. Ha egy orvos 
tudomást szerez egy lehetséges foglalkozási megbetegedésről, köteles jelenteni azt a tengerészeti hatóságnak.

 � A megelőző intézkedések alapja a munkahelyi balesetekre és megbetegedésekre vonatkozó részletes ismeretek.
 � A sérülés vagy a megbetegedés hatásának bejelentése és részletes leírása lényeges lépés egy esemény nyilvántartásba vételéhez, 

valamint jogi/anyagi kártérítés igényléséhez.





III. modul • Halászati műveletek

ÉPÍTSEN BE 
VÉSZLEÁLLÍTÓKAT

1. VONÓHÁLÓS HALÁSZAT

1.1. A FESZÍTŐLAP KEZELÉSE

1.2. CSÖRLŐK, VONTATÓKÖTELEK, VONÓLÁNCOK

1.3. ZSÁKEMELŐ, HÁLÓCSÉVÉLŐ DOB ÉS EGYEBEK

2. CSAPDÁS HALÁSZAT

2.1. ELRENDEZÉS ÉS RENDSZER

2.2. A HALÁSZESZKÖZ BEDOBÁSA

2.3. A HALÁSZESZKÖZ BEHÚZÁSA

2.4. A CSÓNAKDARU BLOKKJA, KIÜRÍTÉS, CSALIZÁS ÉS A FOGÁS 

TÁROLÁSA

2.5. A LEGÚJABB FEJLESZTÉS

3. HÁLÓS/HOROGSOROS/ORSÓS HOROGSOROS HALÁSZAT

3.1. A HALÁSZESZKÖZÖK TÁROLÁSA ÉS A STABILITÁS

3.2. A HALÁSZHÁLÓ ÉS A HALÁSZZSINÓR BEDOBÁSA

3.3. BEHÚZÁS

3.4. A HAL ELTÁVOLÍTÁSA, CSALIVAL ELLÁTOTT HOROGSOR

3.5. ORSÓS ÉS MECHANIKUS RENDSZEREK

4. KOTRÓHÁLÓK ÉS MEREVÍTŐRUDAS VONÓHÁLÓK

4.1. STABILITÁS ÉS BIZTONSÁGI KIOLDÁS

4.2. CSÖRLŐK, VONTATÓKÖTELEK ÉS VONÓLÁNCOK

4.3. A HALÁSZESZKÖZ KEZELÉSE

5. ERSZÉNYES KERÍTŐHÁLÓ

5.1. SEGÉDHAJÓ

5.2. CSÖRLŐK, VONTATÓK, DARUK, KÖTELEK ÉS 

EMELŐBERENDEZÉSEK

5.3. A FOGÁS TÁROLÁSA, HAJÓSTABILITÁS ÉS SZABAD MOZGÁS 

A HAJÓN
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1. VONÓHÁLÓS HALÁSZAT

LEGYEN ELŐVIGYÁZATOS!

NEHÉZ HALÁSZESZKÖZ, NAGY TERHELÉS
A nehéz feszítőlapok és a nagy terhelés alatt álló vontatókötelek kezelése, a halászeszköz megfeszülése, 
a halászeszköz nehéz tengeri viszonyok közötti bedobása és visszahúzása: mindennek következtében a 
vonóhálós halászat potenciálisan igen veszélyes, és mindig nagyon körültekintőnek kell lenni.
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1.1. A FESZÍTŐLAP KEZELÉSE

AKADÁLYMENTESÍTÉS

NEHÉZ FESZÍTŐLAPOK, A HAJÓ RINGATÓZIK ÉS IMBOLYOG: A KAR ÉS KÉZ LEGYEN 
SZABADON!
A feszítőlapnak a bakdarunál történő felláncolásának megszervezését jól át kell gondolni, és a csörlő 
üzemeltetőjének meg kell győződnie arról, hogy a feszítőlapnál tartózkodó emberek félreálltak-e, mielőtt a 
csörlőt beindítja.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A kéz vagy a kar beszorul a feszítőlap és a hajó közé.
 � A kéz vagy a kar beszorul, amikor a lánc áthalad a nyíláson.
 � A feszítőlap befelé lendül, és megüti az ott tartózkodó személyt.
 � A csörlőt még azelőtt beindítják, hogy a „kutyaláncot” kezelő ember felszabadulna.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

FESZÍTŐLAP KEZELÉSE
Szükség esetén fellépő beépítésével gondoskodjon róla, hogy a feszítőlap a felszerelésekor könnyen elérhető legyen. Szereljen fel 
további kapaszkodót, magasabbra, hogy a magasan álló, nyújtózkodó személy ne zuhanjon a fedélzetről a tengerbe.

FELSZERELÉS
Kezét vagy karját ne dugja a nyílásba, csak akkor dobja át a láncot, ha a feszítőlapot biztosította.

BEFELÉ LENGŐ FESZÍTŐLAP
Előfordulhat, hogy a feszítőlap túl magasra emelkedett és visszacsapódott, megütve így a személyzet egy tagját? Egy biztonsági korlát 
ezt megakadályozhatta volna?

A CSÖRLŐ VEZÉRLŐJÉNEK HELYE
Fontos, hogy a csörlő üzemeltetője olyan helyen legyen, ahonnan látja, hogy a személyzetnek a feszítőlapot kezelő és más műveleteket 
végző tagjai félreálltak-e, mielőtt a csörlőt beindítja. Ha a csörlő kezelője nem látja a többi érintett személyt, egyértelmű jelzőrendszert 
kell kidolgozni.
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1.2. CSÖRLŐK, VONTATÓKÖTELEK, VONÓLÁNCOK

ELŐZZE MEG A SÉRÜLÉST!

A VÉDELEM NÉLKÜLI CSÖRLŐK ÉS VONTATÓKÖTELEK CSAK ARRA VÁRNAK, HOGY 
ÖN MEGCSÚSSZON ÉS ELESSEN
Egy egyszerű védőszerkezet, korlát vagy kapaszkodó megakadályozhatja, hogy a mozgó csörlőre vagy 
vontatókötélre zuhanjon.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A forgó csörlőre zuhanás.
 � A ruha beakad a vontatókötélbe, és berántja a tárcsába vagy csörlőbe.
 � Az elhasználódott alkatrészek meghibásodása sérülést vagy halált okoz.
 � A vonóhorog vagy a vontatókötél leesése sérülést vagy halált okoz.
 � Páros vonóhálós művelet közben a vontatókötél átadásából eredő sérülés.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

VÉDELEM NÉLKÜLI CSÖRLŐ
Gondoskodjon róla, hogy a csörlő kellő védelemmel rendelkezzen ahhoz, hogy a forgó csörlőnek nekieső ember biztonságban legyen. 
Akár a csörlő előtti egyszerű kapaszkodó is elég lehet ahhoz, hogy megakadályozza a súlyos vagy halálos sérülést.

MOZGÓ VONTATÓKÖTELEK
Védelem nélkül veszélyesek, mivel a kiszálkásodott drót beakadhat a személyzet vízhatlan ruhájába, és kezét vagy lábát a tárcsába 
ránthatja. A mozgó kötéllel való érintkezést akadályozó védőrács vagy védőkorlát megszüntetheti a kockázatot.

ELHASZNÁLÓDOTT ALKATRÉSZEK ÉS HALÁSZESZKÖZÖK
 � Figyeljen oda a csörlő megfelelő állapotára, legyen rajta vészleállító, jól működő vezérlés, fék, csatlakozó és terelő.
 � Biztosítsa, hogy a csörlő görgői, a fedélzeti csigák, függőblokkok és a szorítóbilincsek jó állapotban legyenek.
 � Az elhasználódott alkatrészek és szerelvények hirtelen meghibásodhatnak, ami balesetet okozhat.
 � Figyelem: az emelésre használt valamennyi eszközt be kell vizsgálni és „biztonságos üzemi terhelés” osztályozással ellátni, egy 

illetékes személynek pedig évente kell azt ellenőriznie.
Lásd az V. modult és a mellékleteket.

VONÓLÁNCOK
Biztosítsa, hogy a vontatási pont, a vontatóláncok/-drótok és a megállító láncok jó állapotban legyenek, és hogy a személyzet összes 
tagja tisztában legyen a teher továbbításának veszélyeivel, és ne akadályozza a munkát.

LEERESZTETT VONTATÓKÖTÉL
Ne álljon a fedélzeten fekvő leeresztett vontatókötélre, mert ha a megállító lánc megcsúszik, hirtelen megfeszülhet, és Önt a levegőbe 
vagy akár a vízbe dobhatja.

PÁROS VONÓHÁLÓS HALÁSZAT – A VONTATÓKÖTÉL ÁTADÁSA
 � Biztosítsa, hogy a dobókötél súlyozott vége párnázott legyen, hogy enyhítse a sérülés esélyét, amikor átdobják a partnerhajó 

személyzetének.
 � A személyzet csúszóhorgot kioldó tagjának tisztában kell lennie a csúszóhorog visszacsapódásának veszélyével.
 � A csúszóhorog felnyitásához hosszú rudat használjon.
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1.3. ZSÁKEMELŐ, HÁLÓCSÉVÉLŐ DOB ÉS EGYEBEK

ELŐZZE MEG A SÉRÜLÉST!

NE VÁLLALJON KOCKÁZATOT, MIKÖZBEN A FOGÁST A FEDÉLZETRE EMELI!
Kockázatokkal jár, ha kihajol, hogy csatlakoztassa a zsákemelő drótot és a zsákot a fedélzetre emelje, 
különösen, ha nehéz zsákokat emelnek a hajón, mivel ez csökkenti a hajó stabilitását.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Vízbe esés a fedélzetről való kihajolás közben.
 � Lengő zsák általi ütés.
 � A nehéz teher miatt a hajó felborulhat.
 � A hálócsévélő dob berántja a személyzet egy tagját.
 � A hajó szerkezeti változtatásai befolyásolják a stabilitást.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

AZ EMELŐHÁM BEAKASZTÁSA
 � Győződjön meg róla, hogy a személyzet tagja nincs veszélyben, amikor átnyúl a korláton, hogy beakassza az emelőhámot. 

Különböző változtatásokkal biztonságosabbá lehet tenni ezt a műveletet?
 � Biztonsági hevedert kell viselni, ha nem oldható meg, hogy ne kelljen messzire áthajolni a korlát felett.

ZSÁK EMELÉSE
Biztosítsa, hogy hatékonyan meg lehessen előzni a zsák veszélyes kilengését, és hogy a csörlő kezelője lássa a zsákot kezelő 
személyeket.

SÚLYOS TEHER
 � Ha nagy súlyú halfogást emelnek a fedélzetre, az veszélyeztetheti a hajó stabilitását, különösen, ha nehéz zsákot emelnek, 

miközben a hajó fedélzete meg van rakva hallal.
 � A halat a fedélzeten dobozokban vagy ládákban kell tárolni, hogy ne mozdulhasson el, és ne billentse meg a hajót.
 � A zsákvégen keletkező váratlanul nagy terhelés, például kő vagy iszap túlzott terhet róhat az emelődarura és a kötélzetre, ami 

miatt azok hirtelen eltörhetnek, sérülést okozva a személyzet tagjainál. Ha nehéz súlyt próbálnak a fedélzetre emelni, annak 
következtében a hajó felborulhat, ezért ha kétségei vannak, a hálót inkább vágják fel a teher kiengedésére.

HÁLÓCSÉVÉLŐ DOBOK
A hálócsévélő dob vezérlőjét irányító személynek látnia kell a személyzetnek a hálót kezelő tagjait, hogy szükség esetén azonnal 
leállíthassa a dobot. Ha ez nem megoldható, plusz szabályzót vagy vészleállítót kell a hálócsévélő dob közelében felszerelni.

STABILITÁS
Ha az olyan berendezéseket, mint a hálócsévélő dob és az erőemelő, a hajó megrendelése után szerelik be, ellenőrzéseket kell végezni 
annak érdekében, hogy a hajó stabilitása ne sérüljön.

Lásd a kapcsolódó eseményt a IV. modulban: 8. Lengő zsák általi ütés (fejsérülés) és  
9. A hálócsévélő dobba való berántás (karsérülés).
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2. CSAPDÁS HALÁSZAT

AKADÁLYMENTESÍTÉS

NE ZUHANJON A VÍZBE A CSAPDÁKKAL EGYÜTT!
A csapdás halászat a kis hajók körében igen népszerű módszerré vált, azonban a kötélbe tekeredés vagy a 
csapda általi ütés kockázata azt is jelenti, hogy a személyzet tagjai számára ez igen veszélyes.
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2.1. ELRENDEZÉS ÉS RENDSZER

FŐ A BIZTONSÁG!

A LEGBIZTONSÁGOSABB ELRENDEZÉS ÁLTALÁBAN A LEGHATÉKONYABB IS
Gondolja át, hogyan szervezhetné meg úgy hajóján a csapdás halászatot, hogy a személyzet 
biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A személyzet tagja beleakad a kötélbe, és az a vízbe rántja.
 � Rákcsapda okozta ütés.
 � Több csapdát nem a megfelelő sorrendben húznak ki, ami veszélyezteti a személyzetet.
 � A hajó túlterhelt, és elsüllyed vagy felborul.
 � A halász egymaga dolgozik.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

A HAJÓ ELRENDEZÉSE
 � Biztosítsa, hogy a hajó elrendezése lehetővé tegye a rákcsapdákkal/kosarakkal való biztonságos és hatékony munkavégzést. 

Keressen esetleges gubancokat, amelyeken a kötél vagy a rákcsapdák bedobáskor megakadhatnak.
 � Hogy csökkentse annak veszélyét, hogy a személyzet tagjai beleakadjanak a kötélbe, fontolja meg annak lehetőségét, hogy egy 

akadállyal távol tartsa a kötelet attól a területtől, ahol a személyzet a rákcsapdákat kezeli.
 � Fontolja meg egy jobb elrendezés lehetőségét, hogy a rákcsapdákat közvetlenül a fedélzetről, csapóajtón vagy bedobórámpán 

keresztül dobják be a vízbe, miközben a személyzet az útból biztonságosan félreállva, felkészülten várakozik.
Lásd a következő oldalakon a legújabb fejlesztéseket.

CSAPDÁK SZÁMA
Az egyes zsinórokon található csapdák számát az alapján állapították meg, hogy hány csapdát lehet könnyen és biztonságosan 
feldolgozni a hajón rendelkezésre álló fedélzeti téren? Jelentősen növelné a biztonságot, ha az egy zsinórra jutó csapdák számát 
csökkentenék, és inkább több zsinórt dobnának be?

A CSAPDÁK TÁROLÁSA
 � Gondoskodjon róla, hogy a csapdákat oly módon tárolják a bedobásukra felkészülve, hogy a hajó jelentős mozgásakor ne essenek a 

vízbe, és a bedobás sorrendjét ne tévesszék el.
 � Van egyértelmű rendszere azon csapdák megjelölésének, amelyek kimaradtak a sorból, és amelyeket bedobás előtt javítás céljából 

félreraktak?

STABILITÁS
 � Vegye figyelembe a hajó stabilitását, különösen, ha a csapdákat új területen helyezi el vagy új területről szedi össze, mivel nagyon 

csábító a lehető legtöbb rákcsapdát szállítani.
 � Ha magasan egymásra rakodva szállítja a rákcsapdákat és jelentős súlyú kötelet szállít a fedélzeten, az komoly hatással van a hajó 

stabilitására és a szabadoldalra.
 � A súlyosan megterhelt hajó nyugodt körülmények között stabilnak tűnhet, de a körülmények gyorsan változhatnak: a hajó egy kevés 

vizet vesz fel vagy a halászeszközök elmozdulnak, ez pedig borulást okozhat!

A HALÁSZ EGYMAGA DOLGOZIK
Tartsa szem előtt saját biztonságát, amikor azon gondolkozik, hogy hány rákcsapdával tud dolgozni.

Az egyedül végzett halászattal kapcsolatban lásd: I. modul, 18. fejezet: Önálló munkavégzés.
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2.2. A HALÁSZESZKÖZ BEDOBÁSA

AKADÁLYMENTESÍTÉS

A RÁKCSAPDÁK BEDOBÁSA IGEN VESZÉLYES, NAGYON ÓVATOSNAK KELL LENNIE
Próbálja meg a személyzetet távol tartani a kötelektől, és ideális esetben használjon önbedobó rendszert.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Az eszköz a vízbe rántja, és megfullad.
 � A láb köré tekeredő kötél eltöri a lábát.
 � Rákcsapda okozta ütés.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

CSELEKVÉSI TERV
Rendelkezzen egyértelmű cselekvési tervvel arról, hogy ki milyen feladatot végez.

BEDOBÁSSAL KAPCSOLATOS VÉSZHELYZET
 � A személyzet tagjainak és Önnek egyaránt figyelembe kell vennie az esetlegesen előforduló vészhelyzeteket, valamint azt, hogy 

ilyen esetben mit kell tenni.
 � Győződjön meg róla, hogy mindenki visel személyi lebegtető eszközt és kést, hogy ki tudják szabadítani magukat a kötélből.

HA MINDENKI KÉSZEN ÁLL
Miután jó messzire bedobták a jelzőbóját és a vontatókötelét, győződjön meg róla, hogy mindenki felkészült a horgony bedobására.

TARTSÁK TÁVOL
Tartsák távol az emberek hátától és lábától a köteleket, amikor a rákcsapdákat a korláton átemelik.

BEDOBÁSI SEBESSÉG
A bedobási sebesség kismértékű csökkentése enyhítené a személyzetre nehezedő nyomást, és sokkal biztonságosabbá tenné a 
bedobást?

Lásd a kapcsolódó eseményt a IV. modulban: 6. Kötélhajlatba szorulás, csapdás halászat (lábsérülés).
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2.3. A HALÁSZESZKÖZ BEHÚZÁSA

ELŐZZE MEG A SÉRÜLÉST!

A HALÁSZESZKÖZ BEHÚZÁSA REPETITÍV, KÖNNYŰ A KONCENTRÁCIÓT ELVESZÍTENI, 
EKKOR A KEZÉT BECSÍPHETI A VONTATÓ KÖRÜLI KÖTÉL

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A kéz a vontatókötélbe szorul, ujjak elvesztése.
 � A vontatókötél az oldalára rántja a hajót.
 � A vontatókötél megállítása sikertelen, a kezelőjét megüti a horgony vagy a rákcsapda.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

V-KEREKES VONTATÓBERENDEZÉS
 � Gondoskodjon róla, hogy a csigák jó állapotban legyenek, és hogy megfelelő szögből lehessen megfogni a kötelet, biztosítva, hogy 

nem fog hirtelen visszahúzni, veszélybe sodorva a személyzetet.
 � A kidobószerkezetnek a helyén kell lennie ahhoz, hogy a csigák V-profiljából kidobódjon a kötél.
 � V-profilú vontatóberendezés kidobószerkezet nélküli üzemeltetése igen veszélyes, mivel körbetekeredhet a kötél, és a kötelet kezelő 

személy kezét a vontatóberendezéstől a csigába húzhatja.

JÁRGÁNYOS VONTATÓBERENDEZÉS
 � Nagyon óvatosan kell használni, mert a feltekeredő kötél a gépkezelő kezét hirtelen a dobba ránthatja.
 � Nagyon fontos lelassítani, hogy az egyes talpallóköteleket a dob köré igazítsák, és a gépkezelőnek meg kell győződnie arról, hogy a 

dob körüli kötélbe nem akadt-e be ruházat vagy mandzsetta.
 � Az ilyen típusú vontatóberendezést inkább a sokkal biztonságosabb V-kerekes típusúval érdemes helyettesíteni.

TÖBBKEREKES VONTATÓBERENDEZÉS
Nagyon óvatosnak kell lenni, amikor a talpallóköteleket a csiga köré igazítják, és a gépkezelőnek oda kell figyelnie, hogy a ruhája ne 
szoruljon a csiga köré tekert kötél alá.

A VONTATÓ VEZÉRLŐJE
 � A vontatóberendezés vezérlőjének jó állapotban és a kezelője számára könnyen elérhető helyen kell lennie.
 � A vezérlő fölé szerelt védőburkolattal biztosítsa, hogy a vezérlőt ne lehessen véletlenül beindítani, illetve hogy a halászeszköz ne 

akadhasson bele.
 � A megállít-elindít üzemmódú vezérlők helyett inkább sebességszabályozós vezérlőket kell beszerelni.

VONTATÓERŐ
 � A túlzott vontatóerő következtében egy kis hajó könnyen felborulhat, ha a rákcsapdák a tengerfenéken egymásba akadnak.
 � Ellenőrizze a vontatóberendezés hidraulikája kioldó szelepének beállítását, és csökkentse az erőkifejtést annyira, hogy hatékonyan 

tudja vontatni a rákcsapdafüzért, de ne veszélyeztesse a hajót.

SOHA NE HAGYJA A VONTATÓBERENDEZÉST FELÜGYELET NÉLKÜL
Felmerülhet, hogy felügyelet nélkül hagyják a vontatóberendezést egyéb feladatok elvégzése céljából, különösen hosszú horgonyos 
vontatókötelek behúzásakor. Időnként a személyzet tagja már túl későn ér vissza ahhoz, hogy megakadályozza, hogy a horgony/súly 
eltalálja a csónakdarut, és ahogyan a vezérlő felé nyúl, a horgony/súly átlendül, és fejen találja.
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2.4. A CSÓNAKDARU BLOKKJA, KIÜRÍTÉS, CSALIZÁS ÉS A FOGÁS TÁROLÁSA

VIGYÁZZON A HÁTÁRA!

MINDEN EGYES MUNKANAPON TÖBB TONNÁNYI RÁKCSAPDÁT FOG FELEMELNI, 
ÉS AHHOZ, HOGY A TESTÉNEK ESÉLYT ADJON, HELYESEN KELL KEZELNIE ŐKET
A rákcsapdák mozgatásakor igyekezzen elkerülni, hogy előrehajolva és elfordulva nyúljon értük. 
A rákcsapdát a mellkashoz közel tartsa, miközben a hát egyenes marad, a lerakáshoz pedig guggoljon le.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A hát és a felső végtag sérülése az ismételt kézi tehermozgatás következtében.
 � A hajó felborulhat, ha a tárolók feltöltődnek vízzel vagy elmozdulnak.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

CSÓNAKDARUÁLLVÁNY
 � Biztosítsa, hogy jó állapotban legyen, és úgy legyen felszerelve, hogy a rákcsapdákat minimális kézi erőkifejtéssel és anélkül 

lehessen a fedélzetre vontatni, hogy a személyzet tagjának túlságosan előre kelljen dőlnie, kihajolnia és minden egyes csapdát 
kézzel átemelnie a korláton.

 � A kötelet még akkor is szilárdan kell tartania, ha a hajó erősen billeg. A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően egy széles, nagy 
átmérőjű, a mellvédkorlátra szerelt henger segíti a rákcsapdák fedélzetre húzását.

 � A csapdákat kézi emelés nélkül lehet a fedélzetre vontatni, így a vontatás művelete biztonságosabbá és hatékonyabbá vált.
Lásd a következő oldalt.

KIÜRÍTÉS ÉS A CSALI KIHELYEZÉSE
A csapdákat kényelmes munkavégzési magasságba kell helyezni a fogás eltávolításához és a csali újbóli elhelyezéséhez, minimális 
emelés és előrehajolás szükségességével, ahogyan a rákcsapda a csónakdaru-állványtól/görgőtől a bedobásra kész, egymásra 
helyezett pozícióba kerül.

A FOGÁS FEDÉLZETEN TÖRTÉNŐ TÁROLÁSA
 � Kis hajókon a kagylóféléket gyakran a fedélzeten található dobozokban vagy kosarakban tárolják. Oda kell figyelni rá, hogy a 

tárolóedények zord időjárás esetén ne mozdulhassanak el, és ne zárják el a vízlefolyó nyílásokat.
 � A tárolóedényeket le kell fedni, mivel a viharos tengeren könnyen megtelhetnek vízzel, és a hajó borulását okozhatják.
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2.5. A LEGÚJABB FEJLESZTÉS

FŐ A BIZTONSÁG!

A LEGÚJABB FEJLESZTÉS KÖVETKEZTÉBEN JAVUL A BIZTONSÁG
A legújabb fejlesztések közé tartozik, hogy kaput szerelnek a hajó fartükrére, amelynek segítségével a 
csapdákat közvetlenül a fedélzetről dobhatják be. A bedobás megkezdése előtt a jelzőbója vontatókötelét 
eltávolítják, és egy horgonyhoz csatlakoztatják, amelyet a tat fölött egy rögzítőkötéllel működtetett 
reteszről lógatnak le.
A rákcsapda-füzér végét a horgonyhoz erősítik, és a személyzet összes tagja előrébb lép, hogy kitérjen 
a csapdák és a kötél útjából. A rögzítőkötelet az elülső pozícióból elhúzzák, így kiengedik a horgonyt, a 
csapdákat pedig egymás után áthúzzák a kapun, be a tengerbe.
Egy másik fejlesztés, hogy széles, nagy átmérőjű görgőt szerelnek a korlátra, így a csapdákat kézi emelés 
nélkül lehet a fedélzetre vontatni. Függőleges görgők tartják a kötelet a fő vízszintes görgő felett, és a 
csapdákat közvetlenül egy asztalra vontatják, kiürítés és a csali újbóli kihelyezése céljából.

III-1. 9,8 m-es hajó elrendezése rákcsapdagörgővel és oldalfali kapuval (a következő alapján: Seafish, Egyesült Királyság)

Bedobásra kész kosarak 
egymásra rakodása

Vontató-
berendezés

Görgő

Asztal

Vezérlőszelep

Csalitartó

Fartükörbe 
vágott ajtó
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3. HÁLÓS/HOROGSOROS/ORSÓS HOROGSOROS HALÁSZAT

ELŐZZE MEG A SÉRÜLÉST!

