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23/2003. (IV. 24.) GKM rendelet
a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó
nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezményhez csatolt
szabályok közzétételéről
A tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról
szóló 1972. évi egyezmény kihirdetéséről szóló 2002. évi XXXIV. törvény 3. §-ának (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § (1) A tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi
szabályokról szóló 1972. évi egyezményhez csatolt, a tengeren való összeütközések
megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokat e rendelettel közzéteszem.
(2) A szabályok eredeti angol nyelvű szövegét és hivatalos magyar nyelvű fordítását
e rendelet melléklete tartalmazza.
2. § Ez a rendelet 2003. május 1-jén lép hatályba.
Melléklet a 23/2003. (IV. 24.) GKM rendelethez1
A tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi
szabályokról szóló 1972. évi egyezményhez csatolt szabályok eredeti angol
szövege és hivatalos magyar fordítása

INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972
PART A
GENERAL
Rule 1
Application
a) These Rules shall apply to all vessels upon the high seas and in all waters
connected therewith navigable by seagoing vessels.

1

A melléklet szövege magában foglalja a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó
1972. évi nemzetközi szabályoknak az 1973. december 1. napján kelt Helyesbítési Jegyzőkönyv
alapján bevezetett helyesbítéseit, továbbá a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Közgyűlése
által a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972.
évi egyezmény VI. Cikke alapján az alábbi határozatokkal elfogadott módosításokat: az IMO
Közgyűlésének tizenkettedik ülésszakán elfogadott, 1983. június 1. napján hatályba lépett
A.464(12) határozat, az IMO Közgyűlésének tizenötödik ülésszakán elfogadott, 1989. november
19. napján hatályba lépett A.624(15) határozat, az IMO Közgyűlésének tizenhatodik ülésszakán
elfogadott, 1991. április 19. napján hatályba lépett A.678(16) határozat, valamint az IMO
Közgyűlésének tizennyolcadik ülésszakán elfogadott, 1995. november 4. napján hatályba lépett
A.736(18) határozat.
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b) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of special rules made by
an appropriate authority for roadsteads, harbours, rivers, lakes or inland waterways
connected with the high seas and navigable by seagoing vessels. Such special rules
shall conform as closely as possible to these Rules.
c) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of any special rules
made by the Government of any State with respect to additional station or signal
lights, shapes or whistle signals for ships of war and vessels proceeding under
convoy, or with respect to additional station or signal lights or shapes for fishing
vessels engaged in fishing as a fleet. These additional station or signal lights, shapes
or whistle signals shall, so far as possible, be such that they cannot be mistaken for
any light, shape or signal authorized elsewhere under these Rules.
d) Traffic separation schemes may be adopted by the Organization for the purpose
of these Rules.
e) Whenever the Government concerned shall have determined that a vessel of
special construction or purpose cannot comply fully with the provisions of any of
these Rules with respect to the number, position, range or arc of visibility of lights or
shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signalling
appliances, such vessel shall comply with such other provisions in regard to the
number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the
disposition and characteristics of sound-signalling appliances, as her Government
shall have determined to be the closest possible compliance with these Rules in
respect of that vessel.
Rule 2
Responsibility
a) Nothing in these Rules shall exonerate any vessel, or the owner, master or crew
thereof, from the consequences of any neglect to comply with these Rules or of the
neglect of any precaution which may be required by the ordinary practice of seamen,
or by the special circumstances of the case.
b) In construing and complying with these Rules due regard shall be had to all
dangers of navigation and to any special circumstances, including the limitations of
the vessels involved, which may make a departure from these Rules necessary to
avoid immediate danger.
Rule 3
General definitions
For the purpose of these Rules, except where the context otherwise requires:
a) The word „vessel” includes every description of water craft, including
non-displacement craft and seaplanes, used or capable of being used as a means of
transportation on water.
b) The term „power-driven vessel” means any vessel propelled by machinery.
c) The term „sailing vessel” means any vessel under sail provided that propelling
machinery, if fitted, is not being used.
d) The term „vessel engaged in fishing” means any vessel fishing with nets, lines,
trawls or other fishing apparatus which restrict manoeuvrability, but does not include
a vessel fishing with trolling lines or other fishing apparatus which do not restrict
manoeuvrability.
e) The word „seaplane” includes any aircraft designed to manoeuvre on the water.
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f) The term „vessel not under command” means a vessel which through some
exceptional circumstance is unable to manoeuvre as required by these Rules and is
therefore unable to keep out of the way of another vessel.
g) The term „vessel restricted in her ability to manoeuvre” means a vessel which
from the nature of her work is restricted in her ability to manoeuvre as required by
these Rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel. The
term ’vessels restricted in their ability to manoeuvre’ shall include but not be limited
to:
(i) a vessel engaged in laying, servicing or picking up a navigation mark, submarine
cable or pipeline;
(ii) a vessel engaged in dredging, surveying or underwater operations;
(iii) a vessel engaged in replenishment or transferring persons, provisions or cargo
while underway;
(iv) a vessel engaged in the launching or recovery of aircraft;
(v) a vessel engaged in mine clearance operations;
(vi) a vessel engaged in a towing operation such as renders her unable to deviate
from her course.
h) The term „vessel constrained by her draught” means a power-driven vessel
which, because of her draught in relation to the available depth and width of
navigable water, is severely restricted in her ability to deviate from the course she is
following.
i) The word „underway” means that a vessel is not at anchor, or made fast to the
shore, or aground.
j) The words „length” and „breath” of a vessel mean her length overall and greatest
breadth.
k) Vessels shall be deemed to be in sight of one another only when one can be
observed visually from the other.
l) The term „restricted visibility” means any condition in which visibility is
restricted by fog, mist, falling snow, heavy rainstorms, sandstorms or any other
similar causes.
PART B
STEERING AND SAILING RULES
SECTION I
CONDUCT OF VESSELS IN ANY CONDITION OF VISIBILITY
Rule 4
Application
Rules in this Section apply in any condition of visibility.
Rule 5
Look-out
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Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as
well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and
conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision.
Rule 6
Safe speed
Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper
and effective action to avoid collision and be stopped within a distance appropriate to
the prevailing circumstances and conditions In determining a safe speed the
following factors shall be among those taken into account:
a) By all vessels:
(i) the state of visibility;
(ii) the traffic density including concentrations of fishing vessels or any other
vessels;
(iii) the manoeuvrability of the vessel with special reference to stopping distance
and turning ability in the prevailing conditions;
(iv) at night the presence of background light such as from shore lights or from
back scatter of her own lights;
(v) the state of wind, sea and current, and the proximity of navigational hazards;
(vi) the draught in relation to the available depth of water.
b) Additionally, by vessels with operational radar:
(i) the characteristics, efficiency and limitations of the radar equipment;
(ii) any constraints imposed by the radar range scale in use;
(iii) the effect on radar detection of the sea state, weather and other sources of
interference;
(iv) the possibility that small vessels, ice and other floating objects may not be
detected by radar at an adequate range;
(v) the number, location and movement of vessels detected by radar;
(vi) the more exact assessment of the visibility that may be possible when radar is
used to determine the range of vessels or other objects in the vicinity.
Rule 7
Risk of collision
a) Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing
circumstances and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any
doubt such risk shall be deemed to exist.
b) Proper use shall be made of radar equipment if fitted and operational, including
long-range scanning to obtain early warning of risk of collision and radar plotting or
quivalent systematic observation of detected objects.
c) Assumptions shall not be made on the basis of scanty information, especially
scanty radar information.
d) In determining if risk of collision exists the following considerations shall be
among those taken into account:
(i) such risk shall be deemed to exist if the compass bearing of an approaching
vessel does not appreciably change,
(ii) such risks may sometimes exist even when an appreciable bearing change is
evident, particularly when approaching a very large vessel or a tow or when
approaching a vessel at close range.
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Rule 8
Action to avoid collision
a) Any action taken to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit,
be positive, made in ample time and with due regard to the observance of good
seamanship.
b) Any alteration of course and/or speed to avoid collision shall, if the
circumstances of the case admit, be large enough to be readily apparent to another
vessel observing visually or by radar; a succession of small alterations of course
and/or speed should be avoided.
c) If there is sufficient sea-room, alteration of course alone may be the most
effective action to avoid a close-quarters situation provided that is made in good time,
is substantial and does not result in another close-quarters situation.
d) Action taken to avoid collision with another vessel shall be such as to result in
passing at a safe distance. The effectiveness of the action shall be carefully checked
until the other vessel is finally past and clear.
e) If necessary to avoid collision or allow more time to assess the situation, a vessel
shall slacken her speed or take all way off by stopping or reversing her means of
propulsion.
f) (i) A vessel which, by any of these rules, is required not to impede the passage or
safe passage of another vessel shall, when required by the circumstances of the case,
take early action to allow sufficient room for the safe passage of the other vessel;
(ii) a vessel required not to impede the passage or safe passage of another vessel is
not relieved of this obligation if approaching the other vessel so as to involve risk of
and shall, when taking action, have full regard to the action which may be required
by the rules of this part;
(iii) a vessel the passage of which is not to be impeded remains fully obliged to
comply with the rules of this part when the two vessels are approaching one another
so as to involve risk of collision.
Rule 9
Narrow channels
a) A vessel proceeding along the course of a narrow channel or fairway shall keep
as near to the outer limit of the channel or fairway which lies on her starboard side as
is safe and practicable.
b) A vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel shall not impede the
passage of a vessel which can safely navigate only within a narrow channel or
fairway.
c) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel
navigating within a narrow channel or fairway.
d) A vessel shall not cross a narrow channel or fairway if such crossing impedes the
passage of a vessel which can safely navigate only within such channel or fairway.
The latter vessel may use the sound signal prescribed in Rule 34 d) if in doubt as to
the intention of the crossing vessel.
e) (i) In a narrow channel or fairway when overtaking can take place only if the
vessel to be overtaken has to take action to permit safe passing, the vessel intending
to overtake shall indicate her intention by sounding the appropriate signal prescribed
in Rule 34 c) (i). The vessel to be overtaken shall, if in agreement, sound the
appropriate signal prescribed in Rule 34 c) (ii) and take steps to permit safe passing.
If in doubt she may sound the signals prescribed in Rule 34 d);
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(ii) this Rule does not relieve the overtaking vessel of her obligation under Rule 13.
f) A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel or fairway where other
vessels may be obscured by an intervening obstruction shall navigate with particular
alertness and caution and shall sound the appropriate signal prescribed in Rule 34 e).
g) Any vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid anchoring in a
narrow channel.
Rule 10
Traffic separation schemes
a) This rule applies to traffic separation schemes adopted by the Organization and
does not relieve any vessel of her obligation under any other rule.
b) A vessel using a traffic separation scheme shall:
(i) proceed in the appropriate traffic lane in the general direction of traffic flow for
that lane;
(ii) so far as practicable keep clear of a traffic separation line or separation zone;
(iii) normally join or leave a traffic lane at the termination of the lane, but when
joining or leaving from either side shall do so at as small an angle to the general
direction of traffic flow as practicable.
c) A vessel shall, so far as practicable, avoid crossing traffic lanes but if obliged to
do so shall cross on a heading as nearly as practicable at right angles to the general
direction of traffic flow.
d) (i) A vessel shall not use an inshore traffic zone when she can safely use the
appropriate traffic lane within the adjacent traffic separation scheme. However,
vessels of less than 20 metres in length, sailing vessels and vessels engaged in fishing
may use the inshore traffic zone;
(ii) notwithstanding subparagraph d), (i), a vessel may use an inshore traffic zone
when en route to or from a port, offshore installation or structure, pilot station or any
other place situated within the inshore traffic zone, or to avoid immediate danger.
e) A vessel, other than a crossing vessel, shall not normally enter a separation zone
or cross a separation line except:
(i) in cases of emergency to avoid immediate danger;
(ii) to engage in fishing within a separation zone.
f) A vessel navigating in areas near the terminations of traffic separation schemes
shall do so with particular caution.
g) A vessel shall so far as practicable avoid anchoring in a traffic separation scheme
or in areas near its terminations.
h) A vessel not using a traffic separation scheme shall avoid it by as wide a margin
as is practicable.
i) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any vessel following a
traffic lane.
j) A vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel shall not impede the
safe passage of a power-driven vessel following a traffic lane.
k) A vessel restricted in her ability to manoeuvre when engaged in an operation for
the maintenance of safety of navigation in a traffic separation scheme is exempted
from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation.
l) A vessel restricted in her ability to manoeuvre when engaged in an operation for
the laying, servicing or picking up of a submarine cable, within a traffic separation
scheme, is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry
out the operation.
SECTION II
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CONDUCT OF VESSELS IN SIGHT OF ONE ANOTHER
Rule 11
Application
Rules in this Section apply to vessels in sight of one another.
Rule 12
Sailing vessels
a) When two sailing vessels are approaching one another, so as to involve risk of,
one of them shall keep out of the way of the other as follows:
(i) when each has the wind on a different side, the vessel which has the wind on the
port side shall keep out of the way of the other;
(ii) when both have the wind on the same side, the vessel which is to windward
shall keep out of the way of the vessel which is to leeward;
(iii) if a vessel with the wind on the port side sees a vessel to windward and cannot
determine with certainty whether the other vessel has the wind on the port or on the
starboard side, she shall keep out of the way of the other.
b) For the purposes of this Rule the windward side shall be deemed to be the side
opposite to that on which the mainsail is carried or, in the case of a square-rigged
vessel, the side opposite to that on which the largest fore-and-aft sail is carried.
Rule 13
Overtaking
a) Nothwithstanding anything contained in the Rules of Part B, Sections I and II any
vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken.
b) A vessel shall be deemed to be overtaking when coming up with another vessel
from a direction more than 22.5 degrees abaft her beam, that is, in such a position
with reference to the vessel she is overtaking, that at night she would be able to see
only the sternlight of that vessel but neither of her sidelights.
c) When a vessel is in any doubt as to whether she is overtaking another, she shall
assume that this is the case and act accordingly.
d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not make
the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules or relieve
her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and
clear.
Rule 14
Head-on situation
a) When two power-driven vessels are meeting on reciprocal or nearly reciprocal
courses so as to involve risk of collision each shall alter her course to starboard so
that each shall pass on the port side of the other.
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b) Such a situation shall be deemed to exist when a vessel sees the other ahead or
nearly ahead and by night she could see the masthead lights of the other in a line or
nearly in a line and/or both sidelights and by day she observes the corresponding
aspect of the other vessel.
c) When a vessel is in any doubt as to whether such a situation exists she shall
assume that it does exist and act accordingly.
Rule 15
Crossing situation
When two power-driven vessels are crossing so as to involve risk of collision, the
vessel which has the other on her own starboard side shall keep out of the way and
shall, if the circumstances of the case admit, avoid crossing ahead of the other vessel.
Rule 16
Action by give-way vessel
Every vessel which is directed by these Rules to keep out of the way of another
vessel shall, so far as possible, take early and substantial action to keep well clear.
Rule 17
Action by stand-on vessel
a) (i) Where by any of these Rules one of two vessels is to keep out of the way the
other shall keep her course and speed;
(ii) the latter vessel may however take action to avoid collision by her manoeuvre
alone, as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of
the way is not taking appropriate action in compliance with these Rules.
b) When, from any cause, the vessel required to keep her course and speed finds
herself so close that collision cannot be avoided by the action of the give-way vessel
alone, she shall take such action as will best aid to avoid collision.
c) A power-driven vessel which takes action in a crossing situation in accordance
with sub-paragraph a) (ii) of this Rule to avoid collision with another power-driven
vessel shall, if the circumstances of the case admit, not alter course to port for a
vessel on her own port side.
d) This Rule does not relieve the give-way vessel of her obligation to keep out of the
way.
Rule 18
Responsibilities between vessels
Except where Rules 9, 10 and 13 otherwise require:
a) A power-driven vessel underway shall keep out of the way of:
(i) a vessel not under command;
(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre;
(iii) a vessel engaged in fishing;
(iv) a sailing vessel.
b) A sailing vessel underway shall keep out of the way of:
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(i) a vessel not under command;
(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre;
(iii) a vessel engaged in fishing.
c) A vessel engaged in fishing when underway shall, so far as possible, keep out of
the way:
(i) a vessel not under command;
(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre.
d) (i) Any vessel other than a vessel not under command or a vessel restricted in
her ability to manoeuvre shall, if the circumstances of the case admit, avoid impeding
the safe passage of a vessel constrained by her draught, exhibiting the signals in Rule
28;
(ii) a vessel constrained by her draught shall navigate with particular caution
having full regard to her special condition.
e) A seaplane on the water shall, in general, keep well clear of all vessels and avoid
impeding their navigation. In circumstances, however, where risk of collision exists,
she shall comply with the Rules of this Part.
SECTION III
CONDUCT OF VESSELS IN RESTRICTED VISIBILITY
Rule 19
Conduct of vessels in restricted visibility
a) This Rule applies to vessels not in sight of one another when navigating in or
near an area of restricted visibility.
b) Every vessel shall proceed at a safe speed adapted to the prevailing
circumstances and conditions of restricted visibility. A power-driven vessel shall have
her engines ready for immediate manoeuvre.
c) Every vessel shall have due regard to the prevailing circumstances and
conditions of restricted visibility when complying with the Rules of Section I of this
Part.
d) A vessel which detects by radar alone the presence of another vessel shall
determine if a close-quarters situation is developing and/or risk of collision exists. If
so, she shall take avoiding action in ample time, provided that when such action
consists of an alteration of course, so far as possible the following shall be avoided:
(i) an alteration of course to port for a vessel forward of the beam, other than for a
vessel being overtaken;
(ii) an alteration of course towards a vessel abeam or abaft the beam.
e) Except where it has been determined that a risk of collision does not exist, every
vessel which hears apparently forward of her beam the fog signal of another vessel,
or which cannot avoid a close-quarters situation with another vessel forward of her
beam, shall reduce her speed to the minimum at which she can be kept on her
course. She shall if necessary take all her way off and in any event navigate with
extreme caution until danger of collision is over.
PART C
LIGHTS AND SHAPES
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Rule 20
Application
a) Rules in this Part shall be complied with in all weathers.
b) The Rules concerning lights shall be complied with from sunset to sunrise, and
during such times no other lights shall be exhibited, except such lights as cannot be
mistaken for the lights specified in these Rules or do not impair their visibility or
distinctive character, or interfere with the keeping of a proper look-out.
c) The lights prescribed by these Rules shall, if carried, also be exhibited from
sunrise to sunset in restricted visibility and may be exhibited in all other
circumstances when it is deemed necessary.
d) The Rules concerning shapes shall be complied with by day.
e) The lights and shapes specified in these Rules shall comply with the provisions of
Annex I to these Regulations.
Rule 21
Definitions
a) „Masthead light” means a white light placed over the fore and aft centreline of
the vessel showing an unbroken light over an arc of the horizon of 225 degrees and
so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on
