
 

 

 

 

Tájékoztató a SOLAS egyezmény 2016. július 1-i módosításáról 

2016. július 1-jén lép életbe a SOLAS (Safety of Life at Sea) nemzetközi egyezmény azon módosítása, mely szerint a 

konténerek hiteles bruttó súlyának (Verified Gross Mass – VGM) igazolása a feladót terheli. Amennyiben az igazolás 

nem áll rendelkezésre, július 1. után a hajóstársaságok nem engedik fel az árut / konténert a hajó fedélzetére, illetve 

nem engedik be a terminál területére.  Az új szabály értelmében a szállítmányozási és konténerkezelési 

dokumentumok kiegészülnek a bruttó súlyt igazoló nyilatkozattal is. 

→ A módosítás oka 

Jelenleg nincs érvényben olyan szabály vagy kötelezően követendő eljárás, amely biztosítaná, hogy a hajófedélzetre 

kerülő áru súlya megegyezik a korábban lejelentett árumennyiséggel. A pontatlanul megadott súly nagy kockázatot 

jelent a terminálok és teherhajók biztonságos és zavartalan működésére, illetve a munkaerő és kapacitás tervezésére. 

→ A tengeri szállítmányozás során felmerülő egyes súlyfajták  

 A könyvelési súly (Booked weight): az áru könyvelés pillanatában becsült súlyát jelenti 

 A hajóraklevél (Bill of Lading) szerinti súly: az áru pontos súlya (az üres konténer, csomagolóanyag, illetve 

egyéb kitámasztó- és töltőanyag nélkül) 

 Hiteles bruttó súly (VGM): tartalmazza az áru, az üres konténer, csomagolóanyag, illetve egyéb kitámasztó- és 

töltőanyag súlyát 

→ A valós súlytól való maximum eltérés mértéke 

A valós súlytól való eltérés többféleképpen van szabályozva. A mérlegelés során alkalmazott eljárásnak, és mérlegnek 

biztosítania kell a maximum 20 kg eltéréssel való mérést. Ez a mérlegre vonatkoztatva a II. pontossági osztályt jelenti, 

de ez a mérésre is igaz rakott-üres mérlegelés esetén is. A hajóstársaságok a SOLAS alapján eltérően nyilatkoznak az 

általuk elfogadott tömegeltéréstől (Hollandiában 5%, Belgiumban 3 %, Indiában 300 kg), de általában a bruttó 

konténertömeg 3-5%-ában való eltérést engedélyeznek maximum. 

→ A mérés elvégzésére vonatkozó előírás 

Nem szükséges AEO státusz a VGM mérlegeléshez, csak hitelesített mérleg kell III. pontossági osztállyal. Az AEO státusz 

az új vámtörvény miatt bír jelentőséggel a konténereket kezelő terminálok számára. 

→ Közúti szállításnál a mérési folyamat 

A teljes súlyból le kell vonni a szállítójármű hiteles okmányában szereplő súlyt, valamint az üzemanyagtartályban lévő 

üzemanyag súlyát is. 
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→ Teendő gyűjtő konténerek esetében 

Bonyolultabb a helyzet, mivel itt nem homogén áruról, hanem sok kisebb szállítmányról van szó, melyeket nem 

feltétlenül lehet egyesével lemérni. A gyűjtőszállítmányozó ebben az esetben kiállíthat egy LCL-dokumentumot az áru 

súlyáról és a szállítmányozóktól kapott ellenőrzött súlyigazolások alapján elkészítheti a saját ellenőrzött súlyról szóló 

nyilatkozatát a hajós felé. 

→ A felelősség kérdése súlyeltérés esetén 

A szabályozást illetően a SOLAS-VGM-nek jelenleg nincs sem EU-s, sem hazai jogi szabályozása. Ebből kifolyólag a 

szállítmányozásban résztvevő feleknek a hajós felé sorrendben a következő felelősséget kell vállalniuk: 

1. a fő felelős a hajós felé az, aki a hajóstársaságnál a könyveléskor, vagy B/L kitöltésénél névre szólóan kitölti 

a VGM adatlapot is, mely a B/L vagy könyvelés alapfeltétele. A hajósok által megkövetelt VGM adatlapon 

büntetőjogi felelősség tudatában kell nyilatkozni a konténer tömegéről, név szerint megadva a felelőst, 

elérhetőséggel. 

