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4.4 Lakóterek és üzemi terek kialakítása 
 
A hajó olyan összetett berendezés, amely tartalmazza a feladata ellátásához alapvetően 
szükséges műszaki egységeket, valamint biztosítja a berendezések működését ellátó 
legénység megfelelő színvonalú elszállásolását. A megfelelő színvonal mindig az adott 
időben érvényes társadalmi és gazdasági körülményektől függött, a vitorlás hajók 
korában elfogadható volt a hatalmas zsúfoltság és a rendkívül alacsony higiéniai 
színvonal. Manapság egy óceánjáró kereskedelmi hajó legénységének szállása 
magasabb színvonalú az átlagos szárazföldi polgár lakóhelyénél. 
A személyszállító hajók feladata utasok elszállítása egyik kikötőből a másikba, tehát 
ezeken a hajókon az utasok megfelelő színvonalú (amely szintén függvénye volt mindig 
az adott korszak viszonyainak) elszállásolásáról, étkeztetéséről és szórakoztatásáról is 
gondoskodni kell. 
Mind a szálláshelyek, mind az üzemi terek kialakítására vonatkozóan tartalmaznak 
előírásokat a nemzeti osztályozóintézetek és nemzetközi konvenciók. Ezeken a 
követelményeken kívül az aktuális gyakorlati tervezési szempontokat és a hajó 
üzemeltetőjének különleges előírásait is szem előtt kell tartani a hajó elrendezési 
rajzainak és az építéshez használt tervrajzoknak az elkészítésekor. 
A lakóterek és üzemi terek, bár el vannak különítve a lehető legjobban egymástól, mégis 
szoros kölcsönhatásban vannak. A személyszállító hajóknál a különböző fedélzeteken 
kialakított terek egy része szállás, más része géptéri feladatokat lát el. A gépterek 
hosszan benyúlnak a lakótérnek kialakított terek alá előre és hátra egyaránt, az adott 
fedélzet alatt géptér van, felette az utasok számára fenntartott helyiségeket alakítanak 
ki. A hajó középső szimmetriatengelyénél pedig a géptereket a legfelső fedélzetig fel 
kell vezetni a gépakna formájában, amelynek feladata, hogy a gépi berendezéseket ki 
lehessen emelni a felette levő más funkciójú terek megzavarása nélkül. Amíg egy ilyen 
karbantartó művelet lezajlik, az utasok nagy része észre sem veszi, hogy nemcsak az ő 
kedvükért áll a hajó a kikötőben. A gépakna méretének elegendőnek kell lennie a 
legnagyobb berendezés egyetlen darabban való kiemeléséhez, elhelyezésénél pedig az is 
fontos szempont, hogy a berendezést oldalirányban lehetőleg ne kelljen mozgatni, 
mielőtt a darukötél az akna falától eltávolodik. 
 
4.4.1 Lakóterek és utasok elhelyezésére szolgáló terek és helyiségek 
 
A társadalomban bekövetkező változások az utóbbi fél évszázad során igen jelentősek 
voltak, nem mellékes az a tény sem, hogy a tisztán férfiakból álló legénység és a 
zömében férfi utazó közönség mellett a nők aránya jelentősen emelkedett mind a 
legénység, mind az utasok között.  Ehhez járul az is, hogy az általános életszínvonal 
emelkedése a szárazföldön magával hozta a hajók lakótereinek fejlődési igényét.  
Minden egyes személyre tartoznia kell nemcsak kabinban elhelyezett szálláshelynek, 
hanem bizonyos arányban részesednie kell a rekreációs felszerelésekből, a konyha, 
szaniter helyiségek, tároló helyek, légkondicionálás, stb. területéből is. Ez mind a hajó 
méretét növeli meg, tehát nagyobb gépekre van szükség, több üzemanyagra, és így 
tovább. Ezek a szempontok a legkeményebben a hadihajók tervezőit és építőit érintik, 
azonban minden más hajótípus esetében hatással vannak az eredményre. 
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4.4.1.1 ábra A „Canberra” óceánjáró személyszállító hajó hosszmetszetének és C 
(legfelső végigmenő) fedélzeti elrendezésének részlete 