either side of the vessel.
b) „Sidelights” means a green light on the starboard side and a red light on the port
side each showing an unbroken light over an arc of the horizon of 112.5 degrees and
so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on its
respective side. In a vessel of less than 20 metres in length the sidelights may be
combined in one lantern carried on the fore and aft centreline of the vessel.
c) „Sternlight” means a white light placed as nearly as practicable at the stern
showing an unbroken light over an arc of the horizon of 135 degrees and so fixed as
to show the light 67.5 degrees from right aft on each side of the vessel.
d) „Towing light” means a yellow light having the same characteristics as the „stern
light” defined in paragraph c) of this Rule.
e) „All round light” means a light showing an unbroken light over an arc of the
horizon of 360 degrees.
f) „Flashing light” means a light flashing at regular intervals at a frequency of 120
flashes or more per minute.
Rule 22
Visibility of lights
The lights prescribed in these Rules shall have an intensity as specified in Section 8
of Annex I to these Regulations so as to be visible at the following minimum ranges:
a) In vessels of 50 metres or more in length:
- a masthead light, 6 miles;
- a sidelight, 3 miles;
- a sternlight, 3 miles;
- a towing light, 3 miles;
- a white, red, green or yellow all-round light, 3 miles.
b) In vessels of 12 metres or more in length but less than 50 metres in length:
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- a masthead light, 5 miles; except that where the length of the vessel is less than
20 metres, 3 miles;
- a sidelight, 2 miles;
- a sternlight, 2 miles;
- a towing light, 2 miles;
- a white, red, green or yellow all-round light, 2 miles.
c) In vessels of less than 12 metres in length:
- a masthead light, 2 miles;
- a sidelight, 1 mile;
- a sternlight, 2 miles;
- a towing light, 2 miles;
- a white, red, green or yellow all-round light, 2 miles.
d) In inconspicuous, partly submerged vessels or objects being towed:
- a white all-round light, 3 miles.
Rule 23
Power-driven vessels underway
a) A power-driven vessel underway shall exhibit:
(i) a masthead light forward;
(ii) a second masthead light abaft of and higher than the forward one; except that a
vessel of less than 50 metres in length shall not be obliged to exhibit such light but
may do so;
(iii) sidelights;
(iv) a sternlight.
b) An air-cushion vessel when operating in the non-displacement mode shall, in
addition to the lights prescribed in paragraph a) of this Rule, exhibit an all-round
flashing yellow light.
c) (i) A power-driven vessel of less than 12 metres in length may in lieu of the lights
prescribed in paragraph a) of this Rule exhibit an all-round white light and sidelights;
(ii) a power-driven vessel of less than 7 metres in length whose maximum speed
does not exceed 7 knots may in lieu of the lights prescribed in paragraph a) of this
Rule exhibit an all-round white light and shall, if practicable, also exhibit sidelights;
(iii) the masthead light or all-round white light on a power-driven vessel of less than
12 metres in length may be displaced from the fore and aft centreline of the vessel if
centreline fitting is not practicable, provided that the sidelights are combined in one
lantern which shall be carried on the fore and aft centreline of the vessel or located
as nearly as practicable in the same fore and aft line as the masthead light or the
all-round white light.
Rule 24
Towing and pushing
a) A power-driven vessel when towing shall exhibit:
(i) instead of the light prescribed in Rule 23 a) (i) or a) (ii), two masthead lights in a
vertical line. When the length of the tow, measuring from the stern of the towing
vessel to the after end of the tow exceeds 200 metres, three such lights in a vertical
line;
(ii) sidelights;
(iii) a sternlight;
(iv) a towing light in a vertical line above the sternlight;
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(v) when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond shape where it can
best be seen.
b) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected in
a composite unit they shall be regarded as a power-driven vessel and exhibit the
lights prescribed in Rule 23.
c) A power-driven vessel when pushing ahead or towing alongside, except in the
case of a composite unit, shall exhibit:
(i) instead of the light prescribed in Rule 23 a) (i) or a) (ii), two masthead lights in a
vertical line;
(ii) sidelights;
(iii) a sternlight.
d) A power-driven vessel to which paragraphs a) or c) of this Rule apply shall also
comply with Rule 23 a) (ii).
e) A vessel or object being towed, other than those mentioned in paragraph g) of
this Rule, shall exhibit:
(i) sidelights;
(ii) a sternlight;
(iii) when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond shape where it can
best be seen.
f) Provided that any number of vessels being towed or pushed in a group shall be
lighted as one vessel,
(i) a vessel being pushed ahead, not being part of a composite unit, shall exhibit at
the forward end, sidelights;
(ii) a vessel being towed alongside shall exhibit a sternlight and at the forward end,
sidelights.
g) An inconspicuous, partly submerged vessel or object, or combination of such
vessels or objects being towed, shall exhibit:
(i) if it is less than 25 metres in breadth, one all-round white light at or near the
forward end and one at or near the after end except that dracones need not exhibit a
light at or near the forward end;
(ii) if it is 25 metres or more in breadth, two additional all-round white lights at or
near the extremities of its breadth;
(iii) if it exceeds 100 metres in length, additional all-round white lights between the
lights prescribed in sub-paragraphs (i) and (ii) so that the distance between the lights
shall not exceed 100 metres;
(iv) a diamond shape at or near the aftermost extremity of the last vessel or object
being towed and if the length of the tow exceeds 200 metres an additional diamond
shape where it can best be seen and located as far forward as is practicable.
h) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel or object being
towed to exhibit the lights or shapes prescribed in paragraph e) or g) of this Rule, all
possible measures shall be taken to light the vessel or object towed or at least to
indicate the presence of such vessel or object.
i) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel not normally
engaged in towing operations to display the lights prescribed in paragraph a) or c) of
this Rule, such vessel shall not be required to exhibit those lights when engaged in
towing another vessel in distress or otherwise in need of assistance. All possible
measures shall be taken to indicate the nature of the relationship between the towing
vessel and the vessel being towed as authorized by Rule 36, in particular by
illuminating the towline.
Rule 25
Sailing vessels underway and vessels under oars
a) A sailing vessel underway shall exhibit:
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(i) sidelights;
(ii) a sternlight.
b) In a sailing vessel of less than 20 metres in length the lights prescribed in
paragraph a) of this Rule may be combined in one lantern carried at or near the top
of the mast where it can best be seen.
c) A sailing vessel underway may, in addition to the lights prescribed in paragraph
a) of this Rule, exhibit at or near the top of the mast, where they can best be seen,
two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower green, but
these lights shall not be exhibited in conjunction with the combined lantern permitted
by paragraph b) of this Rule.
(ii) a vessel under oars may exhibit the lights prescribed in this Rule for sailing
vessels, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted
lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent
collision.
e) A vessel proceeding under sail when also being propelled by machinery shall
exhibit forward where it can best be seen a conical shape, apex downwards.
Rule 26
Fishing vessels
a) A vessel engaged in fishing, whether underway or at anchor, shall exhibit only
the lights and shapes prescribed in this Rule.
b) A vessel when engaged in trawling, by which is meant the dragging through the
water of a dredge net or other apparatus used as a fishing appliance, shall exhibit:
(i) two all-round lights in a vertical line, the upper being green and the lower white,
or a shape consisting of two cones with their apexes together in a vertical line one
above the other;
(ii) a masthead light abaft of and higher than the all-round green light; a vessel of
less than 50 metres in length shall not be obliged to exhibit such a light but may do
so;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this
paragraph, sidelights and a sternlight.
c) A vessel engaged in fishing, other than trawling, shall exhibit:
(i) two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower white, or
a shape consisting of two cones with apexes together in a vertical line one above the
other;
(ii) when there is outlying gear extending more than 150 metres horizontally from
the vessel, an all-round white light or a cone apex upwards in the direction of the
gear;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this
paragraph, sidelights and a sternlight.
d) The additional signals described in Annex II to these regulations apply to a vessel
engaged in fishing in close proximity to other vessels engaged in fishing.
e) A vessel when not engaged in fishing shall not exhibit the lights or shapes
prescribed in this Rule, but only those prescribed for a vessel of her length.
Rule 27
Vessels not under command or restricted in their ability to manoeuvre
a) A vessel not under command shall exhibit:
(i) two all-round red lights in a vertical line where they can best be seen;
(ii) two balls or similar shapes in a vertical line where they can best be seen;
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(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this
paragraph, sidelights and a sternlight.
b) A vessel restricted in her ability to manoeuvre, except a vessel engaged in
mineclearance operations, shall exhibit:
(i) three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest
and lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white;
(ii) three shapes in a vertical line where they can best be seen. The highest and
lowest of these shapes shall be balls and the middle one a diamond;
(iii) when making way through the water, masthead light or lights, sidelights and a
sternlight, in addition to the lights prescribed in sub-paragraph (i);
(iv) when at anchor, in addition to the lights or shapes prescribed in
sub-paragraphs (i) and (ii), the light, lights or shape prescribed in Rule 30.
c) A power-driven vessel engaged in a towing operation such as severely restricts
the towing vessel and her tow in their ability to deviate from their course shall, in
addition to the lights or shapes prescribed in Rule 24 a), exhibit the lights or shapes
prescribed in sub-paragraphs b) (i) and (ii) of this Rule.
d) A vessel engaged in dredging or underwater operations, when restricted in her
ability to manoeuvre, shall exhibit the lights and shapes prescribed in sub-paragraphs
b) (i), (ii) and (iii) of this Rule and shall in addition, when an obstruction exists,
exhibit:
(i) two all-round red lights or two balls in a vertical line to indicate the side on
which the obstruction exists;
(ii) two all-round green lights or two diamonds in a vertical line to indicate the side
on which another vessel may pass;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this
paragraph, masthead lights, sidelights and a sternlight;
(iv) a vessel to which this paragraph applies when at anchor shall exhibit the lights
or shapes prescribed in sub-paragraphs (i) and (ii) instead of the lights or shape
prescribed in Rule 30.
e) Whenever the size of a vessel engaged in diving operations makes it
impracticable to exhibit all lights and shapes prescribed in paragraph d) of this Rule,
the following shall be exhibited:
(i) three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest
and lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white;
(ii) a rigid replica of the International Code flag „A” not less than 1 metre in height.
Measures shall be taken to ensure its all-round visibility.
f) A vessel engaged in mineclearance operations shall in addition to the lights
prescribed for a power-driven vessel in Rule 23 or to the lights or shape prescribed
for a vessel at anchor in Rule 30 as appropriate, exhibit three all-round green lights
or three balls. One of these lights or shapes shall be exhibited near the foremast head
and one at each end of the fore yard. These lights or shapes indicate that it is
dangerous for another vessel to approach within 1,000 metres of the mineclearance
vessel.
g) Vessels of less than 12 metres in length, except those engaged in diving
operations, shall not be required to exhibit the lights and shapes prescribed in this
Rule.
h) The signals prescribed in this Rule are not signals of vessels in distress and
requiring assistance. Such signals are contained in Annex IV to these Regulations.
Rule 28
Vessels constrained by their draught
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A vessel constrained by her draught may, in addition to the lights prescribed for
power-driven vessels in Rule 23, exhibit where they can best be seen three all-round
red lights in a vertical line, or a cylinder.
Rule 29
Pilot vessels
a) A vessel engaged on pilotage duty shall exhibit:
(i) at or near the masthead, two all-round lights in a vertical line, the upper being
white and the lower red;
(ii) when underway, in addition, sidelights and a sternlight;
(iii) when at anchor, in addition to the lights prescribed in sub-paragraph (i), the
light, lights or shape prescribed in Rule 30 for vessels at anchor.
b) A pilot vessel when not engaged on pilotage duty shall exhibit the lights or
shapes prescribed for a similar vessel of her length.
Rule 30
Anchored vessels and vessels aground
a) A vessel at anchor shall exhibit where it can best be seen:
(i) in the fore part, an all-round white light or one ball;
(ii) at or near the stern and at a lower level than the light prescribed in
sub-paragraph (i), an all-round white light.
b) A vessel of less than 50 metres in length may exhibit an all-round white light
where it can best be seen instead of the lights prescribed in paragraph a) of this Rule.
c) A vessel at anchor may, and a vessel of 100 metres and more in length shall, also
use the available working or equivalent lights to illuminate her decks.
d) A vessel aground shall exhibit the lights prescribed in paragraph a) or b) of this
Rule and in addition, where they can best be seen:
(i) two all-round red lights in a vertical line;
(ii) three balls in a vertical line.
e) A vessel of less than 7 metres in length, when at anchor, not in or near a narrow
channel, fairway or anchorage, or where other vessels normally navigate, shall not be
required to exhibit the lights or shapes prescribed in paragraphs a) and b) of this
Rule.
f) A vessel of less than 12 metres in length, when aground, shall not be required to
exhibit the lights or shapes prescribed in sub-paragraphs d) (i) and (ii) of this Rule.
Rule 31
Seaplanes
Where it is impracticable for a seaplane to exhibit lights and shapes of the
characteristics or in the positions prescribed in the Rules of this Part she shall exhibit
lights and shapes as closely similar in characteristics and position as is possible.
PART D
SOUND AND LIGHT SIGNALS
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Rule 32
Definitions
a) The word „whistle” means any sound signalling appliance capable of producing
the prescribed blasts and which complies with the specifications in Annex III to these
Regulations.
b) The term „short blast” means a blast of about one second’s duration.
c) The term „prolonged blast” means a blast of from four to six seconds’ duration.
Rule 33
Equipment for sound signals
a) A vessel of 12 metres or more in length shall be provided with a whistle and a
bell and a vessel of 100 metres or more in length shall, in addition, be provided with a
gong, the tone and sound of which cannot be confused with that of the bell. The
whistle, bell and gong shall comply with the specifications in Annex III to these
Regulations. The bell or gong or both may be replaced by other equipment having the
same respective sound characteristics, provided that manual sounding of the
prescribed signals shall always be possible.
b) A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged to carry the sound
signalling appliances prescribed in paragraph a) of this Rule but if she does not, she
shall be provided with some other means of making an efficient sound signal.
Rule 34
Manoeuvring and warning signals
a) When vessels are in sight of one another, a power-driven vessel underway, when
manoeuvring as authorized or required by these Rules, shall indicate that manoeuvre
by the following signals on her whistle:
- one short blast to mean „I am altering my course to starboard”;
- two short blasts to mean „I am altering my course to port”;
- three short blasts to mean „I am operating astern propulsion”.
b) Any vessel may supplement the whistle signals prescribed in paragraph a) of this
Rule by light signals, repeated as appropriate, whilst the manoeuvre is being carried
out:
(i) these light signals shall have the following significance:
- one flash to mean „I am altering my course to starboard”,
- two flashes to mean „I am altering my course to port”,
- three flashes to mean „I am operating astern propulsion”;
(ii) the duration of each flash shall be about one second, the interval between
flashes shall be about one second, and the interval between successive signals shall
be not less than ten seconds;
(iii) the light used for this signal shall, if fitted, be an all-round white light, visible at
a minimum range of 5 miles, and shall comply with the provisions of Annex I to these
Regulations.
c) When in sight of one another in a narrow channel or fairway:
(i) a vessel intending to overtake another shall in compliance with Rule 9 e) (i)
indicate her intention by the following signals on her whistle:
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- two prolonged blasts followed by one short blast to mean „I intend to overtake you
on your starboard side”,
- two prolonged blasts followed by two short blasts to mean „I intend to overtake
you on your port side”;
(ii) the vessel about to be overtaken when acting in accordance with Rule 9 e) (i)
shall indicate her agreement by the following signal on her whistle:
- one prolonged, one short, one prolonged and one short blast, in that order.
d) When vessels in sight of one another are approaching each other and from any
cause either vessel fails to understand the intentions or actions of the other, or is in
doubt whether sufficient action is being taken by the other to avoid collision, the
vessel in doubt shall immediately indicate such doubt by giving at least five short and
rapid blasts on the whistle. Such signal may be supplemented by a light signal of at
least five short and rapid flashes.
e) A vessel nearing a bend or an area of a channel or fairway where other vessels
may be obscured by an intervening obstruction shall sound one prolonged blast. Such
signal shall be answered with a prolonged blast by any approaching vessel that may
be within hearing around the bend or behind the intervening obstruction.
f) If whistles are fitted on a vessel at a distance apart of more than 100 metres, one
whistle only shall be used for giving manoeuvring and warning signals.
Rule 35
Sound signals in restricted visibility
In or near an area of restricted visibility, whether by day or night, the signals
prescribed in this Rule shall be used as follows:
a) A power-driven vessel making way through the water shall sound at intervals of
not more than 2 minutes one prolonged blast.
b) A power-driven vessel underway but stopped and making no way through the
water shall sound at intervals of not more than 2 minutes two prolonged blasts in
succession with an interval of about 2 seconds between them.
c) A vessel not under command, a vessel restricted in her ability to manoeuvre, a
vessel constrained by her draught, a sailing vessel, a vessel engaged in fishing and a
vessel engaged in towing or pushing another vessel shall, instead of the signals
prescribed in paragraphs a) or b) of this Rule, sound at intervals of not more than 2
minutes three blasts in succession, namely one prolonged followed by two short
blasts.
d) A vessel engaged in fishing, when at anchor, and a vessel restricted in her ability
to manoeuvre when carrying out her work at anchor, shall instead of the signals
prescribed in paragraph g) of this Rule sound the signal prescribed in paragraph c) of
this Rule.
e) A vessel towed or if more than one vessel is towed the last vessel of the tow, if
manned, shall at intervals of not more than 2 minutes sound four blasts in succession,
namely one prolonged followed by three short blasts. When practicable, this signal
shall be made immediately after the signal made by the towing vessel.
f) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected in
a composite unit they shall be regarded as a power-driven vessel and shall give the
signals prescribed in paragraphs a) or b) of this Rule.
g) A vessel at anchor shall at intervals of not more than one minute ring the bell
rapidly for about 5 seconds. In a vessel of 100 metres or more in length the bell shall
be sounded in the forepart of the vessel and immediately after the ringing of the bell
the gong shall be sounded rapidly for about 5 seconds in the after part of the vessel.
A vessel at anchor may in addition sound three blasts in succession, namely one
short, one prolonged and one short blast, to give warning of her position and of the
possibility of collision to an approaching vessel.
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h) A vessel aground shall give the bell signal and if required the gong signal
prescribed in paragraph g) of this Rule and shall, in addition, give three separate and
distinct strokes on the bell immediately before and after the rapid ringing of the bell.
A vessel aground may in addition sound an appropriate whistle signal.
i) A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged to give the
above-mentioned signals but, if she does not, shall make some other efficient sound
signal at intervals of not more than 2 minutes.
j) A pilot vessel when engaged on pilotage duty may in addition to the signals
prescribed in paragraphs a), b) or g) of this Rule sound an identity signal consisting
of four short blasts.
Rule 36
Signals to attract attention
If necessary to attract the attention of another vessel any vessel may make light or
sound signals that cannot be mistaken for any signal authorized elsewhere in these
Rules, or may direct the beam of her searchlight in the direction of the danger, in
such a way as not to embarrass any vessel. Any light to attract the attention of
another vessel shall be such that it cannot be mistaken for any aid to navigation. For
the purpose of this Rule the use of high intensity intermittent or revolving lights, such
as strobe lights, shall be avoided.
Rule 37
Distress signals
When a vessel is in distress and requires assistance she shall use or exhibit the
signals described in Annex IV to these Regulations.
PART E
EXEMPTIONS
Rule 38
Exemptions
Any vessel (or class of vessels) provided that she complies with the requirements of
the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1960, the keel of which
is laid or which is at a corresponding stage of construction before the entry into force
of these Regulations may be exempted from compliance therewith as follows:
a) The installation of lights with ranges prescribed in Rule 22, until four years after
the date of entry into force of these Regulations.
b) The installation of lights with colour specifications as prescribed in Section 7 of
Annex I to these Regulations, until four years after the date of entry into force of
these Regulations.
c) The repositioning of lights as a result of conversion from Imperial to metric units
and rounding off measurement figures, permanent exemption.

