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111/Du/2022. számú Hajósoknak szóló hirdetmény 

Búvármunkákkal kapcsolatos hajózási tevékenységről a Duna 1649+626 fkm és 1649+580 fkm közötti 
szakaszán, a Margitsziget melletti budai ágban. 

Nachricht für die Binnenschifffahrt Nr. 111/Du/2022. 

über Taucherarbeiten zwischen Donau km 1649+626 und 1649+580, in dem Budaer Donau-Arm. 

 

A víziközlekedésről szóló 2000. évi 42. törvény 56.§-ában kapott felhatalmazás- és Budapest Főváros 

Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály BP/0805/02237-2/2022. számú 

határozata alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: 

A Duna Margitsziget melletti budai ágának 1649+626 fkm és 1649+580 fkm közötti szakaszán lévő 

szennyvízbevezető csövek állapotfelmérésével kapcsolatos búvármunkákat végeznek várhatóan 

2022. október 12. napján 08.00 órától 18.00 óráig.  

(Kedvezőtlen időjárás esetén tartaléknap 2022. október 19.) 

1. A szennyvízbevezető csövek búvártechnológiával történő felmérésével és vizsgálatával kapcsolatos 

munkálatokat végeznek a Duna Margitsziget melletti budai ágának 1649+626 fkm és 1649+580 fkm 

közötti szakaszán, a jobb part mellett. 

2. A munkálatok idejére a Duna budai ágának 1649+680 fkm szelvényében egy vörös úszót helyeznek 

ki. A rendelkezésre álló hajóút szélessége 60 méter, a munkálatokkal érintett szakasz kitűzését a 

mellékletben található térképlap tartalmazza.  

3. A munkálatok idejére a Duna budai ágának 1649+500 fkm és 1649+700 fkm közötti 

szakaszára a hajók részére találkozási és előzési tilalom került elrendelésre. 

4.  A munkavégzés területén, annak időtartama alatt úszólétesítmények közlekedése és veszteglése – 

a munkavégzésben résztvevő úszólétesítményeket kivételével – tilos. A búvármerülések ideje alatt 

a tevékenységben résztvevő hajó viselheti a Hajózási Szabályzat I. rész 3.28 és 3.36 cikkeiben 

előírt jelzéseket.  

5. A munkavégzés napkeltétől napnyugtáig, kizárólag jó látási viszonyok mellett történik. 

6. A VHF 10-es rádiócsatornán a munkavégzés ideje alatt állandó figyelő szolgálatot tartanak. 

Felhívom a vízijárművek vezetőinek figyelmét, hogy a térségben fokozott körültekintéssel 

közlekedjenek. 

 

  

Taucherarbeiten   zwischen Donau 

km 1649+626 und 1649+580, in dem 

Budaer Donauarm, am 12/10/2022. 

Ersatztag: 19/10/2022. 
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Am 12. Oktober 2022. (Ersatztag bei ungünstigem Wetter: 19.10.2022.) werden Taucherarbeiten 

zwischen Donau km 1649+626 und 1649+580, in dem Budaer Donau-Arm, in Zusammenhang mit der 

Zustandsuntersuchung eines Abwasserrohres durchgeführt. 

1. Die Untersuchung des Abwasserrohres durch Tauchertechnologie erfolgt zwischen Donau km 

1649+626 und 1649+580, in dem Budaer Donau-Arm, neben dem rechten Ufer. 

2. Bei km 1649+680 wird eine rote Boje ausgelegt. Die Breite des Fahrwassers ist 60 m, die 

Schifffahrtszeichen sind auf der beigelegten Karte zu sehen. 

3. Während der Arbeiten wird für die Schiffe in dem Budaer Donau-Arm zwischen km 1649+500 und 

1649+700 Begegnungs- und Überholverbot verordnet. 

4. Während der Taucherarbeiten dürfen die schwimmenden Anlagen auf dem Arbeitsgebiet nicht 

verkehren oder anlegen, ausgenommen die an der Arbeit teilnehmenden Fahrzeuge. 

5. Das an der Tätigkeit teilnehmende Schiff darf laut Schifffahrtsverordnung 3.28 § und 3.36 § mit den 

entsprechenden Schifffahrtszeichen gekennzeichnet werden. 

6. Die Arbeiten erfolgen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, bei guter Sicht. Eine durchgehende 

Wachdienst ist via Funkkanal VHF 10 erreichbar. 

Die Schiffsführer der Wasserfahrzeuge werden aufgerufen, im Arbeitsbereich vorsichtig zu 

verkehren! 

Melléklet a 111/Du/2022 számú Hajósoknak szóló hirdetményhez: 

 

 
  

 

Budapest, dátum 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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