 
4.4.1.1 Lakóterekre vonatkozó általános szempontok 
 
A hajókon a legénység és az utasok számára kialakított terek magukban foglalják 
általában a kabinokat, öltözőket, tiszti és legénységi szalonokat, közös fedélzeti 
területeket, konyhákat és kiszolgáló helyiségeket, előkészítőket, hűtőtereket, tiszti bárt, 
sütödét, élelmiszer tárolókat, ruhaszárító helyiségeket, étkezdéket, mosogató 
helyiségeket, szemétfeldolgozókat, zuhanyozókat, szaniter helyiségeket, mosodákat, 
esetleg mozi-helyiséget, hang- és képfeldolgozó stúdiókat, kápolnát, oktatási 
intézményt, könyvtárat, kikapcsolódásra alkalmas termeket, büfét, hírlapárusító helyet, 
borbélyt, fagylaltozót, trafikot, gyengélkedőt, fogorvosi rendelőt, és kivételes esetben 
fogdát. Nem minden hajón van minden ilyen helyiség. A hajó elrendezési rajzainak 
elkészítése megkívánja, hogy ezeket mind átgondolja a tervező, és az is elengedhetetlen, 
hogy a szakember tisztában legyen azzal, hogyan folyik az élet egy hajón. A legénység 
és az utasok nem szeretik a zajt és a szagokat, aludni sem szeretnek ott, ahol az étkezés 
folyik, jobban érzik magukat természetes világításnál, teljesen kiszámíthatatlanul 
ugyan, de kedvelik mind a magánéletet, mind a társadalmi kapcsolatokat lehetővé tevő 
közös helyiségeket, a fürdést és a toalett használatát egyedül szeretik rendezni, alvásuk 
zavartalanabb, ha nem történik mozgás ott, ahol pihennek (pl. a hálótárs szolgálatba 
megy vagy visszaérkezik onnan), nem is beszélve az étkezésről, az ételt megfelelő 
kiszolgálással szeretik elkölteni, lehetőleg zavartalanul, senkihez sem alkalmazkodva. A 
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tervező akkor végzett jó munkát, ha mindezt sikerült elérnie a hajó 
működőképességének csökkenése nélkül. 
 

 
 

4.4.1.1.1 ábra Óceánjáró áruszállító hajó személyzeti lakótere 
 
A tervezés kezdeti szakaszában a hajó minden funkciójához ki kell osztani a megfelelő 
területeket, hogy meg lehessen határozni a hajó főméreteit. A következő 4.4.1.1.1 
táblázat hadihajókra vonatkozóan adja meg a normákat, ezek korrigált értéke 
kereskedelmi hajók esetében is elfogadható.  
 

4.4.1.1.1 táblázat Előzetes lakótéri normaadatok hadihajóknál 
 
 Parancsnokok Főtisztek (WO) 

Tisztek(CPO) Altisztek Legénység 

Kabinok, m2/fő 4-8,5 4,2 WO 
2,4 CPO 2,1 1,6 

Öltöző, m2/fő 2,3-2,5    
Rekreáció, m2/fő  0,8 0,8 0,55 
Étkező, m2/fő  0,5 0,5 0,4 
Fő/zuhany 
zuhanyozókban 1-8 1-15 1-20 1-25 

Fő/mosdókagyló 1-3 1-5 1-8 1-10 
Fő/WC 1-6 1-10 1-15 1-15 
Fő/vizelde 1-18 1-30 1-45 1-45 
Mosoda, m2/fő 
Konyha, m2/fő 

0,1-0,3 
0,1-0,4 
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Büfé, m2/fő 0,4-0,7 
 
A táblázatban szereplő fejenkénti területértékek nettó számok a vasszerkezeti merevítők 
között. Bruttóban számolva ez kb. 20%-ot jelent. A terek kialakítását természetesen 
erősen befolyásolja a rendelkezésre álló tér alakja, a számokat ezért mindig felfelé kell 
kerekíteni. A helyiségek elrendezése során az étkezőket és előkészítőket egymás mellett 
kell elhelyezni, ahol az önkiszolgáláshoz elegendő közlekedési utat kell biztosítani. 
Mind a hűtött, mind a száraz tároló helyiségekhez biztosítani kell a kellő hozzájutást 
nemcsak a napi forgalomban, hanem a feltöltéshez is, szükség esetén lifteket is be kell 
építeni. 
 

4.4.1.1.2 ábra Áruszállító hajó tiszti 
lakótere 
 
A hadihajókon utazó személyzet 
nagyságrendekkel nagyobb, mint a 
kereskedelmi hajókon szolgálatot 
teljesítő tengerészek száma (kivéve a 
személyszállító hajókat), ezért a 
táblázat adatait megfontolással kell 
alkalmazni. Pl. egy nagy repülőgép 
hordozón 3-4.000 fő utazik, egy 5.000 
tonnás romboló legénysége 500 fő 
körüli, ugyanakkor egy 200.000 tonna 

olaj befogadására szolgáló tankhajón 30-nál kevesebb tengerész szolgál. A legénységi 
lakótérre vonatkozó normák ezért a kereskedelmi hajókon nagyobbak, a minimális 
színvonalat azonban a hajó regisztrációs nemzetiségének megfelelő ország törvényei 
szabják meg. 
A kereskedelmi hajóknál elsősorban a következő szempontokat kell figyelembe venni. 
- Fedélzeti és géptéri tisztek. Egy- vagy kétágyas kabin illeti meg őket. Tiszti fürdő 

káddal vagy zuhanyozóval és mosdókagylóval hat személyenként. Külön tiszti 
étkező, a dohányzás az érvényes szabályozás szerint engedhető meg. 

- Alacsonyabb rangú tisztek. A tisztekkel megegyező kabin és mosdó normák. Külön 
étkező, fejenként 1 m2. 