NE AKADJON A HÁLÓBA VAGY A HORGONYBA!
A hálós halászattal, horogsoros halászattal és az orsós horogsoros halászattal kapcsolatos kockázatok 
hasonlóak, bár vannak az egyes módszerekre vonatkozó sajátos kockázatok is.
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3.1. A HALÁSZESZKÖZÖK TÁROLÁSA ÉS A STABILITÁS

NE TERHELJE TÚL A HAJÓT!

A FEDÉLZETEN TÁROLT HALÁSZESZKÖZÖK HÁTRÁNYOSAN BEFOLYÁSOLJÁK 
A STABILITÁST
A kis hajók könnyen túlterhelhetők, és így „fejnehézzé” válhatnak.
Figyeljen oda a terhelésre.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A fedélzeten tárolt halászeszközök következtében a hajó fejnehézzé válhat, elégtelen stabilitással.
 � A fedélzeten tárolt halászeszközök eltömhetik a vízlefolyó nyílásokat, és így a víz nem tud gyorsan távozni a hajóról.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

HÁLÓ/ZSINÓR TÁROLÁSA
 � Ha a hálók/zsinórok tárolásához kosarakat vagy teknőket használnak, győződjön meg róla, hogy ezeket biztonságosan rögzítették a 

fedélzeten, hogy a viharos tengeren ne csúszkáljanak, mert az csökkenti a hajó stabilitását.
 � A kosaraknak vagy teknőknek megfelelő vízelvezető lyukakkal kell rendelkezniük, és a fedelüket rögzíteni kell, ami megakadályozza, 

hogy hirtelen megteljenek vízzel, és emiatt a hajó felboruljon.

JELZŐBÓJA ÉS HORGONY ELHELYEZÉSE
 � Biztosítsa, hogy olyan helyzetben tárolják ezeket, ahol a személyzet tagjai könnyen, a megbotlás és elesés veszélye nélkül elérhetik.
 � Gondoskodjon róla, hogy ne akadályozzák a kormányállásból a kilátást.

VÍZLEFOLYÓ NYÍLÁSOK
 � Gondoskodjon róla, hogy a fedélzeten található tárgyak ne akadályozzák a vízlefolyó nyílásokat.
 � A nehéz tárgyakat a fedélzet alatt kell tárolni.
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3.2. A HALÁSZHÁLÓ ÉS A HALÁSZZSINÓR BEDOBÁSA

NE ESSEN CSAPDÁBA!

A HÁLÓK ÉS HORGOK BEDOBÁSA VESZÉLYES LEHET
A finom monofil hálók könnyen beleakadnak a ruházatba, karórába, gyűrűbe stb., és a vízbe ránthatják. 
A horgok nyilvánvaló veszélyt jelentenek, ezért nagy gondossággal kell eljárni.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A háló beakad a ruházatba vagy egyéb tárgyakba, és a személyzet tagját a vízbe rántja.
 � A személyzet tagja a hálón áll, beleakad a hálóba, és a háló magával rántja a vízbe.
 � A horog beleakad a személyzet egy tagjába, és leszakítja a húsát vagy belefúródik a csontjába, sőt akár magával is ránthatja a 

vízbe.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � Vegye le a karóráját vagy ékszereit, és viseljen megfelelő kesztyűt.
 � Gondoskodjon róla, hogy a ruházaton ne legyenek olyan pontok, amelyekbe a halászeszköz beleakadhat.
 � Olyan személyi lebegtető eszközt viseljen, amely jól illeszkedik, és nincsenek rajta nyilvánvaló beakadási pontok. Távolítsa el az 

útból a rögzítőkötél záróvégét.
 � Éles késsel könnyen elvágható a halászeszköz, ha valaki beleakad a hálószembe vagy a horogba.
 � A hálón állva: a hálókat inkább kosárból érdemes bedobni, nem pedig egy fedélzeti ládából dolgozni, mivel a hálóra nem lehet 

ráállni.
 � Bedobó csúszda: a bedobás kevésbé jár a beakadás kockázatával, mivel a hálókat függőlegesen emelik fel, nem pedig végighúzzák.
 � Kézi bedobás: horogsoros zsinórnál kerülendő. Sokkal biztonságosabb a csalival ellátott horgokat a zsinórtekercseken elhelyezni, és 

bedobó csúszdát használni vagy a zsinórokat bedobópálcával kiemelni a kosárból.
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3.3. BEHÚZÁS

ELŐZZE MEG A SÉRÜLÉST!

EGY MEGFELELŐ VONTATÓBERENDEZÉS HATÉKONYABB ÉS BIZTONSÁGOSABB
Biztosítsa, hogy a vontatóberendezés megfeleljen az Ön műveleteinek, és jó állapotban legyen.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Kéz vagy kar beszorul a vontatóberendezésbe.
 � A visszacsapódó halászeszköz sérülést okoz a személyzet tagjainál.
 � A halászeszköz végigsöpör a fedélzeten.
 � A vezérlő nem működik.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

HÁLÓVONTATÓ
Többféle hálóvontató létezik, az egyszerű forgódobos megoldástól egészen az összetett, több dobból álló vagy szállítószalag-jellegű 
vontatókig. Nagyon fontos, hogy a védőburkolatot ne távolítsák el, mert az védi a személyzet tagjait.

HALÁSZKÖTÉL-VONTATÓBERENDEZÉS
Jellemzően V-profilú kerekes vagy többkerekes vontatóberendezést használnak. A V-profilú esetében fontos, hogy a kidobószerkezet 
a helyén és jó állapotban legyen, máskülönben a zsinór nem ugrik le a tárcsáról, és körbetekeredve visszaránthatja a zsinórt, amivel 
súlyosan veszélyezteti a személyzetet.

VISSZARÁNTÁS
Hálós és horogsoros halászat esetében, ha a halászeszköz hirtelen visszaránt, az sérülést okozhat a személyzet körében. Alapvető 
fontosságú, hogy a vontatóberendezés jó állapotban legyen, és hogy a halászeszközt ne húzzák vissza véletlenül.

KÖTÉLVEZETŐ
Ha a hálók vagy zsinórok fedélzetre emeléséhez kötélvezetőt vagy függőblokkot használnak, jó erősen meg kell tartania a 
halászeszközt még akkor is, ha a hajó hevesen ring, egyéb esetben a halászeszköz oldalra csúszhat a fedélzeten, veszélybe sodorva 
a személyzetet. Ha nem kötélvezetőt használnak, a vontatóberendezésnek képesnek kell lennie arra, hogy könnyen kövesse a 
halászeszköz mozgását.

VEZÉRLŐK
 � A vontatóberendezés vezérlőjének jó állapotban és a kezelője számára könnyen elérhető helyen kell lennie. Biztosítsa, hogy a 

vezérlőt ne lehessen véletlenül beindítani, illetve hogy a halászeszköz ne akadhasson bele.
 � A megállít-elindít üzemmódú vezérlők helyett inkább sebességszabályozós vezérlőket kell beszerelni.
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3.4. A HAL ELTÁVOLÍTÁSA, CSALIVAL ELLÁTOTT HOROGSOR

RENDSZERESEN TARTSON PIHENŐT!

AZ ISMÉTLŐDŐ FELADATOK IGEN UNALMASAK TUDNAK LENNI
Izom- és csontrendszeri sérüléseket okozhatnak azok a feladatok, amelyek során ujjaival és csuklójával 
folyamatosan meg kell tartania és mozgatnia kell a halászeszközt.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A halnak a hálószemek közül való eltávolítása következtében kialakuló izom- és csontrendszeri sérülések.
 � A lebegő horgok okozta arc- és szemsérülések.
 � A csali horogra helyezéséből adódó izom- és csontrendszeri sérülések.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

HAL ELTÁVOLÍTÁSA
A hal hálóból vagy horogról való eltávolítása szakértelmet igénylő feladat, amelynek során az ujjakat fogásra és mozgatásra 
használják. Ha ezt naponta több ezerszer megismétlik, felmerül az izom- és csontrendszeri sérülések kockázata. Ajánlott rendszeresen 
szünetet tartani, és az egyes feladatok esetében rotálni a személyzet tagjait.

HOROGKITÉPŐ
Ha fennáll a szem- vagy arcsérülés veszélye a horogkitépő tárcsába 
beakadó és a fonál elszakadásakor nagy sebességgel kirepülő horgok 
miatt, arcvédő maszkot kell viselni.

CSALI HOROGSORON TÖRTÉNŐ 
ELHELYEZÉSE
Az ujjakkal és csuklóval végzett intenzív munka következtében fennáll 
az izom- és csontrendszeri sérülések veszélye. Ajánlott gyakran rövid 
szünetet tartani, kényelmes helyzetben dolgozni, kerülni a görnyedt 
testhelyzetet, és a kezet rendszeres időközönként meleg vízbe mártani. 
A csali okozta fertőzések elkerülése érdekében alaposan mosson kezet.

III-1. Hal kezelése (Dimitrios Damalas © Európai Unió)
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3.5. ORSÓS ÉS MECHANIKUS RENDSZEREK

ELŐZZE MEG A SÉRÜLÉST!

A GÉPEK VESZÉLYT JELENTHETNEK, VIGYÁZZON A HOROGGAL ELLÁTOTT 
GÉPEKKEL!

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Horog okozta sérülés.
 � Izom- és csontrendszeri sérülés.
 � Gép okozta sérülés.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

ORSÓS BERENDEZÉSEK
 � Biztosítsa, hogy az orsós tárcsák vagy kézi orsók biztonságosan, olyan magasságban legyenek rögzítve, ami lehetővé teszi a 

személyzet számára, hogy azokat kényelmesen és biztonságosan üzemeltesse.
 � A fedélzeten vagy hajóperemen áthaladó csalik és horgok nyilvánvaló veszélyt jelentenek a személyzet tagjaira.
 � Ahol megoldható, védőkorlátot vagy akadályt kell felszerelni.
 � Az elektromos orsócsévélőket olyan leállító vezérlővel kell ellátni, amely a csévélőt üzemeltető személy számára könnyen elérhető.

GÉPESÍTETT/ELEKTRONIKUS RENDSZEREK
 � A gépesített elektronikus orsós rendszereket csak olyan személy használhatja, aki részt vett az ilyen berendezések biztonságos 

használatához szükséges képzésen.
 � Használat közben védőburkolatot kell használni, és a berendezést tisztítás vagy karbantartás közben el kell különíteni az 

áramforrástól.

GÉPESÍTETT HOROGSOROS HALÁSZAT
 � Ez lehet egy akármilyen csalizót alkalmazó egyszerű rendszer vagy teljesen gépesített rendszer, amely a horgot precíziós 

felcsalizógéppel csalizza fel, behúzza és eltávolítja a halat, letisztítja és bedobás céljából tárolósínekre helyezi a horgot.
 � Egyszerű rendszer vagy sem, elengedhetetlen, hogy a személyzet teljesen képzett legyen annak üzemeltetését, tisztítását illetően, 

valamint az esetleges veszélyekkel kapcsolatban.
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4. KOTRÓHÁLÓK ÉS MEREVÍTŐRUDAS VONÓHÁLÓK

ÜGYELJEN A HAJÓ STABILITÁSÁRA!

FEKTESSEN NAGY GONDOT AZ EGYENSÚLY ÉS A STABILITÁS MEGŐRZÉSÉRE!
A kotrást és a vonóhálós halászatot azért közösen tárgyaljuk, mert mindkét módszer hajódaru segítségével 
emeli a halászeszközt a vízbe, majd a nehéz halászeszközöket a hajó mindkét oldalán vontatja. (Kivéve 
azokat a hajókat, amelyek hátsó bakdaruról működtetik a kotróhálókat vagy a merevítőrudas vonóhálókat.)
Az ilyen jellegű halászatnál súlyos szempont a hajó stabilitása. A halászeszköz súlya jelentős, és nagyon 
kell ügyelni arra, hogy a hajót egyensúlyban tartsák.
Probléma adódhat, ha a kotróhálót vagy a sima hálót kövek nehezítik el, vagy ha a halászeszköz a 
tengerfenéken megszorul. Alapvető fontosságú, hogy a hajót ne terhelje egyenetlenül túl nagy súly.

III-2. Kotróhálós hajó (Sara Monteiro © Európai Unió)
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4.1. STABILITÁS ÉS BIZTONSÁGI KIOLDÁS

ÜGYELJEN A HAJÓ STABILITÁSÁRA!

ELLENŐRIZZE A STABILITÁST ÉS BIZTONSÁGI KIOLDÁST!
A stabilitást minősített tengerészeti mérnöknek kell ellenőriznie, amikor a hajót először szerelik fel 
kotróhálós vagy merevítőrudas vonóhálós halászat céljából.
A nem megfelelő stabilitás boruláshoz vezethet.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

STABILITÁS
A merevítőrudas vonóhálós halászat vagy a kotróhálós halászat során nehéz halászeszközöket kell hajódaruval felemelni, aminek 
következtében nagy átforduló erő hat a hajóra. Alapvető fontosságú, hogy a stabilitást megfelelően ellenőrizzék, amikor a hajót az ilyen 
halászati módszerekre felkészítik. A hajóért felelős valamennyi személynek tisztában kell lennie az egyenetlen terhelés veszélyeivel, 
valamint annak szükségességével, hogy a hajó ne legyen terheletlen állapotban a halászeszköz használatakor.

BIZTONSÁGI KIOLDÓBERENDEZÉSEK
Hogy csökkentsék a veszélyt olyan helyzetben, amikor a halászeszköz megszorul a tengerfenéken, a hajódarukat kioldóberendezéssel 
kell felszerelni, amely a terhelést a hajódaru végéről a hajó oldalára viszi át. Az ilyen berendezések általában a hajódaru 
vontatóblokkját egy dróton keresztül a mellvédkorláthoz engedik ki, és így a hajóra nehezedő potenciális borulási erőkar jelentősen 
csökken.

A TENGERFENÉKEN ÖSSZETEKEREDETT HALÁSZESZKÖZ
 � Amikor megpróbálja kiszabadítani az összetekeredett halászeszközt, gondoskodjon róla, hogy minden személy tisztában legyen 

annak veszélyével, hogy az egyenetlen terhelés eredményeként a hajó felborulhat.
 � Mentőmellényt kell viselni, a nyílásokat és ajtókat be kell zárni, és értesíteni kell a parti őrséget.
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4.2. CSÖRLŐK, VONTATÓKÖTELEK ÉS VONÓLÁNCOK

SZERELJEN FEL VÉDŐKORLÁTOKAT!

FŐ A BIZTONSÁG!
Szereljen fel védőkorlátokat vagy akadályokat, cserélje le az elhasználódott alkatrészeket, és biztosítsa, 
hogy a csörlő üzemeltetője lássa, mi történik.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A személyzet egy tagja forgó csörlőre zuhan, vagy a vontatókötélbe gabalyodik, és kezét vagy lábát berántja a tárcsa.
 � Az elhasználódott alkatrész meghibásodása sérülést vagy halált okoz.
 � A csörlőt még azelőtt üzemeltetni kezdik, hogy a személyzet tagja ellépett volna onnan, ami sérülést vagy halált okoz.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

VÉDELEM NÉLKÜLI CSÖRLŐ/MOZGÓ KÖTÉL
 � Gondoskodjon róla, hogy a csörlő kellő védelemmel rendelkezzen ahhoz, hogy a mozgó csörlőnek nekieső ember biztonságban 

legyen. Akár a csörlő előtti egyszerű kapaszkodó is elég lehet ahhoz, hogy megakadályozza a súlyos vagy halálos sérülést.
 � Védelem nélkül a vontatókötél veszélyes, mivel a kiszálkásodott drót beakadhat a személyzet vízhatlan ruhájába, és kezét vagy 

lábát a tárcsába ránthatja.
 � A mozgó kötéllel való érintkezést akadályozó védőrács vagy védőkorlát megszüntetheti a kockázatot.

ELHASZNÁLÓDOTT ALKATRÉSZEK ÉS HALÁSZESZKÖZÖK
Figyeljen oda a csörlő megfelelő állapotára, legyen rajta hatásos VÉSZLEÁLLÍTÓ, jól működő vezérlés, fék, csatlakozó és terelő. 
Biztosítsa, hogy a csörlő görgői, a csigák, a hajódaruk, a tartókötelek, a függőblokkok, a szorítóbilincsek és a vontatókötelek jó 
állapotban legyenek. Az elhasználódott alkatrészek és szerelvények hirtelen meghibásodhatnak, ami balesetet okozhat.

Megjegyzés:  az emelésre használt valamennyi eszközt be kell vizsgálni és „biztonságos üzemi terhelés” osztályozással 
ellátni, valamint egy illetékes személynek évente kell azt ellenőriznie. (Lásd a VI. modult.) Jelzésekkel kell megjeleníteni a 

mozgás irányát.

A CSÖRLŐ VEZÉRLŐJÉNEK HELYE
 � Fontos, hogy a csörlő üzemeltetője olyan helyen legyen, ahonnan látja, hogy a személyzetnek a merevítőrudas vonóhálót/kotróhálót 

kezelő és más műveleteket végző tagjai félreálltak-e, mielőtt a csörlőt beindítja. Ha a csörlő kezelője nem látja a többi érintett 
személyt, egyértelmű jelzőrendszert kell kidolgozni.

 � A csörlő vezérlőjét védőburkolattal kell ellátni, és védeni kell a véletlenszerű bekapcsolás ellen, például ha kötél/háló vagy egy 
személy ruházata beleakad.
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4.3. A HALÁSZESZKÖZ KEZELÉSE

AKADÁLYMENTESÍTÉS

A NEHÉZ HALÁSZESZKÖZÖKET TARTSA SZEMMEL, ÉS NE HAJOLJON KI TÚL 
MESSZIRE
A személyzet biztonsága érdekében a nehéz halászeszközöket mindig szemmel kell tartani. Legyen óvatos, 
ha kihajol a fedélzetről.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A személyzet tagját eltalálja a lengő vagy 
csúszó nehéz halászeszköz.

 � Vízbe esés a fedélzetről való kihajolás közben.
 � Lengő zsák vagy kotróháló általi ütés.
 � A nehéz terhelés miatt fennáll a hajó 

borulásának kockázata.

III-3. A halászeszköz kezelése (Laurent Markovic © Európai Unió)

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

RÖGZÍTÉS
 � Gondoskodjon a merevítőrudak/kotróhálók rögzítésének hatékony módjáról, hogy megakadályozza a nehéz halászeszközök 

kilengését, elgurulását vagy a fedélzeten való átcsúszását, ami a személyzet tagjainak sérülését okozhatja.
 � A halászeszközt elmozdulás ellen rögzítse, hogy a személyzet tagjai a javításokat a sérülés veszélye nélkül végezhessék el.

AZ EMELŐHÁM BEAKASZTÁSA
 � Győződjön meg róla, hogy a személyzet tagja nincs veszélyben, amikor átnyúl a korláton, hogy beakassza az emelőhámot. 

Különböző változásokkal biztonságosabbá lehet tenni ezt a műveletet?
 � Biztonsági hevedert kell viselni, ha nem oldható meg, hogy ne kelljen messzire áthajolni a korlát felett.

ZSÁK/KOTRÓHÁLÓ EMELÉSE
 � Biztosítsa, hogy hatékony eszközzel meg lehessen akadályozni, hogy a zsák/kotróháló kilengjen, és veszélyeztesse a személyzetet, 

amikor kiürítés céljából felemelik.

TÚLZOTT TERHELÉS
 � Észre fogja venni, ha a vonóhálók/kotróhálók túl nagy terhet tartalmaznak (iszapot vagy követ stb.)? A nagy terhelés következtében 

előfordulhat, hogy a hajódaru meghibásodik, és a személyzet tagjainak sérülését okozza. Ha nehéz súlyt próbálnak a fedélzetre 
emelni, megszűnhet a stabilitás, és fennáll a borulás kockázata.

 � Különleges körültekintés szükséges, a személyzet tagjait pedig arra kell utasítani, hogy nehéz teher felemelésekor álljanak félre.
Lásd a kapcsolódó eseményt a IV. modulban: 11. Kotróháló ürítése, túl messzire hajolt! (vízbe esés).
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5. ERSZÉNYES KERÍTŐHÁLÓ

GONDOLJON A BIZTONSÁGRA!

NAGY HÁLÓ, NAGY FOGÁS, NAGY KOCKÁZAT!
A nyílt vízi fajok kifogására használt erszényes kerítőháló azzal a kockázattal jár, hogy a hálóban 
található halmennyiség veszélybe sodorhatja a hajót. A nagy mennyiségű halat tartalmazó nagy méretű 
háló mozgatása és a vontatással kapcsolatos terhelések a személyzet tagjai számára valódi veszélyt 
jelentenek.

Lásd a kapcsolódó eseményt a IV. modulban: 4. Nagyobb nyereségre törekvés (borulás).

III-4. Erszényes kerítőhálós hajó (Sara Monteiro © Európai Unió)
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5.1. SEGÉDHAJÓ

LEGYEN ELŐVIGYÁZATOS!

A SEGÉDHAJÓN VÉGZETT MŰVELETEK VESZÉLYESEK
A hajó vízre bocsátása és kiemelése minden érintett számára veszélyes lehet, és a hajót irányító 
személyzet veszélyben van akkor, amikor a segédhajóra átszáll vagy onnan visszajön. Ezenkívül egy ilyen 
kis hajó számára a tengeri körülmények is nyilvánvaló veszélyt jelentenek.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Elszakadó vagy blokkokba beakadó drótkötelek/kötelek a segédhajó vízre bocsátása vagy a hajóra való visszaemelése közben 
sérülést okozhatnak.

 � A segédhajóra való átszállás vagy az onnan való visszaszállás közben a vízbe esik.
 � A tengeri viszonyok miatt felborul a segédhajó.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � A hajót megfelelően fel kell szerelni ahhoz, hogy biztonságosan el lehessen végezni a segédhajó vízre bocsátását és 
visszaemelését. A csörlőket, bakdarukat és az összes drótkötelet, kötelet, csigát, blokkot stb. jó állapotban kell megőrizni.

 � A segédhajóra történő biztonságos be- és kiszállás elősegítéséhez megfelelő platform vagy létra szükséges, amely lehetővé teszi a 
személyzet tagjai számára a hajóra történő biztonságos be- és kilépést.

 � A segédhajón megfelelő magasságban kapaszkodót vagy korlátot kell felszerelni, amely lehetővé teszi az érintett személy számára, 
hogy egyensúlyát visszanyerje.

 � Amikor valaki a segédhajóra beszáll vagy arról kiszáll, a kormányállásban dolgozó és a segédhajón tartózkodó személyeknek 
körültekintően oda kell figyelniük arra, hogy ha a személy elesik, azonnal intézkedjenek.

 � A hajó fedélzetén dolgozó valamennyi személynek és különösen a segédhajóval kapcsolatban álló személyeknek személyi 
lebegtető eszközt kell viselniük.

 � A hajó és a segédhajó között rádiós kommunikációnak kell fennállnia.
 � A segédhajót úszóképes rekeszekkel kell felszerelni annak érdekében, hogy akkor se süllyedjen el, ha elárasztja a víz.

III-5. Erszényes kerítőhálós hajó segédhajóval (Jean-Noël Druon © Európai Unió)
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5.2. CSÖRLŐK, VONTATÓK, DARUK, KÖTELEK ÉS EMELŐBERENDEZÉSEK

LEGYEN NAGYON ELŐVIGYÁZATOS!

VONTATÁSI ÉS EMELÉSI MŰVELETEK
A csörlőkkel, vontatóberendezésekkel, darukkal stb. végzett műveletek általánosságban súlyos munkahelyi 
balesetek okozói lehetnek. Az erszényes kerítőhálós műveleteknél a mozgatott halmennyiség – amikor a 
hálóból kiszedik és a tárolóedényekben a kirakodáskor – növeli e balesetek valószínűségét.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � A terhelés alatt elszakadó kötelek vagy emelőeszközök visszacsapnak, és személyi sérülést okoznak.
 � A csörlőbe vagy vontatóberendezésbe beszoruló kötelek elszakadnak.
 � A tárcsák, vontatóberendezések vagy görgők berántják a személy ruháját vagy végtagját.
 � Emelés közben lezuhan a teher, a személyzet tagjainak halálát vagy sérülését okozva.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

KARBANTARTÁS
 � Az összes berendezést és kötelet rendszeresen ellenőrizni kell, és jó állapotban kell tartani.
 � A kopott köteleket le kell cserélni.
 � A napfénynek kitett köteleket rendszeresen kell ellenőrizni, és szükség esetén le kell cserélni.
 � Biztosítsa, hogy az összes emelőberendezés megfeleljen az emelni kívánt tehernek (lásd a VI. modul munkaeszközökről szóló 

részét).

A HAJÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
 � Szereljen fel korlátokat vagy akadályokat a szükséges helyekre, hogy megakadályozza, hogy az emberek ráessenek a mozgó 

kötélre/drótkötélre vagy berendezésre.
 � Szereljen fel önszabályozó szorítózsinór-vontatót, hogy elkerülje annak veszélyét, hogy a személyzet egy tagja beleakadjon a 

vontatóberendezésbe.
 � Ha a felszáradó görgőket a mellvédtől eltávolodva emelik fel, az csökkenti a személyzet tagjaira gyakorolt veszélyt.
 � Szereljen fel intercomrendszert a kormányállás és a fedélzeten található kritikus helyek közötti jó minőségű kommunikáció 

elősegítésére.
 � Vészleállító vezérlők a fedélzeten a fedélzeti gépekhez.
 � Vészleállító vezérlők a fedélzeti gépekhez a kormányállásban.
 � Szereljen be fokozatos sebességszabályozást biztosító vezérlőelemeket, amelyek nem csupán ki- és bekapcsolásra jók.