23/2003. (IV. 24.) GKM rendelet - a tengeren való összeütközések megelőzésére
Netjogtár
vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezményhez csatolt szabályok közzétételéről
Hatály: 2003.V.1. 19. oldal

d) (i) The repositioning of masthead lights on vessels of less than 150 metres in
length, resulting from the prescriptions of Section 3 a) of Annex I to these
Regulations, permanent exemption;
(ii) the repositioning of masthead lights on vessels of 150 metres or more in length,
resulting from the prescriptions of Section 3 a) of Annex I to these Regulations, until
nine years after the date of entry into force of these Regulations.
e) The repositioning of masthead lights resulting from the prescriptions of Section 2
b) of Annex I to these Regulations, until nine years after the date of entry into force of
these Regulations
f) The repositioning of sidelights resulting from the prescriptions of Section 3 b) of
Annex I to these Regulations, until nine years after the date of entry into force of
these Regulations.
g) The requirements for sound signal appliances prescribed in Annex III to these
Regulations, until nine years after the date of entry into force of these Regulations.
h) The repositioning of all-round lights resulting from the prescription of Section 9
b) of Annex I to these Regulations, permanent exemption.
ANNEX I
Positioning and technical details of lights and shapes
1. Definition
The term „height above the hull” means height above the uppermost continuous
deck. This height shall be measured from the position vertically beneath the location
of the light.
2. Vertical positioning and spacing of lights
a) On a power-driven vessel of 20 metres or more in length the masthead lights
shall be placed as follows:
(i) the forward masthead light, or if only one masthead light is carried, then that
light, at a height above the hull of not less than 6 metres, and, if the breadth of the
vessel exceeds 6 metres, then at a height above the hull not less than such breadth,
so however that the light need not be placed at a greater height above the hull than
12 metres;
(ii) when two masthead lights are carried the after one shall be at least 4.5 metres
vertically higher than the forward one.
b) The vertical separation of masthead lights of power-driven vessels shall be such
that in all normal conditions of trim the after light will be seen over and separate
from the forward light at a distance of 1000 metres from the stem when viewed from
sea level.
c) The masthead light of a power-driven vessel of 12 metres but less than 20 metres
in length shall be placed at a height above the gunwale of not less than 2.5 metres.
d) A power-driven vessel of less than 12 metres in length may carry the uppermost
light at a height of less than 2.5 metres above the gunwale. When however a
masthead light is carried in addition to sidelights and a sternlight or the all-round
light prescribed in Rule 23 c) (i) is carried in addition to sidelights, then such
masthead light or all-round light shall be carried at least 1 metre higher than the
sidelights.
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e) One of the two or three masthead lights prescribed for a power-driven vessel
when engaged in towing or pushing another vessel shall be placed in the same
position as either the forward masthead light or the after masthead light; provided
that, if carried on the aftermast, the lowest after masthead light shall be at least 4.5
metres vertically higher than the forward masthead light.
f) (i) The masthead light or lights prescribed in Rule 23 a) shall be so placed as to
be above and clear of all other lights and obstructions except as described in
sub-paragraph (ii);
(ii) when it is impracticable to carry the all-round lights prescribed by Rule 27 b) (i)
or Rule 28 below the masthead lights, they may be carried above the after masthead
light(s) or vertically in between the forward masthead light(s) and after masthead
light(s), provided that in the latter case the requirement of Section 3 c) of this Annex
shall be complied with.
g) The sidelights of a power-driven vessel shall be placed at a height above the hull
not greater than three quarters of that of the forward masthead light. They shall not
be so low as to be interfered with by deck lights.
h) The sidelights, if in a combined lantern and carried on a power-driven vessel of
less than 20 metres in length, shall be placed not less than 1 metre below the
masthead light.
i) When the Rules prescribe two or three lights to be carried in a vertical line, they
shall be spaced as follows:
(i) on a vessel of 20 metres in length or more such lights shall be spaced not less
than 2 metres apart, and the lowest of these lights shall, except where a towing light
is required, be placed at a height of not less than 4 metres above the hull;
(ii) on a vessel of less than 20 metres in length such lights shall be spaced not less
than 1 metre apart and the lowest of these lights shall, except where a towing light is
required, be placed at a height of not less than 2 metres above the gunwale;
(iii) when three lights are carried they shall be equally spaced.
j) The lower of the two all-round lights prescribed for a vessel when engaged in
fishing shall be at a height above the sidelights not less than twice the distance
between the two vertical lights.
k) The forward anchor light prescribed in Rule 30 a) (i), when two are carried, shall
not be less than 4.5 metres above the after one. On a vessel of 50 metres or more in
length this forward anchor light shall be placed at a height of not less than 6 metres
above the hull.
3. Horizontal positioning and spacing of lights
a) When two masthead lights are prescribed for a power-driven vessel, the
horizontal distance between them shall not be less than one half of the length of the
vessel but need not be more than 100 metres. The forward light shall be placed not
more than one quarter of the length of the vessel from the stem.
b) On a power-driven vessel of 20 metres or more in length the sidelights shall not
be placed in front of the forward masthead lights. They shall be placed at or near the
side of the vessel.
c) When the lights prescribed in Rule 27 b) (i) or Rule 28 are placed vertically
between the forward masthead light(s) and the after masthead light(s) these
all-round lights shall be placed at a horizontal distance of not less than 2 metres from
the fore and aft centreline of the vessel in the athwartship direction.
d) When only one masthead light is prescribed for a power driven vessel, this light
shall be exhibited forward of amidships; except that a vessel of less than 20 metres in
length need not exhibit this light forward of amidships but shall exhibit it as far
forward as is practicable.
4. Details of location of direction-indicating lights for fishing vessels, dredgers and
vessels engaged in underwater operations
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a) The light indicating the direction of the outlying gear from a vessel engaged in
fishing as prescribed in Rule 26 c) (ii) shall be placed at a horizontal distance of not
less than 2 metres and not more than 6 metres away from the two all-round red and
white lights. This light shall be placed not higher than the all-round white light
prescribed in Rule 26 c) (i) and not lower than the sidelights.
b) The lights and shapes on a vessel engaged in dredging or underwater operations
to indicate the obstructed side and/or the side on which it is safe to pass, as
prescribed in Rule 27 d) (i) and (ii), shall be placed at the maximum practical
horizontal distance, but in no case less than 2 metres, from the lights or shapes
prescribed in Rule 27 b) (i) and (ii). In no case shall the upper of these lights or
shapes be at a greater height than the lower of the three lights or shapes prescribed
in Rule 27 b) (i) and (ii).
5. Screens for sidelights
The sidelights of vessels of 20 metres or more in length shall be fitted with inboard
screens painted matt black, and meeting the requirements of Section 9 of this Annex.
On vessels of less than 20 metres in length the sidelights, if necessary to meet the
requirements of Section 9 of this Annex, shall be fitted with inboard matt black
screens With a combined lantern, using a single vertical filament and a very narrow
division between the green and red sections, external screens need not be fitted.
6. Shapes
a) Shapes shall be black and of the following sizes:
(i) a ball shall have a diameter of not less than 0.6 metre;
(ii) a cone shall have a base diameter of not less than 0.6 metre and a height equal
to its diameter;
(iii) a cylinder shall have a diameter of at least 0.6 metre and a height of twice its
diameter;
(iv) a diamond shape shall consist of two cones as defined in (ii) above having a
common base.
b) The vertical distance between shapes shall be at least 1.5 metre.
c) In a vessel of less than 20 metres in length shapes of lesser dimensions but
commensurate with the size of the vessel may be used and the distance apart may be
correspondingly reduced.
7. Colour specification of lights
The chromaticity of all navigation lights shall conform to the following standards,
which lie within the boundaries of the area of the diagram specified for each colour
by the International Commission on Illumination (CIE).
The boundaries of the area for each colour are given by indicating the corner
coordinates, which are as follows:
(i) White
x
y

0.525
0.382

0.525
0.440

0.452
0.440

0.310
0.348

0.028
0.385

0.009
0.723

0.300
0.511

0.203
0.356

0.680
0.320

0.660
0.320

0.735
0.265

0.721
0.259

(ii) Green
x
y

(iii) Red
x
y

(iv) Yellow

0.310
0.283

0.443
0.382
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x
y

0.612
0.382

0.618
0.382

0.575
0.425

0.575
0.406

8. Intensity of lights
a) The minimum luminous intensity of lights shall be calculated by using the
formula:
I = 3.43 x 106 x T x D2 x K-D
where I is luminous intensity in candelas under service conditions,
T

is threshold factor 2 x 10-7 lux,
D
is range of visibility (luminous range) of the light in nautical miles,
K
is atmospheric transmissivity.

For prescribed lights the value of K shall be 0.8, corresponding to a meteorological
visibility of approximately 13 nautical miles.
b) A selection of figures derived from the formula is given in the following table:
Range of visibility
(luminous range) of light in nautical miles D
1
2
3
4
5
6

Luminous intensity
of light in candelas for K = 0.8 I
0.9
4.3
12
27
52
94

NOTE: The maximum luminous intensity of navigation lights should be limited to
avoid undue glare. This shall not be achieved by a variable control of the luminous
intensity.
9. Horizontal sectors
a) (i) In the forward direction, sidelights as fitted on the vessel shall show the
minimum required intensities. The intensities must decrease to reach practical cut-off
between 1 degree and 3 degrees outside the prescribed sectors;
(ii) for sternlights and masthead lights and at 22.5 degrees abaft the beam for
sidelights, the minimum required intensities shall be maintained over the arc of the
horizon up to 5 degrees within the sectors of the sectors prescribed in Rule 21. From
5 degrees within the prescribed sectors the intensity may decrease by 50 per cent up
to the prescribed limits; it shall decrease steadily to reach practical cut-off at not
more than 5 degrees outside the prescribed limits.
b) (i) All-round lights shall be so located as not to be obscured by masts, topmasts
or structures within angular sectors of more than 6 degrees, except anchor lights
prescribed in Rule 30, which need not be placed at an impracticable height above the
hull;
(ii) if it is impracticable to comply with paragraph b) (i) of this section by exhibiting
only one all-round light, two all-round lights shall be used suitably positioned or
screened so that they appear, as far as practicable, as one light at a distance of one
mile.
10. Vertical sectors
a) The vertical sectors of electric lights as fitted, with the exception of lights on
sailing vessels underway shall ensure that:
(i) at least the required minimum intensity is maintained at all angles from 5
degrees above to 5 degrees below the horizontal;
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(ii) at least 60 per cent of the required minimum intensity is maintained from 7.5
degrees above to 7.5 degrees below the horizontal.
b) In the case of sailing vessels underway the vertical sectors of electric lights as
fitted shall ensure that:
(i) at least the required minimum intensity is maintained at all angles from 5
degrees above to 5 degrees below the horizontal;
(ii) at least 50 per cent of the required minimum intensity is maintained from 25
degrees above to 25 degrees below the horizontal.
c) In the case of lights other than electric these specifications shall be met as
closely as possible.
11. Intensity of non-electric lights
Non-electric lights shall so far as practicable comply with the minimum intensities,
as specified in the Table given in Section 8 of this Annex.
12. Manoeuvring light
Notwithstanding the provisions of paragraph 2 f) of this Annex the manoeuvring
light described in Rule 34 b) shall be placed in the same fore and aft vertical plane as
the masthead light or lights and, where practicable, at a minimum height of 2 metres
vertically above the forward masthead light, provided that it shall be carried not less
than 2 metres vertically above or below the after masthead light. On a vessel where
only one masthead light is carried the manoeuvring light, if fitted, shall be carried
where it can best be seen, not less than 2 metres vertically apart from the masthead
light.
13. High speed craft
The masthead light of high speed craft with a length to breadth ratio of less than
3.0 may be placed at a height related to the breadth of the craft lower than that
prescribed in paragraph 2 a) (i) of this Annex, provided that the base angle of the
isosceles triangles formed by the sidelights and masthead light, when seen in end
elevation, is not less than 27°.
14. Approval
The construction of lights and shapes and the installation of lights on board the
vessel shall be to the satisfaction of the appropriate authority of the State whose flag
the vessel is entitled to fly.
ANNEX II
Additional signals for fishing vessels fishing in close proximity
1. General
The lights mentioned herein shall, if exhibited in pursuance of Rule 26 d), be placed
where they can best be seen. They shall be at least 0.9 metre apart but at a lower
level than lights prescribed in Rule 26 b) (i) and c) (i). The lights shall be visible all
round the horizon at a distance of at least 1 mile but at a lesser distance than the
lights prescribed by these Rules for fishing vessels.
2. Signals for trawlers
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a) Vessels of 20 metres or more in length when engaged in trawling, whether using
demersal or pelagic gear, shall exhibit:
(i) when shooting their nets:
two white lights in a vertical line;
(ii) when hauling their nets:
one white light over one red light in a vertical line;
(iii) when the net has come fast upon an obstruction:
two red lights in a vertical line.
b) Each vessel of 20 metres or more in length engaged in pair trawling shall exhibit:
(i) by night, a searchlight directed forward and in the direction of the other vessel
of the pair;
(ii) when shooting or hauling their nets or when their nets have come fast upon an
obstruction, the lights prescribed in 2 a) above.
c) A vessel of less than 20 metres in length engaged in trawling, whether using
demersal or pelagic gear or engaged in pair trawling, may exhibit the lights
prescribed in paragraphs a) or b) of this section, as appropriate.
3. Signals for purse seiners
Vessels engaged in fishing with purse seine gear may exhibit two yellow lights in a
vertical line. These lights shall flash alternately every second and with equal light and
occultation duration. These lights may be exhibited only when the vessel is hampered
by its fishing gear.
ANNEX III
Technical details of sound signal appliances
1. Whistle
a) Frequencies and range of audibility
The fundamental frequency of the signal shall lie within the range 70-700 Hz.
The range of audibility of the signal from a whistle shall be determined by those
frequencies, which may include the fundamental and/or one or more higher
frequencies, which lie within the range 180-700 Hz (+/-1 per cent) and which provide
the sound pressure levels specified in paragraph 1 c) below.
b) Limits of fundamental frequencies
To ensure a wide variety of whistle characteristics, the fundamental frequency of a
whistle shall be between the following limits:
(i) 70-200 Hz, for a vessel 200 metres or more in length;
(ii) 130-350 Hz, for a vessel 75 metres but less than 200 metres in length;
(iii) 250-700 Hz, for a vessel less than 75 metres in length.
c) Sound signal intensity and range of audibility
A whistle fitted in a vessel shall provide, in the direction of maximum intensity of
the whistle and at a distance of 1 metre from it, a sound pressure level in at least one
1/3rd-octave band within the range of frequencies 180-700 Hz (+/-1 per cent) of not
less than the appropriate figure given in the table below.
Length of vessel in metres

200 or more

rd
1/3 -octave band
level at 1 metre in dB
referred to
-5
2
2 x 10 N/m
143

Audibility range in nautical
miles

2
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75 but less than 200
20 but less than 75
Less than 20