- Gépszemélyzet. A legénység többi részétől elkülönített alvási és étkezési lehetőség. 
Fürdő-feltételek a tisztekével azonosak. Az ILC (nemzetközi munkaügyi bizottság) a 
következő minimális padlófelületet ajánlja személyenként az alvásra használt 
kabinok esetében: 
3,75 m2 1.000-3.000 tonna vízkiszorításnál, 
4,25 m2 3.000-10.000 tonna vízkiszorításnál, 
4,75 m2 10.000 tonna vízkiszorítás felett. 
Amennyiben különböző fokozatú személyek osztoznak egy helyiségen, 1 m2-rel 
csökkenthető a norma. 

- Fedélzeti személyzet. A gépszemélyzetnek megfelelő normákat kell alkalmazni. 
Fürdő-feltételek a tisztekével azonosak. Közös dohányzó helyiség gép- és fedélzeti 
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személyzetnek. 
A mosodai berendezéseket el kell látni szárító és vasaló felszerelésekkel is. A teljes 
lakótérnek a nyári merülés-vonal felett kell elhelyezkednie. Természetes világítást kell 
kapnia, de szellőzést, mesterséges világítást és gyengélkedőt is kell biztosítani. Az 
utasokat a személyzettől teljesen el kell különíteni. 
 
4.4.1.2 Lakó- és utasterek kialakítására vonatkozó osztályozó intézeti elvek 
 
A nemzeti osztályozó intézetek és a nemzetközi egyezmények ezeken kívül 
megfogalmaznak néhány alapvető elvet arra nézve, hogyan kell kialakítani a lakótereket 
és az utasok számára szolgáló szállásokat. Ezek az elvek gyakran kiterjednek a 
munkahelyi körülményekre is. 
 
4.4.1.2.1 Lakó- és szolgálati terek kialakítása 
 
A legénységi tereknek olyannak kell lenniük, amely biztosítani tudja, hogy munkájuk 
ellátása közben a személyzet tagjainak a lehető legkisebb megterhelést kell elviselniük. 
Szolgálati helyén a személyzet minden tagjának rendelkeznie kell olyan saját biometriai 
méreteihez beállítható üléssel, amely ebben a helyzetben rögzíthető. 
Az üléseknek elég szilárdaknak kell lenniük ahhoz, hogy a hajó mozgásával járó 
gyorsulási erőket elviseljék. 
A kormány kezelőjének megfelelő kilátást kell biztosítani, az ablaknak biztonsági 
üvegből kell lennie, hogy törés esetén a kormányos ne sérüljön meg. A látásmezőnek 
legalább 210°-nak kell lennie a vízszintes síkban, és jobboldalon a hajó hossz-
szimmetria síkjára merőlegesen legalább 30°-kal hátrafelé is ki kell tudni látni. 
Amennyiben ehhez segédeszközöket kell igénybe venni (pl. kihelyezett kamerák), azok 
jegesedését és bepárásodását meg kell előzni megfelelő eszközzel, és energiaellátásukat 
legalább két független forrásnak kell biztosítania. 
A lakó- és szolgálati helyiségek szellőzésének elegendőnek kell lennie legalább 4,7 
liter/sec levegő szállítására személyenként, vagy legalább 3 teljes légcserét kell 
biztosítania a helyiségben óránként. A levegő hőmérsékletét 18 és 25°C között kell 
tartani minden időjárási körülmények között. A szellőztetés nem kelthet huzathatást. 
A legénységi lakó- és szolgálati helyeket úgy kell tudni megközelíteni, hogy mások (pl. 
utasok) szálláshelyén ne kelljen áthaladni. Minden szolgálati helyet normál és 
vészkijárattal kell ellátni. 
A vezérlőszervek és ellenőrző műszerek nem okozhatnak káros fénykibocsátást vagy 
visszaverődést. A vezérlőszervek és műszerek világításának mennie kell a normál és a 
vészvilágítási rendszerről egyaránt, és szabályozhatónak kell lennie. 
A szolgálati helyeket el kell látni mentőmellényekkel, jelzőlámpával, kézi tűzoltó 
készülékkel, rádió adó-vevő készülékkel. 
A nyitható ablakok nem okozhatják a berendezés esővel vagy a felverődő tengervízzel 
való eláztatását. 
Ezek a követelmények kisebb hajók esetében könnyíthetőek. 
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4.4.1.2.2 Utasok számára szolgáló szállásterek kialakítása 
 
Azokat a kabinokat és közös helyiségeket, ahol utasok vannak elhelyezve vagy oda 
bejuthatnak, elegendő szélességű közlekedési lehetőséggel kell ellátni, hogy az 
utasoknak szabad útjuk legyen vészhelyzetben. 
 