SZEMÉLYZETI RENDELKEZÉSEK
 � A fedélzeti munkavégzéshez viseljen személyi lebegtető eszközt.
 � Viseljen megfelelő egyéni védőeszközt: vízhatlan ruházatot, kesztyűt, csizmát és sisakot.
 � Ne viseljen ékszert (láncot, fülbevalót, karórát stb.), mert az beakadhat a hálóba.
 � Ha Ön egy műveletben közvetlenül nem vesz részt, álljon félre.
 � Ne álljon függő teher alá.
 � Ne akadályozza a csörlő vagy daru üzemeltetőjét a kilátásban.
 � Figyeljen oda a történésekre, mert ha elkalandozik, az halálos következményekkel is járhat.
 � Győződjön meg róla, hogy érti az esetlegesen alkalmazott kézjeleket.
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5.3. A FOGÁS TÁROLÁSA, HAJÓSTABILITÁS ÉS SZABAD MOZGÁS A HAJÓN

NE TERHELJE TÚL A HAJÓT!

ELLENŐRIZZE A STABILITÁST ÉS A VÍZLEFOLYÓ NYÍLÁSOKAT!
Előfordulhat, hogy nagy mennyiségű halat fognak ki és tárolnak, ez pedig elfoglalhatja a hajón az összes 
rendelkezésre álló helyet. Létfontosságú, hogy figyelembe vegyék a hajó stabilitását és a személyzet 
tagjainak biztonságát, akiknek a mozgását a hajón súlyosan korlátozzák a halasládák és tárolóedények.

VESZÉLYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

 � Túlterhelés, csökken a hajó szabadoldala, és a hajó 
felborul.

 � A fedélzeten található halmennyiség szabadfelületként 
viselkedik, és a hajó felborul.

 � A tárolóedények nincsenek megfelelően elhelyezve és 
rögzítve, és a hajó felborul.

 � A személyzet szabad mozgása korlátozott: csúszás, 
botlás, elesés.

 � A személyzetnek a tárolóedény fedelén álló tagjai a 
mellvéd korlátjának védelmi vonala fölé kerülnek.

 � Nincs megfelelő világítás a fedélzet összes területén.
III-6. Sok a hal, de mi a helyzet a stabilitással? (Sara Monteiro © Európai Unió)

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

 � A hajóparancsnoknak tisztában kell lennie a hajó hordképességével a hajó stabilitására nézve, és nem szabad túlterhelnie a hajót. 
Ha nem áll rendelkezésre biztonságos üzemeltetési előzmény, a stabilitást meg kell vizsgálni.

 � Ha a hordképesség kiegészítését vagy új tárolási módszert – például tartályok alkalmazását – tervezik, stabilitásértékelést kell 
végezni annak ellenőrzésére, hogy a hajó stabil marad-e.

 � A fedélzeti ládákat rekeszekre kell felosztani, hogy elkerüljék, hogy a halmennyiség szabadfelületként működjön. Hasonlóképpen a 
halraktárnak is rekeszes felosztásúnak kell lennie.

 � A tárolóedényeket biztonságosan kell elhelyezni ahhoz, hogy ne csússzanak el, és ne okozzák a hajó borulását.
 � Biztonságos haladási útvonalakat kell biztosítani a személyzet számára, hogy hozzáférhessenek a hajó alapvető területeihez.
 � Ha a személyzet a korlát vonalánál magasabban áll, biztosítókötelet kell kifeszíteni.
 � Minden területen kellő világítást kell biztosítani.

III-7. Ládában tárolt hal (Themistoklis Papaioannou © Európai Unió)





IV. modul • Valódi esetek

NE A SAJÁT 
KÁRÁN 

TANULJON!

1. HA ISMERŐS A TEREP, AZ EMBER KÖNNYEN ELBÍZHATJA 

MAGÁT | ZÁTONYRA FUTÁS

2. CSEREALKATRÉSZEK | A KOTRÓHÁLÓS HAJÓ 

FELBORULÁSA

3. EMBER A VÍZBEN | VÍZBE FULLADÁS

4. NAGYOBB NYERESÉGRE TÖREKVÉS | BORULÁS

5. ALVÁSHIÁNY | ZÁTONYRA FUTÁS

6. KÖTÉLHAJLATBA SZORULÁS (CSAPDÁS HALÁSZAT) | 

LÁBSÉRÜLÉS

7. A HAJÓ SZÍVE: A MOTOR | VÍZBETÖRÉS, BORULÁS ÉS 

HALÁL

8. LENGŐ ZSÁK ÁLTALI ÜTÉS | FEJSÉRÜLÉS

9. BERÁNTOTTA A HÁLÓCSÉVÉLŐ DOB | KARSÉRÜLÉS

10. NE FELEDJE AZ ÜZEMANYAGOT | ZÁTONYRA FUTÁS

11. A KOTRÓHÁLÓ ÜRÍTÉSE, TÚL MESSZIRE HAJOLT! | VÍZBE 

ESÉS

12. A STABILITÁS ELLENŐRZÉSE | VÍZBETÖRÉS, BORULÁS, 

HALÁL

13. AZ ELEKTROMOS RENDSZER | TŰZ A MOTORTÉRBEN

14. EGYEDÜL HALÁSZIK? – LEGYEN ÓVATOS!

14.1. CSÖRLŐ ALÁ SZORULÁS | TESTI SÉRÜLÉS

14.2. ELTŰNT A HAJÓPARANCSNOK
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1. HA ISMERŐS A TEREP, AZ EMBER KÖNNYEN ELBÍZHATJA MAGÁT | ZÁTONYRA FUTÁS

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

KÉSZÍTSEN ÚTITERVET!
Számos baleset oka az emberi tévedés, különösen a navigáció esetében. A szél és a dagály 
befolyásolhatja a hajót, ezért használjon ki minden rendelkezésére álló eszközt annak biztosítására, hogy 
valóban ott legyen, ahol gondolja.

AZ ESEMÉNY ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK
Egy 11 méteres halászhajó a Fekete-tengeren halászott, olyan területen, ahol egy nagy delta kiterjedt sekély területet alakított 
ki, és a parttól mintegy 15 km-re nyúlik be. A hajót évek óta ugyanaz a hajóparancsnok üzemeltette, és minden hatósági 
előírásnak megfelelt.
Erős árapály, de normál út: Egyik este 10 órakor a hajó nyolcfős személyzettel a fedélzetén hajózott. Az árapály mintegy 
ötcsomós volt, és lecsökkent a látótávolság. Négyórányi halászat után a hajó elindult, hogy visszatérjen a kikötőbe, a 
látótávolság javult ugyan, de még mindig erős volt az árapály. A személyzet a kabinban tartózkodott, a hajóparancsnok egyedül 
volt a kormányállásban.
Megszokott környezet: A hajó közel volt a kikötőhöz, és egy óra elteltével a hajóparancsnok meglátta a világítótornyot. Mivel 
jól ismerte a környéket, kikapcsolta a halradart, és folytatta útját a kikötő felé. Amikor azonban már elég közel járt a kikötőhöz, a 
hajó zátonyra futott.
MAYDAY-üzenetet küldött, és a parti őrség mindenkit biztonságosan kimentett a hajóról. A mentés és a hajó javítása, valamint a 
kiesett halászidő azonban igen költséges volt.

VESZÉLYEK
A hajóparancsnok 
önbizalma.
A műszerek kikapcsolása.
Erős árapály.

VÉDEKEZÉS
Útiterv készítése.

TANULSÁG
 � Az útiterv elkészítéséhez használjon minden rendelkezésre álló berendezést, amellyel követhető az Ön helyzete.
 � A tapasztalat és az elektronikus segédeszközök jól kiegészítik egymást, de ha csak az egyikre támaszkodik, az katasztrófával 

járhat.
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2. CSEREALKATRÉSZEK | A KOTRÓHÁLÓS HAJÓ FELBORULÁSA

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

VIZSGÁLJA MEG AZ ÖSSZES LEHETSÉGES PROBLÉMÁT!
Alaposan gondolja át azokat a lehetséges helyzeteket, amikor valamilyen változtatást eszközöl a hajón, 
és végezzen kockázatértékelést a halászati műveletekről, hogy az esetlegesen előforduló nehézségekre 
felkészülhessen. A hajó megakadása még nyugodt körülmények között is boruláshoz vezethet.

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Egy 12 méter alatti tatvonóhálós/fésűkagylóra halászó kotróhálós hajó már 20 éve volt a család tulajdonában, azt rendesen 
üzemeltették, és nyereséges volt.
Biztonságtudatos: A tulajdonos ügyelt a biztonságra, és ragaszkodott hozzá, hogy a kormányállásban kéznél legyenek 
a felfújható mentőmellények, valamint hogy a személyzet minden tagja végezze el a biztonsági tanfolyamokat. A hajón 
egy hidrosztatikus kioldóval rendelkező, négyszemélyes mentőtutajt szereltek fel, és egy olyan biztonsági helymeghatározó 
rendszert, amely óránként továbbítja a hajó helyzetét és haladási irányát. E helymeghatározó rendszeren kívül a személyzet 
tagjai által viselendő négy személyi riasztót is elhelyeztek: ezek figyelmeztető jelzést adnak le, ha a személyzet egy tagja a 
hajóról a vízbe zuhan.
Elvégzett változtatások: A hajót tatvonóhálós és kotróhálós halászatra alakították át, és amikor legutóbb kotróhálós 
halászatra váltottak, a két vontatókötélblokkot kisebb garatú blokkokkal helyettesítették.
Nyugodt körülmények: A hajók mintegy kilenc órát mentek a halászterületre, és nagyon nyugodt körülmények között, gyenge 
hullámzás mellett halásztak. Az árapály mintegy két csomóval haladt, és az előrejelzések szerint négy csomóra is számítani 
lehetett. A hajóparancsnok azonban ezeken a halászterületeken már sokszor dolgozott, és jól ment a halászás. 16:30-kor a 
kotróhálók nehéz terepre értek, és a hajó lelassult. A motor fordulatszámát megemelték, de nem sokkal később a kotróhálók 
elkezdtek összegabalyodni. Minden egyes alkalommal a hajóparancsnok a hajó manőverezésével kioldotta az összegabalyodott 
hálót.
Beakadás: 16:35-kor a bal oldali kotróháló beakadt, a hajó eleje balra fordult, és a hajó 20°-kal balra dőlt. A hajóparancsnok 
igyekezett ezt közömbösíteni, de az erős árapály hatására a dőlés nőtt, és a hajó eleje továbbra is balra fordult. Addigra már 
a bal oldali hajódaru víz alatt volt, és a jobb oldali hajódaru folyamatosan emelkedett, ahogyan nőtt a dőlésszög. A gyorsan 
változó helyzetben a hajóparancsnok nem gondolt a gyorskioldó mechanizmus használatára, amely a hajódarublokkokat a hajó 
oldalára ejtette volna, és csökkentette volna a dőlésszöget.
Rosszabbodó helyzet: 16:38-kor a jobb oldali vontatókötél a heveder köré csavarodott, megakasztotta a vitorlafát, így az 
balra lendült. Ezzel egy időben hét zsák fésűkagyló csúszott a nyílás közeléből a bal oldalra. A hajóparancsnok felismerte a 
helyzet súlyosságát, és megpróbálta mindkét vontatókötelet kioldani a csörlődobról. A vontatóköteleket összekötő bilincsek 
azonban nem fértek át a legutóbb módosított blokkokon. Lángvágóval próbálták meg átvágni a vontatóköteleket, de a dőlésszög 
meghaladta a 45°-ot, ami a nyitott nyíláson keresztül a hálóraktár gyors elárasztását eredményezte.
A személyzet a vízbe ugrott, a hajóparancsnok pedig a kormányálláshoz igyekezett, hogy MAYDAY-üzenetet adjon le. Sajnos 
a VHF-készülék leesett, még mielőtt ezt megtehette volna, így nem érte el a DSC-gombot. Elérte ugyan a kézi VHF-rádiót, 
de kiesett a kezéből, még mielőtt a MAYDAY-hívást befejezhette volna. Mivel nem volt más választása, a hajóparancsnok a 
személyzettel együtt a vízbe ugrott.
Mentőmellény hiánya: Egyikük sem viselt mentőmellényt vagy személyi lebegtető eszközt, mivel nem volt idejük azt elhozni 
a kormányállásból. A vízben töltött mintegy öt perc után a mentőtutaj felfújódott és elszabadult. A személyzetnek sikerült elérnie 
a mentőtutajt, és beszálltak. Ez mintegy 20–25 percig tartott, majd elkezdték ellenőrizni a mentőtutaj felszereléseit és épségét, 
ahogyan a tengeri túlélőtanfolyamon tanulták.
A jeladó mentette meg: Mivel a hajó elsüllyedt, a fedélzeti automata jeladó nem tudta óránként sugározni a helyzetjelzést. 
Erről a parti őrség értesült, amely riasztotta a helyi mentőhajót, amely épp a környéken gyakorlatozott. A személyzetet 17:57-kor 
épségben kimentették.
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VESZÉLYEK
Nem megfelelő cserealkatrész 
(csökkent garatméretű 
vonóhálóblokk).

VÉDEKEZÉS
A hajón volt EPIRB és életmentő 
berendezések.
Időben érkező mentőszolgálat.

TANULSÁG
 � Ez az esemény jól bizonyítja, hogy a halászeszköz beakadása milyen gyorsan boruláshoz és süllyedéshez vezethet, még 

nyugodt körülmények között is.
 � Mindig alaposan gondolja át a halászat módosításának lehetséges következményeit.
 � Végezze el a lehetséges veszélyek kockázatértékelését, és vizsgálja meg ezek kezelésének módját.
 � Fontolja meg a gyorskioldó rendszerek korai használatát, mivel a hajóra gyakorolt billenőterhelést jelentősen csökkenthették 

volna.
 � Személyi lebegtető eszközöket kellett volna viselni a fedélzeti munkavégzés közben, vészhelyzetben ugyanis nincs idő arra, 

hogy az eszközöket elővegyék a kormányállásból.
 � A felúszást elősegítő kioldóval felszerelt mentőtutajnak köszönhetően az életben maradt személyzetet kimentették.
 � Az EPIRB vagy ahogyan ebben az esetben láttuk, a helyjelző rendszer alapvető fontosságú a mentőszolgálatok értesítéséhez.
 � Kerülje el, hogy nyitott nyílásokon keresztül víz törhessen be a hajóra – a nyílásokat a tengeren tartsa zárva, amikor épp 

nincsenek használatban.
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3. EMBER A VÍZBEN | VÍZBE FULLADÁS

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

MINDEN ESETBEN VISELJEN SZEMÉLYI LEBEGTETŐ ESZKÖZT!
Amikor nyugodt körülmények között készül fel a kikötőbe való visszatérésre, senki sem számít halálos 
balesetre.

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Épp napfelkelte előtt, nagyon közel (2-3 mérföldre) a cádizi parttól egy kerítőhálós hajón épp elrakták a halászeszközöket, és a 
legközelebb eső kikötőbe való belépésre készültek, amikor a személyzet egy tagja a vízbe esett. Feltételezhető, hogy a halász 
sikertelenül próbált meg átszállni a hajóról a segédcsónakra, és ezt sem a hajóparancsnok, sem pedig a személyzet többi tagja 
nem vette észre. Néhány perccel később (10:15-kor) a személyzet észlelte a halász eltűnését, de akkor már túl késő volt ahhoz, 
hogy megmentsék, annak ellenére, hogy a helyszínen megfelelőek voltak az időjárási viszonyok. A halász nem viselte a kötelező 
mentőmellényt.

VESZÉLYEK
Személyi lebegtető eszköz viselésének hiánya.
Senki sem felügyelte a halász segédcsónakba 
történő átszállását.

VÉDEKEZÉS
Ha veszélyes művelet elvégzésére készül, szándékairól értesítse a személyzet többi tagját.
Viseljen személyi lebegtető eszközt!
Időben érkező mentőszolgálat.

TANULSÁG
A csónakba a kikötőbe való beérkezést megelőző átszállás veszélyes, ha az alábbi intézkedéseket nem tartják be:

 � Átszállás előtt csökkentse a sebességet, vagy állítsa meg a hajót.
 � Mindig viseljen személyi lebegtető eszközt.
 � A csónakba átszálló személyt legalább a személyzet egy tagjának szemmel kell tartania.
 � Ha megoldható, használjanak a csónak és a hajó között rádiós kommunikációt.



1
0

0
. 

o
ld

a
l

IV
. M

O
D

U
L 

• 
VA

LÓ
D

I E
SE

TE
K

4. NAGYOBB NYERESÉGRE TÖREKVÉS | BORULÁS

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

AZ ÁTGONDOLATLAN MÓDOSÍTÁSOK GYAKRAN ÚJ PROBLÉMÁKAT 
EREDMÉNYEZNEK!
Alaposan gondolja át azokat a lehetséges helyzeteket, amikor valamilyen változtatást eszközöl a hajón, 
és végezzen kockázatértékelést a halászati műveletekről, hogy az esetlegesen előforduló nehézségekre 
felkészülhessen.

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Egy 14 méteres erszényes kerítőhálós hajó mintegy 15 éve halászott sikeresen szardellát a Fekete-tengeren. Sikeres vállalkozás: 
A megelőző évben bőségesen volt szardella, és a hajóval jó pénzt kerestek, amelyet a hajóparancsnok/tulajdonos arra fordított, 
hogy a hajót 16,99 méteres hosszúságúra bővíttesse.
Kényes döntés: A következő szezon nem indult jól, mivel a szardellarajok száma visszaesett, minőségük egyenetlen volt. 
Néhány eredménytelen út után a hajóparancsnok úgy döntött, hogy meghosszabbítja a hálót, hogy nagyobb területen 
halászhasson, és így több halat foghasson ki.
Közelgő vihar: A személyzet a nagyobb háló felszerelésének feladatát a kikötőben kezdte meg. A felszerelés általában néhány 
napot vesz igénybe, de mivel a következő négy napra vihart jeleztek, nem a halászattól vette volna el az időt. Öt nap elteltével a 
háló elkészült, és a szél sebessége is alább hagyott, ekkor a hajóparancsnok a kihajózás mellett döntött, bár erős volt az árapály.
Halászatból visszatérve: A hajó 16:05-kor hagyta el a kikötőt, nyolcfős személyzettel a fedélzeten. Az északi szél lehűtötte 
a tengert, és így sűrűbben voltak a szardellarajok. A halradarral a hajóparancsnok egy jó létszámú rajt talált, és kiadta a 
háló bedobására vonatkozó parancsot. Más hajókkal kellett versenyezni, mivel az első kirakodó hajó kapta a legjobb árat a 
szardelláért. 18:00-kor egy kishajót bocsátottak vízre, és a halászhajó a rajt körbevette a hálóval. Nagy létszámú halraj volt, és a 
hajóparancsnok elégedett volt, hogy a kibővített hálóval be tudja fogni. Nem mérte fel azonban a halraj mélységét.
Vontatás: 18:15-kor beindították a hálóvontatót, és a személyzet behúzta a hálót, majd a hajó bal oldalán lefektette tárolás 
céljából. A kishajó a bal oldalról vontatta le a halászhajót a hálóról, és az árapály északról jött.
Háló a hajócsavaron: Néhány perc múlva a háló beleakadt a hajócsavarba, de ezt nem vették azonnal észre, mivel az erős 
árapály is hatással volt a hajóra. A háló végül leállította a hajócsavart, megakasztva a motort. A hajó eleje balra fordult, és a 
hajót oldalra döntötte az árapály. A hajóparancsnok a kishajót arra utasította, hogy módosítsa a halászhajó haladási irányát, de 
nem járt sikerrel.
Túl nagy terhelés: A hálóban található fogás túl nagy volt, és így óriási teher nehezedett a vitorlafára, amely hirtelen eltörött. 
A hajó jobbra dőlt, és a bal oldalon tárolt háló elkezdett jobbra csúszni, növelve a dőlésszöget. Az árapály ereje megdöntötte a 
hajó stabilitását, így az felborult.
Mentőmellény hiánya: A hajóparancsnoknak és személyzetének nem volt ideje felvenni a mentőmellényt, és mindannyian 
a vízbe estek, de nem volt náluk semmi, ami a felszínen tartotta volna őket. A kishajó azonban elengedte a vontatókötelet és 
odasietett, hogy felvegye a személyzet hét tagját.
A hajóparancsnok meghalt: A nyolcadik fő, a hajóparancsnok eltűnt, testét sosem találták meg.
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VESZÉLYEK
Ha megnövelik a háló méretét a nagyobb nyereség érdekében, a kockázat is nő.
Senki sem viselt személyi lebegtető eszközt.
Erős árapály.

VÉDEKEZÉS
A módosítások előtt és után kockázatértékelést kell végezni.
A személyzet minden tagjának személyi lebegtető eszközt kell viselnie.
Gondoskodjon rendszeres vészhelyzeti gyakorlatok megtartásáról.
Időben érkező mentőszolgálat.

TANULSÁG
 � Győződjön meg róla, hogy hajója megfelel a körülményeknek.
 � Erős árapálynál nagyon könnyen fordul elő borulás.
 � A meghajtás megszűnésével a hajó ki van szolgáltatva az árapálynak!
 � Mindig alaposan gondolja át a halászeszköz módosításának lehetséges következményeit, ne haladja meg a hajó 

lehetőségeit.
 � Végezze el a halászati művelet kockázatértékelését, majd azonosítsa a lehetséges veszélyeket és azok kezelésének módját.
 � Mindenkinek személyi lebegtető eszközt kellett volna viselnie.
 � Rendszeresen kell képzéseket és gyakorlatokat tartani a vészhelyzetek kezeléséről.
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5. ALVÁSHIÁNY | ZÁTONYRA FUTÁS

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

MINDENKINEK SZÜKSÉGE VAN PIHENÉSRE – MÉG A HALÁSZOKNAK IS!
A kimerültség halálos következményekkel járhat. Még ha senki sem veszíti életét vagy sérül meg súlyosan, 
annak következményei, ha valaki túl fáradt és balesetet okoz vagy elalszik a kormányállásban, igen 
költségesek lehetnek, és sok halászati idő is kieshet. Néhány óra alvás jó beruházás lehet.

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Dilemma: Egy 10 méteres garnélahalász-hajó parancsnokát tanúként hallgatták meg egy bírósági ügyben, és a napot a 
bíróságon töltötte. A garnélaszezon azonban elkezdődött, és a tengeren kellett lennie, hogy halászhasson, és jó bevételre 
tegyen szert. A hajóparancsnokot a hajótulajdonosok alkalmazták, és rajta kívül a személyzet három tagból állt. A háromfős 
személyzetből ketten külföldi állampolgárok voltak, a harmadik pedig a hajóparancsnok veje.
Időkényszer: A hajóparancsnok senkit sem akart cserbenhagyni, ezért úgy döntött, hogy nappal megjelenik a bíróságon, és 
éjszaka megy ki halászni. Mindössze napi két órát tudott aludni, és bár a hajótulajdonosok ismerték a helyzetét, nem enyhítettek 
a munkaterhelésén.
Megtörtént az elkerülhetetlen: Négy nap elteltével a hajóparancsnok elaludt a kormányállásban, amikor a hajó egy éjszakai 
út után visszatért a kikötőbe. A személyzet tagjai az alsó fedélzeten voltak, és a garnélát dolgozták fel, az automata pilóta 
működésben volt, és a hajó a hajóúton keresztül haladt a kikötő felé – amelyet nagy sebességű komphajók is használnak –, 
majd mintegy félmérföldnyire a kikötőtől nekiütközött egy jól látható, különálló sziklának.
Senki sem sérült meg, de jelentős költségek keletkeztek: Szerencsére senki sem sérült meg, és a hajó megfeneklett a 
sziklán. A hajó súlyosan megsérült, és a javítások következtében hetekig üzemen kívül volt.

VESZÉLYEK
A túlzott munkaterhelés kimerültséget okozott.
A halászati idény és a tulajdonos túl nagy nyomást gyakorolt a hajóparancsnokra.
Nem volt őrszolgálati riasztórendszer.

VÉDEKEZÉS
A halászati út előtt minden ellenőrző listán szerepelnie kell a megfelelő pihenésnek.
A személyzet minden tagjának személyi lebegtető eszközt kell viselnie.

TANULSÁG
 � A kimerültséget nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az ismétlődő kimerültség felhalmozódik, és a hajón mindenki veszélybe 

kerül.
 � Egy őrszolgálati riasztórendszer megelőzhette volna az eseményt, de nem helyettesíti a kellő pihenést.
 � A hajó tulajdonosai tisztában voltak a hajóparancsnokra nehezedő nyomással, mégis hagyták, hogy tovább halásszon, és 

semmit nem tettek azért, hogy csökkentsék a munkaterhelését. Helyettesítő hajóparancsnokot kellett volna alkalmazniuk.
 � Az alváshiány sokba került – a hajó javítása és a kiesett halászati idő miatt. Könnyen halálos baleset is lehetett volna belőle.
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6. KÖTÉLHAJLATBA SZORULÁS (CSAPDÁS HALÁSZAT) | LÁBSÉRÜLÉS

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

VIGYÁZZON A KÖTÉLHAJLATTAL!
A rákcsapdák bedobása igazán veszélyes.
Tartsa magát távol a fedélzeten „tekergőző” kötéltől!

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Elkapta a kötél: A személyzet két tagja éppen elkezdte a rákcsapdafüzér bedobását, amikor egyikük lába beleszorult a 
kötélhajlatba. Ahogyan a kötél magával rántotta a hajó oldala felé, kiabált, és a kormányállásban tartózkodó hajóparancsnok 
a hajót gyorsan hátramenetbe kapcsolta, hogy csökkentse a kötél terhelését. Ez lehetővé tette a személyzet másik tagja 
számára, hogy elkapja a férfit – akit a kötél akár a tengerbe is ránthatott volna. Ezután ki tudta szabadítani a férfi lábát a kötél 
szorításából, mivel a hajóparancsnok úgy manőverezte a hajót, hogy csökkentse a rákcsapdakötélre nehezedő súlyt.
Sérülten, de biztonságban: A férfi súlyos zúzódásokat szenvedett, és helikopterrel szállították el a hajóról, hogy orvosi 
ellátásban részesüljön. A fedélzeten senki sem viselt személyi lebegtető eszközt az esemény időpontjában.

VESZÉLYEK
Semmi sem választotta el a személyzetet a kötéltől.
Senki sem viselt személyi lebegtető eszközt.