138
130
120

1.5
1
0.5

The range of audibility in the table above is for information and is approximately
the range at which a whistle may be heard on its forward axis with 90 per cent
probability in conditions of still air on board a vessel having average background
noise level at the listening posts (taken to be 68 dB in the octave band centred on 250
Hz and 63 dB in the octave band centred on 500 Hz).
In practice the range at which a whistle may be heard is extremely variable and
depends critically on weather conditions; the values given can be regarded as typical
but under conditions of strong wind or high ambient noise level at the listening post
the range may be much reduced.
d) Directional properties
The sound pressure level of a directional whistle shall be not more than 4 dB below
the prescribed sound pressure level on the axis at any direction in the horizontal
plane within +/-45 degrees of the axis. The sound pressure level at any other
direction in the horizontal plane shall be not more than 10 dB below the prescribed
sound pressure level on the axis, so that the range in any direction will be at least
half the range on the forward axis. The sound pressure level shall be measured in
that 1/3rd-octave band which determines the audibility range.
e) Positioning of whistles
When a directional whistle is to be used as the only whistle on a vessel, it shall be
installed with its maximum intensity directed straight ahead.
A whistle shall be placed as high as practicable on a vessel, in order to reduce
interception of the emitted sound by obstructions and also to minimize hearing
damage risk to personnel. The sound pressure level of the vessel’s own signal at
listening posts shall not exceed 110 dB(A) and so far as practicable should not exceed
100 dB(A).
f) Fitting of more than one whistle
If whistles are fitted at a distance apart of more than 100 metres, it shall be so
arranged that they are not sounded simultaneously.
g) Combined whistle systems
If due to the presence of obstructions the sound field of a single whistle or of one of
the whistles referred to in paragraph 1 f) above is likely to have a zone of greatly
reduced signal level, it is recommended that a combined whistle system be fitted so
as to overcome this reduction. For the purposes of the Rules a combined whistle
system is to be regarded as a single whistle. The whistles of a combined system shall
be located at a distance apart of not more than 100 metres and arranged to be
sounded simultaneously. The frequency of any one whistle shall differ from those of
the others by at least 10 Hz.
2. Bell or gong
a) Intensity of signal
A bell or gong, or other device having similar sound characteristics shall produce a
sound pressure level of not less than 110 dB at a distance 1 metre from it.
b) Construction
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Bells and gongs shall be made of corrosion-resistant material and designed to give
a clear tone. The diameter of the mouth of the bell shall be not less than 300 mm for
vessels of 20 metres or more in length, and shall be not less than 200 mm for vessels
of 12 metres or more but of less than 20 metres in length. Where practicable, a
power-driven bell striker is recommended to ensure constant force but manual
operation shall be possible. The mass of the striker shall be not less than 3 per cent of
the mass of the bell.
3. Approval
The construction of sound signal appliances, their performance and their
installation on board the vessel shall be to the satisfaction of the appropriate
authority of the State whose flag the vessel is entitled to fly.
ANNEX IV
Distress signals
1. The following signals, used or exhibited either together or separately, indicate
distress and need of assistance:
a) a gun or other explosive signal fired at intervals of about a minute;
b) a continuous sounding with any fog-signalling apparatus;
c) rockets or shells, throwing red stars fired one at a time at short intervals;
d) a signal made by radiotelegraphy or by any other signalling method consisting of
the group
... - - - ... (SOS) in the Morse Code;
e) a signal sent by radiotelephony consisting of the spoken word „Mayday”;
f) the International Code Signal of distress indicated by N.C.;
g) a signal consisting of a square flag having above or below it a ball or anything
resembling a ball;
h) flames on the vessel (as from a burning tar barrel, oil barrel etc.)
i) a rocket parachute flare or a hand flare showing a red light;
j) a smoke signal giving off orange-coloured smoke;
k) slowly and repeatedly raising and lowering arms outstretched to each side;
l) the radiotelegraph alarm signal;
m) the radiotelephone alarm signal;
n) signals transmitted by emergency position-indicating radio beacons;
o) approved signals transmitted by radiocommunication systems, including survival
craft radar transponders.
2. The use or exhibition of any of the foregoing signals except for the purpose of
indicating distress and need of assistance and the use of other signals which may be
confused with any of the above signals is prohibited.
3. Attention is drawn to the relevant sections of the International Code of Signals,
the Merchant Ship Search and Rescue Manual and the following signals:
a) a piece of orange-coloured canvas with either a black square and circle or other
appropriate symbol (for identification from the air);
b) a dye marker.
A TENGEREN TÖRTÉNŐ ÖSSZEÜTKÖZÉSEK MEGELŐZÉSÉRE VONATKOZÓ
1972. ÉVI NEMZETKÖZI SZABÁLYOK
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„A” RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szabály
Alkalmazás
a) Ezeket a szabályokat minden hajóra alkalmazni kell a nyílt tengereken és az
azokkal összeköttetésben lévő, tengeri hajókkal járható összes vizeken.
b) Ezek a szabályok nem érintik azoknak a különleges szabályoknak az érvényét,
amelyeket illetékes hatóság a nyílt tengerekkel összeköttetésben lévő, tengeri
hajókkal járható horgonyzóhelyek, kikötők, folyók, tavak vagy belvízi utak
tekintetében állapított meg. Az ilyen különleges szabályok, amennyire az csak
lehetséges, legyenek összhangban e szabályokkal.
c) Ezek a szabályok nem érintik azokat a különleges szabályokat, amelyeket
bármely Állam Kormánya adott ki hadihajók és konvojban haladó hajók kiegészítő
helyzet- vagy jelzőlámpáira, jelzőtesteire vagy hangjelzéseire, illetve kötelékben
halászó halászhajók kiegészítő helyzet- vagy jelzőlámpáira és jelzőtesteire. Ezek a
kiegészítő helyzet- vagy jelzőlámpák, jelzőtestek vagy hangjelzések, amennyire az
csak lehetséges, ne legyenek összetéveszthetőek az e szabályokban másutt
engedélyezett lámpákkal, jelzőtestekkel vagy jelzésekkel.
d) E szabályok céljából a Szervezet forgalomelválasztó rendszereket fogadhat el.
e) Amennyiben egy érintett Kormány megállapítja, hogy egy különleges építésű
vagy rendeltetésű hajó nem képes teljes mértékben eleget tenni e szabályok bármely
rendelkezésének a lámpák vagy jelzőtestek számát, elhelyezését, látótávolságát vagy
látószögét illetően, csakúgy mint a hangjelző berendezések elrendezését és jellemzőit
illetően, az ilyen hajó a lámpák, jelzőtestek számának, elhelyezésének,
látótávolságának vagy látószögének tekintetében, csakúgy mint a hangjelző
berendezések
elrendezésének
és
jellemzőinek
tekintetében,
olyan
más
rendelkezéseknek kell, hogy eleget tegyen, amelyeket Kormánya arra a hajóra nézve,
ezekkel a szabályokkal lehető legszorosabb összhangban határozott meg.
2. szabály
Felelősség
a) E szabályokban előírtak nem mentesítik sem a hajót, sem annak tulajdonosát,
parancsnokát vagy személyzetét a szabályok betartásának elmulasztásából vagy olyan
óvatossági rendszabály elmulasztásából származó következményei alól, melyeket a
rendes tengerész gyakorlat vagy az eset különleges körülményei megkívánnak.
b) E szabályok értelmezésekor és alkalmazásakor megfelelő tekintettel kell lenni a
hajózás és összeütközés minden veszélyére, valamint minden különleges
körülményre, beleértve az érintett hajók korlátozott manőverképességét, amelyek
szükségessé tehetik, hogy közvetlen veszély elkerülése érdekében ezektől a
szabályoktól eltérjenek.
3. szabály
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Általános fogalommeghatározások
E szabályok alkalmazásában, hacsak a szöveg abban az összefüggésben másként
nem kívánja meg:
a) Hajó: minden vízijármű, ideértve a dinamikus felhajtóerejű vízijárművet és a
vízirepülőgépet is.
b) Géphajó: gépi erővel hajtott hajó.
c) Vitorlás hajó: vitorlával hajtott hajó, feltéve, hogy amennyiben el van látva gépi
berendezéssel, azt nem használja.
d) Halászattal foglalkozó hajó: hajó, amely hálóval, zsinórral, vonóhálóval vagy más
halászeszközzel halászik, amely manőverképességét korlátozza, kivéve a vontatott
zsinórral vagy más halászeszközzel halászó hajót, amelynek manőverképességét a
művelet nem korlátozza.
e) Vízirepülőgép: repülőgép, amelyet vízen való manőverezésre is terveztek.
f) Kormányképtelen hajó: hajó, amely kivételes körülmény miatt képtelen úgy
manőverezni, ahogyan azt a jelen szabályok megkövetelik, és ennél fogva képtelen
kitérni egy másik hajó útjából.
g) Manőverképességében korlátozott hajó: hajó, amely munkája természetéből
kifolyólag korlátozva van abban a képességében, hogy úgy manőverezzen, ahogyan
azt ezek a szabályok megkövetelik, és ennél fogva képtelen kitérni egy másik hajó
útjából. A manőverképességében korlátozott hajó kifejezés magában foglalja, de nem
korlátozódik az alábbi hajókra:
(i) hajózási jelzés kihelyezésével, tengeralatti kábel vagy csővezeték fektetésével,
karbantartásával vagy kiemelésével foglalkozó hajók;
(ii) kotrással, felméréssel vagy víz alatti munkával foglalkozó hajók;
(iii) menet közben személyek átszállítását, élelmiszer vagy rakomány kiegészítését
vagy átrakodását végző hajók;
(iv) repülőgép vízre tételével vagy felvételével foglalkozó hajó;
(v) aknamentesítő műveletekkel foglalkozó hajó;
(vi) hajó, amely olyan vontatási művelettel van elfoglalva, amely komolyan
korlátozza a vontató hajót és vontatmányát abban, hogy azok útirányukból kitérjenek.
h) Merülése miatt mozgásában korlátozott hajó: géphajó, amely a rendelkezésre
álló hajózóút vízmélységéhez és szélességéhez viszonyított merülése miatt komolyan
korlátozva van abban, hogy követett útirányától eltérjen.
i) Menetben lévő hajó: amely nincs lehorgonyozva, parthoz kikötve vagy nem futott
zátonyra.
j) A hajó hossza és szélessége kifejezések a hajó teljes hosszát és legnagyobb
szélességét jelentik.
k) Két hajó csak akkor tekinthető egymás látótávolságában lévőnek, ha egyikről a
másik szabad szemmel megfigyelhető.
l) Korlátozott látási viszonyok: köd, pára, havazás, erős záporeső, homokvihar vagy
más hasonló ok által korlátozott láthatóság.
„B” RÉSZ
KORMÁNYZÁSI ÉS HAJÓZÁSI SZABÁLYOK
I. SZAKASZ
HAJÓ VEZETÉSE KÜLÖNFÉLE LÁTÁSI VISZONYOK KÖZÖTT
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4. szabály
Alkalmazás
Ebben a szakaszban szereplő szabályokat a különféle látási viszonyok mellett
egyaránt alkalmazni kell.
5. szabály
Figyelő szolgálat
Minden hajón mindenkor olyan célszerű, a fennálló körülményeknek és állapotnak
megfelelő figyelőszolgálatot kell tartani látási és hallási érzékeléssel, valamint
minden rendelkezésre álló eszközzel, amely lehetővé teszi a helyzet és az
összeütközés veszélyének teljes mértékű felmérését.
6. szabály
Biztonságos sebesség
Minden hajónak mindenkor olyan biztonságos sebességgel kell haladnia, hogy
megfelelő és hatékony intézkedést tudjon tenni az összeütközés elkerülésére, és hogy
meg lehessen állítani a fennálló körülményeknek és állapotnak megfelelő távolságon
belül.
A biztonságos sebesség meghatározásakor többek között az alábbi tényezőket kell
figyelembe venni:
a) Minden hajó esetében:
(i) a látási viszonyok;
(ii) a forgalom sűrűsége, beleértve a halászhajók és más hajók tömörülését;
(iii) a hajó manőverképessége, különös tekintettel a kifutási távolságra és a
fordulási képességre a fennálló körülmények között;
(iv) éjszaka a háttérfények jelenléte, mint a parti lámpák vagy saját lámpái fényének
visszaverődése;
(v) a szél, hullámzás és áramlat állapota, és a hajózási veszélyek közelsége;
(vi) a merülés a rendelkezésre álló vízmélységhez viszonyítva.
b) Működő radarral rendelkező hajók esetében, a fentieken kívül:
(i) a radarberendezés jellemzői, hatékonysága és korlátai;
(ii) a radar használatban lévő hatótávolságából eredő bármilyen korlátozottság;
(iii) a tenger állapotának, az időjárásnak vagy más zavarforrás hatása a radar
felderítésre;
(iv) annak lehetősége, hogy kishajók, jég és egyéb úszó tárgyak kellő távolságból
nem észlelhetők a radarral;
(v) a radarral észlelt hajók száma, helyzetük és mozgásuk;
(vi) az a tény, hogy a látási viszonyokat nagyobb pontossággal lehet felbecsülni, ha
a közelben lévő hajók vagy egyéb tárgyak távolságának meghatározásához radart
használnak.
7. szabály
Az összeütközés kockázata
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a) Minden hajónak, a fennálló körülményeknek és feltételeknek megfelelő összes
eszközt fel kell használnia arra, hogy megállapítsa, fennáll-e az összeütközés
veszélye. Ha bármilyen kétség merül fel, az ilyen veszélyt fennállónak kell tekinteni.
b) Amennyiben rendelkezésre áll és működőképes, a radarberendezést megfelelő
módon használni kell, beleértve a terület nagy hatótávolságú átkutatását, hogy az
összeütközés veszélyéről korai időben figyelmeztetést kapjunk, valamint a céltárgyak
mozgásának radarképernyőn való folyamatos kiértékelését, vagy az azzal
egyenértékű rendszeres megfigyelést.
c) Hiányos információk alapján - különösen hiányos radarinformációk alapján nem
szabad hipotéziseket alkotni.
d) Annak meghatározására, hogy fennáll-e az összeütközés veszélye, többek között
az alábbiakat kell fontolóra venni:
(i) az ilyen veszélyt fennállónak kell tekinteni, ha egy közeledő hajó tájolóiránylata
észrevehetően nem változik;
(ii) az ilyen veszély néha még akkor is fennállhat, ha észrevehető iránylatváltozás
nyilvánvaló, különösen nagyon nagy hajó, vagy vontatmány, vagy szoros közelségben
lévő hajó megközelítésekor.
8. szabály
Az összeütközés elkerülésére irányuló manőverek
a) Minden, az összeütközés elkerülésére irányuló manővert, ha azt a helyzet
körülményei megengedik, határozottan, kellő időben és a jó tengerész köteles
gondosságával kell végrehajtani.
b)
Minden,
az
összeütközés
elkerülésére
tett
menetirányés/vagy
sebességváltoztatás, ha azt a helyzet körülményei megengedik, elég nagymértékű
legyen ahhoz, hogy az egy vizuálisan vagy radaron figyelő másik hajó számára
azonnal nyilvánvalóvá váljon; kis menetirány- és/vagy sebességváltoztatások sorozatát
el kell kerülni.
c) Ha elegendő mozgási tér áll rendelkezésre, a menetirány-változtatás
egymagában lehet a leghatékonyabb manőver a túl közeli megközelítési helyzet
elkerülésére, feltéve, hogy azt kellő időben és mértékben hajtották végre, és az nem
eredményez egy másik túl közeli megközelítési helyzetet.
d) Egy másik hajóval való összeütközés elkerülésére végrehajtott manőver olyan
legyen, hogy az biztonságos távolságban történő elhaladást eredményezzen. A
művelet hatékonyságát mindaddig gondosan ellenőrizni kell, amíg a hajó a másik hajó
mellett el nem haladt és attól el nem távolodott.
e) Ha az összeütközés elkerüléséhez vagy a helyzet felméréséhez több idő
szükséges, a hajó sebességét csökkenteni kell, vagy a hajtóberendezés leállításával
vagy hátrajáratásával a hajót meg kell állítani.
f) (i) Az a hajó, amelyet e szabályok valamelyike arra kötelez, hogy ne akadályozza
egy másik hajó elhaladását vagy biztonságos elhaladását, ha az eset körülményei úgy
kívánják, köteles korai intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy elegendő
mozgási teret biztosítson a másik hajó biztonságos elhaladásához;
(ii) az a hajó, amely kötelezve van arra, hogy ne akadályozza egy másik hajó
elhaladását, vagy ne veszélyeztesse annak biztonságos elhaladását, nem mentesül
kötelezettsége alól, ha egy másik hajót úgy közelít meg, hogy összeütközés
veszélyébe keveredik, és amikor intézkedéseket tesz, köteles minden szempontból
figyelembe venni azokat az intézkedéseket, melyeket e rész szabályai esetleg
előírnak;
(iii) az a hajó, amelyiknek az elhaladását nem akadályozhatják, teljes mértékben
köteles marad e rész szabályainak betartására, ha a két hajó egymást úgy közelíti
meg, hogy az az összeütközés veszélyével jár.
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9. szabály
Szűk csatornák
a) Szűk csatornákban vagy hajóútban haladó hajó tartsa magát olyan közel a
