FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

DISCLAIMER

Alábbi nyilatkozat hatálya kiterjed a Dr.
Melles Imre főorvos (a továbbiakban: Igazoló)
által kibocsátott valamennyi, tengerész
szolgálati egészségi bizonyítványt elfogadó
személyre,
jogi
személyre,
jogi
személyiséggel nem rendelkező jogalanyra,
hajózási
munkáltatóra
állampolgárságra,
lakcímre vagy székhelyre tekintet nélkül (a
továbbiakban: Igazolást Elfogadók).

The effect of present declaration extends to
all persons, entities, maritime employers
regardless of their citizenship or registered
seat
office
(hereinafter:
Certificate
Accepters) accepting the medical certificates
for service at sea issued by Imre Melles
M.D. (hereinafter: Certifier).

Igazoló kifejezetten kijelenti, hogy az
Igazolást Elfogadó (különösen hajózási
munkáltató) által egyoldalúan meghatározott
egyes protokoll, gyakorlat, nyilatkozat vele
szemben kártérítési, sérelemdíj iránti,
megtérítési vagy egyéb pénzkövetelési
jogalapot nem teremt.
Tekintettel arra, hogy Igazoló orvosi tevékenységét Magyarországon folytatja és az egyes hajózási egészségi alkalmasság igazolásokat is itt állítja ki, valamint arra, hogy Magyarország az International Maritime Organization (IMO) fehér listáján szerepel, Igazoló
tevékenységével összefüggésben magára nézve csak a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit fogadja el kötelező érvényűnek,
felelősségét a vonatkozó magyar jogszabályok
szerint állapíthatja meg a hatáskörrel
rendelkező, illetékes magyar bíróság.

Certifier specifically declares that the
unilateral protocols, practices and statements
by the Certificate Accepters (specifically,
but not limited to maritime employers) do
not constitute any legal ground for claims of
damages, restitution for non-material
violation or other pecuniary claims.
Having regard to the fact that Certifier
performs his professional physician activity
and issues Medical certificates for service at
sea in Hungary, and that Hungary is on the
white list of the International Maritime
Organization (IMO), in relation to his
professional activity, Certifier only accepts
the laws of Hungary as legally binding, and
he may only be held liable according to the
Hungarian legislative acts, before the
competent Court having jurisdiction in
Hungary.

Certifier is entitled to certify medical fitness
for service at sea by meeting the
Igazoló a hajózási egészségi alkalmasság requirements set out in the 21 GKMigazolására jogosultságot a 21/2002. GKM- ESzCsM Decree of 2002 of Hungary.
ESzCsM rendeletnek foglalt feltételeknek
megfelelve szerzett.
Certifier performs his activity in accordance
with the conditions laid out in 21 GKMIgazoló a 21/2002. GKM-ESzCsM rende- ESzCsM Decree of 2002 effective as of now
letnek megfelelve folytatja tevékenységét, az and of 1 January 2015, and he issues
egyes hajózási egészségi alkalmasság Medical certificates for service at sea by
igazolásokat ennek a rendeletnek megfelelve complying with the specific rules therein.
állítja ki.
Certifier hereby limits his liability to the
Igazoló ezennel felelősségét a fenti jogi extent that he is only obliged to perform his
szabályozásban
foglalt
hatályos activities in compliance with the effective
rendelkezéseknek, valamint a vonatkozó legal provisions as above as well as the
szakmai előírásoknak a betartására korlátozza. relevant professional standards.
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