VÉDEKEZÉS
A hajóparancsnoknak minden fedélzeti műveletet szemmel kell tartania.
Kockázatértékelést kell végezni, és meg kell fontolni a fedélzeti biztonsági intézkedéseket (például korlátot kellett volna 
felszerelni a kötél és a személyzet tagjai közé).
Fedélzeti munkavégzés közben a fedélzet minden tagjának személyi lebegtető eszközt kell viselnie.

TANULSÁG
 � Ez a halász életben maradt, bár a halászeszköz bedobásakor magával rántotta a kötél.
 � A hajóparancsnok és a személyzet másik tagjának gyors reakciója mentette meg az életét.
 � Úgy tervezze meg a hajón végzett műveletet, hogy a személyzet tagjait távol tartsa a veszélytől.
 � Rendelkezzen cselekvési tervvel, hogy tudja, mit kell tennie vészhelyzetben.
 � A fedélzeten személyi lebegtető eszközt kell viselni.
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7. A HAJÓ SZÍVE: A MOTOR | VÍZBETÖRÉS, BORULÁS ÉS HALÁL

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

ESEMÉNYEK VAGY TALÁN A MULASZTÁSOK SOROZATA?
Rossz tengeri körülmények között nincs lehetőség a mulasztásokra. A motor leállása vízbetörést, borulást 
és halált eredményezhet.

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Halászútról visszatérve, rossz tengeri körülmények között a motor meghibásodott, és megszűnt az áramellátás.
Borulás: Áramellátás hiányában a hajó hevesen billegni kezdett, és a fedélzetre nagy mennyiségű víz tört be, amelyet nem 
lehetett kiszivattyúzni. Mivel a vízmennyiség meghaladta a hajó stabilitását, a hajó felborult.
Vízbe fulladás: A fedélzeten dolgozó négy személy közül csak EGY tudott a partra úszni, a másik három vízbe fulladt. Senki 
nem viselt mentőmellényt, és a hajón található három mentőgyűrű közül kettő rögzítve volt, és nem tudott felúszni.

VESZÉLYEK
Nem volt a motorra vonatkozó karbantartási terv.
Nem volt horgonyzó eszköz.
Senki sem viselt személyi lebegtető eszközt.
Nem volt módszer a horgonynak az oly módon történő használatára, hogy a hajó elejét a szél felé fordítsa.

VÉDEKEZÉS
Rendelkezzen a motor karbantartására vonatkozó ütemezési tervvel, és hajtsa is végre.
Rendelkezzen a fedélzeten mentőtutajjal és életmentő felszereléssel.
A személyzet minden tagjának személyi lebegtető eszközt kell viselnie.

TANULSÁG
A motor eredeti meghibásodása súlyosabb helyzetet eredményezett, amelynek következtében hárman meghaltak. Az első hiba 
talán a motor karbantartása volt, amelynek következtében a motor meghibásodott. Érdemes az alábbi tanulságokat megfontolni:

 � Rendszeresen tartsa karban a motort és a kapcsolódó berendezéseket.
 � Mindenkinek személyi lebegtető eszközt kell viselnie.
 � Horgonnyal vagy fékkel kell rendelkezni, amely azonnal bevethető.
 � Biztosítsa, hogy a vízlefolyó nyílásokat semmi ne akadályozza, és hogy minden vízmentesen záródó ajtó és nyílás zárva 

legyen.
 � Legyen a fedélzeten vészüzemi szivattyú, és tanulja meg annak használatát.
 � Legyen a hajón mentőtutaj, és egyéb életmentő felszerelések.
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8. LENGŐ ZSÁK ÁLTALI ÜTÉS | FEJSÉRÜLÉS

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

TARTSA SZEMMEL A LENGŐ TERHET!
A felfüggesztett, de nem rögzített teher még szép időben is súlyos balesetet okozhat.

IV-1. Lengő zsák (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Európai Unió)

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Egy 14 méteres tatvonóhálós hajó, háromfős személyzettel, norvég homárra halászott a parttól 20 mérföldre. Nyugodt 
körülmények: Júniusban, késő délután, nagyon nyugodt tengeri viszonyok között a személyzet aznap utoljára húzta be a hálókat. 
A hajóparancsnok a kormányállásban tartózkodott, ahonnan a felső hálócsévélő dobot vezérelte, a személyzet két tagja pedig 
a fedélzetről kezelte a vonóhálót. Amint kiderült, hogy csupán kis fogásra tettek szert (mintegy 150 kg), a vonóhálót egyszerűen 
feltekerték a hálócsévélő dobra, majd a zsákvéget a hálócsévélő dobról a fedélzet fölé függesztették. Miközben a zsák a dob és 
a halászfedélzet között lógott, a személyzet egyik tagja közel lépett, hogy kioldja a zsákvégen található csomót, hogy a fogást a 
fedélzetre boríthassa.
Bekövetkezett a váratlan: A tenger sima volt, szinte egyáltalán nem hullámzott, de egy elhaladó halászhajó okozta hullám 
hirtelen megmozgatta a hajót, a hajóval teli zsák meglódult, és a személyzet tagját hanyatt lökte. Fejét csúnyán beütötte a 
mellvédbe, aminek következtében elveszítette az eszméletét. Később koponyasérülést diagnosztizáltak nála.
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VESZÉLYEK
Közelben elhaladó halászhajó okozta váratlan 
hullám.

VÉDEKEZÉS
Figyelmeztesse a fedélzeten dolgozókat az arra haladó hajókra.
Viseljen egyéni védőeszközt és személyi lebegtető eszközt.

TANULSÁG
 � Indulás előtt biztosítson ki minden olyan terhet, amely a hajó mozgásának következtében megmozdulhat.
 � Szereljen fel a zsák lengését korlátozó eszközt.
 � Rendelkezzen olyan rendszerrel, például csúszóhoroggal ellátott kampóval, amely lehetővé teszi, hogy a zsákvéget ne 

közvetlen közelről kelljen kinyitni.
 � Zord időjárás esetén a zsákot felnyitás előtt engedje le a fedélzetre.
 � Amikor vonóhálós vagy kotróhálós halászhajó fedélzetén dolgozik, mindig viseljen sisakot, amely védi a fejet eleséskor vagy 

ütéskor.
 � Szép időben a kormányosnak kell figyelmeztetnie a személyzetet az elhaladó hajó által okozott hirtelen mozgásokra.
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9. BERÁNTOTTA A HÁLÓCSÉVÉLŐ DOB | KARSÉRÜLÉS

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

VÉSZLEÁLLÍTÓ ÉS HELYI VEZÉRLÉS
Ha a gépkezelő nem látja jól a hálócsévélő dob közelében dolgozó személyzetet, helyi vezérlőt vagy 
vészleállítót kell felszerelni olyan helyre, ahol az érintett személyek könnyen elérhetik.

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Az ötfős személyzettel rendelkező hajó – 14 m hosszú tatvonóhálós, alsó fedélzettel ellátott hajó – két napja halászott, amikor 
napfelkelte előtt, reggel 6 órakor bekövetkezett az esemény.
Fiatal tag a személyzetben: A hajóparancsnok a hídról irányította a hálócsévélő dobot, így húzva be a vonóhálót. A négyfős 
személyzet a halászfedélzeten tartózkodott, két-két fő a dob mindkét oldalán, és a dobba irányította a vonóhálót. A személyzet 
egy fiatal tagja, akinek még csak két hónapos tapasztalata volt, a bal oldalon tartózkodott a személyzet egy másik tagjával. 
Nem tekintették ezt különösebben nehéz vagy veszélyes feladatnak, ezért nem is gondoltak a fiatal személy tapasztalatának 
hiányára.
Beakadt a hálószembe: A talpallókötél és a vonóháló felső kötele épp a dobra érkezett, amikor a hálót átlökve a fiatal 
személy keze beakadt egy hálószembe, amely nagyon szorosan feszült, a háló így a dob felé rántotta őt.
Nem tudta: A zaj miatt a hajóparancsnok nem hallotta meg a kiabálást, és mivel nem látta rendesen a halászfedélzetet, nem 
állította le azonnal a dobot. Ennek eredményeként a fiatal személy karja eltört.

VESZÉLYEK
Rossz látási viszonyok a 
vezérlőállásból.
Zajos környezet.

VÉDEKEZÉS
Szereljen fel egy helyi vészleállítót.
Gondoskodjon megfelelő képzésről, és figyelmeztessen a veszélyekre.
Kísérje figyelemmel és segítse a tapasztalatlan kolléga munkáját.
Gondoskodjon a kormányállás és a fedélzeten tartózkodó személyzet közötti jó 
minőségű kommunikációról.
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TANULSÁG

A hajót illetően:
 � Ha a hálócsévélő dobot a kormányállásból vezérlik, biztosítani kell a halászeszközöket kezelő személyzet jó láthatóságát.
 � Jó kommunikációt kell biztosítani a kormányállás és a fedélzet között.
 � Ha a kormányállásból nem jó a kilátás, másodvezérlőt kell elhelyezni a hálócsévélő dob közelében, ahonnan a gépkezelőnek 

jó a rálátása.

A személyzetet illetően:
 � A személyzetnek nem szabad a hálókat a hálócsévélő dobhoz túl közel kezelnie. Ha mégis ilyen beavatkozásra van szükség, 

erre tapasztalt embert jelöljön ki.
 � Vészleállítót kell elhelyezni olyan helyen, ahonnan a háló mozgatásában részt vevő személyek könnyen elérhetik.
 � A hálócsévélő dobok kapacitásának meg kell felelnie a rajtuk tárolt hálóknak.
 � A hajó tervezésének szakaszában különös figyelmet kell fordítani a zaj és a megvilágítás szempontjaira.
 � Tanítsa meg a személyzetet, és győzze meg őket arról, hogy a biztonság szempontjából a halászeszközökkel kapcsolatos 

műveletek között nincs olyan, hogy kisebb feladat.
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10. NE FELEDJE AZ ÜZEMANYAGOT | ZÁTONYRA FUTÁS

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

ELINDULÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY VAN-E ELÉG ÜZEMANYAG!
Ellenőrizze az üzemanyagot, és győződjön meg arról, hogy elegendő-e a tervezett útra, némi 
tartalékkapacitással arra az esetre, ha valami történik, és meg kell hosszabbítani az utat. Biztosítsa, hogy 
ne fogyjon ki az üzemanyag.

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Két képesített búvár dolgozott egy kilencméteres hajón, amely csigahalászattal és az öblöscsiga felszíni levegőforráson keresztül 
történő kézi betakarításával foglalkozik. Megerőltető életmód volt ez, de az idény jól alakult, és az esemény előtti napon 
300 kg csigát rakodtak ki a kikötőben. Másnap találkoztak, és reggel 7 órakor hagyták el a kikötőt, hogy a kikötőtől mintegy 
háromórányira található halászterületre menjenek.
A tankban egy napra elegendő üzemanyag volt, ezenkívül a fedélzeten is volt egy tartalék tartály, amely nem volt összekötve a 
motorral. Lehorgonyozták a hajót, és felkészültek a merülésre.
Egyszerre csak egy ember merült le, míg a másik a levegőt biztosította. Arra a napra erős szél volt várható, ugyanakkor néhány 
órányi halászat után mindkét férfi úgy döntött, hogy egy partközeli sziklásabb területen folytatják a halászást.
Még több elégetett üzemanyag: Három óra alatt jutottak el oda, és felváltva merültek. 17:35-re beborult, és a helyszín 
erős szélnek volt kitéve. A hajón lévő férfi a levegőtömlővel jelzett a vízben lévő kollégájának, hogy jöjjön fel. Ezzel egy időben a 
motor leállt, mivel kifogyott az üzemanyag, és az üres tankból levegő került az üzemanyag-vezetékbe. A férfi feltöltötte a tankot 
a tartalék üzemanyaggal, de a motort még így sem lehetett beindítani, mert az üzemanyag-vezetéket légteleníteni kellett.
Húzó horgony: A búvár visszatért a felszínre, és bemászott a hajóba, amely a part menti sziklák felé sodródott. Megpróbálták a 
horgonyt lerövidíteni, de a hullámzás felerősödött, így a horgony húzni kezdett, és a hajó a szikláknak ütközött. Sikerült MAYDAY-
üzenetet kiküldeniük a VHF-en, és a tengerbe ugrottak, hogy a partra ússzanak. Mindketten sértetlenül megúszták!

VESZÉLYEK
A halászút módosítása, a motor üzemanyag-ellátásának kellő figyelembevétele nélkül.

VÉDEKEZÉS
Üzemanyagszint-jelző beépítése.

TANULSÁG
 � Ellenőrizze az üzemanyagot, és gondoskodjon róla, hogy a motor elegendő üzemanyaggal rendelkezzen. (Nagyon sok 

segélyhívás olyan hajóról érkezik, amelyen kifogyott vagy szennyezett az üzemanyag.)
 � Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa az üzemanyagszűrőket.
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11. A KOTRÓHÁLÓ ÜRÍTÉSE, TÚL MESSZIRE HAJOLT! | VÍZBE ESÉS

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

TARTSA LÁBÁT A FEDÉLZETEN!
A mellvéd és a korlátok csak akkor védik meg Önt a vízbe eséstől, ha az összes műveletet úgy tudja 
elvégezni, hogy mindkét lábbal a fedélzeten áll.

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Gyorshalászat: Egy 13 méteres vonóhálós/kotróhálós halászhajó háromfős személyzettel fésűkagylót halászott a Saint-Brieuc 
öbölben. A környékbeli halászati igazgatóság szerint a halászás minden nap csak nagyon rövid ideig, 45 percig engedélyezett, 
ennek következtében sietve kell elvégezni a kotróháló bevonásának/kiürítésének/bedobásának sorozatát.
Kotróháló a korláton: Decemberben egy délelőtt a hajó két „Britton” kotróhálót vontatott. E kotróhálók egy, a tengerfeneket 
felkotró, fogazott kotrókéses fémkeretből állnak, ezt követi a kagylót tartalmazó zsák. Miután a kotróhálót a felszínre húzták, 
a hajó oldalához vitték, és úgy helyezték el, hogy a kotrókés fogazata a mellvéd tetejénél, a fésűkagylóval teli zsák pedig a 
mellvéden kívül volt.
Messzire kihajol: A fogás kiürítésének szokásos gyakorlata az volt, hogy a személyzet egyik tagja felmászott a kotróhálókra, 
és a zsák aljára egy emelődrótot akasztott, hogy azt felemelve a fogást a fedélzetre ürítse. A feladat végzése közben az embert 
semmi sem biztosította, lábát semmi sem rögzítette. Ezen a bizonyos reggelen a hajó váratlan elmozdulása következtében a 
férfi a vízbe zuhant.
Szerencsésen megúszták: Szerencsére a kotróhálók mozgatásakor a motort kioldották, és a férfi személyi lebegtető eszközt 
viselt. Így a kollégái gyorsan vissza tudták őt húzni a fedélzetre, és az eseménynek nem lettek drámai következményei.

VESZÉLYEK
A zsák ürítésének nem volt biztonságos módszere.

VÉDEKEZÉS
Megfelelő eszközt kell biztosítani a zsák kiürítés céljából való felemelésére.
Viseljen személyi lebegtető eszközt!

TANULSÁG
 � Amennyiben a hajó és a halászeszköz kialakítása lehetővé teszi, olyan kotróhálókat használjon, amelyeket alulról lehet 

kiüríteni.
 � Ha csak olyan kotróháló használható, amelyet a tetején lehet kiüríteni, a zsák aljától a kotróháló tetején található, könnyen 

hozzáférhető ponthoz emelőkötelet kell rögzíteni, hogy az emelődrótot biztonságosan be lehessen akasztani.
 � Mindig viseljen megfelelő személyi lebegtető eszközt, és vezessen be a hajón egy vízbe esésre vonatkozó mentési tervet.
 � Kerülni kell azokat a halgazdálkodási előírásokat, amelyek elhamarkodott műveleteket eredményező túlzott időkényszerrel 

járnak.
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12. A STABILITÁS ELLENŐRZÉSE | VÍZBETÖRÉS, BORULÁS, HALÁL

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

A VÁLTOZTATÁSOK UTÁN A HAJÓ MÉG MINDIG STABIL?
Csökkenti a hajó stabilitását, ha a fedélzet fölé nagyobb súlyt helyeznek – például bakdarut, nagyobb 
csörlőt vagy hálócsévélő dobot. Hasonlóképpen, ha halászeszközöket szállítanak a fedélzeten, különösen, 
ha magasra halmozzák fel, az csökkenti a hajó azon képességét, hogy ellenálljon a borulásnak. Mindig 
gondoljon a hajó stabilitására, és ne hagyja, hogy a fedélzet felett túl nagy súly halmozódjon fel.

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Rákcsapdákkal működő kis hajó: Egy 8,29 m-es GRP hajó, csapdás és vonóhálós halászatra egyaránt felszerelt, háromfős 
személyzettel rendelkező hajó a dél-írországi partok közelében csapdás halászatot folytatott. Az időjárás meglehetősen jó volt, 
45-ös szélerősség, a tenger állapota enyhe–mérsékelt. Du. 3 óra körül, miután behúztak és a fedélzetre emeltek három sor 
csapdát, a hajó elindult, hogy új területen dobják be a csapdákat.
„Dőlés!”: A három csapdasoron kívül, amelyeket egymásra rakodtak a bal oldalon, mintegy kilencdoboznyi rák volt a jobb 
oldalon, két vagy háromdoboznyi magasságban. A személyzet egyik tagja „Dőlés!” figyelmeztetést adott ki, a hajóparancsnok 
erre lekapcsolta a motort, és kijött a kormányállásból. A hajó balra dőlt, a személyzet pedig megragadott néhány csapdát, és 
a hajó jobb oldalára dobta, hogy kiegyensúlyozza a hajót. Még csak négy csapdát dobtak át, amikor a személyzet egyik tagja 
további figyelmeztetést adott ki – „Kiszállás, borul a hajó” –, és a kormányállásból két személyi lebegtető eszközt vett ki, egyet 
magának, egyet pedig a hajóparancsnoknak. A személyzet harmadik tagja már eleve személyi lebegtető eszközt viselt.
Eldőlt: A személyi lebegtető eszközt viselő személy a jobb oldalon a rákcsapda vontatóberendezésébe kapaszkodott, miközben 
a hajó balra dőlt, és fel tudott mászni a hajótestre anélkül, hogy vizes lett volna. Emlékezett rá, hogy látta a hajóparancsnokot 
és a személyzet másik tagját a kormányállás közelében, amikor a hajó felborult, és mindkettőjüknek ott volt a karján a 
személyi lebegtető eszköz. A személyzet másik tagja felbukkant a víz színén, és kollégája a felborult hajótestre segítette, de a 
hajóparancsnokot sehol sem látták.
Négy óra a hajótesten: A személyzet két tagja mintegy négy órán keresztül ült a hajótesten, miközben a hajó fokozatosan 
süllyedt, először a tatnál. Este 7 óra körül már nem maradhattak a hajótesten, és a vízbe ugrottak. Mindketten személyi 
lebegtető eszközt viseltek, és az úszóképesség növelésére kötelet kötöttek saját maguk és a hálókon található úszók közé. 
A hajón található mentőtutaj ez idő alatt nem emelkedett a felszínre.
Kutatás és mentés: 17:54-kor a helyi mentőcsónak-állomás értesítette a tengeri mentési koordinációs központot, hogy a 
hajónak már vissza kellett volna érnie, és helikoptert küldtek ki a felkutatásukra, valamint 18:08-kor PAN-üzenetet sugároztak. 
A PAN-üzenetet 18:41-kor MAYDAY-üzenetre emelték, és teljes körű kutatási és mentési gyakorlat kezdődött azon a területen, 
ahol a hajót utoljára látták.
A halászhajó megtalálta: 21:34-kor a vízben tartózkodó két férfit egy halászhajó megtalálta és felvette. Ezután 
mentőcsónakba emelték át őket, és végül mentő szállította őket kórházba. Sajnos az egyik férfi, akit nagyon súlyos állapotban 
találtak meg, nem élte túl.
Az éjszaka során: A hajóparancsnokot az éjszaka folyamán tovább keresték, de nem találták meg. A hajóroncsot úgy találták 
meg, hogy olaj és törmelék jelent meg a felszínen.
Egy helyi búvár meghalt: Sajnos egy nagyon tapasztalt helyi búvár életét vesztette egy búvárbaleset során, amikor két 
nappal később a hajóparancsnokot keresték.
Megtalálták a hajót: Egy mentési művelet során kiemelték a hajót, hogy kivizsgálhassák az esetet.
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VESZÉLYEK
A hajó stabilitását befolyásoló, a hatóságok jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatások.
Túl sok rákcsapda.
Hidrosztatikus kioldó nélküli EPIRB és mentőtutaj.
Kikapcsolták a fenékvízszintjelzőt.

VÉDEKEZÉS
Változtatás esetén vizsgálja meg a hajó stabilitását.
Gondoskodjon róla, hogy az életmentő berendezéseket könnyen ki lehessen oldani.
Viseljen személyi lebegtető eszközt!
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a fenékvízszintjelző.

TANULSÁG
A hajót illetően:
A vizsgálatból az alábbiak derültek ki:

 � A borulás oka több tényező együttes kombinációja:
 y A hajót túlterhelték a nehéz csörlővel, a hálókkal, a vontatóberendezéssel, a nagy számú rákcsapdával és a fogással.
 y A hajónak az esemény bekövetkezésekor igen rossz volt a stabilitási profilja.
 y A személyzet nem vette észre a géptérben az üzemi szivárgás következtében összegyűlt vizet, mivel a fenékvízszintjelzőt 

kikapcsolták.
 � Miután az Ír Gyakorlati Kódexnek való megfelelési felmérést elvégezték, változtatásokat eszközöltek a hajón. Ezeket a 

változtatásokat azonban nem jelentették be a felmérést végző hatóságnak, és így veszélyes stabilitási helyzet alakult ki.
 � A gyors borulás miatt nem volt idő rádióüzenet kiküldésére, a mentőtutaj vízre bocsátására vagy az EPIRB bekapcsolására.
 � Ha az EPIRB-et és a mentőtutajt ki tudták volna oldani, több életet lehetett volna megmenteni.
 � A személyzet összes tagjának rendelkeznie kell eszközökkel, amikor a fedélzeten dolgoznak.
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13. AZ ELEKTROMOS RENDSZER | TŰZ A MOTORTÉRBEN

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

TŰZVÉDELEM – AZ ÖNÉ MEGFELELŐ?
Az elektromos berendezések és vezetékek jó állapotban vannak? Be van szerelve füst- és tűzérzékelő? 
Meghozta a megfelelő rendelkezéseket és részt vett képzésen, hogy el tudja oltani a tüzet, és a meg tudja 
tenni a megfelelő intézkedéseket?

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Egy 11,6 méteres fakosaras (csapdás halászatot folytató) hajó új területre vitte a halaskosarakat, és már 370 kosarat húzott ki 
és helyezett el a fedélzeten. Az utolsó, 90 kosárból álló füzér behúzására készült, amikor tüzet észleltek a motortérben.
Nem volt tűzjelző: A hajó nem rendelkezett tűz- vagy füstjelzővel, és a tüzet csak akkor észlelték, amikor a füst a motortérből 
a lakótérbe szivárgott. A hajóparancsnok kinyitotta a motortér ajtaját a kormányállásban, és sűrű, fanyar füsttel szembesült, 
amely azonnal elárasztotta a kormányállást.
A lakótér nyílását nyitva hagyták: A hajóparancsnok azonnal becsukta a motortér nyílását, és a személyzet két tagja a 
kormányálláson keresztül elhagyta a lakóteret, de nyitva felejtette azt a nyílást, így a kormányállásba még több füst szivárgott. 
A hajóparancsnok emiatt nem tudta használni a VHF-rádiót és nem fért hozzá a jelzőfényekhez.
Hajó elhagyása: A hajóparancsnok nem volt biztos a tűz mértékében, de úgy ítélte meg, hogy nem tudja megfékezni. Nagyon 
aggódott a tűz feletti fedélzeten található gázpalackok miatt, de nem tudta eltávolítani ezeket, mert a kormányállás körül 
magasra halmozott kosarak az útját állták. A mentőtutajt a kormányállás tetején tárolták, és a személyzet tagjainak fel kellett 
mászniuk a kosarakra, hogy leemeljék onnan. Szerencsére a tenger nagyon nyugodt volt, és ezt leesés nélkül el tudták végezni. 
A mentőmellényeket a lakóterületen tárolták, a füst miatt azonban nem voltak hozzáférhetők.
Felvették a kapcsolatot a parti őrséggel: A hajóparancsnok újra megpróbált belépni a kormányállásba, hogy használja a 
rádiót, de ez a füst miatt nem sikerült. Szerencsére mobiltelefonon tudta értesíteni a parti őrséget, és elmondta nekik, hogy ő és a 
személyzet két tagja a mentőtutajba szállt.
Egy halászhajó mentette ki: A parti őrség riasztotta a környékbeli hajókat, és egy közeli halászhajó gyorsan fel tudta venni 
mindhárom férfit. A kosaras hajót a kikötőbe vontatták, ahol a helyi tűzoltóság beszállt a hajóba, és eloltotta a tüzet.
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VESZÉLYEK
Rosszul karbantartott elektromos rendszer.
Nem volt tűz- vagy füstjelző.
A nyílásokat nyitva hagyták.
A mentőtutajhoz való korlátozott hozzáférés.
Nem működött a permetezőrendszer.
A személyzet nem ismerte a tűzoltó berendezés helyét.

VÉDEKEZÉS
Gondoskodjon róla, hogy a személyzet tudja, mit kell tennie vészhelyzetben, és tartson gyakorlatokat.
Megfelelő karbantartási terv végrehajtása.
Viseljen személyi lebegtető eszközt!