2. amennyiben a megadott felelős bármilyen egyéb hiteles dokumentum alapján állapította meg az 

össztömeget (pl. mérlegjegy, mérlegelt rakodás, stb.), akkor a felelős polgári peres eljárásban háríthatja 

tovább a felelősséget.  

→ Bírságok és a konténerek ellenőrzése 

Az első és legközvetlenebb szankció a téves vagy nem elég pontos adatszolgáltatás miatt, hogy a hajóstársaság 

megtagadja a konténer felrakodását a tervezett hajóra. Ennek következményeként kell számolni a következő 

hajóindulásig felmerülő esetleges konténerhasználati és kikötői tárolási díjak felmerülésével (hajó lemondási díj, 

kikötői plusz handling, kikötői tárolási díj, esetleg konténer visszahozatalának díja, konténerhasználati díj, stb.), melyek 

ilyen esetekben a megbízót terhelik. Szélsőséges esetben pedig akár bírság kivetésére is sor kerülhet, ennek 

feltételei azonban még nem kerültek kidolgozásra, így a mértékéről egyelőre nincs információ. 

A konténerek tömegét egyelőre az USA-ban biztosan szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogják, de több helyen is erősen 

valószínű a hajózás előtt vagy annak végeztével az ellenőrzés.  

→ Teendő import konténer esetén 

A kikötőbe érkező import konténer esetén nem kell újra lemérni az átrakodni kívánt konténer súlyát, ha az a korábbi 

szakaszokon SOLAS-szal lett szállítva. 
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→ Gyakorlati teendők, tanácsok 

Az adatszolgáltatás minimálisan kötelező tartalma mellett az egyes hajóstársaságok további adatok megadását is 

kötelezővé teszik, valamint opcionálisan kérnek egyéb kiegészítő adatokat is.  

Minimálisan megadandó adatok:  

 konténer össztömege számokban  

 mértékegység  

 az adatszolgáltatás közlésére jogosult személy aláírása vagy teljes nevének nyomtatott formában történő 

feltüntetése  

Ezen túlmenően minden hajóstársaság kötelezően kéri a következő adatokat:  

 a konténer száma  

 a hajótérfoglalás azonosítója (booking number)  

Opcionális adatok lehetnek:  

 berakó kikötő  

 rendeltetési kikötő  

 súlymegállapítás módja  

 a súlymegállapítás végrehajtójának megnevezése  

 súlymegállapítás dátuma 

 úgynevezett ’’súlymegállapítási igazolás’’ (VGM Declaration) csatolása stb. 

Ha a VGM meghatározását saját szervezésben végzik a megbízók, akkor fontos, hogy a hiteles konténer összsúlyt 

legkésőbb a rakodást követő munkanap reggelén (egyes esetekben már a rakodás napján) adják meg a tengeri 

szállítmányozást végző részére.  

A felelősség szabályozásának és egyértelmű rendezésének fontossága és rögzítése nagyon fontos! Az adatközlés 

elmaradása vagy nem valós adatok közlése az adott hajón történő elhajózás meghiúsulásához vezet, jelentős 

többletköltségeket okoz és felveti a személyes felelősség kérdését is. A folyamatos késedelmek vagy helytelen 

adatszolgáltatás problémákat okoz az érintett alvállalkozókkal fennálló üzleti kapcsolatban is, így fontos, hogy a tengeri 

szállítmányozást végző az okmányait megfelelő felelősségi klauzulákkal lássa el.  

Tekintettel arra, hogy nem ismert a VGM deklarálása és az, hogy az ezzel kapcsolatos termináli mérlegelési feladatok 

milyen mértékű zsúfoltságot fognak okozni, fontos, hogy a megbízók a szállítási láncba építsenek be biztonsági 

tartalékot és hajóztassák előbb az árukat legalább a bevezetési időszakban. 

További információkért keressen bennünket bizalommal!  
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