 
 

4.4.1.2.2.1 ábra A „Canberra” óceánjáró személyszállító hajó G (főfedélzet alatti) 
fedélzeti elrendezésének részlete 

 
Az utasok számára szolgáló helyiségek szellőztetésére ugyanazok a normák 
vonatkoznak, mint a legénységi terekére. A toalettek szellőztetésénél azonban 16,5 
liter/sec levegő bejuttatása kötelező fejenként, vagy óránként 10 teljes légcsere az egész 
helyiségben. 
Az utasok elhelyezésére szolgáló helyiségeket állandó világítással kell ellátni. 
Vészhelyzetben és a normál energiaellátás kimaradása esetén a vészvilágításnak 
automatikusan be kell kapcsolódnia, hogy a közlekedést, kijáratokat és a toaletteket 
meg lehessen találni. 
Az utasok védelme érdekében ezeken a tereken nem haladhat keresztül elektromos vagy  
nyomás alatti vezeték, valamint forgó szerkezet, amennyiben nincs kellően védve 
burkolattal. Ugyanez vonatkozik olyan felszerelések vagy berendezések elhelyezésére, 
amelyek a hajó normál üzeme alatt a legénység kezelését igénylik. 
Az utastereket hangos és egyéb figyelmeztetéssel kell ellátni arra az esetre, ha az 
utasoknak el kell foglalniuk a helyüket biztonsági okokból. Az utasok kapaszkodását 
elősegítő megfelelő magasságú vízszintes vagy egymástól legfeljebb 1,25 m távolságra 
levő függőleges rudakat kell elhelyezni. 
Az utastéri ablakoknak is biztonsági üvegből kell készülniük, elhelyezésüknél pedig a 
külső környezet az irányadó. 
Utas-ülések elhelyezése esetén azok kivitelének biztosítania kell, hogy a hajó 
mozgásától származó erők az utasokat nem veszélyeztetik, amellett konstrukciójuknak 
is megfelelőnek kell lennie (éles sarkok nélkül, stb.). Az összecsukható üléseknek mind 
nyitott, mind zárt állapotban rögzíthetőnek kell lenniük. Rögzített állapotban nem 
akadályozhatják, hogy az utas kiszálljon. Elhelyezésük nem akadályozhatja a többi 
személy mozgását.  
Ha az ülések a mentőmellények tárolására is szolgálnak, nem tehetnek kárt a 
mentőmellényekben semmi körülmények között, és a mentőmellény könnyű kivételét 
nem akadályozhatják. 
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A szolgálati helyiségekhez hasonlóan az utasok elhelyezésére szolgáló helyiségeket is 
legalább két kijárattal kell ellátni, egyik a normál, másik a vészkijárat. A kijáratok 
számát a személyek száma határozza meg, akik ott tartózkodhatnak. 
A kijáratok céljára szolgáló ajtóknak kifelé kell nyílniuk, illetve levehetőnek kell 
lenniük. Az ilyen ajtóknak mind nyitott, mind zárt állapotban rögzíthetőnek kell 
lenniük. A nyitás, zárás rögzítés módjának nyilvánvalónak kell lennie, esetleg utasítást 
kell elhelyezni ezeket illetően, és mind belülről, mind kívülről működtethetőnek kell 
lenniük. Ezek a műveletek nem igényelhetnek túlzott erőkifejtést. A nyitott állapotban 
való rögzítésnél  legfeljebb 100 km/h sebességű szelet kell figyelembe venni. 
Az ajtóknak vízmenteseknek kell lenniük, amelyet tömítés biztosít. 
A kijáratokat sem belül, sem kívül nem szabad eltorlaszolni. A normál kijáratoknál 
mindkét oldalt elegendő helyet kell hagyni, hogy a legénység segíthessen az utasoknak. 
A külső oldalon elég helynek kell lenni ahhoz, hogy mentőtutajokba be lehessen szállni 
vészhelyzetben. A normál kijáratok minimális mérete 0,76 m szélesség és 1,75 m 
magasság, küszöbmagasság maximálisan 0,2 m, szintkülönbségnél legfeljebb 0,3 m. 
A vészkijáratokat mindkét oldalról nyithatóra kell kialakítani, és mindkét oldalon 
jelezni kell, hogy ott vészkijárat van. A vészkijárat minimális mérete 0,66x0,66 m. 
A személyszállító hajókon előírás, hogy legalább két különböző menekülési útvonal 
legyen minden utas számára. Ezek minimális szélessége 0,51 m 0,66 m magasság alatt, 
efelett legalább 0,66 m. Minimális magasság 1,5 m. 
A kijáratokat, lépcsőket és ajtókat a menekülési útvonalon el kell látni biztonságos 
kapaszkodókkal, a járófelület pedig nem lehet síkos. Ugyanez vonatkozik a szállásokon 
kívül minden menekülési útvonalra, amely a mentőtutajok beszállóhelyéhez vezet. 
A menekülési útvonalaknak lehetőség szerint el kerülniük a tűzveszélyes övezeteket. 
Ahol az utasteret a legénységnek nem kell rendszeresen látogatnia, ott a belső 
bejáratoknak a fenti méretek szerintinek kell lenniük.  
A 25 főnél több utas számára szolgáló utasterekben biztosítani kell, hogy egy vagy több 
fő a legénységből felügyeletet adjon, számukra helyet kell biztosítani. A felügyelők 
száma az elrendezéstől és az utasok számától, illetve a vészhelyzetben esedékes 
menekülés rendjétől függ. 
A tervezőnek minden utas-helyhez számításba kell venni legalább egy mentőmellényt. 
Ezen kívül a személyzet számára elérhetővé kell tenni a következő többletmellényeket: 
1. gyermekek számára használható mentőmellények, amelyek száma legalább 10%-a 