TANULSÁG
 � A vizsgálat azt mutatta, hogy a tüzet valószínűleg meghibásodott elektromos berendezés okozta, és hogy a túlterhelés 

következtében kigyulladtak a vezetékek a fa mellvéden a motortér és a lakóterület között.
 � A hajó elektromos rendszere rossz állapotban volt.
 � Ha a motortérben és a lakótérben lett volna füstjelző/tűzjelző berendezés, a tüzet valószínűleg hamarabb észlelték volna, és 

lett volna idejük eloltani.
 � Mivel a lakótér nyílását nyitva hagyták, a füst továbbterjedt a kormányállásba, emiatt nem fértek hozzá a rádióhoz.
 � A mentőszolgálatok mobiltelefonon történő értesítése nem megbízható, mivel gyakran nincs térerő.
 � A motortérben volt ugyan vízpermetező rendszer, de a hajóparancsnok és a személyzet nem ismerte annak működését.
 � A permetezőt a fedélzetmosó szivattyú látta el, egy szeleppel lehetett kiválasztani a permetezőt vagy a fedélzetmosást. 

A szelep fogantyúja azonban a lakótérben volt, és a szelep a fedélzetmosó állásban maradt.
 � A hajón felhalmozott kosarak mennyisége megakadályozta a permetezőszelephez és a gázpalackokhoz való hozzáférést, és 

nagyon megnehezítette a mentőtutaj vízre bocsátását.
 � A hajón szállított és magasra rakodott kosarak száma komolyan veszélyeztethette volna a hajó stabilitását.
 � A mentőmellényeket olyan helyen kell tárolni, ahol vészhelyzetben könnyen hozzáférhetők.
 � Fedélzeti munkavégzés közben személyi lebegtető eszközt kell viselni.
 � A hajóparancsnok és a személyzet még új volt a hajón, és nem ismerték a hajón rendelkezésre álló eszközöket. Meg 

kellett volna beszélniük a lehetséges vészhelyzeteket, és biztosítaniuk kellett volna, hogy mindenki pontosan tudja, milyen 
berendezések vannak a hajón, és hol találhatók.

 � Gyakorlatokat kellett volna tartani, hogy meggyőződjenek róla, minden üzemképes, és mindenki tudja, mit kell tennie.
 � Kockázatértékelést kellett volna végezni.



1
1

5
. 

o
ld

a
l

IV
. M

O
D

U
L 

• 
VA

LÓ
D

I E
SE

TE
K

14. EGYEDÜL HALÁSZIK? – LEGYEN ÓVATOS!

NE A SAJÁT KÁRÁN TANULJON!

NINCS, AKI SEGÍTSEN – ÖNÖN MÚLIK! 
KÉSZÜLJÖN FEL, ÉS CSINÁLJA JÓL!
Az egyedül végzett munka soha nem tekinthető biztonságosnak, de ha elkerülhetetlen, készüljön fel, és 
szerelje fel a hajót úgy, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen.
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14.1. CSÖRLŐ ALÁ SZORULÁS | TESTI SÉRÜLÉS

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Egy 9,98 m-es fahajó garnélára halászott vonóhálóval, amikor az igen tapasztalt hajóparancsnok, aki egyedül dolgozott a hajón, 
beszorult a csörlőbe.
Elrendezés: A hajó elülső kormányállással rendelkezett, a csörlővel és a fölé szerelt hálócsévélő dobbal, amely a kormányállás 
mögött volt, a vezérlőelemek pedig a csörlő elülső részén. Egy külön kis méretű dízelmotor működtette a csörlőt.
2. behúzás: A hajóparancsnok a háló első behúzásából származó fogást szortírozta, amikor újra elkezdte a hálót behúzni, és 
miután a behúzó csörlőt beállította, visszament a csörlő mögé, hogy folytassa a fogás bedobozolását.
Megbotlott egy halasdobozban, és a bal oldali vontatókötélre esett, vízhatlan ruházatának ujja beakadt a vontatókötél 
egyik összekötő bilincsébe, amely a csörlőhöz húzta. A ruházat ujja a mandzsettától egészen a nyakig a csörlőre tekeredett 
vontatókötél alá szorult. A hajóparancsnok a csörlő alá szorult a fedélzeten, de szerencsére a csörlőre nehezedő terhelés 
következtében a csörlőt üzemeltető kis motor leállt, és a hajóparancsnok nagy fájdalmak közepette ott maradt.
Kilenc órát töltött ebben a helyzetben. Sötétedett, amikor rájött, hogy a hajó a sziklákra futhat. Nem számíthatott segítségre, 
ezért újra megpróbálta kiszabadítani magát, és végül sikerült elszakítania a vízhatlan dzsekit, aminek köszönhetően először a 
feje, majd a test többi része kiszabadult. A válla, az arca és a bordái is megsérültek, de sikerült eljutnia a kormányállásig, és 
segítséget is tudott hívni.
Orvos érkezett mentőcsónakon, és a hajóparancsnokot hamarosan kórházba szállították. Végül teljesen felépült.
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14.2. ELTŰNT A HAJÓPARANCSNOK

AZ ESEMÉNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Egy 6,24 m-es csapdás halászatot folytató hajót egyedül üzemeltetett az ilyen típusú halászat terén 17 év tapasztalattal 
rendelkező hajóparancsnok. A hajó Skócia keleti partjainál halászott, 20 csapdából álló flottával vagy sorral. A hajó 7:30-kor 
hagyta el a kikötőt egy szokásos napi halászat céljából, a hajóparancsnok 9:30-kor beszélt VHF-en a feleségével, és ez volt az 
utolsó hír róla.
Aggódó feleség: A halász késő délután sem tért vissza, ekkor a felesége egy másik halászt hívott fel, hogy megkérdezze, tud-e 
róla valamit. Miután megpróbálták VHF-en és mobiltelefonon felvenni a kapcsolatot a hajóval, riasztották a parti őrséget.
Meglátták a fényt: Egy halász jelentette, hogy fényt látott kelet felé, amelyről igyekszik többet kideríteni, és egy 
mentőcsónakot is oda irányítottak. Az eltűnt hajó volt az, de a fedélzeten senkit sem találtak.
A csapdák lehorgonyozták: Egy csapda akadt a bal oldali hajóperembe a kormányállás előtt, a csapdából a kötél a vízbe 
lógott. A halász a kötelet átvette a saját hajójára, és kihúzta a 17 csapdát, amely még a vízben volt. A hajóparancsnok teste 
azonban nem volt a kötélbe akadva.
A keresés folytatódott: A hajót visszavitték a kikötőbe, és 23:00-ig keresték a hajóparancsnokot, majd másnap reggeltől 
16:00 óráig folytatták a keresést.
A hajóparancsnok testét nem találták meg. Általában nem viselt sem mentőmellényt, sem pedig személyi lebegtető eszközt.

TANULSÁG
 � Mindkét esemény jól mutatja a hajó egyszemélyes üzemeltetésének legnagyobb veszélyét: nincs segítség, és senki sem 

tudja, ha Ön segítségre szorul. Csak magára számíthat!
 � A csörlő alá szorult hajóparancsnoknak nagy szerencséje volt, hogy életben maradt, és elmondhatta, mi történt.
 � Azzal, hogy a csörlőt vontatásra állította, és közben folytatta a fogás válogatását, ugyan időt takarított meg, de olyan 

helyzetbe került, amelyben szükség esetén nem tudott gyorsan a vezérlőkhöz lépni.
 � A fedélzet tele volt zsúfolva a fogás válogatásához használt dobozokkal, emiatt elveszítette az egyensúlyát.
 � A második esetnél nem tudjuk, mi történt: feltételezhető, hogy a hajóparancsnok a rákcsapda bedobásakor a vízbe zuhant, 

vagy egy csapda a vízbe lökte.

MINDIG VALAKI MÁSSAL HALÁSSZON, DE HA ÚGY DÖNT, HOGY EGYEDÜL 
HALÁSZIK, TEGYE MEG AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉST!





!

V. modul • Kockázatértékelés

1. BEVEZETÉS

2. ALAPFOGALMAK

3. A KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE A HAJÓN ÖT LÉPÉSBEN

4. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A HAJÓBIZTONSÁGÉRT

5. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS MEGÍRÁSA

6. IRÁNYMUTATÁS A MINIMÁLIS KOCKÁZATÉRTÉKELÉSHEZ
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1. BEVEZETÉS

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Miért van rá szükség? Ahhoz, hogy a munkavégzés biztonságos legyen, fontos elgondolkodni a lehetséges 
veszélyeken, és megpróbálni megelőzni azokat, vagy védekezni ellenük. Ez az úgynevezett 
kockázatértékelés: az emberek informális módon folyamatosan ezt csinálják, döntéseket 
hoznak, mérlegelik a feladatot. A hivatalos, írásos kockázatértékelést az európai 
keretirányelv írja elő, és az országok olyan jogszabályokat fogadtak el, amelyek minden 
munkahely számára előírják a kockázatértékelés elvégzését, a halászatot is beleértve.

Ki felel a 
kockázatértékelésért?

Olyan munkahelyzetben, ahol személyek alkalmazásban vannak, a munkaadó felelős 
a biztonságos munkahely biztosításáért, és neki kell kockázatértékelést végeznie, hogy 
ellenőrizze és igazolja a munkahely biztonságosságát.

Ki felel a 
kockázatértékelésért az Ön 
halászhajóján?

A halászat esetében a hajó a munkahely, és a hajóparancsnok gyakran maga a munkáltató. 
Előfordulhat, hogy a hajóparancsnok nem a hajó tulajdonosa, ebben az esetben a tulajdonos 
felelőssége annak biztosítása, hogy a kockázatértékelést elvégezzék. A hajóparancsnok a 
hajó üzemeltetéséért felelős személyként a kockázatértékelés elvégzésére legmegfelelőbb 
személy, de a teljes felelősség a hajó irányításának ellenőrzésével rendelkező személyt, 
azaz a tulajdonost terheli.

A részesedésért dolgozó 
halász alkalmazottnak 
tekintendő?

Számos esetben a halászok a hajón a hajó bevételéből való részesesedésért dolgoznak. 
Előfordulhat, hogy az uniós tagállamok nemzeti jogszabályai értelmében egészségvédelem 
és biztonság szempontjából munkavállalónak minősülnek. A nemzeti jogszabályok szerinti 
besorolásuktól függetlenül helyes őket az egészségvédelem és biztonság szempontjából 
munkavállalónak tekinteni, ezért rájuk is vonatkozik a hajóban ellenőrzésre jogosító 
részesedéssel rendelkező személy/szervezet által bevezetett valamennyi megelőző és 
védelmi intézkedés. Ennek a személynek/szervezetnek kell biztosítania a kockázatértékelés 
elvégzését.

Önálló halász 
(önfoglalkoztatás)

Ha Ön a hajó tulajdonosa és saját maga dolgozik rajta, Önnek kell elvégezni a 
kockázatértékelést. Ha azonban egy másik személynek, a hajó tulajdonosának 
megbízásából üzemelteti a hajót, az a személy felel a munkahelyért, és kockázatértékelés 
elvégzésére van szükség.
Ha az Ön hajójáról van szó, és csak Ön dolgozik rajta, a saját biztonsága és a hajó 
karbantartásában érintett vagy a hajón csupán egy másik hajóra történő beszálláskor 
áthaladó személyek biztonsága érdekében kötelező a kockázatértékelés elvégzése. 
Ha egyedül dolgozik, elengedhetetlen a biztonsági rendelkezések bevezetése 
(lásd az I. modul 18. szakaszát).
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2. ALAPFOGALMAK

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ALAPJAI

A kockázatértékelés a helyzettől függően lehet bonyolult, vagy igen egyszerű és lényegre törő. A halászat 
veszélyes, mert a munkahely a tengeren található, de a kockázatértékelésnek egyszerűnek és jól 
érthetőnek kell lennie. Egy egyszerű kockázatértékelésben az alábbi kifejezéseket használják.

VESZÉLY

BÁRMI, AMI KÁRT OKOZHAT

Szinte bármi minősülhet veszélynek, de észszerű hozzáállással el lehet dönteni, melyek a valódi veszélyek, és 
melyek az extrém lehetőségek.

Például:
olyan akadály, amelyben bárki megbotolhat,
a fedélzet csúszós része,
korlát hiánya,
nyitva hagyott nyílások,
a csörlőt működtető személy nem látja a személyzetnek a halászeszközöket kezelő tagjait,
a vízbe esés lehetősége,
a fogás mozgatása,
a motortér elégtelen megvilágítása,
ha a hajó irányítása közben elalszik,
magas zajszint,
tapasztalatlan személyzeti tag,
sok halászeszköz a fedélzeten.

KOCKÁZAT

ANNAK KOMBINÁCIÓJA, HOGY MENNYIRE VALÓSZÍNŰ A KÁR BEKÖVETKEZÉSE ÉS 
MENNYIRE LENNE SÚLYOS
Valami, ami nagyon súlyos következményekkel jár, ami maradandó sérülést vagy halált okoz, bár bekövetkezése valószínűtlen, 
súlyosabb kockázatnak minősül, mint valami, ami valószínű, de nem okozna túl nagy kárt. Tisztában kell lennie a súlyos kockázatokkal.
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KÖVETKEZMÉNY

HOGYAN LEHET A VESZÉLYT A MINIMÁLISRA CSÖKKENTENI?
A következmények sokfélék lehetnek, egy megcsúszás/botlás/elesés zúzódásokhoz vezethet, de akár halált is okozhat.
Az észszerűen lehetségesre gondoljon: a csörlő közelében bekövetkezett esés miatt a személy a csörlőbe zuhanhat.

Kis halászhajón valószínű, hogy a személyzet minden tagját érinti a kockázat, de az is elfordulhat, hogy az 
érintett személy csak az, aki az adott helyen dolgozik, mint például a mérnök.

A fedélzeti veszély azonban a fedélzeten átkelő minden személyre veszélyes lehet, beleértve más hajók 
személyzetét is.

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉS

HOGYAN OKOZHAT KÁRT A VESZÉLY, ÉS KI SÉRÜLHET MEG?
Milyen biztonsági eszközök vannak használatban? Például:
kapaszkodók,
védőberendezések,
védőfelszerelések,
utasítások,
képzés,
különböző munkamódszerek,
jobb felszerelés,
professzionális stabilitás-ellenőrzés
stb.

KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

A FENNMARADÓ KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN MEGHOZNI KÍVÁNT 
INTÉZKEDÉSEK
Miután mérlegelte a veszélyt és az ellenőrző intézkedéseket (biztonsági eszközöket), amelyeket az adott veszély csökkentése vagy 
a veszélytől való védelem érdekében vezettek be, azt is figyelembe kell vennie, hogy a kockázat továbbra is fennáll-e, és indokol-e 
további lépéseket.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS – CÉL

A kockázatértékelés célja annak biztosítása, hogy a munkahely minden érintett személy számára biztonságos legyen.
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3. A KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE A HAJÓN ÖT LÉPÉSBEN

1. LÉPÉS  � Járja körbe a hajót, és készítsen egy listát az esetleges veszélyekről.
 � Ellenőrizze az útmutató egyes moduljaiban ismertetett kockázatokat.
 � Vonja be a személyzetet a veszélyek azonosításába.

Mindenki biztonságát figyelembe kell venni. Vizsgálja meg a hajón előforduló veszélyeket.

2. LÉPÉS  � Fontoljon meg minden várható történést.
 � Gondoljon a személyzet fiatal vagy tapasztalatlan tagjaira.

Előfordulhat, hogy valaki nincs tisztában a 
lehetséges veszélyekkel?

Azonosítsa a következményeket: ki sérülhet 
meg és hogyan?

3. LÉPÉS  � Kerülje el a kockázatokat, értékelje az elkerülhetetlen kockázatokat.
 � Vegye át a helyes gyakorlatot, és tartsa be az elismert szabványokat (pl. nemzeti jogi követelmények).

Az érvényben lévő biztonsági intézkedések 
elégségesek és észszerűek?

Értékelje a kockázatot – a meglévő ellenőrző 
intézkedések megfelelőek?

4. LÉPÉS  � Írásban rögzítse a kockázatértékelést, és azt közölje a személyzet valamennyi tagjával.
 � Egyszerű formában készítse el, és kövesse az útmutatóban megadott szerkezetet.

A súlyos kockázatokat vegye figyelembe, ne 
a triviálisakat!

Rögzítse megállapításait!

5. LÉPÉS  � Legalább évente vizsgálja felül a kockázatértékelést.
 � Haladéktalanul vizsgálja felül, ha: módosításokat eszközöltek a hajón, új halászati módszert alkalmaznak 

vagy megváltozik a személyzet összetétele.
 � Különleges esetekre külön kockázatértékelést készítsen (pl. fiatal személyek, fogyatékossággal élők, 

várandós nők).

Minél előbb felülvizsgálja a 
kockázatértékelést, annál jobb!

Vizsgálja felül a kockázatértékelést, és 
szükség esetén módosítsa.
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4. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A HAJÓBIZTONSÁGÉRT

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A koherens átfogó biztonsági előírások elkészítése nem csupán az uniós jogszabályok szerinti jogi előírás, hanem fontos 
megelőző biztonsági intézkedés.
Az alábbi példa egy előírásmintát tartalmaz: fontos egy olyan dokumentum összeállítása, amely igazolja a hajó biztonság iránti 
elkötelezettségét, és azonosítja az előírások frissítéséért és támogatásáért felelős személyt.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK – PÉLDA
Egészségvédelmi és biztonsági szabályozási nyilatkozat
Ez a hajó egészségvédelmi és biztonsági szabályozási nyilatkozata:

Általános szabályozási vállalásunk a következő:
a munkatevékenységekből fakadó egészségügyi és biztonsági kockázatok megfelelő ellenőrzésének biztosítása,
a munkavállalókkal/személyzettel az egészségüket és biztonságukat érintő kérdésekről folytatott konzultáció,
biztonságos munkahely és berendezések biztosítása és karbantartása,
az anyagok biztonságos kezelésének és használatának biztosítása,
a munkavállalók/személyzet számára tájékoztatás, oktatás és felügyelet nyújtása,
annak biztosítása, hogy minden munkavállaló/személyzeti tag illetékes legyen a feladatai elvégzésében, és megfelelő képzésben 
részesüljön,
balesetek és munkavégzéssel kapcsolatos egészségkárosodás megelőzése,
biztonságos és egészséges munkakörülmények megőrzése, és
az előírások rendszeres időközönként, szükség szerint történő ellenőrzése és felülvizsgálata.

Aláírás:
Dátum:
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5. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS MEGÍRÁSA

AJÁNLÁSOK AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ
A veszély azonosítása: Általában célszerű a személyzet bevonásával végigmenni a hajón, és megbeszélni annak veszélyes 
területeit.
Kockázat társítása: Minden veszélyhez legalább egy, de valószínűleg inkább több kockázat társul. A kockázat annak módja, 
ahogyan a veszély kárt okozhat a személyzetben és a hajóban.
Ellenőrző intézkedések: A kockázatértékelés leginkább a kockázatcsökkentésről szól, az ellenőrző intézkedések végrehajtása 
pedig ennek a legfontosabb része.
Az ellenőrző intézkedéseket az alábbi sorrendben kell figyelembe venni:
Védőberendezések: Ezek lehetnek fizikai vagy vélelmezett védőberendezések, például egy gép védőburkolata fizikai 
védőberendezés, míg ha a személyzetnek van egy biztonságos területe, ahová a halászeszköz visszahúzásakor beállhat, az 
vélelmezett védőberendezésnek minősül.
Képzés és eljárások: Ennek az intézkedésnek az a lényege, hogy biztosítsa, hogy mindenki biztonságosan dolgozzon és 
vegyen részt megfelelő képzésen, az ellenőrző listákat pedig ellenőrző intézkedésnek lehet tekinteni.
Egyéni védőeszközök: Az a ruházat, amely az azt viselő személyt a sérüléstől megóvja, és a berendezések biztonságos 
működtetését is lehetővé teszi, például a kesztyű melegen tartja a kezet, és biztosítja annak megfelelő működését, a 
védőszemüveg pedig lehetővé teszi viselője számára, hogy a folyamatban lévő feladatot figyelje.
Jelzések: A jelzések nem csak írásosak lehetnek: ha a fedélzet egy részét élénk színűre festik, abból egyértelműen kiderül, hogy 
oda nem szabad állni. A fejmagasságban lévő élénk színű, egyértelműen azonosítható akadályt könnyebb észrevenni, mint egy 
sötét színűt.
Oldalszám: Használja referenciaként az útmutatót az ajánlott ellenőrző intézkedések kiválasztásához, és hivatkozzon a sárga 
oszlopban található oldalszámra.

Óvatosság: Ne feledje, hogy az útmutatóban ismertetett űrlapok nem jelentik a kockázatértékelés kitöltéséhez való végleges 
megközelítést. Az űrlapok azonban segíthetik Önt a kockázatok felismerésében és a következmények felbecsülésében. Azt javasoljuk, 
hogy az űrlapokat saját igényeinek megfelelően töltse ki.
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6. IRÁNYMUTATÁS A MINIMÁLIS KOCKÁZATÉRTÉKELÉSHEZ

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉS:
Ebben a szakaszban ellenőrző listát és útmutatást nyújtunk a saját hajóján jelen levő kockázatok értékeléséhez. A példákban 
tizenhat terület/feladat/tevékenység olvasható (lásd az alábbi táblázatokat). Használja az ellenőrző listát és útmutatót, amelyek 
segítenek a hajóra és annak üzemeltetésére vonatkozó kockázatértékelés elvégzésében.
Vegyen figyelembe minden egyes „lehetséges veszélyt”, és ha Önre nem vonatkozik, jelölje X-szel.
Ha elvégezte a kockázatértékelést, pipálja ki a négyzetet.
Az üres négyzet azt jelzi, hogy a kockázatértékelés odafigyelést igényel.
Vegye figyelembe, hogy Ön a saját hajóján érvényes helyzetet értékeli, és az Ön számára megfelelő ellenőrző intézkedések 
eltérhetnek az ebben az útmutatóban felsorolt javaslatoktól.

TERÜLET FELADAT TEVÉKENYSÉG

A hajó Kormányállás Fenékvonóhálós halászat

A személyzet Lakóterület/hajókonyha Csapdás halászat 

Vészhelyzeti eljárások Motortér Hálós/horogsoros/orsós 
horogsoros halászat 

A hajóba történő be- és 
kiszállás A fogás kezelése Kotróhálós és merevítőrudas 

vonóhálós halászat 

Ruházat
Összecsomósodott 
halászeszközök és 

a halászeszközök javítása
Munkavégzés a hajón 

Karbantartási munka 
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AZ ÚTMUTATÓN ALAPULÓ KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

 Értékelése

 Kész

 Tárgytalan

VESZÉLY KOCKÁZAT ELLENŐRZŐ 
INTÉZKEDÉSEK OLDALSZÁM

A hajóba történő 
be- és kiszállás

Fulladás – vízbe esés
Sérülés – létráról leesés 

Maradjon mindig józan, legyen 
más is jelen
A hibás létrát/világítást jelentse a 
kikötői hatóságnak
Csoportos munkavégzés
Személyi lebegtető eszköz/
mentőmellény használata

37

Zaj
Süketséghez vezető 
halláscsökkenés

Fülvédő használata
Expozíciós idő csökkentése

54

Bedobás (csapdás 
halászat)

Fulladás – valami a vízbe 
rántotta
Sérülés – kötélbe szorult/csapda 
megütötte

Biztonságos munkarendszer 
tervezése
A mozgó kötelektől maradjon 
távol
Vészhelyzet esetére legyen 
kéznél kés
Személyi lebegtető eszköz/
mentőmellény használata

76

Csörlők és 
vontatókötelek 
(kotróhálós és 
merevítőrudas 
vonóhálós halászat)

Zúzódásos sérülés – valami a 
csörlőbe rántotta
Vágás/szakadás – kiszálkásodott 
vontatókötél miatt 

A vészleállító használat előtti 
tesztelése
A csörlő vezérlője és a fedélzet 
közötti kommunikáció tesztelése
Ellenőrizze a vontatókötél 
állapotát, esetleges szálkásodás 
miatt
Álljon félre

88
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 Tárgytalan

VESZÉLY KOCKÁZAT ELLENŐRZŐ 
INTÉZKEDÉSEK OLDALSZÁM

Stabilitás elvesztése 31

Általános munkaterületek 33

Őrszolgálat 34

Lakóterület és hajókonyha 35

Motortér/zárt terek 36

A hajóba történő be- és kiszállás 37

Halászút 38

Meghibásodott halászeszköz és javítása 39

Karbantartási munka 40

Parti műveletek 41

Kirakodási műveletek 42

Önálló munkavégzés 43
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VESZÉLY KOCKÁZAT ELLENŐRZŐ 
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Felelőtlen viselkedés 46

A személyzet alkalmassága 47

Szempontok és hatáskörök 48

Fiatalok 49

Nyelvi és kulturális problémák 50

Személyi kár 52

Ember a vízben 53

Zaj 54

Napfénynek való kitettség 57

Hidegnek való kitettség 58

Rossz egészségi állapot 59

Stressz és kimerültség 60
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Személyi sérülés 61

Csúszás, botlás és zuhanás 62

A fogás kezelése 63

A fogás feldolgozása 64

Vegyi és biológiai 65

Szolgálatra való alkalmasság 66

Sérülés és betegség 67

(Fenékvonóhálós halászat)
• Csörlők, vontatókötél
• Vonóláncok

72

(Fenékvonóhálós halászat)
• Zsák emelése
• Hálócsévélő dobok stb.