csatorna vagy a hajóút tőle jobbra eső széléhez, amennyire az csak biztonságos és
megvalósítható.
b) 20 méternél kisebb hosszúságú hajó vagy vitorlás hajó ne akadályozza olyan hajó
áthaladását, amelyik csak a szűk csatornán vagy hajóúton belül tud biztonságosan
hajózni.
c) Halászattal elfoglalt hajó ne akadályozza egy szűk csatornában vagy hajóútban
hajózó másik hajó áthaladását.
d) A hajó ne keresztezzen szűk csatornát, vagy hajóutat, ha az ilyen keresztezés
akadályozza egy olyan hajó áthaladását, amely csak a csatornán vagy hajóúton belül
tud biztonságosan hajózni. Ha a keresztező hajó szándékai számára nem világosak, az
utóbbi hajó használhatja a 34. d) szabályban előírt hangjelzéseket.
e) (i) Ha egy szűk csatornában, vagy hajóútban az előzés csak úgy lehetséges, hogy
az utolérendő hajónak a biztonságos elhaladás lehetővé tétele érdekében manővert
kell végrehajtania, az előzni szándékozó hajó, szándéka jelzésére, a 34. c) (i)
szabályban előírtaknak megfelelő hangjelzést köteles leadni. Az utolérendő hajónak,
ha ezzel egyetért, a 34. c) (ii) szabályban előírtaknak megfelelő hangjelzést kell
leadni, és meg kell tennie azokat a lépéseket, amelyek lehetővé teszik a biztonságos
elhaladást. Kétség esetén, adhatja a 34. d) szabályban előírt hangjelzéseket;
(ii) ez a szabály nem mentesíti az utolérő hajót a 13. szabály alapján rárótt
kötelezettség alól.
f) Szűk csatorna vagy hajóút kanyarulatához, vagy olyan körzetéhez közeledő hajó,
ahol más hajók közbenső akadály miatt takarásba kerülhetnek, köteles fokozott
éberséggel és figyelemmel hajózni, és a 34. e) szabályban előírtak szerinti hangjelzést
adni.
g) Minden hajó, ha az eset körülményei engedik, kerülje a szűk csatornában történő
horgonyzást.
10. szabály
Forgalomelválasztó rendszerek
a) Ez a szabály a Szervezet által elfogadott forgalomelválasztó rendszerekre
vonatkozik, és nem mentesíti egyik hajót sem bármelyik másik szabály által rárótt
kötelezettsége alól.
b) Forgalomelválasztó rendszert használó hajó köteles:
(i) a megfelelő forgalmi sávban, az arra a sávra vonatkozó általános haladási
irányban haladni;
(ii) amennyire az lehetséges, távol tartani magát a forgalomelválasztó vonaltól vagy
zónától;
(iii) rendes körülmények között, egy forgalmi sávba annak végén besorolni, vagy azt
elhagyni, de ha ahhoz bármelyik oldal felől csatlakozik, vagy hagyja azt el, azt úgy
kell végrehajtania, hogy annak szöge az általános forgalom irányához képest a lehető
legkisebb legyen.
c) A hajók, amennyire az csak lehetséges, kerüljék a forgalmi sávok keresztezését,
de ha rákényszerülnek, hogy azt tegyék, azt úgy kell megtenniük, hogy útirányuk a
forgalom általános irányához viszonyítva a lehető legközelebb essen a derékszöghöz.
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d) (i) Abban az esetben, ha egy hajó biztonságosan használni tudja a közelben lévő
forgalomelválasztó rendszer megfelelő forgalmi sávját, ne használja a part menti
közlekedési sávot. 20 méternél kisebb hosszúságú hajók, vitorlás hajók és a
halászattal foglalkozó hajók azonban használhatják a part menti közlekedési sávot;
(ii) a d) (i) bekezdéstől függetlenül, a hajók használhatják a part menti közlekedési
sávot, amikor úton vannak egy kikötő, part menti berendezés vagy építmény,
révkalauz állomás vagy más, a part menti zónában fekvő hely felé, vagy onnan
távoznak, vagy ha azt közvetlen veszély elkerülése céljából teszik.
e) A hajók, hacsak nem keresztező hajók, a forgalmi sávba besoroló vagy azt
elhagyó hajók, rendes körülmények között ne lépjenek be az elválasztó sávba, vagy
keresztezzék az elválasztó vonalat, kivéve:
(i) a szükséghelyzetet, közvetlen veszély elkerülése céljából;
(ii) ha halászattal kívánnak foglalkozni az elválasztó zónán belül.
f) A forgalomelválasztó rendszerek végei közelében hajózó hajóknak különös
óvatossággal kell hajózniuk.
g) A hajók, amennyire csak lehetséges, kerüljék a forgalomelválasztó rendszeren
belül vagy annak végeihez közeli területeken a horgonyzást.
h) A forgalomelválasztó rendszert nem használó hajó, köteles azt a lehető
legnagyobb távolságban elkerülni.
i) Halászattal foglalkozó hajó nem akadályozhatja a forgalmi sávot követő hajó
elhaladását.
j) 20 méternél kisebb hosszúságú hajó vagy vitorlás hajó nem akadályozhatja a
forgalmi sávot követő géphajó biztonságos elhaladását.
k) Manőverképességében korlátozott hajó, amennyiben a forgalomelválasztó
rendszeren belül a hajózás biztonságát érintő fenntartási munkát végez, olyan
mértékben mentesül e szabály alkalmazása alól, amennyire az a munka elvégzéséhez
szükséges.
l) Manőverképességében korlátozott hajó, amennyiben a forgalomelválasztó
rendszeren belül tengeralatti kábelfektetési, kiemelési vagy karbantartási művelettel
van elfoglalva, olyan mértékben mentesül e szabály alkalmazása alól amennyire az a
munka elvégzéséhez szükséges.
II. SZAKASZ
EGYMÁS LÁTÓTÁVOLSÁGÁBAN LÉVŐ HAJÓK VEZETÉSE
11. szabály
Alkalmazás
Ebben a szakaszban felsorolt szabályok az egymás látókörében lévő hajókra
vonatkoznak.
12. szabály
Vitorlás hajók
a) Ha két vitorlás hajó úgy közeledik egymáshoz, hogy az az összeütközés
veszélyével jár, egyikük köteles kitérni a másik útjából az alábbiak szerint:
(i) ha mindketten különböző oldalról kapják a szelet, az a hajó tartozik kitérni a
másik útjából, amelyik a bal oldalról kapja a szelet;
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(ii) ha mindketten ugyanazon oldalról kapják a szelet, a szél felőli oldalon lévő hajó
köteles kitérni a szél alatt lévőnek;
(iii) ha egy hajó bal oldali széllel, a szél felőli oldalon észlel egy hajót, és nem tudja
határozottan eldönteni, hogy a másik hajó balról vagy jobbról kapja-e a szelet, köteles
kitérni a másik hajó útjából.
b) E szabály alkalmazásakor azt az oldalt kell szél felőlinek tekinteni, amelyik
ellenkező oldala annak, mint amelyen a fővitorla ki van feszítve, illetve
keresztvitorlázatú hajóknál az ellenkező oldala annak, mint amelyen a legnagyobb
hosszvitorla van kifeszítve.
13. szabály
Előzés
a) Tekintet nélkül a B rész I. és II. szakaszában foglalt bármely szabályra, minden
hajó, amely egy másik hajót megelőz, köteles kitérni az utolért hajó útjából.
b) Előzőnek kell tekinteni a hajót, ha egy másik hajót, annak harántvonalától több
mint 22,5 foknál nagyobb szögben hátulról közelít meg, vagyis az utolért hajóhoz
képest olyan helyzetből, hogy éjszaka annak csak a farlámpáját láthatja, de
oldallámpáinak egyikét sem.
c) Ha egy hajónak bármi kétsége van arra vonatkozóan, hogy előz-e egy másik
hajót, fel kell tételeznie, hogy ez az eset áll fenn, és ennek megfelelően kell eljárnia.
d) A két hajó egymáshoz képest mért iránylatában beálló valamely későbbi változás,
e szabályok értelmében nem teszi az előző hajót keresztező hajóvá, vagy mentesíti az
alól a kötelezettsége alól, hogy az utolért hajótól távol tartsa magát mindaddig, amíg
azt el nem hagyta és attól el nem távolodik.
14. szabály
Egymással szemben haladó hajók találkozása
a) Ha két géphajó egymással ellentétes vagy csaknem ellentétes útirányban úgy
találkozik, hogy fennforog az összeütközés veszélye, mindkettő köteles útirányát jobb
felé megváltoztatni úgy, hogy egymást bal oldalon hagyják el.
b) Ilyen helyzetet fennállónak kell tekinteni, amikor egy hajó a másikat szemben
vagy csaknem szemben látja, és éjszaka a másik árboclámpáit egyvonalban vagy
majdnem egyvonalban és/vagy mindkét oldallámpáját is látja, nappal pedig a másik
hajó ennek megfelelő helyzetét észleli.
c) Ha egy hajónak bármi kétsége van arra vonatkozóan, hogy fennáll-e ilyen helyzet,
fel kell tételeznie, hogy ez a helyzet fennáll, és ennek megfelelően kell eljárnia.
15. szabály
Egymás útvonalát keresztező hajók találkozása
Ha két géphajó úgy keresztezi egymást, hogy fennáll az összeütközés veszélye, az a
hajó köteles a másik útjából kitérni, amelyik a másikat saját jobb oldalán látja, és, ha
az eset körülményei megengedik, kerülnie kell a másik hajó előtt való keresztezést.
16. szabály
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Elsőbbség megadására kötelezett hajó eljárása
Minden hajó, amelyet e szabályok a másik hajó útjából való kitérésre köteleznek,
amennyire csak lehetséges, tegyen korai és alapos intézkedést, hogy biztos
távolságban maradjon.
17. szabály
Elsőbbséggel rendelkező hajó eljárása
a) (i) Ha két hajó közül az egyik köteles a másik útjából kitérni, a másiknak meg kell
tartani útirányát és sebességét;
(ii) ez utóbbi hajó azonban, amint nyilvánvalóvá válik előtte, hogy az utat engedni
köteles hajó e szabályok alkalmazásának tekintetében nem jár el helyesen,
intézkedhet afelől, hogy az összeütközést egyedül a saját manőverével elkerülje.
b) Ha bármilyen oknál fogva, az a hajó, amelyik köteles megtartani menetirányát és
sebességét, oly közeli helyzetben találja magát, hogy az összeütközést egyedül az utat
engedni köteles hajó manőverével már nem lehet elkerülni, köteles olyan intézkedést
tenni, ami a legjobban segíti az összeütközés elkerülését.
c) Az a géphajó, amelyik keresztező helyzetben e szabály a) (ii) pontjának
megfelelően intézkedéseket tesz arra, hogy egy másik géphajóval az összeütközést
elkerülje - amennyiben az eset körülményei ezt megengedik -, ne változtassa
menetirányát balra akkor, ha a másik hajó a saját bal oldalán van.
d) Ez a szabály nem mentesíti az utat engedni köteles hajót az alól a kötelezettsége
alól, hogy a másik hajó útjából kitérjen.
18. szabály
A felelősség megoszlása a hajók között
Amennyiben a 9., 10. és 13. szabály eltérően nem rendelkezik:
a) Menetben lévő géphajó köteles kitérni a
(i) kormányképtelen hajónak;
(ii) manőverképességében korlátozott hajónak;
(iii) halászattal foglalkozó hajónak;
(iv) vitorlás hajónak.
b) Menetben lévő vitorlás hajó köteles kitérni a
(i) kormányképtelen hajónak;
(ii) manőverképességében korlátozott hajónak;
(iii) halászattal foglalkozó hajónak.
c) Menetben lévő, halászattal foglalkozó hajó, amennyire csak lehetséges, köteles
kitérni a
(i) kormányképtelen hajónak;
(ii) manőverképességében korlátozott hajónak.
d) (i) Minden hajó, a kormányképtelen és manőverképességükben korlátozott
hajókat kivéve, ha az eset körülményei megengedik, kerülje a merülése miatt
mozgásában korlátozott, a 28. szabályban előírt jelzéseket viselő hajó biztonságos
áthaladásának akadályozását;
(ii) merülése miatt mozgásában korlátozott hajó köteles különös óvatossággal,
különleges állapotát teljes mértékben figyelembe véve hajózni.
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e) Vízen lévő vízirepülőgép, általában tartsa magát kellő távolságban minden
hajótól, és kerülje azok közlekedésének akadályozását. Olyan körülmények között
azonban, amikor fennáll az összeütközés veszélye, köteles e rész szabályainak eleget
tenni.
III. SZAKASZ
HAJÓ VEZETÉSE KORLÁTOZOTT LÁTÁSI VISZONYOK ESETÉN
19. szabály
Hajó vezetése korlátozott látási viszonyok esetén
a) Ez a szabály az egymás számára nem látható hajókra vonatkozik, amikor olyan
területen vagy olyan terület közelében hajóznak, ahol a látási viszonyok korlátozottak.
b) Minden hajó olyan biztonságos sebességgel köteles haladni, amely megfelel a
korlátozott látási viszonyok fennálló körülményeinek és feltételeinek. Géphajó gépét
azonnali manőverezésre kész állapotban kell tartani.
c) Minden hajó, amikor e rész I. szakaszának szabályai szerint jár el, köteles kellő
tekintettel lenni a korlátozott látási viszonyok fennálló körülményeire és feltételeire.
d) Az a hajó, amelyik egy másik hajó jelenlétét csak a radaron fedezi fel, köteles
meghatározni, hogy túl közeli helyzet van-e kialakulóban, és/vagy fennáll-e az
összeütközés veszélye. Amennyiben igen, akkor kellő időben köteles elkerülő
intézkedéseket tenni, azzal a feltétellel, hogy ha az ilyen intézkedés
útirány-változtatásból áll, akkor a lehetőségekhez képest el kell kerülni a
következőket:
(i) a harántvonala előtt lévő hajó esetében a balra történő útirány-változtatást,
hacsak az nem utolért hajó;
(ii) menetirány-változtatást a hajó felé, ha az a harántvonalában vagy a
harántvonala mögött van.
d) Hacsak megállapítást nem nyert, hogy az összeütközés veszélye nem áll fenn,
minden hajó, amelyik a harántvonala előttinek tűnő irányból másik hajó ködjelzését
hallja, vagy a harántvonala előtti hajóval való túl közeli helyzetet nem tudja elkerülni,
köteles sebességét olyan minimálisra lecsökkenteni, amennyivel még útirányában
tartható. Ha szükséges, teljesen meg kell állítani a hajót, és minden körülmények
között a legmesszebbmenő óvatossággal kell hajózni, amíg az összeütközés veszélye
el nem múlott.
„C” RÉSZ
LÁMPÁK ÉS JELZŐTESTEK
20. szabály
Alkalmazás
a) Az e részben foglalt szabályoknak az időjárási viszonyoktól függetlenül eleget kell
tenni.
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b) A lámpákra vonatkozó szabályoknak napnyugtától napkeltéig kell eleget tenni, és
ez alatt az idő alatt tilos más lámpákat viselni, kivéve az olyan lámpákat, amelyek
nem téveszthetők össze az e szabályokban körülírt lámpákkal, vagy hátrányosan nem
befolyásolják azok láthatóságát vagy megkülönböztető jellemzőit, vagy nem zavarják
a megfelelő figyelőszolgálat fenntartását.
c) Az e szabályokban előírt lámpákat, amennyiben azok a hajón megvannak,
korlátozott látási viszonyok mellett is viselni kell napkeltétől napnyugtáig, vagy
minden olyan egyéb körülmény esetén, amikor az szükségesnek tűnik viselni lehet.
d) A jelzőtestekre vonatkozó szabályoknak nappal kell eleget tenni.
e) Az ezekben a szabályokban körülírt lámpáknak és jelzőtesteknek meg kell felelni
e szabályok I. Melléklete rendelkezéseinek.
21. szabály
Fogalommeghatározások
a) Árboclámpa: a hajó hosszanti középvonala fölött elhelyezett fehér lámpa, amely a
látóhatáron 225 foknyi ívben, folyamatosan világít, és úgy van rögzítve, hogy
egyenesen elölről, a hajó harántvonalán túl, hátrafelé, mindkét oldalán 22,5 fokig
világít.
b) Oldallámpák: a jobb oldalon egy zöld fényű, illetve a bal oldalon egy piros fényű
lámpa, amelyek mindegyike a felszerelése szerinti oldalon, a látóhatár irányába
megszakítás nélküli 112,5 foknyi íven bocsátja ki fényét, a hajó hossztengely és a
hajóorr metszési pontjától, a hajó harántvonalán túl, hátrafelé 22,5 fokig. 20 méternél
kisebb hosszúságú hajón, az oldallámpákat a hajó hosszanti középvonalában viselt
egyetlen lámpatestben lehet egyesíteni.
c) Farlámpa: a hajófarhoz lehető legközelebb elhelyezett fehér fényű lámpa, amely a
látóhatár irányába 135 foknyi megszakítás nélküli íven bocsátja ki fényét, és úgy van
rögzítve, hogy a hajó hossztengely és a hajófar metszési pontjától mindkét oldalra
67,5 fokot világít be.
d) Vontatólámpa: sárga fényű lámpa, melynek jellemzői azonosak ennek a
szabálynak a c) bekezdésében ismertetett farlámpáéval.
e) Minden oldalról látható lámpa: lámpa, amely a látóhatár irányába 360 foknyi,
megszakítás nélküli íven bocsátja ki fényét.
f) Villanólámpa: olyan lámpát jelent, amely rendszeres időközönként, percenként
120 vagy annál nagyobb gyakorisággal, villanó jelzést ad.
22. szabály
A lámpák láthatósága
Az ezekben a szabályokban előírt lámpáknak az e szabályok I. Melléklete 8.
szakaszában meghatározott fényerősségűnek kell lenniük, hogy legalább az alábbi
távolságból láthatók legyenek:
a) 50 méter hosszúságú vagy annál hosszabb hajón:
- árboclámpa: 6 mérföld;
- oldallámpa: 3 mérföld;
- farlámpa: 3 mérföld;
- vontatólámpa: 3 mérföld;
- fehér, vörös, zöld vagy sárga minden oldalról látható lámpa: 3 mérföld.
b) 12 méter hosszúságú vagy annál hosszabb, de 50 méternél kisebb hosszúságú
hajón:
- árboclámpa: 5 mérföld, kivéve, ha a hajó hossza 20 méternél kevesebb, 3 mérföld;
- oldallámpa: 2 mérföld;
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- farlámpa: 2 mérföld;
- vontatólámpa: 2 mérföld;
- fehér, vörös, zöld vagy sárga minden oldalról látható lámpa: 2 mérföld.
c) 12 méternél kisebb hosszúságú hajókon:
- árboclámpa: 2 mérföld;
- oldallámpa: 1 mérföld;
- farlámpa: 2 mérföld;
- vontatólámpa: 2 mérföld;
- fehér, vörös, zöld vagy sárga minden oldalról látható lámpa: 2 mérföld.
d) Nehezen észlelhető, részben alámerült hajón vagy vontatott objektumokon:
- minden oldalról látható fehér lámpa: 3 mérföld.
23. szabály
Menetben lévő géphajók
a) Menetben lévő géphajónak viselni kell:
(i) elöl egy árboclámpán;
(ii) az elöl lévő mögött és annál magasabban egy második árboclámpát, azzal a
feltétellel, hogy 50 méternél kisebb hosszúságú hajó az ilyen lámpát nem köteles
viselni, de viselheti;
(iii) oldallámpákat;
(iv) farlámpát.
b) Légpárnás hajónak, ha a vízből kiemelkedve közlekedik, az e szabály a)
