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103/Du/2022. számú Hajósoknak szóló hirdetmény   

A 2022. október hó 01. napján megrendezésre kerülő evezős és sárkányhajó-regattával 

 kapcsolatban elrendelt hajózási korlátozásokról 

Nachricht für die Binnenschifffahrt Nr. 103/Du/2022. 

Beschränkungen wegen einer Ruderboot- und Drachenschiff-Regatta am 01. Oktober 2022. 

 

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

Rendőrkapitányság 01322-194/77-3/2022. vizir. számú engedélye és Budapest Főváros Kormányhivatala 

Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály BP/0805/1774-3/2022. számú határozata alapján az alábbi 

hirdetményt teszem közzé: 

A Duna 1648,75 – 1644,50 fkm közötti szakaszán 2022. október hó 01. napján megrendezésre kerülő 

evezős és sárkányhajó-regatta idejére az alábbi korlátozások kerülnek bevezetésre. 

I. 

Teljes hajózási zárlatot és tartózkodási tilalmat rendelek el az alábbiak szerint: 

a) A 80 méternél hosszabb személyhajók, a hajókaravánok és önjáró áruszállító hajók részére: 

A Duna 1652,000 fkm és 1642,700 fkm közötti szakaszán 

2022. október hó 01. napján 13.00 órától – 18.00 óráig; 

A hajózási zárlat területén lévő úszóműves kikötőket használni szándékozó, 80 méternél hosszabb 

személyhajók a rendezvény futamai között a zárlati területen a vízirendészettel egyeztetve 

áthaladhatnak. 

b) A 80 méternél kisebb testhosszúságú személyhajók részére:  

A Duna 1648,750 fkm és 1644,500 fkm közötti szakaszán 

2022. október hó 01. napján 13.50 órától – 18.00 óráig; 

A hajózási zárlat területén lévő úszóműves kikötőket használni szándékozó hajók – különös 

tekintettel a menetrendi hajókra – a rendezvény futamai között a 10-es vagy a 22-es URH csatornán 

a Navinfo Rádión keresztül, illetve a vízirendészettel közvetlenül egyeztetve a biztonságosnak 

tekintett időszakokban a zárlati területen áthaladhatnak, illetve onnan be- és kihajózhatnak.  

c) A sport- és kedvtelési célú kishajók, valamint a nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi 

járművek részére: 

A Duna 1648,750 fkm és 1644,500 fkm közötti szakaszán 

2022. október hó 01. napján 13.50 órától – 18.00 óráig; 

II. 

A Hajózási zárlat határait a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajói biztosítják. 

III. 

A hajózási zárlat alól mentesülnek a rendezvényben részt vevő, a folyamfelügyeleti- és mentőhajók, valamint 

a tűzoltósági vízi járművek. 
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IV. 

A tartózkodási tilalommal kapcsolatos rendelkezések:  

 A személyhajók veszteglése a Duna 1648,75 (Margit híd) és az 1644,5 fkm között lévő úszóműves 

kikötőkben a kikötőrendben meghatározott számban történhet. 

 A tartózkodási tilalom alól mentesülő hajók a zárlat ideje alatt semmilyen helyváltoztatási manővert 

nem végezhetnek (el nem indulhatnak, egyik helyről a másikra át nem állhatnak stb.).  

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

Budapest, dátum a digitális aláírás szerint. 

Hamar Attila 

osztályvezető 

helyett 

Zsoldos János 

kormánytisztviselő 

 

An die Donau, zwischen Donau-km 1648,75 fkm és 1644,5 ist   eine Ruderboot- und Drachenschiff-

Regatta am 01. Oktober 2022. veranstaltet. 

Eine Schifffahrtssperre ist verodnet: 

Für Fahrgastschiffe mit Länge > 80 m, Verbände und Gütermotorschiffe:  

- Zwischen Donau-km 1652,00 – 1642,70 am 01/10/2022. vom 13.00 bis 18.00 Uhr. 

- Die Personenschiffe, die die in der Sperrstrecke liegende Häfen mit schwimmenden Anlagen 

benutzen beabsichtigen, können zwischen den Läufen des Bootsrennens – mit der 

Schifffahrtspolizei Einklang gebracht (auf der UKW-Kanal 10, oder über Radio Navinfo auf der 

UKW-Kanal 22) – durch-, ein- und ausfahren. 

Für Fahrtgastschiffe mit Länge < 80 m: 

- Zwischen Donau-km 1648,75 – 1644,50 am 01/10/2022. vom 13.50 bis 18.00 Uhr, 

- Die Schiffe, die die in der Sperrstrecke liegende Häfen mit schwimmenden Anlagen benutzen 

beabsichtigen, können zwischen den Läufen des Bootsrennens – mit der Schifffahrtspolizei 

Einklang gebracht (auf der UKW-Kanal 10, oder über Radio Navinfo auf der UKW-Kanal 22) – 

durch-, ein- und ausfahren. 

Für Sport- und Freizeit-Kleinschiffe, sowie Wasserfahrzeige ohne Aufzeichnungspflicht: 

- Zwischen Donau-km 1648,75 – 1644,50 am 01/10/2022. vom 13.50 bis 18.00 Uhr. 

Weitere Details: 

- Die Schifffahrtssperre gilt nicht für die in der Veranstaltung teilnehmenden Schiffe, für die Polizei-, 

Rettungs- und Feuerwehr-Dienstbooten. 

- Das Liegeverbot gilt nicht: in den Häfen mit Schwimmanlagen zwischen Donau-km 1648,75 – 

1644,5. Die Zahl der anlegenden Schiffe kann höchstens so viel sein, wie das in der  

Hafenordnung gestattet ist. 

- Während der Sperre dürfen die – in der Sperrstrecke anlegende – Schiffe nicht manövrieren.  

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. 


		2022-09-16T15:44:43+0200
	SD-DSS Signature id-ac9576220c999f2f90c05bd7fa424aef