73

Csapdás halászat
• Elrendezés és rendszer

75

Csapdás halászat
• Bedobás

76

Csapdás halászat
• Kihúzás

77
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Csapdás halászat
• Csónakdaruállvány
• Kiürítés és a csali felhelyezése

78

Csapdás halászat
• Fogás tárolása

78

Hálós/horogsoros/orsós horogsoros 
halászat
• Halászeszköz elhelyezése
• Stabilitás

81

Hálós/horogsoros/orsós horogsoros 
halászat
• Hálók és horogsorok bedobása

82

Hálós/horogsoros/orsós horogsoros 
halászat 
• Kihúzás

83

Hálós/horogsoros/orsós horogsoros 
halászat
• Hal eltávolítása
• Csali elhelyezése

84

Hálós/horogsoros/orsós horogsoros 
halászat
• Orsós horogsoros halászat
• Gépesített rendszerek

85

Kotróhálós és merevítőrudas vonóhálós 
halászat
• Stabilitás
• Tengerfenéken található akadályok

86

Kotróhálós és merevítőrudas vonóhálós 
halászat
• Csörlők
• Vontatókötelek 

88

Kotróhálós és merevítőrudas vonóhálós 
halászat
• A halászeszköz kezelése

89

Erszényes kerítőháló
• Segédhajó

90

Erszényes kerítőháló
• Emelés
• Csörlők, vontatóberendezések, daruk
• Kötelek és emelőberendezések

92
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Erszényes kerítőháló
• Fogás tárolása

93

Erszényes kerítőháló
• Hajó stabilitása

93

Erszényes kerítőháló
• Szabad mozgás a hajón

93
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1.1. BEVEZETÉS

SZEMÉLYI LEBEGTETŐ ESZKÖZ
Olyan ruhanemű vagy eszköz, amely helyes viselés és használat esetén a felhasználó számára adott mértékű úszóképességet 
biztosít, ezáltal növelve az életben maradás valószínűségét. Sokan gondolják, hogy a mentőmellény és a személyi lebegtető 
eszköz fogalma felcserélhető. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a mentőmellény célja az, hogy egy eszméletlen személyt 
arccal felfelé fordítson a vízben.

FELHAJTÓERŐ/ÚSZÓKÉPESSÉG
A felhajtóerőt newtonban (N) mérik, és ezzel jelzik a személyi lebegtető eszköznek a személy víz felszínén tartására irányuló 
képességét. 10 newton körülbelül 1 kg tömeg vízen való lebegésének felel meg.
Az úszóképesség elsősorban két módon érhető el:
1. Állandó úszóképesség, amelyet úszóképes anyagok, például ruházat béléséhez használt zártcellás habszivacs 

használatával érnek el. A biztosított úszóképesség mennyisége a habszivacs mennyiségétől függ, ezért a jó úszóképesség 
eléréséhez nagy mennyiségre van szükség, így a ruházat igen terjedelmes lesz. Az állandó úszóképességgel rendelkező 
ruházatok úszóképessége valószínűleg csak 50–80 N között van, ami még így is teljesen megbízható.

2. Felfújás általi úszóképesség, amelyet egy rekesz többnyire kis méretű szén-dioxid-palackon (CO2) keresztül történő 
felfújásával lehet elérni. A felfújást kézzel is lehet aktiválni, például egy zsinór meghúzásával, de automatikusan fel is 
fújódhat, amikor az eszköz a vízbe merül. Egyes lebegtető eszközöket szájjal is fel lehet fújni. A felfújható eszközök magas 
szintű úszóképességet nyújthatnak, azonban megbízhatóságuk érdekében rendszeresen ellenőrizni és szervizelni kell őket.

Négy európai szabvány vonatkozik a személyi lebegtető eszközökre, amelyeknek a CE jelölést kell viselniük (EN393-399). Ezeket 
a szabványokat nemrégiben váltotta fel a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) az ISO 12402 néven ismert szabvánnyal. Az 
alábbi ábra a képi szimbólumokat mutatja, és összefoglalást ad az egyes úszóképesség-kategóriákról.

VI-1. Személyi lebegtető eszközök úszóképessége (az RNLI alapján)

Tapasztalt úszók részére part 
közelében, vagy ha van a 
közelben segítség. Minimális 
a tömege, de viharos vizeken 
korlátozottan használható. Nem 
várható, hogy viselőjét hosszú 
ideig biztonságban tartsa. Nem 
kielégítő az úszóképessége 
olyan személyek számára, akik 
nem tudnak magukon segíteni. 
A felhasználó aktív részvételét 
igényli, és nem valószínű, hogy 
a vízben arccal lefelé tartózkodó 
személyt fel tudja fordítani.

A csendes és biztonságos 
vizeken ajánlott. Elképzelhető, 
hogy a nem cselekvőképes 
személy számára nem tud 
kellő úszóképességet nyújtani, 
és egy eszméletlen személyt 
sem tud a hátára fordítani, 
különösen akkor, ha nehéz 
ruházatot visel.

Általános nyílt tengeri és 
zord időjárás esetén történő 
használatra. Az eszméletlen 
személyt olyan helyzetbe 
fordítja, hogy a légutak 
szabadon legyenek, és e 
testhelyzet fenntartásához 
nem szükséges a felhasználó 
részéről további beavatkozás.

Elsősorban nyílt vízen 
történő, jelentős súlyt 
hordozó emberek általi 
használatra, akiknek így 
további úszóképességre van 
szükségük. Azok számára 
is hasznos lehet, akik olyan 
ruházatot viselnek, amely alá 
levegő szorulhat, és amely így 
a mentőmellény önszabályozó 
képességét hátrányosan 
befolyásolhatja. Annak 
biztosítására tervezték, hogy 
a felhasználó úgy lebegjen a 
felszínen, hogy szája és orra 
szabadon van.

50 100 150 275

MENTŐMELLÉNYPFD
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1.2. MI KAPHATÓ JELENLEG?

Nagyon sok olyan termék kapható, amely személyi lebegtető eszköznek minősül. Mindegyiknek van előnye és hátránya, amelyeket 
figyelembe kell venni a munka követelményeinek leginkább megfelelő személyi lebegtető eszköz kiválasztásához.

1.2.1. MELLÉNY VAGY TESTMELEGÍTŐ
A halászok kedvelik, mert könnyen viselhetők, kényelmesek és hasonlítanak a rendes ruházathoz. Úszóképes habszivacs béléssel 
rendelkeznek, amely 50–70 N közötti felhajtóerőt biztosít, ami elég a felszínen maradáshoz, de eszméletvesztés esetén nem fordítja 
az embert arccal felfelé. Jellemzően cipzárral záródnak, nagy zsebek vannak rajtuk, és az áruk is visszafogott. Sok hajóparancsnok érzi 
úgy, hogy a kormányállásban dolgozva ideális viselet, de előfordulhat, hogy a személyzet fedélzeten dolgozó tagjai meleg időben túl 
melegnek találják.

1.2.2. MUNKAMELLÉNY
Ezek általában ipari munkamellények, olyan helyzetekre, amikor az ember munkavégzés közben vízbe eshet. Jellemzően merev 
habszivacsot használnak arra, hogy a mellkas előtt egy úszóképes csomagot alakítsanak ki, így akár 100 N felhajtóerő is biztosítható. 
Ugyan olcsók, de valószínűleg túlságosan terjedelmesek, és akadályozzák a halászhajón a folyamatos munkavégzést.

1.2.3. ÚSZÓKÉPES TERMORUHÁZAT
E ruháknak az egyéb termékekkel szemben van egy jelentős előnye: védenek a hideg ellen, így jelentősen hosszabb túlélési időt 
biztosítanak, és a hirtelen betörő hideg víz esetén védenek a hidegsokk ellen. A ruházatot nehéz vízálló anyagból készítik, zártcellás 
habszivacs béléssel, amely 50–80 N felhajtóerőt biztosít. Tépőzárral lehet csuklónál és bokánál szorosra húzni, hogy ne folyjon be rajta 
a hideg víz. A ruházatnak termobéléses kapucnija van, és általában fényvisszaverő szalagok vannak a kapucnin, a vállán és a csuklónál.
A vízben a ruházat jó tartást biztosít, a viselője vízszintesen lebeg a vízen. Könnyű benne úszni, és könnyű függőleges testhelyzetet 
felvenni a vízben, amely a szájat még hullámzó víz esetén is a víz felett tartja. Ha azonban viselője eszméletét veszti, vízszintesen fog 
lebegni a vízen, vagy arccal felfelé, vagy arccal lefelé. Ezért ajánlott, hogy a ruhát felfújható mentőmellénnyel együtt viseljék, amely 
biztosítja, hogy viselője arccal felfelé legyen a vízben, és mivel a mentőmellénynek meg kell haladnia a ruházat úszóképességét, nagy, 
275 N mentőmellény viselése ajánlott.
A halászok rendszeresen viselnek ilyen ruházatot hidegben, amelyhez éppen ideális. Meleg időben azonban túl meleg a 
munkavégzéshez.

1.2.4. FELFÚJHATÓ MENTŐMELLÉNYEK

Mit kell tudni róluk?
A legtöbb halász ennek a terméknek a viselését részesíti előnyben, hiszen bármely ruházatra rávehető, könnyű, és viselőjét nem 
korlátozza a szabad mozgásban. Nagyon sok szempontot kell azonban figyelembe venni, amikor kiválasztja a körülményeinek 
leginkább megfelelő terméket.
Felhajtóerő/úszóképesség: A 150 N (ISO12402-3:2006) úszóképességet általában úgy tekintik, hogy nyílt vízi körülmények 
között egy átlagos felnőtt számára megfelelő. A 275 N (ISO12402-2:2006) úszóképességre akkor van szükség, ha a személy nehéz 
védőruházatot visel, vagy ha eszközök is vannak nála. Ilyen nagy felhajtóerőre van szükség annak érdekében, hogy egy úszóképes 
termoruházatot viselő eszméletlen személy a vízben arccal felfelé legyen.
Egy- vagy kétkamrás: A legtöbb felfújható mentőmellény vagy kétkamrás – a SOLAS-egyezmény előírásainak való megfelelés 
érdekében két patronnal és mechanizmussal –, vagy egykamrás, amely egy patronnal és a hozzá tartozó mechanizmussal rendelkezik. 
Ha a mentőmellény a hajón hozzáférhető egyetlen mentőmellény, előfordulhat, hogy a szabályok előírják, hogy kétkamrás legyen, és 
feleljen meg a SOLAS-egyezmény előírásainak. (Nem feltétlenül vonatkozik 12 m-nél kisebb hajókra.) Ha a felfújható mentőmellény a 
hajó elhagyására szolgáló – pl. személyi lebegtető eszközként használt – mentőmellény kiegészítése, akkor elfogadható az egykamrás 
mentőmellény használata is.
A kétkamrás mentőmellény elég drága, és a legtöbb halász úgy gondolja, hogy költséghatékonyabb, ha olcsóbb, belső úszóképességgel 
rendelkező, a SOLAS-egyezmény által jóváhagyott mentőmellényt vásárol a hajó elhagyásának céljaira, plusz egy személyi lebegtető 
eszközként használható egykamrás felfújható mentőmellényt.
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Automata vagy kézi: A halászok nagy része olyan mentőmellényt szeretne, amely automatikusan felfújódik, amint a vízbe kerülnek. 
Az automata mentőmellények mindig rendelkeznek kézi aktiváló eszközzel, valamint olyan csővéggel, amelyen át szájjal is felfújható 
a mentőmellény. Van azonban arra is lehetőség, hogy kézzel aktiválható mentőmellényt használjon, amelyet egy zsinór meghúzásával 
lehet aktiválni.
A kézi aktiválással elkerülhető az átnedvesedett automata mechanizmus általi téves aktiválás vagy az a helyzet, hogy az automata 
mentőmellény akkor fújódik fel, amikor a viselője épp megpróbál kijutni a süllyedő hajóból. A kézi aktiválás természetesen csak akkor 
működik, ha ön eszméleténél van.
Oldható vagy hidrosztatikus mechanizmusok: A legtöbb automata mentőmellény úgy aktiválódik, hogy egy oldható tabletta 
(só) a vízzel érintkezve feloldódik, így a rugós dugattyú átszúrja a gázpatront, ami pedig felfújja a mentőmellényt. Az ilyen típusú 
mechanizmus azonban tévedésből is aktiválódhat, ha folyamatosan nedves körülmények között, a kiszáradás lehetősége nélkül 
tárolják.
A hidrosztatikus mechanizmusokat a nedvesség egyáltalán nem befolyásolja, és azokat a nyomáskülönbség aktiválja a vízbe 
merüléskor. A legtöbb elérhető terméknél vélhetőleg az oldható mechanizmusokat használják, így azokat a halászok könnyen 
ellenőrizhetik és szervizelhetik. A hidrosztatikus mechanizmusok beüzemelése meglehetősen kritikus, a szervizelést a gyártónak kell 
végeznie.
Huzat: Patenttal, tépőzárral vagy cipzárral rögzítve. A huzatnak elég tartósnak kell lennie, hogy megvédje a mentőmellényt, ugyanakkor 
kellően rugalmasnak is, hogy a mellény kényelmes viselet legyen. A halászatnál komoly szempont a huzat tisztán tartásának 
képessége.
Övek: Ha a mentőmellény öve nincs a viselőjén szorosan meghúzva, a mentőmellény a vízben egyszerűen a váll fölé úszik. Az 
övcsatnak könnyen használhatónak kell lennie, és hatékonyan kell biztosítania, hogy az öv ne lazuljon ki.
Beakasztós heveder: Hogy leküzdjék annak lehetőségét, hogy a mentőmellény a váll fölé ússzon, és így a viselőjének száját ne 
emelje a víz fölé, sok gyártó beakasztós hevedert is biztosít. Különösen ajánlott olyan, rövid mentőmellények esetében, amelyeknél az 
öv a derékvonal felett található, ahol nagyobb valószínűséggel csúszik fel.
Patronok és mechanizmus: A felfújható mentőmellények esetében az egyik lehetséges hiba, ha a gázpatron kilazul, és 
a mentőmellény nem vagy csak részben fújódik fel. Rendszeresen kell ellenőrizni, hogy a patron rendesen rögzítve van-e a 
mechanizmusban. E probléma megoldására egyes gyártók a patronokat egy kívánt nyomatékra húzzák meg, mások bajonettzáras 
patront szerelnek be, megint mások pedig a huzatba egy műanyag ablakot építenek be, amelyen keresztül látható a patron és a 
mechanizmus.
A halászattal kapcsolatos fizikai aktivitás komoly megpróbáltatásoknak teszi ki a mentőmellényeket, és a halászoknak tisztában kell 
lenniük azzal, hogy a patron kilazulhat, és rendszeresen ellenőrizniük kell a mentőmellényeket.
Szervizelés: Ideális esetben a gyártók ajánlása szerint a mentőmellényt tizenkét havonta érdemes elvinni hozzájuk alapos ellenőrzés 
és szervizelés céljából. Nincs viszont akadálya annak, hogy a személyi lebegtető eszközként viselt felfújható mentőmellényt maga 
a halász tartsa karban a gyártó utasításai alapján. Sőt, ha a mentőmellény nem szándékosan fújódott fel, azt vissza kell tudnia 
csomagolni. Ha mentőmellényt vásárol, szerezzen be hozzá legalább egy újraélesítő készletet. E készlet csere gázpatront, új oldódó 
tablettát tartalmaz, és bármit, ami ahhoz szükséges, hogy a mentőmellény felfújódás után újra használható legyen. A hidrosztatikus 
mentőmellények kényesek, ezért ezeket a gyártóhoz kell beküldeni szervizelésre.
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1.2.5. MENTŐMELLÉNYEK

Mire kell figyelni?
Kényelem: Kényelmesen tudja majd viselni munkavégzés közben? Próbálja fel a mentőmellényt, hogy tudja, milyen érzés. Gyakori 
probléma, hogy a mentőmellény dörzsöli a nyakat, de ezen galléros póló viselésével lehet segíteni. Egy másik lehetséges probléma, 
hogy a patron és a mechanizmusa a mellkasába nyomódik, amikor munkavégzés közben előredől vagy előrehajol.
Övcsat: Fontolja meg, hogy mennyire lesz könnyű becsatolni az övet. Sok mentőmellénynek egymásba hurkolható övcsatja van, de 
azt hideg kézzel elég nehéz becsatolni, ráadásul becsatolás után az övet még szorosra is kell húzni. A „tuk-csatos” vagy nyomózáras 
övcsatok könnyebben és gyorsabban használhatók, és az övet nem kell utána megigazítani. Ellenőrizze, hogy a csat és a beállító 
mennyire jól rögzíti az övet, mivel a laza öv gyakori probléma.
Beakadásveszélyes pontok: Sima felületű mentőmellényt keressen, amely szorosan illeszkedik önre, és nem ér le jóval az öv alá. 
A legvalószínűbb beakadási pont a kézi felfújást aktiváló gomb vagy kapcsoló, amely általában a mellény alján található. Automata 
felfújás esetén valószínűleg indokolt a kézi felfújáshoz szükséges gombot a huzaton belül elrejteni, akár a tépőzár széthúzásával vagy 
a cipzár alján. Nyilván szét kell nyitnia a huzatot, hogy elérje a gombot, ha az automata felfújás sikertelen, de ez igen valószínűtlen.
Erősítés: A huzatot tépőzár, cipzár vagy patent tartja a helyén. A tépőzár nagyon hatékony, ha azonban homokkal, törmelékkel stb. 
szennyeződött, már nem tart olyan jól, és előfordulhat, hogy a huzat kinyílik. A cipzár és a patent valószínűleg előnyösebb olyan 
helyzetekben, amikor a mentőmellény sok szennyeződésnek van kitéve.
Tisztítás: A huzat tisztára törlése valószínűleg elengedhetetlen a halászati műveletek nagy része esetében.
Tartósság: A vékony huzattal rendelkező könnyű mentőmellények nem tudnak ellenállni a munkavégzés közbeni folyamatos kopásnak, 
mivel a huzat könnyen elszakadhat, és a rekesz megsérül. Nehéz fizikai munka esetén legalább a mentőmellény alsó részét meg kell 
erősíteni. Alternatív lehetőségként rövid, kompakt mentőmellényt is lehet viselni, amely nem ér hozzá a rákcsapdához.
Fény és síp: A SOLAS-egyezmény által jóváhagyott mentőmellények világítással és síppal is rendelkeznek. A személyi lebegtető 
eszközöknek nem kell megfelelniük a SOLAS-egyezmény előírásainak, de erősen ajánlott, hogy legyen rajtuk világítás és síp.

1.2.6. VÍZHATLAN KÖPENY

Beépített mentőmellénnyel
Kapható speciális, bővíthető vízhatlan felső vagy dzsekijellegű felsőrész, amely patenttal rögzíthető, és szintén hirtelen feltéphető, így 
elfér a felfújódott mentőmellény. A vizsgálatok során sok halász részesített előnyben egy bizonyos terméket, amely a vízhatlan nadrág 
vállpántját felfújható mentőmellénnyé alakítja át.
A mentőmellény széles, lapos részt képez, amely kényelmesen illeszkedik viselője vállára. A nadrág mellrészéhez erősített pántokkal 
méretre igazítható a ruházat, és a vízbe érve a nadrág gyakorlatilag a mentőmellény hevedereként működik. A mentőmellény és a 
vízhatlan nadrág külön is megvásárolható, tehát ha a nadrág megsérül, a mentőmellényt egy új nadrágra is rá lehet erősíteni.
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1.3. ZÁRÓ ÉSZREVÉTELEK

A halászok úgy érezhetik, hogy mindegy, milyen terméket viselnek, az némiképp akadályozza őket a mozgásban, és nem lesz teljesen 
problémamentes. Valószínűleg minden termék dörzsölni fog a nyak körül, ezért galléros póló viselése ajánlott a nyak védelme 
érdekében. A halászok meleg időben is vízbe fulladhatnak, sőt a legtöbb fulladásos halál nyugodt körülmények között következik be.
A személyi lebegtető eszköz viselése némi erőfeszítést igényel, de kellő kitartással természetessé válik, és nem érzi majd nyűgnek. 
Gondosan válassza ki a rendelkezésre álló termékek közül azt, amelyik leginkább megfelel az Ön halászati műveleteinek, és az ideális 
az lenne, ha megvásárlás előtt vízhatlan ruházatra próbálná fel.
A felfújható mentőmellény nem olyan termék, amelyet elég megvenni: használat után fel kell akasztani, hogy kiszáradjon, és 
rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e meg, vagy hogy nem lazult-e ki a patron.
Ha felfújható mentőmellényt vásárol, újraélesítő készletet is vegyen, hogy vissza tudja csomagolni, ha a gázpatron szegének 
beakadása vagy a mechanizmusba bekerült nedvesség miatt véletlenül felfújódik. (A hidrosztatikus mentőmellényeket nem 
befolyásolja a nedvesség, de ha a szeg elmozdul, a gyártó tudja csak visszacsomagolni.)
Számolnia kell azzal is, hogy a halászhajón történő munkavégzés közben naponta viselt termék nem tart örökké. Használat előtt mindig 
ellenőrizze a mentőmellényt esetleges elhasználódás szempontjából, és gondoskodjon róla, hogy azt az illetékes személy évente 
szervizelje.
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2.2. A STABILITÁST ÉRINTŐ VESZÉLYEK

2.2.1. A HAJÓ MÓDOSÍTÁSA VAGY ÚJ BERENDEZÉSEK BEÉPÍTÉSE

2.2.2. TÚLTERHELÉS

2.2.3. VÍZBETÖRÉS ÉS SÜLLYEDÉS

2.2.4. VONÓHÁLÓS ÉS KOTRÓHÁLÓS HALÁSZAT

2.2.5. A FOGÁS VAGY A HALÁSZESZKÖZ EMELÉSE

2.3. A HAJÓ STABILITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NÉGY LÉPÉSBEN

NE TERHELJE 
TÚL A HAJÓT
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2.1. BEVEZETÉS

STABILITÁS
A stabilitás a hajó függőleges helyzetbe való visszatérésének képessége.
A stabilitást csökkentő tényezők alapos megértése elengedhetetlen a hajó tengeren történő üzemeltetése során a helyes 
döntések és intézkedések meghozatalához.

A SÚLYPONT (G)
Az a pont, amelyben a hajó teljes súlya függőlegesen lefelé hat, és minél alacsonyabban van ez a pont, annál stabilabb a hajó.

VI-2. A súlypont vizuális megjelenítése

A súlypont a hajó terhelésével együtt változik, és a fedélzeten magasan található nehéz teher következtében a súlypont magasabbra 
helyeződik, a hajó pedig veszít stabilitásából. A fedélzet alatti terhelés javítja a hajó stabilitását. A súlypont a plusz súly felé mozog, 
távolodik az eltávolított súlytól, a mozgó súllyal pedig párhuzamosan mozog.

VI-3. Mi módosítja a súlypontot?
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SZABADFELSZÍN-HATÁS
Akkor jelentkezik, ha a folyadék a hajó mozgásával együtt áramlik, ennek eredményeként a súlypontot kioltja, és súlyosan 
befolyásolja a stabilitást.

Ha egy tartály vagy tárolóedény tele van, a tartalma nem mozog a hajó mozgásával együtt, és így nem változik a hajó súlypontja. 
Részben teli tartályban vagy tárolóedényben azok tartalma a hajó mozgásával együtt mozog, és a hajó súlypontját ellensúlyozza, ami 
csökkenti a stabilitást. Az üzemanyagtankok részekre vannak osztva, hogy csökkentsék a szabadfelület-hatást.

 

VI-4. Teli tartály: a súlypont a hajó ringása esetén 
is rögzítve van (a Transport Canada 2003. márciusi 
kiadványából)

VI-5. Részben teli tartály: a súlypont oldalra mozdul 
a hajó ringása esetén (a Transport Canada 2003. 
márciusi kiadványából)

Mivel a hal is tud áramlani, a szabadfelület-hatás akkor is bekövetkezik, ha nagy mennyiségű halat tárolnak vagy a fedélzeten, vagy 
a halraktárban. Alapvető fontosságú, hogy a halat dobozban tárolják, vagy hogy a ládákban elválasztók is legyenek, így a hal nem tud 
áramlani, és nem csökkenti a hajó stabilitását.

 

VI-6. Az ömlesztett hal megindul, szabadfelület-
hatást eredményez (a Transport Canada 2003. 
márciusi kiadványából).

VI-7. A fedélzeten a víz elfolyik, szabadfelület-
hatást eredményez (a Transport Canada 2003. 
márciusi kiadványából)

SZABADOLDAL
A víz szintje és a hajó munkavégzésre szolgáló fedélzete közötti függőleges távolság.

VI-8. Szabadoldal és merülés illusztrációja (a FAO 517. sz. dokumentumából)

MERÜLÉS

SZABADOLDAL
FEDÉLZET
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2.2. A STABILITÁST ÉRINTŐ VESZÉLYEK

2.2.1. A HAJÓ MÓDOSÍTÁSA VAGY ÚJ BERENDEZÉSEK BEÉPÍTÉSE
Ha nehéz tárgyak beépítése céljából módosítják a hajót, a súlypont magasabbra kerül, és csökken a hajó stabilitása.
Ha új bakdarut, alsó fedélzetet, hálócsévélő dobot vagy erőemelőt és darut kíván beépíteni, először kérjen tanácsot képesített 
személytől vagy hajóépítő mérnöktől. Csak ők tudják felbecsülni, hogy a fedélzet szintje felett elhelyezett ilyen tárgy milyen hatással 
lesz a hajó szabadoldalára, és tanácsot tudnak adni azzal kapcsolatban, hogy lesz-e szükség módosításokra, vagy kell-e új stabilitási 
számításokat végezni.
Ne feledje, hogy a készletek és a berendezések lassú felhalmozódása szintén plusz súlyt jelent a hajóra nézve, ezért rendszeresen 
rakjon rendet, és gondosan ellenőrizze, hogy a nehéz tárgyakat hol tárolják.

A súlyt igyekezzen a lehető legalacsonyabb ponton tartani.