bekezdésében előírt lámpákon felül egy minden oldalról látható sárga fényű
villanólámpát is viselni kell.
c) (i) 12 méternél kisebb hosszúságú géphajó az e szabály a) bekezdésében előírt
lámpák helyett egy minden oldalról látható fehér fényű lámpát és az oldallámpákat
viselheti;
(ii) 7 méternél kisebb hosszúságú géphajó, melynek legnagyobb sebessége nem
haladja meg a 7 csomót, az e szabály a) bekezdésében előírt lámpák helyett egy
minden oldalról látható fehér fényű lámpát viselhet. Az ilyen hajó, ha lehetséges,
viseljen oldallámpákat is;
(iii) a 12 méternél kisebb hosszúságú géphajón az árboclámpát vagy a minden
oldalról látható lámpát, amennyiben a középvonalban való elhelyezésük nem
lehetséges, a hajó hosszanti középvonalán kívül is el lehet helyezni, feltéve, hogy az
oldallámpákat egyetlen egyesített lámpásként, a hajó hosszanti középvonalában,
illetve az árboclámpa vagy a minden oldalról látható lámpa elhelyezésének hosszanti
vonalához lehető legközelebb viseli.
24. szabály
Vontatás és tolóhajózás
a) Géphajó, ha vontat viselni köteles:
(i) a 23. a) (i), illetve az a) (ii) szabályokban előírt lámpa helyett, függőleges
vonalban két árboclámpát. Ha a vontatmány hossza, a vontatóhajó farától a
vontatmány végéig mérve, meghaladja a 200 métert, függőleges vonalban három
ilyen lámpát;
(ii) oldallámpákat;
(iii) farlámpát;
(iv) vontatólámpát, függőleges vonalban a farlámpa felett;
(v) ha a vontatmány hossza a 200 métert meghaladja, egy rombusz alakú
jelzőtestet, ahol az a legjobban látható.
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b) Ha a tolóhajó és az előtte tolt hajó egy összesített egységbe van mereven
összecsatolva, egyetlen géphajónak tekintendő, és a 23. szabályban előírt lámpákat
kell viselnie.
c) A géphajó, ha maga előtt tol, vagy mellévett alakzatban vontat, kivéve az
összesített egységet, viselni köteles:
(i) a 23. a) (i), illetve az a) (ii) szabályban előírt lámpa helyett, függőleges vonalban
két árboclámpát;
(ii) oldallámpákat;
(iii) farlámpát.
d) Az a géphajó, amelyre vonatkozik e szabály a) vagy c) bekezdése, köteles eleget
tenni a 23. a) (ii) szabálynak is.
e) Az a vontatott hajó vagy objektum, amely eltér e szabály g) bekezdésében
említettektől, viselni köteles:
(i) oldallámpákat;
(ii) farlámpát;
(iii) ha a vontatmány hossza meghaladja a 200 métert, egy rombusz alakú
jelzőtestet, ahol az a legjobban látható.
f) Egy csoportban, mellévett alakzatban továbbított vagy tolt hajókat, függetlenül
azok számától, egyetlen hajóként kell kivilágítani,
(i) elöl tolt hajó, amelyik nem alkotja részét egy összesített egységnek, az elején,
oldallámpákat köteles viselni;
(ii) mellévett alakzatban továbbított hajó, farlámpát és az elején oldallámpákat
köteles viselni.
g) Vontatott, nehezen észlelhető, részben alámerült hajó vagy objektum, vagy hajók
és objektumok kombinációja viselni köteles:
(i) ha szélessége 25 méternél kevesebb, egy minden oldalról látható fehér fényű
lámpát a hajó elején vagy annak közelében és egy másik minden oldalról látható fehér
fényű lámpát a hajó farán vagy annak közelében, azzal a kivétellel, hogy a
folyadékszállító úszótömlők elején vagy annak közelében nem szükséges lámpát
kitűzni;
(ii) ha szélessége 25 méter vagy annál nagyobb, két további minden oldalról látható
fehér fényű lámpát a szélein vagy annak közelében;
(iii) ha a hossza meghaladja a 100 métert, további minden oldalról látható fehér
fényű lámpákat az (i) és az (ii) pontokban előírt lámpák között úgy, hogy a lámpák
közötti távolság ne haladja meg a 100 métert;
(iv) egy rombusz alakú jelzőtestet az utolsó vontatott hajó vagy tárgy leghátsó
kinyúló elemén, valamint, ha a vontatmány hossza meghaladja a 200 métert, egy
további rombusz alakú jelzőtestet, amennyire csak lehetséges legelöl és ott, ahonnan
az a legjobban látható.
h) Amennyiben valamilyen elfogatható ok miatt, a vontatott hajón vagy tárgyon e
szabály e) vagy g) bekezdésében előírt lámpák vagy jelzőtestek elhelyezése
gyakorlatilag nem megoldható, minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a
vontatott hajó vagy tárgy kivilágítása érdekében, hogy legalább az ilyen hajó vagy
tárgy jelenlétét jelezzék.
i) Amennyiben valamilyen elfogadható ok miatt, egy szokásos körülmények között
vontatási műveletekkel nem foglalkozó hajón, az e szabály a) vagy c) bekezdéseiben
előírt lámpák elhelyezése gyakorlatilag nem megoldható, az ilyen hajó nem köteles
azokat a lámpákat viselni, amikor egy veszélyben lévő, vagy egyébként segítségre
szoruló másik hajót vontat. Minden lehetséges intézkedést meg kell tenni, hogy
jelezzék a vontató és a vontatott hajó közötti kapcsolat természetét, ahogy arra a 36.
szabály feljogosít, főleg a vontatókötél megvilágításával.
25. szabály
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Menetben lévő vitorlás és evezős hajók
a) Vitorlás hajó menetben viselni köteles:
(i) oldallámpákat;
(ii) farlámpát.
b) 20 méternél kisebb hosszúságú vitorlás hajón, az e szabály a) bekezdésében
előírt lámpákat egy lámpásban is lehet kombinálni és az árboc tetején vagy annak
közelében viselni, ahol az a legjobban látható.
c) Menetben lévő vitorlás hajó, az e szabály a) bekezdésében előírt lámpákon felül,
az árboc csúcsán vagy annak közelében, ahol azok a legjobban láthatók, viselhet két
függőleges vonalban elhelyezett, minden oldalról látható lámpát, melyek közül a felső
vörös, az alsó zöld fényű, de ezeket a lámpákat nem viselheti az e szabály b)
bekezdésében engedélyezett kombinált lámpással együtt.
d) (i) 7 méternél kisebb hosszúságú vitorlás hajónak, ha lehetséges, viselnie kell az
e szabály a) vagy b) bekezdésében előírt lámpákat, de ha nem viseli, akkor köteles
kéznél tartani egy fehér fényű villamos lámpát vagy meggyújtott lámpást, melyet az
összeütközés elkerülése érdekében kellő időben fel kell mutatnia;
(ii) evezővel haladó hajó viselheti az e szabályban, a vitorlás hajók számára előírt
lámpákat, de ha nem viseli, akkor köteles kéznél tartani egy fehér fényű villamos
lámpát vagy meggyújtott lámpást, melyet az összeütközés elkerülése érdekében kellő
időben fel kell mutatnia.
e) Vitorlával haladó hajó, amikor gépét is használja, köteles az elején, ahol az a
legjobban látható, egy csúcsával lefelé mutató kúp alakú jelzőtestet viselni.
26. szabály
Halászhajók
a) Halászattal elfoglalt hajók, úgy menetben, mind horgonyon, csak az e szabályban
előírt lámpákat és jelzőtesteket viselhetik.
b) Az a hajó, amelyik vonóhálós halászatot végez, ami alatt fenékháló vagy más
halászeszközként használt felszerelés vízen keresztüli vonszolását értjük, köteles
viselni:
(i) függőleges vonalban, egymás fölött elhelyezett két minden oldalról látható
lámpát, melyek közül a felső zöld, az alsó fehér fényű, vagy egy jelzőtestet, amely két,
egymás fölött függőleges vonalban elhelyezett, csúcsaikkal érintkező kúpból áll;
(ii) a minden oldalról látható zöld lámpa mögött és annál magasabban egy
árboclámpát; 50 méternél kisebb hosszúságú hajó nem köteles ilyen lámpát viselni,
de viselheti azt;
(iii) ha a vízhez viszonyítva halad, az e bekezdésben előírt lámpákon kívül
oldallámpákat és farlámpát is.
c) Halászattal, de nem vonóhálós halászattal, elfoglalt hajó viselni köteles:
(i) függőleges vonalban, egymás fölött elhelyezett két minden oldalról látható
lámpát, melyek közül a felső vörös, az alsó fehér fényű, vagy egy jelzőtestet, amely
két, egymás fölött függőleges vonalban elhelyezett, csúcsaikkal érintkező kúpból áll;
(ii) ha halászeszköze a hajótól vízszintes irányban 150 méternél messzebbre nyúlik
ki, egy minden oldalról látható fehér fényű lámpát, vagy egy csúcsával felfelé mutató
kúpot a halászeszköz irányában;
(iii) ha a vízhez viszonyítva halad, az e bekezdésben előírt lámpákon kívül
oldallámpákat és farlámpát is.
d) Halászattal elfoglalt hajó közvetlen közelében halászó hajónak viselnie kell az e
szabály II. Mellékletében leírt kiegészítő jelzéseket.
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e) Amikor egy hajó nem foglalkozik halászattal, nem viselheti azokat a lámpákat és
jelzőtesteket, amelyeket e szabály ír elő, hanem csak azokat, amelyek a hosszának
megfelelő hajókra vannak előírva.
27. szabály
Kormányképtelen vagy manőverképességükben korlátozott hajók
a) Kormányképtelen hajó viselni köteles:
(i) függőleges vonalban egymás fölött, két minden oldalról látható vörös lámpát,
ahol azok a legjobban láthatók;
(ii) függőleges vonalban egymás fölött, két gömböt vagy hasonló jelzőtestet, ahol
azok a legjobban láthatók;
(iii) ha a vízhez viszonyítva halad, az e bekezdésben előírt lámpákon kívül
oldallámpákat és farlámpát is.
b) Manőverképességében korlátozott hajó, kivéve az aknaszedéssel elfoglalt hajót,
viselni köteles:
(i) függőleges vonalban egymás fölött, három minden oldalról látható lámpát, ahol
azok a legjobban láthatók. E lámpák közül a legfelsőnek és a legalsónak vörösnek, a
középsőnek fehérnek kell lenni;
(ii) függőleges vonalban egymás fölött, három jelzőtestet, ahol azok a legjobban
láthatók. E jelzőtestek közül a legfelsőnek és a legalsónak gömbnek, a középsőnek
rombusz alakúnak kell lenni;
(iii) ha a vízhez viszonyítva halad, az (i) pontban előírt lámpákon kívül árboclámpát
vagy árboclámpákat, oldallámpákat és farlámpát is;
(iv) amikor horgonyon áll, az (i) és (ii) pontban előírt lámpákon és jelzőtesteken
kívül, a 30. szabályban előírt lámpát, lámpákat vagy jelzőtestet is.
c) Olyan vontatási művelettel elfoglalt géphajó, amely művelet a vontatóhajót és a
vontatmányt súlyosan korlátozza abban a képességében, hogy az útirányából kitérjen,
a 24. a) szabályban előírt lámpákon és jelzőtesteken kívül köteles viselni e szabály b)
(i) és (ii) pontjaiban előírt lámpákat és jelzőtesteket is.
d) Kotrással vagy víz alatti munkákkal elfoglalt hajó, ha manőverképességében
korlátozva van, köteles viselni az e szabály b) (i), (ii) és (iii) pontjaiban előírt lámpákat
és jelzőtesteket, és, ha akadály áll fent, ezen felül viselnie kell:
(i) függőleges vonalban egymás fölött, két minden oldalról látható vörös fényű
lámpát vagy két gömböt, hogy jelezze azt az oldalt, ahol az akadály van;
(ii) függőleges vonalban egymás fölött, két minden oldalról látható zöld fényű
lámpát vagy két rombusz alakú jelzőtestet, hogy jelezze azt az oldalt, ahol egy másik
hajó elhaladhat mellette;
(iii) amikor horgonyon áll, a 30. szabályban előírt lámpák és jelzőtest helyett, az e
bekezdésben előírt lámpákat és jelzőtesteket.
e) Ha egy búvármunkálatokkal elfoglalt hajó mérete nem teszi lehetővé, hogy viselje
az e szabály d) bekezdésében előírt összes lámpát és jelzőtestet, az alábbiakat kell
viselnie:
(i) függőleges vonalban egymás fölött, három minden oldalról látható lámpát, ahol
azok a legjobban láthatók. E lámpák közül a legfelsőnek és a legalsónak vörösnek, a
középsőnek fehérnek kell lenni;
(ii) a Nemzetközi Kód „A” lobogójának, legalább 1 méter magas, merev mását.
Intézkedni kell annak biztosításáról, hogy ez minden oldalról látható legyen.
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f) Aknaszedési munkákkal elfoglalt hajónak, a 23. szabályban, a géphajók számára
előírt lámpákon, vagy a 30. szabályban, a horgonyon álló hajók számára előírt
lámpákon és jelzőtesten kívül, az adott helyzetnek megfelelően még viselni kell három
minden oldalról látható zöld lámpát vagy három gömböt. E lámpák vagy jelzőtestek
közül egyet az előárboc csúcsához közel, egyet-egyet pedig az előárboc
keresztrúdjának mindkét végén kell elhelyezni. Ezek a lámpák vagy jelzőtestek azt
jelzik, hogy másik hajónak veszélyes 1000 méternél jobban megközelíteni az
aknamentesítést végző hajót.
g) 12 méternél kisebb hosszúságú hajóknak, kivéve azokat, amelyek
búvármunkálatokkal vannak elfoglalva, nem kötelező az e szabályban előírt lámpákat
és jelzőtesteket viselni.
h) Az e szabályban előírt jelzések nem veszélyben lévő vagy segítséget kérő hajók
jelzései. Ezeket a jelzéseket e szabályok IV. Melléklete tartalmazza.
28. szabály
Merülésük miatt mozgásukban korlátozott hajók
Merülése miatt mozgásában korlátozott hajó, a 23. szabályban, a géphajók számára
előírt lámpákon kívül, ahol az a legjobban látszik, viselhet függőleges vonalban
egymás fölött, három minden oldalról látható vörös lámpát vagy egy hengert.
29. szabály
Révkalauzhajó
a) Révkalauzi feladatot ellátó hajónak viselni kell:
(i) az árboc csúcsán vagy annak közelében, függőleges vonalban egymás fölött két
minden oldalról látható lámpát, melyek közül a felső fehér, az alsó vörös fényű;
(ii) menet közben, ezen felül oldallámpákat és farlámpát is;
(iii) amikor horgonyon áll, az (i) pontban előírt lámpákon kívül, a 30. szabályban, a
horgonyon álló hajókra előírt lámpákat és jelzőtestet is.
b) Révkalauzhajó, ha nincs révkalauz-szolgálatban, a vele azonos hosszúságú hajók
számára előírt lámpákat köteles viselni.
30. szabály
Horgonyon álló hajók és zátonyra futott hajók
a) Horgonyon álló hajónak, ahol az a legjobban látható, viselni kell:
(i) az elején, egy minden oldalról látható fehér fényű lámpát vagy egy gömböt;
(ii) a farán vagy annak közelében, az (i) pontban előírt lámpa szintjénél
alacsonyabban, egy minden oldalról látható fehér fényű lámpát.
b) 50 méternél kisebb hosszúságú hajó, az e szabály a) bekezdésében előírt lámpák
helyett, ott, ahol az a legjobban látható, viselhet egy minden oldalról látható fehér
fényű lámpát.
c) Horgonyon álló hajó, ezen felül megvilágíthatja fedélzetét a rendelkezésre álló
munka- vagy más azzal egyenértékű lámpákkal, azonban a 100 méter vagy azt
meghaladó hosszúságú hajók esetében ez kötelező.
d) Zátonyra futott hajó köteles e szabály a) vagy b) bekezdésében előírt lámpákat,
valamint, ott, ahol azok a legjobban láthatók az alábbiakat viselni:
(i) függőleges vonalban egymás alatt, két minden oldalról látható vörös fényű
lámpát;
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(ii) függőleges vonalban egymás alatt három gömböt.
e) 7 méternél kisebb hosszúságú hajó, ha olyan helyen áll horgonyon, amely nincs
keskeny csatornában, hajóútban, horgonyzóhelyen, vagy annak közelében, vagy ahol
rendes körülmények között más hajók közlekednek, nem köteles az e szabály a) és b)
bekezdésében előírt lámpákat és jelzőtestet viselni.
f) 12 méternél kisebb hosszúságú, zátonyra futott hajó nem köteles az e szabály d)
(i) és (ii) pontjaiban előírt lámpákat vagy jelzőtesteket viselni.
31. szabály
Vízirepülőgépek
Abban az esetben, ha egy vízirepülőgép gyakorlatilag nem tudja viselni az e rész
szabályaiban előírt lámpákat és jelzőtesteket, az előírt jellemzőkkel, vagy az előírt
helyen, amennyire csak lehetséges, azokhoz leginkább hasonló tulajdonságú és
elhelyezésű lámpákat és jelzőtesteket köteles viselni.
„D” RÉSZ
HANG- ÉS FÉNYJELZÉSEK
32. szabály
Meghatározások
a) A „síp” szó minden olyan hangjelző készülékre értendő, amely képes az előírt
hangjelzések leadására, és megfelel e szabályok III. Mellékletében található műszaki
leírásnak.
b) A „rövid hangjel” kifejezés egy körülbelül egy másodpercig tartó hangjelet jelent.
c) A „hosszú hangjel” kifejezés egy négy és hat másodperc közötti időtartamig tartó
hangjelet jelent.
33. szabály
Hangjelző eszközök
a) 12 méter vagy annál nagyobb hosszúságú hajót síppal és haranggal kell ellátni, a
100 méternél nagyobb hosszúságú hajót, ezen felül el kell látni egy gonggal is,
amelynek a hangszíne és hangja nem téveszthető össze a harangéval. A sípnak, a
harangnak és a gongnak meg kell felelni e szabály III. Mellékletében található
műszaki leírásoknak. A harang, vagy a gong, vagy mindkettő helyettesíthető más
eszközzel, melynek azzal azonos hangjellemzői vannak, azzal a feltétellel, hogy
mindig lehetséges legyen az előírt hangjelzések kézi leadása.
b) 12 méternél kisebb hosszúságú hajón nem kötelező az e szabály a) bekezdésében
előírt hangjelző berendezések megléte, de ha a hajó ezekkel nem rendelkezik, el kell
látni valamilyen, hatékony hangjelzés adására alkalmas, más eszközzel.
34. szabály
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Manőver- és figyelmeztető jelzések
a) Amikor a hajók egymás látókörében vannak, menetben lévő géphajó, ha az e
szabályokban engedélyezett vagy előírt módon manőverezik, ezt a manővert a sípjával
leadott következő jelzésekkel köteles jelezni:
- egy rövid hangjellel, amely azt jelenti: „Menetirányomat jobbra változtatom”;
- két rövid hangjellel, amely azt jelenti: „Menetirányomat balra változtatom”;
- három rövid hangjellel, amely azt jelenti: „Gépemmel hátraveretek”.
b) E szabály a) bekezdésében előírt hangjelzéseket a hajók kiegészíthetik
fényjelzésekkel, melyeket a manőver végrehajtása közben megfelelő időközönként
