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003/Du/2023. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény 

A Duna 1637+700 fkm és az 1637+900 fkm szelvények között levő hajóút szűkület miatt elrendelt 

korlátozásokról 

Nachricht für die Binnenschifffahrt Nr. 003/Du/2023. 

über Beschränkungen wegen begrenzte Fahrrinne Breite beim Donau-km 1637+700 bis 1637+900 Donau-

km. 

 

 

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 56.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Hatóság 

jogelődje által meghozott KUHF/2565/1/2009. számú döntés óta fennálló változatlan hajóút paraméterek 

alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: 

 
A Duna 1637+800 fkm szelvényében, korábban a hajóútban történt hajó felakadás miatt elrendelt 

korlátozások továbbra is érvényben vannak. 

Budapesti vízmércén mért 260 cm-es vízállás alatt: 

A Duna 1637+700 és az 1637+900 fkm között a szabad hajóút szélesség 50 méter. 

A Duna 1636+800 és az 1638+800 fkm közötti szakaszon legfeljebb 140 x 25 méter méretű hajókötelékek 

haladhatnak át, maximum 2 db. bárkával.  

A szakaszon találkozni és előzni tilos. 

 

(Unterhalb Pegel Budepest +260 cm die Fahrrinne breite ist 50 m. Zwischen Donau km 1636+800 – 

1638+800 der Höchste Verband Abmessung ist 140 x 25 meter, und mit Maximum 2 Schubleiter. Allgemein 

Begegnungs-, und Überhol Verbot.) 

Budapesti vízmércén mért 260 cm-es vízállás felett: 

A Duna 1637+700 és az 1637+900 fkm között a szabad hajóút szélesség 80 méter, de a zöld úszó mellett - 

a hajóútban - a vízmélység 30 méter szélességben Budapest +0 cm. 

Ezen időszakban a karaván méret meghatározása a Duna 1708 – 1433 fkm szakaszának kiegészítő 

közlekedési rendjéről szóló 035/Du/2022 számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény előírásai érvényesek. 

A szakaszon találkozni és előzni tilos. 

(Oberhalb Pegel Budepest +260 cm (Zwischen Donau km 1637+700 – 1637+900) die Fahrrinne breite ist 

80 m, aber 30 m ab die grüne Tonne die Wassertiefe ist Budepest +0 cm. In diesem Zeitraum gilt die 

035/Du/2022 Nachrichten für die Binnenschifffahrt. Allgemein Begegnungs-, und Überhol Verbot.) 

Felhívom a vízi járművek vezetőinek figyelmét, hogy a térségben fokozott körültekintéssel 

közlekedjenek. Jelen hirdetmény visszavonásig érvényes. 

Budapest, Dátum a digitális aláírás szerint 

Hamar Attila 

osztályvezető 

A hirdetményben foglalt szabályozás betartása, illetve végrehajtása a víziközlekedésben résztvevők részére 

az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel kihirdetett Hajózási Szabályzat I. részének 1.22 cikkében, valamint II. 

részének 1.11 cikkében foglaltak alapján kötelező. 
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