2.2.2. TÚLTERHELÉS
A halászhajók többnyire túl vannak terhelve, mivel a raktárban túl nagy mennyiségű fogást vagy a fedélzeten túl sok halat tárolnak. 
Mindkét helyzet korlátozza a stabilitást, és a hajót sokkal közelebb viszi a boruláshoz.
Számítsa ki, mekkora fogást tud biztonságosan szállítani, és hagyjon megfelelő biztonsági tartalékot zord időjárás és csökkenő 
üzemanyagszint esetére, hogy biztonságban haza tudjon térni. Ha van stabilitási könyve, nézze meg azokat a terhelési feltételeket, 
amelyeket adott mennyiségű üzemanyagra, készletekre és fogásra számítottak ki.
A lehető legkevesebbet szabad a fedélzeten tárolni, és mindig rögzíteni kell a terhet, hogy ne csússzon el. Statikus halászeszközzel 
történő halászatnál, amikor a csapdákat vagy hálókat új halászterületekre kell vinni, mindig fennáll a kísértés, hogy a halászeszközöket 
magasra halmozzák, hogy minél többet szállíthassanak.
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2.2.3. VÍZBETÖRÉS ÉS SÜLLYEDÉS
Viharos tengeren a fedélzetre csapó hullám több tonnányi vízzel áraszthatja el a fedélzetet, és szabadfelület-hatást okozhat. Ezért 
kiemelten fontos, hogy a fedélzetről a lehető leggyorsabban eltávolítsák a vizet. A vízlefolyó nyílások létfontosságúak a fedélzetre került 
víz elvezetésében, és így a borulás kockázatának csökkentésében.
Vízbetörés bekövetkezhet a motortérben található szelepen és csővezetékeken vagy a nyílásokon, ajtókon és szellőzőkön keresztül.

E veszély elkerülésére az alábbi intézkedéseket teheti:
 � Kerülje azokat a helyzeteket, amikor törőhullám vagy farhullám áraszthatja el a fedélzetet.
 � A vízlefolyó nyílások legyenek nyitva és akadálymentesítve.
 � A fenékvíz és az olvadt jég mennyiségét szorítsa minimálisra.
 � Minden utazás előtt ellenőrizze a fenékvízszintjelzőket és a szivattyúkat.
 � A nyílásokat és ajtókat tartsa csukva, halászzsinóroktól, drótkötelektől és akadályoktól mentesen.

VI-9. Egyes tengerhullámtípusok

2.2.4. VONÓHÁLÓS ÉS KOTRÓHÁLÓS HALÁSZAT
A vonóhálós és a kotróhálós halászat során nehéz halászeszközök emelésére kerül sor. Nagyon óvatosnak kell lenni, mivel a 
vontatókötelekben a vontatóhálós vagy kotróhálós halászat során keletkezett feszültség jelentősen csökkentheti a szabadoldalt, és 
feljebb helyezheti a súlypontot.

VI-10. A vontatókötél terhelése befolyásolja a stabilitást

NegyedhullámFarhullámOldalhullám

Stabilitás vontatás,
valamint kotróhálós vagy vonóhálós halászat esetén
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2.2.5. A FOGÁS VAGY A HALÁSZESZKÖZ EMELÉSE
A halászeszközök vagy a fogás fedélzetre emelése súlyosan csökkentheti a stabilitást. Fel kell becsülni, hogy a hajódaruról történő 
emeléskor, amikor a tételt kiemelték a vízből, az teljes súlyával ránehezedik az emelőblokkról a hajódaru tetejére. Ilyenkor a tömeg 
magasan van, ráadásul a hajó oldalához is közelít, ami miatt a hajó megbillenhet.
Az emelés előtt vegye figyelembe hajója állapotát, a tenger állapotát, és hogy mennyit fog emelni.

VI-11. Emelés hajódaruról

VI-12. Emelés hátsó bakdaruról

VI-13. Emelés oldalról

Nagy teherkar

Fogás

Képzelje el a fogás 
teljes súlyát a blokk 
tetejénél

A súlypont jelentősen 
megemelkedik

A fogás emelésekor érvényes stabilitás

Váratlan teherkar

A hajó itt fent érzi meg a terhelést

A fogás tatnál történő emelése

Teherkar

A hajó itt fent érzi meg a terhelést

Emelés a mellvédnél
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2.3. A HAJÓ STABILITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NÉGY LÉPÉSBEN

1. LÉPÉS
Vegyen figyelembe minden, a stabilitást érintő eseményt kiváltó tényezőt, például az alábbiakat:

 � vízmentesség;
 � szabad felület;
 � szabadoldal;
 � terhelés;
 � halászati műveletek;
 � egyéb.

2. LÉPÉS
Gyűjtse össze a hajóra vonatkozó összes rendelkezésre álló műszaki adatot, úgymint:

 � a hajó vonalrajza;
 � általános elrendezési rajz;
 � stabilitási könyv;
 � módosítási munkák feljegyzései;
 � hajólajstromozási adatok;
 � a halraktár, az üzemanyagtartály és a víztartályok kapacitása;
 � beépített ballaszt.

Ha nincs stabilitási könyv, konzultáljon hajóépítő mérnökkel, aki az összes rendelkezésre álló információt felhasználva el tudja 
végezni a hajó stabilitására vonatkozó számításokat. Ha a rendelkezésre álló információ nem elegendő, a hajóépítő mérnök egy 
borulási vizsgálatot is elvégezhet a hajó stabilitásának felbecsülésére.

3. LÉPÉS
Sorolja fel a hajójával kapcsolatos legfontosabb aggályokat:

 � Vízmentesség/vízbetörési pontok: A hajó mely területei kritikusak, és hol törhet be a víz? Pl. ajtók, nyílások, 
oldalnyílások, tetőablakok, a hajótest szerelvényeinek rései stb. Milyen eljárásokat és karbantartást lehet megvalósítani a 
vízbetörés elkerülésére?

 � Szabad felület: A hajón hol okozhat problémát a szabad felület? Pl. fedélzeten rekedt víz, ömlesztett hal a fedélzeten, 
fenékvíz, üzemanyagtartály.

 � Szabadoldal: Milyen tényezők csökkenthetik a hajó szabadoldalát, és állapított-e meg határértékeket a szabadoldal 
szintjének műszaki adataira? Pl. vegye figyelembe a szabadoldalt a tatnál, középen, valamint az orrnál, és figyeljen oda a 
minimális szintre.

 � Terhelés: A rendelkezésre álló stabilitási információkban adtak meg terhelési határértékeket? Határoztak meg konkrét 
helyszínt a halászeszközök tárolására? A hajó terhelése (akár a szállított halászeszközöket, üzemanyagot, készleteket és 
kifogott halat illetően) nem haladhatja meg a minimális szabadoldal szintjét.

 � Halászati műveletek: Vizsgálja meg, hogy a halászat közben mely műveletek vannak jelentős hatással a hajó 
stabilitására, és soroljon fel minden olyan eljárást és intézkedést, amely a káros hatásokat csökkenti.
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4. LÉPÉS
Készítsen ellenőrző listát, amelyen bemutatja a hajóval kapcsolatos fontos tényezőket, mintegy emlékeztetőül azokra az 
intézkedésekre és ellenőrzésekre, amelyeket el kell végezni a hajó stabilitásának biztosítása érdekében.
Az alábbi oszlophoz adja hozzá azokat a fontos pontokat, amelyekről a 2. és 3. lépésben döntött. Az eljárásokban sorolja fel 
az egyes pontoknál követendő utasításokat. Határozza meg, mely munkákat vagy ellenőrzéseket kell rendszeresen elvégezni. 
Használja az ellenőrző listát (az alábbi táblázatot), amely mindenki számára emlékeztetőül szolgál a hajó stabilitását biztosító 
intézkedésekkel kapcsolatban.

LEGFONTOSABB 
TÉNYEZŐK

ELJÁRÁSOK

Kihajózás előtt Hajózás Halászat

Vízmentesség

Szabad felület

Szabadoldal

Terhelés

Halászati műveletek

A megfontolandó forgatókönyvekre példák:
a) A kikötő elhagyása teli üzemanyagtartállyal és készletekkel, de hal nélkül.
b) A halászterületen tartózkodás teljes fogással.
c) Visszatérés teljes/kis fogással, és nem túl sok üzemanyaggal vagy készlettel.
d) Egyéb aktuális üzemi feltételek (pl. halászati művelet).

Köszönetnyilvánítás:
A stabilitásról szóló rész tartalmának egyes részei a Maritime New Zealand és a Fishing Industry Safety and Health (Munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem a halászati ágazatban) által közzétett információkon alapulnak.
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VI. modul • Kiegészítő információk

3 • Elsősegélynyújtás

3.1. A SÉRÜLTEK VIZSGÁLATA

3.2. SEGÉLYHÍVÁS – MAYDAY-HÍVÁS

3.3. ELSŐSEGÉLYKÉSZLET

3.3.1. ALAPVETŐ ELSŐSEGÉLYKÉSZLET

3.3.2. C KATEGÓRIÁS ELSŐSEGÉLYKÉSZLET

3.4. ESEMÉNYBEJELENTŐ ŰRLAP

LEGYEN 
TISZTÁBAN A 

TENNIVALÓKKAL!
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ÁS 3.1. A SÉRÜLTEK VIZSGÁLATA

1. Figyeljen oda saját biztonságára.
2. Mielőtt hozzáér a sérülthöz, beszéljen hozzá.
3. Ellenőrizze a sérült reakcióját:

 y Éber a sérült?
 y Hallja az Ön hangját?
 y Reagál a fájdalomra?
 y Nincs reakció?

Erősen szorítsa meg a vállát, és kiabáljon rá a sérültre, hogy ellenőrizze, mennyire van tudatánál. Ha nem reagál a hangjára vagy az 
érintésre, csípje meg a fülcimpáját vagy a kézfeje tetejét, hogy lássa, reagál-e a fájdalomra.

Eszméletvesztés akkor áll be, ha az agy rendes tevékenysége megszakad.
Életveszélyes állapotról is szó lehet, amelynél azonnali orvosi segítségre van szükség.
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ÁS3.2. SEGÉLYHÍVÁS – MAYDAY-HÍVÁS

1. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a rádió, és válassza ki a nagy teljesítményű beállítást.
2. Válassza ki a megfelelő csatornát (MF DSC, VHF DSC, VHF 16-os csatorna vagy INMARSAT).
3. Nyomja meg az adásgombot, és lassan és tisztán mondja:

 y Mayday (ismételje meg 3-szor)!
 y Ez itt (3-szor ismételje meg a hajó nevét).
 y A hívójelem/MMSI-m...
 y Mayday (hajó neve és azonosítója)!
 y A pozícióm... (adja meg a szélességi és hosszúsági kört vagy egy ismert ponthoz képesti pontos irányt és távolságot).
 y (Adja meg a szükséges segítség típusát, pl. „Orvosi segítségre...”) van szükségem.
 y (?) személy van a fedélzeten.
 y Vége (ez azt jelenti, hogy kérem, válaszoljon).

4. Engedje el az adásgombot, és várjon a válaszra.
5. Ha semmit sem hall, ISMÉTELJE MEG A HÍVÁST.
Ha sikerrel jár, hívását az egyik rádiós orvosi tanácsadó központban ügyelő orvoshoz fogják továbbítani. A körülményektől és az orvos 
tanácsától függően a parti őrség segítséget nyújthat az evakuálás megszervezésében.

A hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről szóló 
hatályos uniós jogszabályok értelmében, amelyek minden méretű halászhajóra vonatkoznak:

 � a hajókon megfelelő orvosi készletet kell tartani;
 � a személyzetnek alapképzésben kell részesülnie orvosi és sürgősségi intézkedések tekintetében;
 � rádión keresztül orvosi konzultációs lehetőséget kell biztosítani;
 � a hajón elsősegélynyújtáshoz szükséges kézikönyvet kell tartani.

Ha egy esemény következtében valaki megbetegszik vagy megsérül, létfontosságú, hogy legyen ott valaki, aki rendelkezik a 
megfelelő műveletek elvégzéséhez szükséges tudással, amíg a szakértő segítség megérkezik.
A személyzet minden tagjának részt kell vennie egy alapszintű elsősegély-tanfolyamon, hogy szükséges esetén segíthessen a 
társainak.
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ÁS 3.3. ELSŐSEGÉLYKÉSZLET

3.3.1. ALAPVETŐ ELSŐSEGÉLYKÉSZLET

TARTALOM
1. Hat különféle kötszer
2. Törlőkendő (a mentést végző részére kéztörlésre)
3. Sebtörlő kendő
4. Szempárna
5. Folyékony kötszer
6. Két tekercs fásli
7. Ragasztószalag
8. Sebészolló
9. Csipesz
10. Biztosítótű
11. Körömkefe
12. Címkével ellátott cipzáras tasak, kórházba szállítás esetére
13. Hat db háromszög alakú pamutvászon kendő
14. Nyolc pár nitril gumikesztyű
15. Túlélő fólia/takaró
16. Újraélesztéshez szükséges arcvédő
17. Gézlapok
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ÁS3.3.2. C KATEGÓRIÁS ELSŐSEGÉLYKÉSZLET (4)

(4) A C kategóriára való hivatkozás arra a három kategóriára vonatkozik, amelybe a hajó a jelenlegi követelményekkel összhangban besorolható. Ez a 
besorolás határozza meg azon orvosi eszközök készletét, amelyeket a hajón kell tartani.

ESZKÖZÖK
1. Szájból szájba történő újraélesztéshez szükséges készülék
2. Öntapadó rugalmas mullpólya
3. Gézlapok
4. Egyszer használatos polietilén kesztyűk
5. Ragtapasz
6. Kompressziós kötszer
7. Cink-oxidos kötszer vagy ragtapasz

GYÓGYSZEREK
1. Szívgyógyszerek

 y Angina elleni készítmények
2. Gyomor- és bélrendszer

 y Hányáscsillapítók
 y Hasmenésgátlók

3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
 y Fájdalomcsillapító

4. Idegrendszer
 y Tengeri betegség elleni szerek

5. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
 y Fertőtlenítő oldat
 y Égési sérüléseket kezelő szerek

6. Ellenszerek

AZ ESEMÉNY RÖGZÍTÉSE
Az esemény rögzítése fontos a segélyhívó szolgálatok számára. A sérült mellett kell lennie, lehetőleg egy cipzáras tasakban, hogy 
ne ázzon el. Előfordulhat, hogy a hajónaplóhoz is csatolni kell egy példányt.
A következő oldalon talál egy eseménybejelentő-mintát, amelyet lemásolhat, és az elsősegélykészletben tarthat.
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ÁS 3.4. ESEMÉNYBEJELENTŐ ŰRLAP

Mikor evett utoljára a sérült?

Száraz

Normál

Nyirkos
Nedvesség

Kipirult

Normál

Sápadt
Szín

Nagyon forró

Forró

Normál

Hideg

Nagyon hideg
Testhőmérséklet

Bőr

GyengeErőteljesLassúGyorsNormál
Pulzus

Hörgő

Felületes

Mély

Lassú

Gyors

Egyenetlen

Normál
Légzés

Nem válaszol?

Reagál a fájdalomra?

Éber? 

Tudja a nevét és hogy hol van?

Eszmélet

NincsVanGerincsérülés?

Jobb boka/lábfej

Jobb térd

Jobb csípő/comb/far

Jobb kéz/csukló

Jobb könyök/alkar

Jobb váll

Hát felső része

Bal boka/lábfej

Bal térd

Bal csípő/comb/far

Bal kéz/csukló

Bal könyök/alkar

Bal váll

Nyak

Er
ős

Kö
ze

pe
s

G
ye

ng
e

N
in

cs
 f

áj
da

lo
m
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ős

Kö
ze
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s

G
ye
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e

N
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da
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m

Az érintett testrész és a fájdalom erőssége

A sérülés rövid leírása

Hol került sor az eseményre? (Azaz fedélzet, hajókonyha, géptér stb.)

Időpontja (UTC/GMT/helyi idő)Az esemény napja

2. Az eseményről

Igen válasz esetén fejtse ki.

Nincs

Kórtörténet?

Igen válasz esetén fejtse ki.

Nem

Szed gyógyszert?

Igen válasz esetén fejtse ki.

Nincs

Allergia

Otthoni telefonszám és/vagy mobilszám

Lakcím

Beosztás 
a fedélzeten

ÉvHónapNap
Születési ideje

Férfi NőNeme

Neve

1. A sérült személy
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VI. modul • Kiegészítő információk

4 • Munkaeszközök

4.1. BEVEZETÉS

4.2. KÉZJELEK AZ EMELÉSI MŰVELETEKHEZ

4.3. VIZSGÁLAT, ELLENŐRZÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS

4.4. ELLENŐRZÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK

4.4.1. VONÓHÁLÓS HALÁSZHAJÓ

4.4.2. CSAPDÁS HALÁSZHAJÓ

4.4.3. HÁLÓS/HOROGSOROS/ORSÓS HOROGSOROS HALÁSZHAJÓ

4.4.4. KOTRÓHÁLÓ VAGY MEREVÍTŐRUDAS VONÓHÁLÓ

4.4.5. ERSZÉNYES KERÍTŐHÁLÓ

VÉGEZZEN 
ELLENŐRZÉST 

RENDSZERESEN

Mikor evett utoljára a sérült?

Száraz

Normál

Nyirkos
Nedvesség

Kipirult

Normál

Sápadt
Szín

Nagyon forró

Forró

Normál

Hideg

Nagyon hideg
Testhőmérséklet

Bőr

GyengeErőteljesLassúGyorsNormál
Pulzus

Hörgő

Felületes

Mély

Lassú

Gyors

Egyenetlen

Normál
Légzés

Nem válaszol?

Reagál a fájdalomra?

Éber? 

Tudja a nevét és hogy hol van?

Eszmélet

NincsVanGerincsérülés?

Jobb boka/lábfej

Jobb térd

Jobb csípő/comb/far

Jobb kéz/csukló

Jobb könyök/alkar

Jobb váll

Hát felső része

Bal boka/lábfej

Bal térd

Bal csípő/comb/far

Bal kéz/csukló

Bal könyök/alkar

Bal váll

Nyak

Er
ős

Kö
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pe
s

G
ye

ng
e

N
in

cs
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áj
da

lo
m

Er
ős

Kö
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s

G
ye
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m

Az érintett testrész és a fájdalom erőssége

A sérülés rövid leírása

Hol került sor az eseményre? (Azaz fedélzet, hajókonyha, géptér stb.)

Időpontja (UTC/GMT/helyi idő)Az esemény napja

2. Az eseményről

Igen válasz esetén fejtse ki.

Nincs

Kórtörténet?

Igen válasz esetén fejtse ki.

Nem

Szed gyógyszert?

Igen válasz esetén fejtse ki.

Nincs

Allergia

Otthoni telefonszám és/vagy mobilszám

Lakcím

Beosztás 
a fedélzeten

ÉvHónapNap
Születési ideje

Férfi NőNeme

Neve

1. A sérült személy
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MUNKAESZKÖZÖK
Bármely olyan eszközre és berendezésre vonatkozik, amelyet a hajó fedélzetén végzett munkához használnak, például:

 � kéziszerszámok (manuálisan és az árammal működők egyaránt);
 � létrák, a helyhez kötöttek és a hordozhatók egyaránt;
 � szállítószalagok;
 � emelőszerkezetek;
 � jégkészítők;
 � a hajókonyha és a kormányállás berendezései;
 � csörlők;
 � vontatók;
 � hálócsévélő dobok;
 � erőemelők, daruk és kapcsolódó tárcsák, függesztő blokkok és bakdaruk;
 � kirakodáshoz használt parti berendezések, például targoncák és önjáró munkaeszközök.

A hajó üzemeltetéséért felelős személynek gondoskodnia kell arról, hogy a munkaeszköz:
 � használatra alkalmas legyen és megfeleljen a célnak, valamint a használati körülményeknek;
 � biztonságosan használható állapotban legyen, hogy az emberek egészsége és biztonsága ne kerüljön veszélybe;
 � rendszeres ellenőrzés alatt álljon, hogy továbbra is biztonságos legyen a használata.

Az ellenőrzést hozzáértő személynek kell végeznie, és az ellenőrzésről nyilvántartást kell vezetni.

Ami az emelőberendezéseket, például a csörlőket és vontatóköteleket illeti, ezeket külön kell ellenőrizni. Az 
emelőberendezésekre vonatkozó követelmények:

 � Legyenek megfelelők, kellően erősek és stabilak a javasolt használathoz. Hasonlóképpen a tehernek és az ahhoz csatlakozó 
egyéb elemeknek (pl. halasládák, emelőkampók stb.) is megfelelőnek kell lenniük.

 � Legyenek olyan helyen vagy legyenek úgy beépítve, hogy elkerülhető legyen annak kockázata, hogy pl. a berendezés vagy a 
leeső teher sérülést okoz vagy eltalálja az embereket.

 � Jól láthatóan legyenek megjelölve a biztonságos használathoz szükséges megfelelő információkkal, mint például a 
biztonságos terhelésre vonatkozó adatok. A kiegészítőket, például a brágákat, hevedereket, bilincseket stb. ugyanúgy jelölni 
kell.

A gépkezelőnek az alábbiakat kell betartania:
 � az emelési műveleteket megtervezik és felügyelik, azokat hozzáértő személy végzi biztonságos módon;
 � a művelet megkezdése előtt elvégezték a megfelelő kockázatértékelést;
 � az emberek emelésére használt berendezéseket megfelelő jelöléssel látták el, és erre a célra biztonságosan megfelelnek, pl. 

a kockázat megszüntetése vagy megelőzése érdekében az összes szükséges óvintézkedést megtették;
 � a hibás berendezéseket azonnal üzemen kívül helyezik.

A fenti célok érdekében az illetékes személynek tudnia kell igazolni, hogy az emelőberendezéssel és az emelési műveletekkel 
kapcsolatban alapos tudással rendelkezik. Ez a személy lehet a hajóparancsnok vagy a személyzet egy tagja, de ajánlott, hogy 
egy képesített személyt bízzanak meg a feladattal.
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K4.2. KÉZJELEK AZ EMELÉSI MŰVELETEKHEZ

Az ábra az Egyesült Királyság Tengerészeti és Parti Őrség Hivatala jóvoltából készült

VI-14. Szokásos kézjelek az emelési műveletekhez

HALADJON JOBBRAHALADJON BALRA

Mindkét kézzel jelez

TÁVOLODJON TŐLEMHALADJON FELÉM

JOBBRA FORDÍTBALRA FORDÍTLEJJEBB

VÉSZLEÁLLÁSÁLLJEMELÉS

Az ujjak összezárása 
és szétnyitása a „fogja 

meg a terhet” vagy 
„lassan engedje el 

a rakományt” jelzésére
Ne kövesse az 
utasításaimat!

MŰVELET VÉGE
Kövesse az 

utasításaimat!

MŰVELET MEGKEZDÉSE
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K 4.3. VIZSGÁLAT, ELLENŐRZÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS

Mielőtt az emelőberendezést és kiegészítőit először használatba vennék, hozzáértő személynek kell ellenőriznie. Az emelőberendezést 
rendszeres használat esetén legalább évente alaposan meg kell vizsgálni.
A vizsgálati tervet az illetékes személynek kell elkészítenie, a vizsgálatokat is illetékes személynek kell elvégeznie, és az adatokat 
egy karbantartási naplóba kell bevinni, amelyet az ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani. Az emelőberendezés vizsgálata vagy 
ellenőrzése után jelentést kell benyújtani a halászhajó tulajdonosának és a hajóparancsnoknak, hogy meghozhassák a megfelelő 
intézkedéseket.
Ez az emelési műveletekhez használt minden berendezésre kiterjed, a biztosításához, rögzítéséhez vagy megtámasztásához használt 
valamennyi csatlakozóelemmel együtt. Az olyan tartozékok is ide tartoznak, mint a láncok, brágák, hevederek, emelőszemek stb. 
Nem kell figyelembe venni azokat a vontatóeszközöket (vontatókötelek, kötelek, láncok, láncszemek, szorítóbilincsek stb.), amelyek 
általában vízzel érintkeznek, vagy amelyeket a halászat rendes menete során vízbe merítenek. Ha azonban a vonóháló csörlőjét vagy a 
vontatókötelet valamely emelési művelethez is használják, akkor a vizsgálat azokra is kiterjed.
Így bár előfordulhat, hogy a csörlő húzóereje 5 tonna, ha a fogás kiemelésekor csak emelésenként 0,5 tonnát emel, a 0,5 tonnás teher 
alapján kell ellenőrizni és vizsgálni.
Az ellenőrzés gyakorisága az adott elem állapotán és felhasználásán múlik: gyors korróziót vagy elhasználódást okozó körülmények 
között történő intenzív használat esetén a három hónap észszerű időtartamnak minősül. Egyéb elemek esetében ez az időszak lehet 
hat hónap, de minden elem esetében legalább évente egyszer el kell végezni az ellenőrzést.
Az alábbi részben egy javasolt ellenőrzési formanyomtatvány található vonóhálós, csapdás/horogsoros/orsós horogsoros, valamint 
kotróhálós/merevítőrudas vonóhálós és erszényes kerítőhálós halászhajókhoz. Megjegyzendő, hogy a tételek felsorolása nem teljes.
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K4.4. ELLENŐRZÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK

4.4.1. VONÓHÁLÓS HALÁSZHAJÓ

TÉTEL

ÁLLAPOT/EREDMÉNY
A: elfogadható 

R: javításra/pótlásra/beállításra szorul 
C: javítva 

NA: nem alkalmazandó

3 hónap 6 hónap 9 hónap 12 hónap

A csörlő, beleértve a következőket: illesztések, 
fékek, terelő, bilincsek, görgők, szabályozó 
szelep és hidraulika

Fedélzeti csigák és függőblokkok, a 
szorítóbilincseket is beleértve

Vontatási pont, vontatólánc vagy drótkötél, 
megállító láncok

Zsákemelő hajódaru vagy bakdaru, beleértve 
a következőket: csörlő, drótkötél, blokk, a 
szorítóbilincs kampója, szabályozó szelep és 
hidraulika

Kirakodófelszerelés, beleértve a következőket: 
hajódaru, blokkok, drótkötél, kampó, 
szorítóbilincs, a ládák kampói, csörlő, 
szabályozó szelep és hidraulika

Erőemelő és daru

6 hónap 12 hónap

Hálócsévélő dob, a vezérlőelemet és a 
hidraulikát is beleértve

Halátrakodó rendszer, szállítószalag, 
emelőberendezés stb.