ismételnek:
(i) ezeknek a fényjelzéseknek az alábbi a jelentése:
- egy villanó fényjel: „Menetirányomat jobbra változtatom”,
- két villanó fényjel: „Menetirányomat balra változtatom”,
- három villanó fényjel: „Gépemmel hátraveretek”;
(ii) a felvillanások időtartamának körülbelül egy másodpercesnek kell lenni, a
felvillanások közötti időtartamnak körülbelül egy másodpercnek kell lenni, egymást
követő jelzések között a szünet nem lehet kevesebb, mint tíz másodperc;
(iii) e jelzésre használt lámpa, ha ilyen van, legalább 5 mérföldes körzetből látható,
minden oldalról látható fehér lámpa legyen, és meg kell felelnie az e szabályok I.
Mellékletében foglalt rendelkezéseknek.
c) Ha keskeny csatornában vagy hajózó útban vannak egymás látókörében:
(i) egy másik hajót előzni szándékozó hajónak, a 9. e) (i) szabálynak megfelelően,
szándékát a sípjával leadott alábbi hangjelzésekkel kell jeleznie:
- két hosszú hangjel, melyet egy rövid hangjel követ, jelentése: „Előzni
szándékozom a hajóját a jobb oldalán”, - két hosszú hangjel, melyet két rövid hangjel
követ, jelentése: „Előzni szándékozom a hajóját a bal oldalán”;
(ii) a megelőzendő hajónak, amikor a 9. e) (i) szabálynak megfelelően jár el,
hozzájárulását az alábbi sípjával adott hangjelzéssel köteles jelezni:
- egy hosszú, egy rövid, egy hosszú és egy rövid hangjel, ebben a sorrendben.
d) Amikor egymás látókörében lévő hajók egymás felé közelednek és valamilyen
okból bármelyikük nincs tisztában a másik szándékával vagy eljárásával, vagy
kétségesnek ítéli meg, hogy a másik által követett eljárás elegendő-e az összeütközés
elkerülésére, a bizonytalanságban lévő hajó azonnal köteles az ilyen kételyét sípjával
leadott, legalább öt rövid, gyors egymás utáni hangjelzéssel jelezni. Az ilyen jelzés
kiegészíthető legalább öt rövid, gyors villanó fényjelből álló fényjelzéssel.
e) Szűk csatorna, vagy hajóút kanyarulatához, vagy olyan körzetéhez közeledő hajó,
ahol más hajók közbenső akadály miatt takarásba kerülhetnek, köteles egy hosszú
hangjelzést adni. A kanyarban vagy a közbenső akadály mögötti takarásban,
közeledő, hallótávolságban lévő hajó köteles erre a hangjelzésre egy hosszú
hangjelzéssel válaszolni.
f) Ha egy hajón több síp van elhelyezve, és ezek távolsága egymástól meghaladja a
100 métert, a manőver- és figyelmeztető jelzések leadására csak az egyik sípot
szabad használni.
35. szabály
Hangjelzések korlátozott látási viszonyok között
Olyan körzetben, vagy annak közelében, ahol a látási viszonyok korlátozottak, akár
nappal, akár éjjel e szabályban előírt jelzéseket kell az alábbiak szerint használni:
a) A vízhez viszonyítva haladó géphajónak, 2 percnél nem hosszabb időközönként
egy hosszú hangjelet kell adni.
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b) Menetben lévő, de megállított és a vízhez képest nem haladó géphajónak, 2
percnél nem hosszabb időközönként két, egymást követő hosszú hangjelet kell adni,
melyek között a szünet körülbelül 2 másodperc.
c) Kormányképtelen hajó, manőverképességében korlátozott hajó, merülése miatt
mozgásában korlátozott hajó, vitorlás hajó, halászattal elfoglalt hajó és másik hajó
vontatásával vagy tolásával elfoglalt hajó az ennek a szabálynak a) vagy b)
bekezdésében előírt jelzések helyett, 2 percnél nem hosszabb időközönként három,
egymást követő hangjelet köteles adni, nevezetesen egy hosszú hangjelet, melyet két
rövid hangjel követ.
d)
Halászattal
elfoglalt
hajó,
amikor
horgonyon
áll,
valamint
a
manőverképességében korlátozott hajó, amikor horgonyon állva munkát végez, az e
szabály g) bekezdésében előírt jelzések helyett az e szabály c) bekezdésében előírt
hangjelzést köteles adni.
e) Vontatott hajó vagy ha több hajót vontatnak a vontatmány utolsó hajója, ha
személyzet van rajta, 2 percnél nem hosszabb időközönként négy, egymást követő
hangjelet köteles adni, nevezetesen egy hosszú hangjelet, amelyet három rövid
hangjel követ. Ha gyakorlatilag megoldható, ezt a jelzést közvetlenül a vontatóhajó
által adott jelzés után kell adni.
f) Ha a tolóhajó és az elöl tolt hajó egy összesített egységbe van mereven
összecsatolva, azokat egyetlen géphajónak kell tekinteni, és az e szabály a) vagy b)
bekezdésében előírt jelzéseket kell adnia.
g) Horgonyon álló hajó egy percnél nem hosszabb időközönként köteles a harangot
körülbelül 5 másodpercig gyorsan kongatni. 100 méter vagy azt meghaladó
hosszúságú hajón, a harangot a hajó elején kell megszólaltatni, és közvetlenül a
harang kongatását követően, a hajó farán a gongot kell körülbelül 5 másodpercig,
gyors ütemben ütni. Horgonyon álló hajó, ezen felül, három egymást követő
hangjelzést is adhat, nevezetesen egy rövidet, egy hosszút és egy rövidet, hogy egy
közeledő hajót figyelmeztessen helyzetére és az összeütközés lehetőségére.
h) Zátonyra futott hajó az e szabály g) bekezdésében előírt harang és, ha az
szükséges, gong jelzést köteles adni, ezen felül, közvetlenül a gyors harangkongatás
előtt és az után három különálló, jól megkülönböztethető harangütést is kell adnia.
Zátonyra futott hajó ezen felül megfelelő hangjelzést is adhat.
i) 12 méternél kisebb hosszúságú hajó nem köteles a fent említett jelzéseket adni,
de ha ezeket nem adja, 2 percnél nem nagyobb időközökben, más, hatékony
hangjelzéseket kell adnia.
j) Révkalauzhajó, amikor révkalauz szolgálatot lát el, az e szabály a), b) vagy g)
bekezdésében előírt jelzéseken kívül négy rövid hangjelből álló megkülönböztető
jelzést is adhat.
36. szabály
Figyelemfelkeltő jelzések
Ha egy másik hajó figyelmének felkeltése szükséges, minden hajó adhat olyan fényvagy hangjelzéseket, melyek nem téveszthetők össze az e szabályokban máshol
engedélyezett jelzésekkel, vagy fényszórója fénysugarát a veszély felé irányíthatja
úgy, hogy azzal semmilyen más hajót ne zavarjon. Másik hajó figyelmének
felkeltésére adott minden fényjelzésnek olyannak kell lenni, hogy az ne legyen
összetéveszthető semmilyen hajózási jelzéssel. E szabály céljából történő alkalmazás
során kerülni kell a nagy fényerejű, szaggatott fényű vagy forgó lámpák, mint például
a villanólámpák használatát.
37. szabály
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Vészjelzések
Amikor egy hajó veszélyben van, és segítségre van szüksége, az e szabály IV.
Mellékletében felsorolt jelzéseket kell használnia, vagy viselnie.
„E” RÉSZ
MENTESÍTÉS
38. szabály
Mentesítés
Minden hajó (vagy hajóosztály), amelynek gerincét e szabályok hatálybalépése előtt
fektették le, vagy annak megfelelő építési állapotban volt, feltéve, hogy megfelel az
1960. évi tengeren történő összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi
szabályok követelményeinek, mentesíthető a jelen szabályok alkalmazása alól az
alábbiak szerint:
a) A 22. szabályban előírt látótávolságú lámpák felszerelése alól, e szabályok
hatálybalépésének dátumát követő négy évig.
b) E szabályok I. Mellékletének 7. szakaszában előírtaknak megfelelő
színjellemzőkkel rendelkező lámpák felszerelése alól, e szabályok hatálybalépésének
dátumát követő négy évig.
c) A lámpák áthelyezése alól, az angol mértékegységről metrikusra történt átváltás
és a méretek kerekítése miatt végleges felmentés.
d) (i) Az árboclámpáknak, az e szabályok I. Melléklete 3. a) szakaszának előírásai
szerinti áthelyezése alól, a 150 méternél kisebb hosszúságú hajókon, végleges
felmentés;
(ii) az árboclámpáknak, az e szabályok I. Melléklete 3. a) szakaszának előírásai
szerinti áthelyezése alól, a 150 méter vagy annál nagyobb hosszúságú hajókon, e
szabályok hatálybalépésének dátumát követő kilenc évig.
e) Az árboclámpáknak, az e szabályok I. Melléklete 2. b) szakaszának előírásai
szerinti áthelyezése alól, e szabályok hatálybalépésének dátumát követő kilenc évig.
f) Az oldallámpáknak, az e szabályok I. Melléklete 2. g) és 3. b) szakaszának
előírásai szerinti áthelyezése alól, e szabályok hatálybalépésének dátumát követő
kilenc évig.
g) A hangjelző berendezésekre vonatkozó, e szabályok III. Mellékletében előírt
követelmények alól, e szabályok hatálybalépésének dátumát követő kilenc évig.
h) A minden oldalról látható lámpáknak, az e szabályok I. Melléklete 9. b)
szakaszának előírásai szerinti áthelyezése alól, végleges felmentés.
I. MELLÉKLET
Lámpák és jelzőtestek elhelyezése és műszaki adatai
1. Fogalommeghatározás
A „hajótest fölötti magasság” kifejezés a legfelső folytonos fedélzet fölötti
magasságot jelenti. Ezt a magasságot, a lámpa elhelyezésének helyétől lefelé,
függőleges irányban kell mérni.
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2. A lámpák függőleges elhelyezése és a közöttük lévő távolság
a) 20 méter vagy annál nagyobb hosszúságú géphajón az árboclámpákat az alábbiak
szerint kell elhelyezni:
(i) a mellső árboclámpát, vagy ha csak egy árboclámpát visel a hajó, akkor azt, a
hajótest fölött legalább 6 méter magasságban, és ha a hajó szélessége meghaladja a 6
métert, akkor a hajótest fölött legalább a szélességgel azonos magasságban kell
elhelyezni, azonban a lámpát nem szükséges a hajótest fölött 12 méternél nagyobb
magasságban elhelyezni;
(ii) ha a hajó két árboclámpát visel, a hátsót legalább 4,5 méterrel magasabban kell
elhelyezni, mint az elsőt.
b) Géphajó árboclámpái közötti függőleges távolság olyan legyen, hogy a hajó
minden szokásos úszási helyzetében, az orrtőkétől mért 1000 méter távolságból, a
tengerszintről nézve, a hátsó lámpát az első lámpa fölött, attól elkülönülve lehessen
látni.
c) 12 méter hosszú, de 20 méternél kisebb hosszúságú géphajó árboclámpáját a
mellvéd fölött legalább 2,5 méter magasságban kell elhelyezni.
d) 12 méternél kisebb hosszúságú géphajó a legfelső lámpáját, a mellvéd fölött 2,5
méternél alacsonyabban is viselheti. Mindamellett, ha az oldallámpákon és farlámpán
felül, árboclámpát, vagy az oldallámpákon felül, a 23. c) (i) szabályban előírt minden
oldalról látható lámpát is viseli, akkor az ilyen árboclámpát vagy minden oldalról
látható lámpát legalább 1 méterrel az oldallámpák fölött kell viselnie.
e) Másik hajó vontatásával vagy tolásával elfoglalt géphajók részére előírt két vagy
három árboclámpa közül egyet ugyanazon a helyen kell elhelyezni, mint az első vagy
a hátsó árboclámpát, illetve amennyiben azt a hátsó árbocon viselik, a hátsó árbocon
elhelyezett lámpák közül a legalsó, függőlegesen legalább 4,5 méterrel magasabban
legyen, mint az első árboclámpa.
f) (i) A 23. a) szabályban előírt árboclámpát vagy árboclámpákat úgy kell elhelyezni,
hogy azok, kivéve a (ii) bekezdésben előírtakat, minden más lámpa és akadály fölött,
azoktól szabadon legyenek;
(ii) ha gyakorlatilag nem megoldható, hogy a 27. b) (i) vagy a 28. szabályban előírt
minden oldalról látható lámpákat az árboclámpák alatt viseljék, ezek viselhetők a
hátsó árboclámpa vagy árboclámpák felett, vagy az első és hátsó árboclámpa vagy
árboclámpák között, feltéve, hogy ez utóbbi esetben, az ezen Melléklet 3. c) bekezdés
követelményeinek eleget tesznek.
g) Géphajó oldallámpáit a hajótest fölött olyan magasságban kell elhelyezni, amely
nem haladja meg a mellső árboclámpa magasságának háromnegyedét. Ezek ne
legyenek annyira alacsonyan, hogy fényüket a fedélzeti lámpák zavarhassák.
h) Az oldallámpákat, ha azok egy kombinált lámpában vannak egyesítve, és egy 20
méternél kisebb hosszúságú géphajó viseli, legalább 1 méterrel az árboclámpa alatt
kell elhelyezni.
i) Amikor a szabályok két vagy három lámpa viselését egymás fölött, függőleges
vonalban írják elő, azokat az alábbi térközökkel kell elhelyezni:
(i) 20 méter vagy annál nagyobb hosszúságú hajón, az ilyen lámpákat egymástól
legalább 2 méterre, és e lámpák közül a legalsót, kivéve, amikor vontatólámpa van
előírva, legalább 4 méterre kell a hajótest fölött elhelyezni;
(ii) 20 méternél kisebb hosszúságú hajón az ilyen lámpákat egymástól legalább 1
méterre, és e lámpák közül a legalsót, kivéve, amikor vontatólámpa van előírva,
legalább 2 méterre kell a habvéd fölött elhelyezni;
(iii) amikor egy hajó három lámpát visel, azokat egymástól egyenlő távolságra kell
elhelyezni.
j) A halászattal elfoglalt hajó számára előírt, két minden oldalról látható lámpa
közül az alsónak, az oldallámpák fölött legalább kétszer olyan magasságban kell
lenni, mint a függőleges vonalban egymás fölött lévő két lámpa közötti távolság.
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k) A 30. a) (i) szabályban előírt mellső horgonylámpának, amikor a hajó két
horgonylámpát visel, legalább 4,5 méterrel magasabban kell lenni, mint a hátsónak.
50 méter vagy annál nagyobb hosszúságú hajón, a mellső horgonylámpát, legalább 6
méterrel a hajótest fölött kell elhelyezni.
3. A lámpák vízszintes elhelyezése és a közöttük lévő távolság
a) Amikor egy géphajóra két árboclámpa van előírva, a közöttük lévő távolságnak
legalább fél hajóhossznyinak kell lenni, de nem szükséges, hogy az több, mint 100
méter legyen. A mellső lámpát nem lehet az orrtőkétől több, mint egy negyed
hajóhosszal hátrább elhelyezni.
b) 20 méter vagy annál nagyobb hosszúságú géphajón, az oldallámpákat tilos a
mellső árboclámpa előtt elhelyezni. Azokat a hajó oldalán vagy annak közelében kell
elhelyezni.
c) Ha a 27. b) (i) vagy a 28. szabályban előírt lámpákat függőlegesen a mellső és a
hátsó árboclámpa vagy árboclámpák között helyezik el, ezeket a minden oldalról
látható lámpákat, a hajó hosszirányú tengelyétől harántirányban mérve, legalább 2
méter vízszintes távolságra kell elhelyezni.
d) Amennyiben géphajó számára csak egyetlen árboclámpa van előírva, ezt a
lámpát a hajó középvonala előtt kell viselni, kivéve a 20 méternél kisebb hosszúságú
hajót, amelynek nem kell a főbordája előtt viselni ezt a lámpát, de olyan elöl kell azt
viselnie, amennyire az gyakorlatilag megoldható.
4. Halászhajók, kotróhajók és víz alatti munkálatokkal elfoglalt hajók irányjelző
lámpáinak elhelyezési adatai
a) A halászattal elfoglalt hajóról kieresztett halászeszköz irányát jelző, a 26. c) (ii)
szabályban előírt lámpát, a két minden oldalról látható, vörös és fehér lámpától
legalább 2 méter, de nem több, mint 6 méter vízszintes távolságban kell elhelyezni.
Ezt a lámpát nem lehet a 26. c) (i) szabályban előírt minden oldalról látható fehér
lámpánál magasabban, sem az oldallámpáknál alacsonyabban elhelyezni.
b) Kotrással, vagy víz alatti munkálatokkal elfoglalt hajón, az akadályozott és/vagy a
biztonságos elhaladás oldalát, a 27. d) (i) és (ii) szabályban előírtak szerint jelölő
lámpákat, a 27. b) (i) és (ii) szabályban előírt lámpáktól, vagy jelzőtestektől a lehető
legnagyobb, gyakorlatilag kivitelezhető vízszintes távolságban, de mindenesetre
legalább 2 méterre kell elhelyezni. E lámpák vagy jelzőtestek közül a legfelső
legfeljebb a 27. b) (i) és (ii) szabályban előírt három lámpa vagy a jelzőtestek közül a
legalacsonyabb magasságában lehet.
5. Oldallámpák árnyékolása
A 20 méter vagy annál nagyobb hosszúságú hajók oldallámpáit, a hajó felőli belső
oldalukon, matt feketére festett, árnyékoló ernyőkkel kell ellátni, melyeknek meg kell
felelni e Melléklet 9. szakaszában foglalt követelményeknek. A 20 méternél kisebb
hosszúságú hajókon, ha szükséges, hogy az oldallámpák megfeleljenek e Melléklet 9.
szakaszában foglalt követelményeknek, azokat a hajó felőli belső oldalukon, matt
fekete, árnyékoló ernyőkkel kell ellátni. Olyan egyesített lámpásra, amely egyetlen
függőleges izzószállal működik, és a zöld és vörös szektor között az elválasztás igen
keskeny, nem kell külső árnyékolást felszerelni.
6. Jelzőtestek
a) A jelzőtesteknek fekete színűnek és a következő méretűeknek kell lenni:
(i) a gömb átmérőjének legalább 0,6 méternek kell lenni;
(ii) a kúp alap átmérőjének legalább 0,6 méternek és magasságának az átmérőjével
azonosnak kell lenni;
(iii) a hengernek legalább 0,6 méter átmérőjűnek és az átmérőjénél kétszer
magasabbnak kell lenni;
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(iv) a rombusz alakú jelzőtestnek, két, a fenti (ii) pontban leírt kúpból kell állni,
melyeknek közös az alapja.
b) A jelzőtestek közötti függőleges távolságnak legalább 1,5 méternek kell lenni.
c) 20 méternél kisebb hosszúságú hajón, kisebb méretű, de a hajó nagyságával
arányos jelzőtesteket lehet használni, és a köztük lévő távolság is ennek megfelelően
csökkenthető.
7. A lámpák színének részletes leírása
Valamennyi hajózási lámpa kromatikus színtartományainak az alábbi normáknak
kell megfelelni, melyek a Nemzetközi Fénytechnikai Bizottság (ILC) által minden
egyes színre meghatározott diagram határvonalain belül fekszenek.
Az egyes színterületek határait a metszéspontok koordinátái jelzik, melyek a
következők:
(i) Fehér
x
y