az utaslétszám alapján számolható darabszámnak, 
2. normál mentőmellények, amelyek száma legalább 5% annak, ahány személy a hajón 

maximálisan tartózkodhat. 
Ha a mentőmellények tárolási helye nem közvetlenül hozzáférhető az utasok számára, 
azok helyét világosan meg kell jelölni, és gondoskodni kell a jelzés megvilágításáról 
vészhelyzetben is. 
Az utasok számára fenntartott helyeket világosan és érthetően meg kell jelölni mind a 
hivatalos nyelven, mint piktogramok segítségével, amelyek jelzik: 
1. a mentőmellények és a mentőfelszerelések helyét, 
2. az összes kijárat elhelyezését, 
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3. a kijáratokat érintő minden különleges utasítást. 
Mentési tervet kell készíteni a tervezőnek már a hajó tervezésének korábbi szakaszában 
a teljes utaslétszámhoz és az egész legénységhez. 
Az utasok csomagjainak vagy a rakománynak fenntartott terekben nem szabad 
elhelyezni vagy azon átvezetni a következőket:  
- vezérlő szerkezetek, 
- mentőfelszerelés, 
- elektromos berendezés, 
- magas hőmérsékletű tárgyak, 
- csővezetékek vagy tartályok lobbanásveszélyes vagy nyomás alatti folyadékokhoz. 
Kivétel, ha azokat kellően védik a sérüléstől, és nem igényelnek kezelést a hajó üzeme 
alatt. 
Az ilyen terekben elhelyezett csomagok vagy rakomány elmozdulását megfelelő 
eszközökkel meg kell akadályozni. Az ilyen tereket meg kell jelölni világos és érthető 
utasításokkal, nyílásaikat el kell látni kívülről zárható zárakkal, és ezeknek vízállónak 
kell lenniük. 
 
4.4.2 A hajó üzeméhez szükséges terek 
 
A hajó működését biztosító fő- és segédüzem, rendszerek, stb. gépeit és berendezéseit 
főként a hajótestben helyezik el, vannak azonban olyan berendezések, amelyeknek a 
fedélzeten vagy esetleg valamelyik felső fedélzeten kell lenniük ahhoz, hogy 
használhatóak legyenek. Ilyen pl. az orr- és far-horgonycsörlő, a rakodó-berendezések 
gépei vagy vontatón a vontatócsörlő. Az utóbbiakat olyan konstrukciójúra tervezik, 
hogy elviseljék a külső körülményeket, a fedélzet alatt elhelyezett gépek azonban a 
géptereknek nevezett üzemi terekbe kerülnek. 
 
4.4.2.1 Fő- és segéd-géptér 
 
A legtöbb kereskedelmi áruszállító hajón egyetlen gépteret alakítanak ki. Ebben 
helyezik el a hajó meghajtására szolgáló főgépet vagy főgépeket, a segédgépeket az 
áramfejlesztő generátorokkal, az előzőekhez tartozó segédberendezéseket (mint pl. a 
légtartályok), a főgépekhez és más célra felhasznált nagynyomású levegőt előállító 
kompresszorokat, a különböző üzemi és segéd csőrendszerek szivattyúit, az elektromos 
kapcsolótáblát, valamint a hajó ellátórendszereinek berendezéseit, pl. az ivóvíz és 
tengervíz hidroforokat. Ezeknek a gépeknek a helyétől függően lehet elrendezni a 
csőrendszereket és az elektromos vezetékek hálózatát, illetve a hajótest részeként vagy 
külön berendezésként kialakított tankokat és tartályokat. 
A géptér helyének kijelölése a hajón nagyon sok tényezőtől függ, a 3. fejezetben a 
hajótípusok vizsgálata során láthattuk, hogy a géptér helyét leginkább a hajó funkciója 
határozza meg. A tervezés korai szakaszában a hajó tereinek kiosztása megtörténik, és 
az általános elrendezési rajzon kis léptékben a géptér elrendezése is látható. Ez az 
elrendezés azonban módosulhat a tervezés későbbi fázisaiban. 
A géptér elrendezésének megtervezése során a három legfontosabb körülmény, vagyis a 
három olyan párhuzamosan végzett tervezési munka, amely leginkább meghatározza a 
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fő- és segédgépek illetve az azok kiszolgálására szolgáló szivattyúk, tartályok, stb. 
elhelyezésének lehetőségeit: 
- a vonalterv, 
- a hajótest acélszerkezeti rajza és 
- a hajó hajtására szolgáló propulziós berendezés összeállítási rajza. 
 