Létra a halraktárban

Hordozható elektromos daráló

Fúrógép

Hegesztő

Hordozható generátor

Égető és vágóeszközök

12 hónap

Kéziszerszámok és egyebek

Kalapácszár (szegecszár)

Különálló emelőberendezések

A különálló emelőberendezéseket, pl. láncblokkokat használat előtt és 12 hónap elteltével is ellenőrizni kell.
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K 4.4.2. CSAPDÁS HALÁSZHAJÓ

TÉTEL

ÁLLAPOT/EREDMÉNY
A: elfogadható 

R: javításra/pótlásra/beállításra szorul 
C: javítva 

NA: nem alkalmazandó

3 hónap 6 hónap 9 hónap 12 hónap

Vontatóberendezés, beleértve a következőket: 
tartó, tárcsák, kidobószerkezet, vezérlőelem és 
hidraulika

Csónakdaru, beleértve a következőket: 
csónakdaru tartója, blokk és tárcsa

Hajóperemre rögzített henger, ha csónakdaru 
helyett használják

Zsákemelő hajódaru vagy bakdaru, beleértve 
a következőket: csörlő, drótkötél, blokk, a 
szorítóbilincs kampója, szabályozó szelep és 
hidraulika

Kirakodófelszerelés, beleértve a következőket: 
hajódaru, blokkok, drótkötél, kampó, 
szorítóbilincs, a ládák kampói, csörlő, 
szabályozó szelep és hidraulika

6 hónap 12 hónap

Létra a halraktárban

Hordozható elektromos daráló

Fúrógép

Hegesztő

Hordozható generátor

Égető és vágóeszközök

12 hónap

Kéziszerszámok és egyebek

Különálló emelőberendezések

A különálló emelőberendezéseket, pl. láncblokkokat használat előtt és 12 hónap elteltével is ellenőrizni kell.
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K4.4.3. HÁLÓS/HOROGSOROS/ORSÓS HOROGSOROS HALÁSZHAJÓ

TÉTEL

ÁLLAPOT/EREDMÉNY
A: elfogadható 

R: javításra/pótlásra/beállításra szorul 
C: javítva 

NA: nem alkalmazandó

3 hónap 6 hónap 9 hónap 12 hónap

Hálóvontató berendezés, beleértve a 
következőket: alap, fogóhenger/szállítószalag, 
vezérlőelem és hidraulika

Hálólerázó/-lerakó

Horogsor vontatóberendezése, beleértve a 
következőket: tartó, tárcsák, kidobószerkezet, 
vezérlőelem és hidraulika

Kötélvezető vagy csónakdarublokk (használat 
esetén)

Kirakodófelszerelés, beleértve a következőket: 
hajódaru, blokkok, drótkötél, kampó, 
szorítóbilincs, a ládák kampói, csörlő, 
szabályozó szelep és hidraulika

6 hónap 12 hónap

Kézi csörlő

Horogkitépő

Létra a halraktárban

Hordozható elektromos daráló

Fúrógép

Hegesztő

Hordozható generátor

Égető és vágóeszközök

12 hónap

Kéziszerszámok és egyebek

Különálló emelőberendezések

A különálló emelőberendezéseket, pl. láncblokkokat használat előtt és 12 hónap elteltével is ellenőrizni kell.
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K 4.4.4. KOTRÓHÁLÓ VAGY MEREVÍTŐRUDAS VONÓHÁLÓ

TÉTEL

ÁLLAPOT/EREDMÉNY
A: elfogadható 

R: javításra/pótlásra/beállításra szorul 
C: javítva 

NA: nem alkalmazandó

3 hónap 6 hónap 9 hónap 12 hónap

A csörlő, beleértve a következőket: illesztések, 
fékek, terelő, bilincsek, görgők, szabályozó 
szelep és hidraulika

Hajódaru, beleértve a következőket: 
forgókapcsok, blokkok és drótkötelek, hajódaru-
végblokkok és biztonsági kioldók

Fedélzeti csigák és függőblokkok, a 
szorítóbilincseket is beleértve

Zsákemelő hajódaru vagy bakdaru, beleértve 
a következőket: csörlő, drótkötél, blokk, a 
szorítóbilincs kampója, szabályozó szelep és 
hidraulika

Kirakodófelszerelés, beleértve a következőket: 
hajódaru, blokkok, drótkötél, kampó, 
szorítóbilincs, a ládák kampói, csörlő, 
szabályozó szelep és hidraulika

Merevítőrudas vonóháló/kotróháló kötélzete

Merevítőrúd tartólánca (tároláshoz és 
javításhoz)

6 hónap 12 hónap

Halátrakodó rendszer, szállítószalag, 
emelőberendezés stb.

Létra a halraktárban

Hordozható elektromos daráló

Fúrógép

Hegesztő

Hordozható generátor

Égető és vágóeszközök

12 hónap

Kéziszerszámok és egyebek

Különálló emelőberendezések

A különálló emelőberendezéseket, pl. láncblokkokat használat előtt és 12 hónap elteltével is ellenőrizni kell.
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K4.4.5. ERSZÉNYES KERÍTŐHÁLÓ

TÉTEL

ÁLLAPOT/EREDMÉNY
A: elfogadható 

R: javításra/pótlásra/beállításra szorul 
C: javítva 

NA: nem alkalmazandó

3 hónap 6 hónap 9 hónap 12 hónap

Segédhajó: állapot, motor, mentőeszközök, 
rádió.

Vízre bocsátó/visszaemelő eszközök: 
emelődrótkötelek, blokkok és szorítóbilincsek, 
csörlő és szerkezet

Horogsor vontatóberendezése, beleértve a 
következőket: tartó, tárcsák, kidobószerkezet, 
vezérlőelem és hidraulika

Tatháló vontatóberendezése: a hidraulikus 
szerelvényt és vezérlőket is beleértve

Orrháló vontatóberendezése: a hidraulikus 
szerelvényt és vezérlőket is beleértve

Szorítózsinór csörlője: a kapcsolódó blokkokkal 
és kötélzettel

Húzóeszköz és csörlő: a hajódarut és a 
kötélzetet is beleértve

Halszivattyú: a hajódarut és a kötélzetet is 
beleértve

Hálószállító görgők: a szerelődarut és a 
vezérlőelemeket is beleértve

Kirakodó hajódaru/daru: beleértve az összes 
kapcsolódó blokkot, lánckötelet, bilincset stb.

6 hónap 12 hónap

Létra a halraktárban

Hordozható elektromos daráló

Fúrógép

Hegesztő

Hordozható generátor

Égető és vágóeszközök

12 hónap

Kéziszerszámok és egyebek

Kalapácszár (szegecszár)

A különálló emelőberendezéseket, pl. láncblokkokat használat előtt és 12 hónap elteltével is ellenőrizni kell.
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VI. modul • Kiegészítő információk

5 • Vészhelyzeti gyakorlatok

5.1. BEVEZETÉS

5.2. HOGYAN TARTSUNK EREDMÉNYES GYAKORLATOT?

5.3. VÉSZHELYZETI TERV

5.4. INTÉZKEDÉSI ELLENŐRZŐ LISTA VÉSZHELYZETEKRE

5.4.1. EMBER A VÍZBEN

5.4.2. VÍZBETÖRÉS

5.4.3. SZEMÉLYI SÉRÜLÉS/EGÉSZSÉGÜGYI VÉSZHELYZET

5.4.4. KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS

5.4.5. TŰZ

5.4.6. A HAJÓ ELHAGYÁSA

5.5. VÉSZHELYZETI GYAKORLATOK NYILVÁNTARTÁSA

BESZÉLJÉK MEG 
A LEHETSÉGES 

FORGATÓKÖNYVEKET
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5.1. BEVEZETÉS

A vészhelyzeti gyakorlat olyan gyakorlat, amelynek során a hajóparancsnok és a személyzet fedélzeti katasztrófa vagy veszélyes 
helyzet körülményeit szimulálhatja, hogy ezáltal lehetőségük nyíljon a megfelelő reakció begyakorlására. Bár a gyakorlat 
nem jelezhet előre minden lehetséges forgatókönyvet, a személyzet tagjainak ötletet ad arra, hogy vészhelyzet során hogyan 
reagáljanak. A jó veszélyhelyzeti reakció céljai az alábbiak:

 � gyors reakció kezdeményezése;
 � az esemény ellenőrzés alatt tartása vagy fokozódásának elkerülése;
 � az evakuálás, menekülés és a veszélyből való kimentés elősegítése;
 � életvédelem (az időben történő orvosi segítséggel); és
 � a hajó és berendezéseinek védelme.
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5.2. HOGYAN TARTSUNK EREDMÉNYES GYAKORLATOT?

A gyakorlat célja, hogy a személyzet tagjainak lehetőséget biztosítson arra, hogy valódi vészhelyzet során a rájuk osztott szerepet 
begyakorolják, megismerjék a fedélzeten rendelkezésre álló berendezések helyét és típusát, és növeljék a személyzet mint csapat 
önbizalmát. A gyakorlat továbbá azonosítja a terv esetleges gyenge pontjait, amelyeket így később korrigálni lehet.
1. A gyakorlatokat tegye változatossá eltérő fedélzeti szituációk kiválasztásával, mint például tűz a lakótérben vagy a géptérben, 

fedélzetről a tengerbe zuhanás vagy sérült személy evakuálása.
2. A gyakorlat során ne tegyen ki senkit sérülés veszélyének.
3. A személyzet tagjainak ellenőrizniük és tudniuk kell, hogyan üzemeltessék magabiztosan a felszereléseket.
4. Biztassa a személyzetet a csapatmunkára, hogy biztonságosan és hatékonyan tudják kezelni a helyzetet.
5. A személyzet tagjai érezhetnek némi nyomást. Fontos azonban megérteniük, hogy valódi vészhelyzetben számíthatnak egymásra.
6. Minden gyakorlatot beszéljenek át. Kérje meg a személyzetet, hogy mondják el, mit tanultak, és később min kell javítani (ha 

szükséges). Például:
 y Van-e szükség további felszerelésekre?
 y Lehet-e máshol tárolni a felszereléseket?
 y A személyzet bármely tagja igényel további (vagy emlékeztető) képzést?
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5.3. VÉSZHELYZETI TERV

A terv részeként az alábbi információkat kell figyelembe venni és a naplóban rögzíteni:
a) minden egyes lehetséges vészhelyzet rövid leírása (pl. ember a vízben, tűz, meghibásodott halászeszköz);
b) az egyes vészhelyzetekben azonnal meghozandó intézkedések ellenőrző listája;
c) a tervben meg kell adni az egyes vészhelyzeti intézkedésekért vagy eljárásokért felelős személyek nevét.
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5.4. INTÉZKEDÉSI ELLENŐRZŐ LISTA VÉSZHELYZETEKRE

Ez a rész tartalmazza a kis hajókon leginkább jellemző vészhelyzetekben alkalmazandó alapintézkedések ellenőrző listáját. Az ellenőrző 
lista nagy segítség lehet a gyakorlat előkészítésében és az azt követő megbeszélésen.

5.4.1. EMBER A VÍZBEN
Tegyen óvintézkedéseket, hogy csökkentse a vízbe esés kockázatát, de legyen felkészülve a sikeres mentési műveletre. Legyen 
tisztában a tennivalókkal, és dolgozzon ki a hajó számára megfelelő tervet.
A vízbe esett személy kimentésének eljárása során a következő intézkedéseket és rendelkezéseket kell figyelembe venni:

 � Adja ki a riasztást: kiáltsa, hogy „ember a vízben”.
 � Nevezzen ki egy őrszemet: aki szemmel tartja a vízbe esett embert.
 � Dobjon be mentőgyűrűt: a helyzet jelzéséhez.
 � Fordítsa meg a hajót: haladjon ellentétes irányba.
 � Vészjelzés: rádión hívjon segítséget.
 � Kiemelés: dobjon be az ember fedélzetre való visszatéréséhez szükséges eszközt.
 � Szervezés: rendelkezzen a kiemeléshez megfelelő eszközzel, pl. kosár, létra, emelőpánt vagy egyéb.
 � Elsősegélynyújtás/orvosi ellátás: rendelkezzen megfelelő elsősegélydobozzal, és vegyen részt a kihűlés kezelésével kapcsolatos 

képzésen.

5.4.2. VÍZBETÖRÉS
A fedélzettel rendelkező hajókon a vízbetörés akár a tengeren, akár a kikötőben bármikor bekövetkezhet. A vízbetörés megelőzhető, de 
ha nem sikerült megelőzni, a legtöbb esetben megállítható. Ha időben észreveszik, a szivárgó csöveket le lehet szigetelni, és a vizet ki 
lehet szivattyúzni az érintett területről.
A vízbetörés ugyanakkor gyorsan is történhet, és a késői felfedezés következtében már nem lehet kezelni annak okát. A hatékony 
fenékvízjelző kiemelten fontos lehet a vízbetörésre való korai figyelmezetésben.
A vízbetörés kockázatának vagy az okozott kárnak a csökkentése érdekében mindig rendelkezzen vízzáró rekeszekkel, és ellenőrizze, 
hogy a fedélzet alatti valamennyi tér szervizelve és üzemképes állapotban van-e. Ha a hajót víz árasztja el:

 � Adjon ki riasztást.
 � Indítsa be a szivattyúkat, ellenőrizze, hogy hatékonyan működnek-e.
 � A kormányállás őrszolgálatosa küldjön rádióüzenetet a közeli hajóknak és a parti őrségnek.
 � Fordítsa a hajót sekélyebb víz vagy kikötő felé. Fontolja meg a hajó partra futtatását.
 � Próbálja meg a víz áramlását megakadályozni szelepek elzárásával vagy a lyuk betömésével.
 � Ha a szivattyúk nem működnek, menjen ki, és zárja be a helyiséget.
 � Zárja be az ajtókat, nyílásokat és hajóablakokat, hogy megakadályozza a hajó elsüllyedését.
 � Hagyja nyitva a vízlefolyó nyílásokat a felesleges víz leeresztéséhez.
 � Építsen átmeneti válaszfalakat műanyag táblák vagy a helyiség mentén összekötött halasrekeszek segítségével.
 � Keressen a szomszédos helyiségekbe szivárgó lyukakat.
 � Vegye figyelembe az elárasztott helyiség stabilitásra gyakorolt hatását.
 � Próbálja meg a vízbetörést megakadályozni.
 � Készüljön fel a hajó elhagyására. Csak addig maradjon a hajón, ameddig biztonságos.
 � Csak a hajóparancsnok utasítására hagyja el a hajót.
 � A hajón (zárt helyen) ne viseljen személyi lebegtető eszközt vagy merülőöltözéket, mert a felhajtóerejük gátolhatja a menekülést 

hirtelen borulás esetén. Legyen azonban előkészítve.
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5.4.3. SZEMÉLYI SÉRÜLÉS/EGÉSZSÉGÜGYI VÉSZHELYZET
A személyzetnek részt kell vennie elsősegély-tanfolyamon, és tudnia kell, hogy kell kezelni az olyan orvosi vészhelyzeteket, mint az 
eszméletvesztés, vágások, égés, kihűlés és hidegsokk. Sérülés esetén az alábbiak szerint járjon el:

 � Ellenőrizze a sérült személy egészségi állapotát a fedélzeten.
 � Életveszélyes sérülés esetén MAYDAY rádiós hívás segítségével adjon ki riasztást.
 � Szükség esetén kérjen rádión orvosi tanácsot.
 � Készüljön fel a helikopteres vagy más hajóval történő evakuálásra.
 � Vagy a kikötőbe való visszatérés útján evakuálja a sérültet.

5.4.4. KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS
Mielőtt kihajózik, bizonyosodjon meg arról, hogy ismeri a helyszínre vonatkozó előre jelzett időjárást és tengerviszonyokat.

 � Amíg a tengeren van, folyamatosan kísérje figyelemmel az időjárást.
 � Értesítse a személyzetet, ha kedvezőtlen időjárás közeleg, és/vagy mielőtt bármely veszélyes helyen kíván átkelni.
 � Zárja be az ajtókat, nyílásokat és hajóablakokat, hogy megakadályozza, hogy víz kerüljön a hajóra.
 � A hajófeneket szivattyúzza ki, hogy megakadályozza a stabilitás elvesztését.
 � A személyzetnek rögzítenie kell a szabadon álló fedélzeti berendezéseket és rakományt.
 � Ellenőrizze, hogy a hajótestbe behatoló be- és kifolyócsövek nem szivárognak-e.
 � Készüljön fel arra, hogy esetleges ideiglenes javításokat végezzen.
 � A hajón (zárt helyen) ne viseljen személyi lebegtető eszközt vagy merülőöltözéket, mert a felhajtóerejük gátolhatja a menekülést 

hirtelen borulás esetén. Legyen azonban előkészítve.
 � Tervezze meg a hajó védett vizeken (biztonságos kikötőben) való kikötését, ha szükséges.

5.4.5. TŰZ
A tűz a hajókonyhán vagy a géptérben keletkezhet. Szerelje fel a hajót olyan eszközökkel, amelyek alkalmasak az e helyiségekben 
keletkezett tűz kioltására. Biztosítsa, hogy a tűzhely körüli terület akadálymentes legyen, és készítsen elő tűzoltó takarót az esetleges 
tűz elfojtására. A gépteret ezenkívül inertgázrendszerrel is felszerelheti. Rendszeresen ellenőrizze a vízpermetező rendszer szelepeit. Tűz 
esetén készüljön fel a következő intézkedésekre:

 � Annak kell riasztást kiadnia, aki a tüzet felfedezi.
 � Értesítse a parti őrséget.
 � Ha lehetséges, keresse meg a tűz forrását.
 � Állítsa le az összes szellőztetést. Zárja be a nyílásokat, ajtókat, hajóablakokat, ablakokat és befúvókat.
 � Az érintett terület elektromos ellátását szüntesse meg.
 � Biztosítsa a személyek biztonságos menekülését a tűzzel érintett területről.
 � Állítsa meg és oltsa el a tüzet.
 � Úgy manőverezzen a hajóval, hogy minimalizálja a szél tűzre gyakorolt hatását.
 � Úgy állítsa be a hajót, hogy a szél elfújja a füstöt.
 � Vizsgálja meg a szomszédos tereket, hogy megakadályozza a tűz terjedését.
 � Miután a tűz kialudt, ellenőrizze a hajó stabilitását.
 � Ha a tűzoltáshoz vizet használt, kezdje meg a víz eltávolítását.
 � Fontolja meg, milyen további intézkedésekre van szükség.
 � Állítsa helyre a berendezéseket.
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5.4.6. A HAJÓ ELHAGYÁSA
A hajó elhagyására vonatkozó előkészületek közé tartoznak az alábbi intézkedések, amennyire az idő és a körülmények engedik:

 � Szólaltassa meg a riasztót.
 � Küldjön MAYDAY-üzenetet, és jelentse be a vészhelyzet okát.
 � Rendelkezzen engedélyezett mentőtutajjal, és készüljön fel a vízre bocsátására.
 � Készítse össze táskában a legszükségesebbeket, és vigye magával. A táska tartalmazhatja például az alábbiakat:

 y Jelzőfények vagy vizuális vészjelzések
 y EPIRB (vészhelyzetjelző rádió-irányadó )
 y SART (kereső-mentő adókészülék)
 y Villanófények
 y Kézi vagy VHF-rádió
 y Víz és tartós élelmiszer
 y Elsősegélynyújtó készlet
 y Meleg ruházat

 � Hívja össze a személyzetet, és mindenkinek adjon ki feladatot.
 � Életveszély esetén hagyja el a hajót (például ha a hajó hamarosan elsüllyed).
 � Zárja be a vízzáró nyílásokat.
 � Tegye vízre a mentőtutajt. Ha lehet, szárazon szálljon be a mentőtutajba.
 � A kötelet tartsa a hajóhoz rögzítve, de készüljön fel arra, hogy elvágja, ha már mindenki a mentőtutajban van.
 � Dobja be a tengeri horgonyt, és fújja fel a mentőtutaj alját.
 � Állítson őrszemeket.
 � Aktiválja az EPIRB-et.
 � A mentésig irányítsa és folyamatosan értékelje a helyzetet.
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5.5. VÉSZHELYZETI GYAKORLATOK NYILVÁNTARTÁSA

Ember a vízben Dátum

Vízbetörés Dátum

Elsősegélynyújtás Dátum

Kedvezőtlen időjárás Dátum

Tűz Dátum

A hajó elhagyása Dátum
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MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET: MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI 

UNIÓS IRÁNYELVEK

2. MELLÉKLET: FAO/ILO/IMO JOGSZABÁLYOK
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1. MELLÉKLET: MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI UNIÓS IRÁNYELVEK

 � A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről (keretirányelv) 
HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

 � A Tanács 1989. november 30-i 89/656/EGK irányelve a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök 
egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdése 
értelmében) 
HL L 393., 1989.12.30., 18. o.

 � A Tanács 1990. május 29-i 90/269/EGK irányelve az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi 
tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) 
HL L 156., 1990.6.21., 9. o.

 � A Tanács 1991. június 25-i 91/383/EGK irányelve a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban 
álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről 
HL L 206., 1991.7.29., 19. o.

 � A Tanács 1992. március 31-i 92/29/EGK irányelve a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és 
egészségvédelmi minimumkövetelményekről 
HL L 113., 1992.4.30., 19. o.

 � A Tanács 1992. június 24-i 92/58/EGK irányelve a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó 
minimumkövetelményekről (kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) 
HL L 245., 1992.8.26., 23. o.

 � A Tanács 1994. június 22-i 94/33/EK irányelve a fiatal személyek munkahelyi védelméről 
HL L 216., 1994.8.20., 12. o.

 � A Tanács 1998. április 7-i 98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében) 
HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

 � Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK irányelve a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében – a 90/679/EGK irányelv kodifikációja) 
HL L 262., 2000.10.17., 21. o.

 � Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 25-i 2002/44/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) hatásából 
keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhatodik egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) 
HL L 177., 2002.7.6., 13. o.

 � Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 6-i 2003/10/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való 
expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 
16. cikke (1) bekezdésének értelmében) 
HL L 42., 2003.2.15., 38. o.

 � Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel 
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) 
bekezdése értelmében) (kodifikált változat) 
HL L 158., 2004.4.30., 50. o.

 � Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i 2006/25/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való 
expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv 
a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) 
HL L 114., 2006.4.27., 38. o.

 � Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/104/EK irányelve a munkavállalók által a munkájuk során használt 
munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. 
cikkének (1) bekezdése értelmében) – a 95/63/EK, a 2001/45/EK és a 2007/30/EK irányelvvel módosított 89/655/EGK irányelv 
kodifikációja 
HL L 260., 2009.10.3., 5. o. Munkaeszközök használata, 1989
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2. MELLÉKLET: FAO/ILO/IMO JOGSZABÁLYOK

 � IMO, a tengeren történő összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról (COLREGs) szóló, 1972. október 20-án 
elfogadott egyezmény 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx

 � IMO, a tengeri felkutatásról és mentésről (SAR) szóló, 1979. április 27-én elfogadott egyezmény 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf

 � FAO, A felelősségteljes halászatra vonatkozó magatartási kódex, 1995 
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm

 � FAO/ILO/IMO, A halászhajók személyzetének képzésére és képesítésére vonatkozó útmutató dokumentum, 2000 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/

 � FAO/ILO/IMO, Kis halászhajók tervezésére, építésére és felszerelésére vonatkozó önkéntes iránymutatás, 2005 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/

 � ILO, 2007. évi halászati munkaügyi egyezmény (188. egyezmény) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188

 � ILO, 2007. évi halászati munkaügyi ajánlás (199. ajánlás) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199

 � IMO, Tengeri baleset vagy esemény biztonsági vizsgálatának nemzetközi szabványait és ajánlott gyakorlatait tartalmazó kódex, 
2008. június 13. 
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf

 � FAO/ILO/IMO, Biztonsági ajánlások fedélzettel rendelkező, 12 m-nél rövidebb halászhajókhoz és fedélzet nélküli halászhajókhoz, 
2012 
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume 1405/volume-1405-I-23489-English.pdf
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf




HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?

Ingyenes kiadványok:
• egy példány:  

az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu),

• több példány, valamint plakátok, térképek rendelése:  
az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm),  
nem uniós országokban a küldöttségektől (http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm),  
a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm) 
vagy a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész 
területéről) (*).

(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, 
telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni).

Megvásárolható kiadványok:
• az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_hu.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm
http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm
http://bookshop.europa.eu


Ezen útmutató célja a kis halászhajókat és személyzetüket fenyegető kockázatok megelőzése, hogy mind a hajó, mind 
a legénység épségben térjen vissza a tengeri utakról. Mivel a kisméretű halászhajók az EU halászflottájának mintegy 
80%-át teszik ki és a halálos kimenetelű balesetek, a sérülések és a hajóveszteségek aránya elfogadhatatlanul 
magas a körükben, ez az útmutató döntően hozzájárulhat a kockázatmegelőzéshez és a tágabb halászati közösségek 
védelméhez. Az útmutató egyes moduljai a kulcsfontosságú kérdéseket veszik sorra: a hajót, a személyzetet, a 
halászati műveleteket, egyes valós eseteket, a kockázatértékelést, valamint olyan további információkat, mint a 
vízimentő eszközök, a stabilitás, az elsősegélynyújtás és a vészhelyzeti gyakorlatok. A legfontosabb kérdésekben 
fogalomtár, szemléltető ábrák, képek és grafikonok segítik az eligazodást, melyek rendkívül felhasználóbarát jelleget 
kölcsönöznek az útmutatónak.

Kiadványainkat ingyen letöltheti vagy feliratkozhat rájuk itt: 
http://ec.europa.eu/social/publications
Ha rendszeres értesítést szeretne kapni a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás 
Főigazgatóságának legfrissebb híreiről, iratkozzon fel ingyenes Szociális Európa című elektronikus hírlevelünkre itt:  
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope

https://twitter.com/EU_Social

KE-04-15-025-HU
-N

http://ec.europa.eu/social/publications
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social
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