0,525
0,382

0,525
0,440

0,452
0,440

0,310
0,348

0,028
0,385

0,009
0,723

0,300
0,511

0,203
0,356

0,660
0,320

0,735
0,265

0,721
0,259

0,618
0,382

0,575
0,425

0,575
0,406

0,310
0,283

0,443
0,382

(ii) Zöld
x
y

(iii) Vörös
x
y

0,680
0,320

(iv) Sárga
x
y

0,612
0,382

8. A lámpák fényerőssége
a) A lámpák legkisebb fényerősségét az alábbi képlet alapján kell kiszámítani:
I = 3.43 x 106 x T x D2 x K-D
ahol
I

üzemi feltételek közötti fényerősség, candelában,
=

T
=
D
K

világítási küszöbtényező 2 x 10

-7

lux,

a lámpa láthatóságának távolsága (sugárzási távolság) tengeri
= mérföldben,
légköri közvetítőképesség.
=

Az előírt lámpákra a K értéke 0,8 legyen, amely körülbelül 13 tengeri mérföld
meteorológiai láthatóságnak felel meg.
b) A képletből számított értékekből ad néhány példát az alábbi táblázat:
A lámpa láthatóságának távolsága
(sugárzási távolság)
tengeri mérföldben
D
1
2
3
4
5

Fényerősség candelában
K = 0,8 értékre
I
0,9
4,3
12
27
52
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Megjegyzés: A hajózási lámpák maximális fényerőségét korlátozni kell, hogy
elkerüljük az indokolatlanul vakító fényt. Ez azonban nem történhet a fényerő
változtatható szabályozásával.
9. Vízszintes szektorok
a) (i) A hajóra felszerelt oldallámpáknak előrefelé az előírt minimális fényerőséggel
kell rendelkezni. A fényerőnek úgy kell csökkennie, hogy az előírt szektoron túl, 1-3
fokon belül, a lámpák gyakorlatilag már ne legyenek láthatóak;
(ii) farlámpa és árboclámpa esetében az oldallámpák sugara mögött 22,5 foknál, a
legkisebb előírt fényerősséget kell fenntartani a látóhatár irányában legfeljebb 5
fokig terjedő íven, a 21. szabályban előírt szektorhatárokon belül. Az előírt
szektorhatáron túli 5 fokos szektorban a fényerő fokozatosan 50 százalékkal
csökkenhet úgy, hogy az előírt szektoron kívüli 5 fokon túl, a lámpák már ne legyenek
láthatóak.
b) (i) A minden oldalról látható lámpát úgy kell elhelyezni, hogy azokat árboc,
árboccsúcs vagy szerkezeti elem 6 foknál nagyobb szögszektorban ne takarja, kivételt
képeznek a 30. szabályban előírt horgonylámpák, melyeket nem szükséges nehezen
kezelhető magasságban elhelyezni;
(ii) ha egyetlen minden oldalról látható lámpa viselésével, gyakorlatilag nem
lehetséges e szakasz b) (i) bekezdésének eleget tenni, két, megfelelően elhelyezett
vagy leárnyékolt, minden oldalról látható lámpát kell használni úgy, hogy azok egy
mérföld távolságból, amennyire csak lehetséges, egy lámpának tűnjenek.
10. Függőleges szektorok
a) Menetben lévő vitorlás hajó lámpáinak kivételével, a hajón felszerelt elektromos
lámpák függőleges fénykibocsátási szektora biztosítsa, hogy
(i) legalább a megkövetelt legkisebb fényerőség, a vízszintes fölött 5 foktól a
vízszintes alatt 5 fokig, minden szögben meglegyen;
(ii) legalább a megkövetelt legkisebb fényerőség 60 százaléka, a vízszintes fölött 7,5
foktól a vízszintes alatt 7,5 fokig, minden szögben meglegyen.
b) Menetben lévő vitorlás hajón felszerelt elektromos lámpák függőleges szektora
biztosítsa, hogy
(i) legalább a megkövetelt legkisebb fényerőség, a vízszintes fölött 5 foktól a
vízszintes alatt 5 fokig, minden szögben meglegyen;
(ii) legalább a megkövetelt legkisebb fényerőség 50 százaléka, a vízszintes fölött 25
foktól a vízszintes alatt 25 fokig, minden szögben meglegyen.
c) Nem elektromos lámpák esetében, ezeket a műszaki jellemzőket a lehető
legnagyobb mértékben meg kell közelíteni.
11. Nem elektromos lámpák fényerőssége
A nem elektromos lámpák, amennyire az gyakorlatilag lehetséges, feleljenek meg az
e Melléklet 8. szakaszában található táblázatban részletezett minimális
fényerősségeknek.
12. Manőverlámpa
Függetlenül az e Melléklet 2. f) bekezdésének rendelkezéseitől, a 34. b) szabályban
leírt manőverlámpát, az árboclámpával vagy árboclámpákkal azonos függőleges
síkban, és ahol az gyakorlatilag megoldható, a mellső árboclámpa fölött
függőlegesen, legalább 2 méter magasságban kell elhelyezni, feltéve, hogy azt a
hátsó árboclámpa alatt vagy felett legalább 2 méter függőleges távolságban viselik.
Olyan hajón, amely csak egy árboclámpát visel, a manőverlámpát, ha fel van szerelve,
ott kell viselni, ahol az a legjobban látható, de az árboclámpától legalább 2 méter
függőleges távolságban.

23/2003. (IV. 24.) GKM rendelet - a tengeren való összeütközések megelőzésére
Netjogtár
vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezményhez csatolt szabályok közzétételéről
Hatály: 2003.V.1. 50. oldal

13. Gyorsjáratú hajók
Olyan gyorsjáratú hajón, amely hosszúságának és szélességének egymáshoz
viszonyított aránya kevesebb, mint 3,0, az árboclámpát, az e Melléklet 2. a) (i)
bekezdésében előírtnál, a hajó szélességéhez képest alacsonyabban is el lehet
helyezni, feltéve, hogy az oldallámpák és az árboclámpa által alkotott egyenlőszárú
háromszög talpszöge, oldalirányból nézve legalább 27°.
14. Jóváhagyás
Hajón, a hajó lobogója szerinti állam illetékes hatósága által jóváhagyott típusú
lámpák, illetve jelzőtestek a hatóság által jóváhagyott módon szerelhetők fel.
II. MELLÉKLET
Kiegészítő jelzések egymás közelében halászó halászhajók részére
1. Általános rész
Az itt említett lámpákat, ha azokat a 26. d) szabálynak megfelelően viselik, ott kell
elhelyezni, ahol azok a legjobban láthatók. Legalább 0,9 méter távolságban legyenek
egymástól, de alacsonyabban, mint a 26. b) (i) és c) (i) szabályban előírt lámpák. A
lámpáknak a látóhatár minden részéről, legalább 1 mérföldnyi távolságból, de a
halászhajók számára e szabályban előírt lámpáknál kisebb távolságból kell
láthatóknak lenni.
2. Jelzések vonóhálóval halászó hajók részére
a) 20 méter és annál nagyobb hosszúságú, vonóhálóval halászó hajónak, akár
fenékre süllyedő, akár mélytengeri eszközt használ, az alábbiakat kell viselni:
(i) amikor hálóikat eresztik ki:
két, egymás fölött függőleges vonalban elhelyezett, fehér fényű lámpát;
(ii) amikor hálóikat húzzák be:
egy vörös lámpát és egy, fölötte függőlegesen vonalban elhelyezett fehér fényű
lámpát;
(iii) amikor a háló valamilyen akadályban elakadt:
két, egymás fölött függőleges vonalban elhelyezett, vörös fényű lámpát.
b) 20 méter és annál nagyobb hosszúságú páros vonóhálóval való halászatban részt
vevő hajók mindegyikének viselni kell az alábbi jelzéseket:
(i) éjjel, fényszórójával előrefelé világíthat, a páros másik hajója felé;
(ii) amikor hálóikat kieresztik vagy behúzzák, vagy amikor a hálók valamilyen
akadályban elakadtak, a fenti 2. a) pontban leírt lámpákat.
c) 20 méter vagy annál kisebb hosszúságú, vonóhálóval halászó hajó, akár fenékre
süllyedő, akár mélytengeri eszközt használ, vagy ha páros vonóhálóval való
halászatban vesz részt, viselheti az e szakasz a) vagy b) bekezdésében előírt,
megfelelő lámpákat.
3. Jelzések erszényes kerítőhálóval halászó hajók részére
Erszényes kerítőhálóval történő halászattal elfoglalt hajók, két,
függőleges vonalban elhelyezett sárga lámpát viselhetnek. Ezeknek
másodpercenként váltakozva, egyforma felvillanási és elsötétülési
villogni kell. Ezeket a lámpákat csak akkor szabad viselni, ha a hajót
akadályozza.

egymás fölött
a lámpáknak,
időtartammal
halászeszköze
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III. MELLÉKLET
Hangjelző eszközök műszaki adatai
1. Kürtök
a) Frekvenciák és a hallhatóság határa
A jelzés alapfrekvenciájának a 70-700 Hz tartományba kell esni.
A hangjelzés hallhatóságának határát azok a frekvenciák határozzák meg, amelyek
az alap és/vagy egy vagy több magasabb frekvenciát foglalnak magukban, amelyek a
180-700 Hz (±1%) tartományba esnek, és amelyek az alábbi 1. c) bekezdésben
megadott hangnyomásszintet keltik.
b) Az alapfrekvenciák határai
Annak érdekében, hogy a kürtjellemzők széles skáláját lehessen biztosítani, egy
kürt alapfrekvenciájának a következő határok között kell lennie:
(i) 200 méter vagy annál nagyobb hosszúságú hajón: 70-200 Hz;
(ii) 75 méter, de 200 méternél kisebb hosszúságú hajón: 130-350 Hz;
(iii) 75 méternél kisebb hosszúságú hajón: 250-700 Hz.
c) A hangjelzés hangereje és a hallhatóság határa
A hajóra szerelt kürtnek biztosítani kell, hogy a kürt legnagyobb intenzitásának
irányában és attól 1 méter távolságban, a 180-700 Hz (±1%) frekvenciatartományon
belül, a hangnyomásszint, legalább egy 1/3 oktávnyi sávban ne legyen kevesebb, mint
az alábbi táblázatban megadott megfelelő érték:
Hajó hossza
méterben

200 vagy több
75, de 200-nál
rövidebb
20, de 75-nél rövidebb
20-nál rövidebb

1/3-oktávsáv szintje
1 méterre
-5
2
2 X 10 N/m -re
vonatkoztatva
dB-ben
143
138

Hallhatóság határa
tengeri mérföldben

130
120

1
0,5

2
1,5

A táblázatban megadott hallhatósági tartomány tájékoztató jellegű, és körülbelül ez
az a határ, amennyiről egy kürtöt annak előreirányuló tengelyében, szélcsendes
időben, egy olyan hajón, ahol a megfigyelőhelyen átlagos háttérzajszint (68 dB-nek
véve a 250 Hz középpontú, és 63 dB-nek véve az 500 Hz középpontú oktávsávokban)
mellett, 90 százalék valószínűséggel hallani lehet.
A gyakorlatban, az a határ ahonnan egy síp hallható, szélsőségesen változó és
nagymértékben függ az időjárási viszonyoktól; a megadott értékek tipikusnak
tekinthetők, de a megfigyelés helyén uralkodó erős szél vagy a magas környezeti
zajszint a hallhatóság határát erősen csökkentheti.
d) Irányítottsági tulajdonságok
Az irányított kürt hangnyomásszintje, a vízszintes síknak bármely irányában, a
tengelyhez viszonyított ±45 fokon belül legfeljebb 4 dB-lel lehet alacsonyabb, mint a
tengelyirányban előírt hangnyomásszint. A vízszintes sík minden más irányában, a
hangnyomásszint legfeljebb 10 dB-lel lehet alacsonyabb, mint a tengelyirányban
előírt hangnyomásszint azzal, hogy a hallhatóság határa, bármely irányban, legalább
az előreirányuló tengelyvonalban meglévőnek a fele legyen. A hangnyomásszintet
abban az 1/3 oktávsávban kell mérni, amely meghatározza a hallhatóság határát.
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e) A kürtök elhelyezése
Ha a hajó egyetlen kürtjeként irányított kürtöt használnak, azt úgy kell elhelyezni,
hogy legnagyobb intenzitása előre irányuljon.
A kürtöt a hajón a lehető legmagasabban kell elhelyezni, hogy csökkentsék a
kibocsátott hang akadályba ütközését, és egyben a legkisebbre csökkentsék a
személyzet
halláskárosodásának
veszélyét.
A
hajó
saját
jelzésének
hangnyomásszintje, a megfigyelőhelyeken nem haladhatja meg a 110 dB(A) szintet és
- amennyiben gyakorlatilag kivitelezhető - ne haladja meg a 100 dB(A) szintet.
f) Egynél több kürt felszerelése
Ha egymástól 100 méternél nagyobb távolságra vannak a kürtök felszerelve,
intézkedni kell arról, hogy azokat egyidejűleg ne lehessen megszólaltatni.
g) Kombinált kürtrendszerek
Ha akadályok jelenléte az egyedüli kürtnek, vagy a fenti 1 f) bekezdésben említett
kürtök egyikének hangmezejében, feltételezhetően erősen csökkent jelszintű zónát
okoz, ajánlott egy olyan kombinált kürtrendszer felszerelése, amely ezt a csökkenést
elhárítja. A szabályok szempontjából, a kombinált kürtrendszer egy egyedüli kürtnek
tekintendő. A kombinált rendszer kürtjei nem lehetnek egymástól 100 méternél
nagyobb távolságban elhelyezve, és intézkedni kell arról, hogy azok egyidejűleg
szólaljanak meg. A kürtök frekvenciáinak egymástól legalább 10 Hz-cel kell eltérni.
2. Harang vagy gong
a) A jelzés hangereje
Harangnak, gongnak vagy más hasonló jellemzőkkel rendelkező eszköznek, attól 1
méter távolságra, legalább 110 dB hangnyomásszintet kell előállítania.
b) Szerkezet
Harangot és gongot korróziónak elellenálló anyagból kell készíteni, és úgy kell
megszerkeszteni, hogy tiszta hangot adjanak. A harang szájának átmérője 20 méter
vagy annál nagyobb hosszúságú hajókon, nem lehet 300 mm-nél, 12 méter vagy annál
nagyobb, de 20 méternél kisebb hosszúságú hajókon pedig 200 mm-nél kevesebb.
Ahol gyakorlatilag megvalósítható, az egyenletes ütőerő biztosítása céljából ajánlott a
gépi működtetésű harangütő alkalmazása, de a kézzel történő működtetést is
lehetővé kell tenni. Az ütő tömege, a harang tömegének legalább 3%-a legyen.
3. Jóváhagyás
A hangjelző berendezések szerkezetét, teljesítményüket és a hajón való
felszerelésüket, annak az Államnak, amelynek a lobogóját a hajó jogosult viselni,
illetékes hatósága, kielégítőnek kell hogy találja.
IV. MELLÉKLET
Vészjelzések
1. A következő jelzések együttesen, vagy külön-külön használva, vagy felmutatva,
veszélyt és a segélynyújtás szükségességét jelzik:
a) ágyúlövések, vagy más robbanó hangot adó jelzések adása körülbelül egyperces
időközönként;
b) ködjelző készülék folyamatos szólaltatása;
c) vörös csillagokat szóró rakéták vagy röppentyűk, rövid időközönként, egyenként
fellőve;
d) rádiótávírón vagy más jelzési módszerrel leadott
. . . - - - . . . (SOS) morzejelekből álló jelcsoport;
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e) rádió-távbeszélőn élőszóval leadott „Mayday” jelzés;
f) a Nemzetközi Kódjelzések szerint leadott „NC” vészjel;
g) egy olyan jelzés, amely egy négyszögletes lobogóból és egy alatta vagy fölötte
elhelyezett gömbből, vagy más gömbölyű alakot mutató tárgyból áll;
h) lángjelek a hajón (mint pl. egy kátrányos vagy olajos hordó stb. meggyújtása);
i) vörös fényt adó, ejtőernyős röppentyű vagy kézi fáklya;
j) narancsszínű füstöt árasztó füstjel;
k) mindkét oldalra kiterjesztett karok lassú és ismételt felemelése és leeresztése;
l) a rádiótávíró riasztójele;
m) a rádió-távbeszélő riasztójele;
n) vészhelyzetjelző rádióbója által továbbított jelzések;
o) rádió-távközlési rendszerek által továbbított jóváhagyott jelzések, ideértve a
túlélési jármű válaszadó radarkészülékét is.
2. Tilos a fenti jelzések bármelyikének, vagy azokkal összetéveszthető bármilyen
más jelzés használata vagy felmutatása, kivéve, ha azt veszély jelzésére és
segélynyújtás kérésére használják.
3. Felhívjuk a figyelmet, a Nemzetközi Kódjelzések idevágó szakaszaira, a
Kereskedelmi Hajók Felkutatási és Mentési Kézikönyvére és a következő jelzésekre:
a) egy narancsszínű vitorlavászon, benne vagy egy fekete négyszög és kör, vagy
más megfelelő jel, amely a magasból azonosítható;
b) festékjelző.
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