 
 

4.4.2.1.1 ábra A „Canberra” óceánjáró személyszállító hajó fő- és segéd-gépterének 
alaprajza 

 
Ezen kívül beleszólhat még a berendezések helyének meghatározásához a hajó 
súlyszámítása, mivel a gépek az üres hajó súlyának tekintélyes részét kiteszik, tehát 
gyakran van szükség arra, hogy az előzetes általános elrendezési rajz alapján végzett 
súlyszámítás kedvezőtlen eredményei miatt a gépek helyét korrigálni kell a 
rendszersúlypont elmozdítása érdekében. Egy meglevő kereskedelmi hajó átépítésekor 
előfordulhat, hogy a korábbi főgép (pl. gőzgép és kazánok) sokkal súlyosabbak voltak, 
mint a modern berendezések, amelyek azok helyére kerülnek. A géptér változatlan 
helye és elrendezése esetén a hajó névleges terhelése mellett orrtrimmel úszna. A 
rendszersúlypont hátrafelé történő elmozdításával lehet ezt elhárítani, de ehhez a géptéri 
berendezést a súlypont szükséges elmozdításának többszörösével kell a far felé 
áthelyezni. Tehát a leghátsó raktér hátsó vízmentes válaszfalát (feltéve, hogy a 
lékesedési számítás ezt lehetővé teszi), amelyhez a gépek cseréje miatt egyébként nem 
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kellett volna hozzányúlni, szintén hátrafelé kell áthelyezni, vagy testtankot kialakítani 
egy új válaszfal beépítésével. Mivel a korszerű gépek súlyegységre vetített 
teljesítménye általában jobb a régieknél, azon kívül méreteik is kedvezőbbek, egy ilyen 
változtatás lehetséges, természetesen az osztályozó intézet sokkal mélyebben szól bele a 
munkába, mint egyébként. 
Az osztályozó intézetek a gépterek kialakításánál meglehetősen sok követelményt 
állítanak fel, ezek figyelembe vétele kötelező. 
 
Főüzem 
A főgépeket úgy kell telepíteni, hogy kezelésük és kiszolgálásuk zavartalan lehessen. 
Az osztályozó intézethez az építési munka jóváhagyásához a tervezőnek minden olyan 
tervrajzot és adatot be kell nyújtania, amely a főgép tervezésével, gyártásával és 
próbáival kapcsolatban van, illetve azokat is, amelyek a gép korábbi változatait érintik. 
A korábbi változatok bizonylatait is be kell nyújtani.. 
A beépítendő gép és az esetleges fordulatszám csökkentő hajtómű konstrukciójának ki 
kell zárnia a teljesítmény ingadozásokat és a hajótestre átadandó túlzott rezgéseket, 
amelyek bármilyen berendezésben vagy a hajótestben károkat okozhatnának. 
A főgép kiszolgálásához szükséges levegő, üzemanyag, olaj és hűtőanyag 
rendszereknek biztosítaniuk kell, hogy sem a környezetnek, sem magának a hajónak 
vagy a gépnek semmilyen kárt sem okoznak. Amennyiben több főgép kerül beépítésre, 
gondoskodni kell arról, hogy az egyes egységek egymástól függetlenek legyenek, így 
helyettesíthessék egymást üzemzavar esetén. 
A gépeknek rendelkezniük kell a megfelelő műszerekkel és jelzőkészülékekkel, pl. 
fordulatszámmérővel, olajnyomás és hőmérsékletjelzővel, stb. A jelzéseknek minden 
olyan helyen észlelhetőknek kell lenniük, ahonnan a gépeket irányítják (géptér, 
kormányállás, stb.). A jelzőberendezéseknek a határértékek túllépése esetén működésbe 
kell lépniük, illetve abban az esetben, ha arra szükség van komolyabb kár megelőzése 
érdekében, le kell állítaniuk a gépeket. Kivétel csak olyankor van, ha a gépek leállítása 
még komolyabb veszélyhelyzetet teremt a hajó irányíthatóságának megszűnése miatt. A 
hibák okát a veszély elmúltával minden esetben ki kell vizsgálni. 
A gyorsan forgó alkatrészeket (pl. turbófeltöltő) különleges védelemmel kell ellátni. A 
gépterek különleges tűzvédelmi övezetnek minősülnek. A forró vagy maró-mérgező 
gázok és folyadékok vezetését olyanra kell kialakítani, hogy se a legénységre, se az 
utasokra nézve ne képezzenek veszélyt. Ahol a kipufogó csővezeték áthalad a hajó 
acélszerkezetén, megfelelő szigetelést és védőburkolatot kell kialakítani. Nem fordulhat 
elő, hogy a kipufogó csővezeték hibája a gépek vagy a hajó irányítását lehetetlenné 
tegye, illetve, hogy a káros gáz bejuthasson a hajóba. A kipufogó csővezetékek 
minimális magassága a hajó teljes terheléséhez tartozó nyári merülés-vonal felett 
legalább 76 mm.  
Figyelmet kell fordítani arra, hogy a főgép semmilyen körülmények között se tudjon 
tengervizet beszívni, ami komoly korróziót okozhat. 
A főgépek és az őket kiszolgáló berendezések alapozásánál olyan konstrukciós 
megoldásokat kell alkalmazni, amelyek megakadályozzák azok elmozdulását a hajó 
üzeméből és kisebb havariákból (megfeneklés, durva kikötés) eredő erőhatások miatt. 



BBBZ kódex 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

2. kiadás 2009.                                                      4.4 Lakó- és üzemi terek kialakítása 
11 

A főgépek terét megfelelő hatékonyságú szellőzéssel kell minden mérgező, rossz szagú 
és lobbanásveszélyes gáztól és párától mentesen tartani. A szellőzésnek meg kell felelni 
a különleges tűzveszélyességi övezet előírásainak. 
Azokban a gépterekben, ahol a hajó üzeme közben kezelő személyzet tartózkodik, a 
lehető legalacsonyabb zajszintet kell biztosítani, valamint el kell látni az embereket 
olyan kommunikációs eszközökkel, amelyekkel a gépek irányítását végző kezelőhely 
személyzetével érintkezhetnek. 
Amennyiben dízelmotoros főüzem van, az üzemanyag befecskendező csöveknek kettős 
falúaknak kell lenniük, hogy a cső törése esetén a kifröccsenő olaj ne kerülhessen ki, és 
megfelelő csepegtető tartályba kell elvezetni, amelynek szintjelzőjétől érkező jelet le 
kell tudni olvasni a gépet kezelő szolgálati helyről. 
A 200 mm-nél nagyobb hengerátmérőjű vagy 0,6 m3-nél nagyobb forgattyúház 
űrtartalmú dízelmotoroknál fel kell szerelni kartergáz robbanás elleni tehermentesítő 
szelepeket, amelyek berobbanás ellen megvédik a személyzetet.  
Az osztályozó intézetek megkövetelik a főgépek indítására szolgáló levegőrendszerek 
terveinek benyújtását elsősorban tűzvédelmi okokból. 
A főgépek kenési és hűtési rendszerének működőképesnek kell lenniük akkor is, ha 
vészhelyzet áll elő. A főgéphez kapcsolt csőrendszereket úgy kell kialakítani, hogy 
csőtörés esetén a folyadékok olyan tankba vagy tartályba kerüljenek, amelynek 
automatikus szintjelzője a gépeket vagy a hajót irányító szolgálati helyen jelez. 
A főgépek vezérlésére szolgáló szolgálati helyről a gépek üzemi jellemzőit tudni kell 
szabályozni a jóváhagyott értéktartományban. A főgépek leállításához legalább két 
lehetőséget kell biztosítani, ezek egyike lehet a vészleállítás. A vészleállítás működésbe 
hozásának minden negatív hatásáról a kezelőket tájékoztatni kell. 
A főgépek indításához használt rendszernek legalább 3 egymás utáni indítási kísérletet 
el kell tudni látni anélkül, hogy a használt segédanyag (pl. levegő) feltöltésére lenne 
szükség. Ha az indításhoz szükség van ilyen segédanyagra, biztosítani kell, hogy a 
főgép beindítása után a feltöltésre szolgáló berendezést a főgép üzemeltesse 
(tengelykompresszor). 
Az indítórendszernek működőképesnek kell maradnia a normál elektromos hálózat 
kiesése esetén is. 
Az osztályozó intézetek előírásai között előfordulhat olyan is, amely a hajócsavarra 
vonatkozik, amely ugyan nem része a főgépnek, de a főgép annak meghajtására szolgál. 
Követelmény például, hogy a hajócsavarok a hajó felülnézeti körvonalán belül 
helyezkedjenek el. Ennek értelme leginkább az, hogy kikötésnél vagy egymás mellé 
csatolt hajók esetében megakadályozza, hogy a hajócsavar idegen tárgyba ütközhessen.  
További követelmény, hogy a hajócsavarnak a névleges fordulatszám 120%-át ki kell 
bírnia legalább 30 másodpercig. Amennyiben a hajócsavar egy meglevő konstrukció 
módosításának eredménye, a módosítás minden részletét be kell nyújtani az osztályozó 
intézetnek. 
Az osztályozó intézetek előírásokat adnak a fordulatszám csökkentő hajtóművekre is. A 
konstrukciót ugyanolyan részletességgel be kell nyújtani, mint a főgépét, mert a 
hajtómű a főüzem integráns része.  
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Szintén a főüzem részeként tekintenek a tengelyrendszerre is, egyik követelmény 
például, hogy a tengelyrendszer önlengésszámának első felharmonikusa a hajócsavar 
maximális fordulatszámának legalább 110%-a legyen. 
A fordulatszám csökkentő hajtóműveket megfelelő burkolattal kell ellátni a személyzet 
védelme érdekében. Hajtóművek egyetlen alkatrésze sem helyezhető el vagy vezethető 
át olyan tereken, amelyekben rendszeresen tartózkodnak a legénység tagjai vagy az 
utasok. Ezeknek a berendezéseknek a próbáit az intézetek ugyanolyan szigorú előírások 
szerint követelik meg, mint a főgépekét. 
A tengelyeknél alkalmazott tengelykapcsolók konstrukciójának olyannak kell lennie, 
amely normál üzemben nem okoz a tengelyekben túlzottan magas feszültségeket, és 
oldható szerkezeteknél olyan biztonsági eszközöket kell alkalmazni, amelyek a 
helytelen működtetésnél is megakadályozzák ezt. 
A kenőrendszerre a hajtóműveknél ugyanazok a szigorú előírások érvényesek, mint a 
főgépnél. 
Az osztályozó intézetek előírásai a főüzem próbáira is részletes követelményeket 
tartalmaznak, amelyeket mind a berendezés átadásakor, mind pedig a hajóba beépítve el 
kell végezni. A próbák között kell lenni többek között a következőknek: 
1. a főgép és a teljes propulziós hajtólánc próbái az összes lehetséges üzemállapotban, 
2. hűtő- és szellőztető rendszerek ellenőrzése és próbái, 
3. a propulziós hajtólánc egységeinél a szabad mozgás ellenőrzése, 
4. a jelző-, riasztó és védőberendezések működésének ellenőrzése, beleértve a főgép 

vészleállítását is. 
 
Segédgépek 
A segédgépek konstrukciójával és telepítésével, valamint próbáival kapcsolatos 
osztályozó intézeti előírások lényegében ugyanolyan szigorúak, mint a főüzemnél. 
Ennek magyarázata az, hogy gyakran a segédgépek üzemképességétől függ, hogy a 
főüzem egyáltalán beindítható vagy üzemben tartható legyen, bár a főüzemre vonatkozó 
követelmények ezt igyekeznek megakadályozni. 
Ezek között a követelmények között van a gépek leszakadásának megelőzésére 
vonatkozó előírás a hajó üzemszerű és kisebb havariái esetén, de feltétel az is, hogy 
amennyiben több segédgép van a hajón, azoknak tudni kell együtt és külön-külön 
üzemben lenni. Ugyanígy követelmény az is, hogy vészhelyzetben is indíthatónak kell 
lenniük. A tűzveszélyességi övezetre és a kipufogórendszer kialakítására vonatkozó 
követelmények megfelelnek a főüzemi előírásoknak. 
 
4.4.2.2 Kazántér 
 
A kisebb kereskedelmi hajókon a kazán szinte kizárólag a lakó- és üzemi terek fűtésére 
és a személyzet melegvíz igényének kielégítésére szolgál. Az ilyen kazánokat a 
szárazföldi létesítményekhez hasonlóan ott helyezik el, ahonnan a csőrendszer a 
legcélszerűbben alakítható ki, ezért ezeket ritkán telepítik a hajótestbe, inkább 
közvetlenül a lakótér mellett alakítanak ki kisebb helyiséget a kazánnak. Mivel azonban 
a kazánra is komoly követelményeket szabnak az osztályozó intézetek, emellett a kazán 
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füstcsöve a kipufogó vezetékekkel azonos elbírálás alá esik, ennek a térnek a 
gépterekkel azonos kivitelűnek kell lennie.  
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4.4.2.2.1 ábra A „Canberra” óceánjáró személyszállító hajó kazánterének alaprajza 
 
A nagyobb kereskedelmi hajóknál, ahol a főgép nem belsőégésű motor, hanem 
gőzturbina, illetve személyszállító hajókon, ahol a fűtés és melegvíz ellátás sokkal 
nagyobb fontossággal bír, a kazánok számára a hajótestben kell helyet találni, a 
kazántér mindenben azonos előírásoknak kell, hogy megfeleljen, mint a fő- és segéd-
géptér. 
 
4.4.2.3 Kormány-géptér 
 
A fedélzeti gépek fejezetében szó volt a kormánymozgató berendezésekről. Ezeket a 
farkamra felett kialakított kormány-géptérben helyezik el, amelynek mellső fala 
egybeesik általában a farkamra mellső falával, illetőleg far-gépteres hajónál a géptér 
hátsó válaszfalával. A kormány-géptér megközelítése általában nem lépcsőn, hanem 
fedélzeti búvó-nyíláson át a válaszfalon levő hágcsó segítségével történik, azonban, 
mivel biztosítani kell a kormány működtetését a helyszínről is, a szolgálati helyekre 
vonatkozó előírások vonatkoznak rá (normál- és vészvilágítás, szellőztetés, stb.). 
 
4.4.2.4 Szivattyútér 
 
Nagyobb hajókon a fenékvíz csőrendszer és a tűzoltórendszer szivattyúja nem a fő- és 
segéd-géptérben, hanem külön szivattyútérben van elhelyezve. A tankhajókon, ahol a 
rakománykezelő csőrendszer még az előbb említett rendszereknél is bonyolultabb, 
szinte mindig találunk külön szivattyúteret, amelyet a legtöbb osztályozó intézet 
megkövetel. Ebben a vonatkozásban azonban jelentős különbségek vannak az egyes 
nemzeti osztályozó intézetek között. 
 


