Iktatószám: BP/0805/02392-2/2022.
125/Du/2022. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény
A Duna 1639,4 fkm bal parti szelvényében lévő Dunatár üzemi kikötőben történő fenntartó
mederkotrással és a tevékenységből származó mederanyag egy részének a Duna 1639+000 fkm
térségében történő elhelyezésével kapcsolatos hajózási tevékenységről
Nachricht für die Binnenschifffahrt Nr. 125/Du/2022.
über Baggerarbeiten im Ölhafenbecken (beim Donau-km 1639,4 im linken Ufer)
und über die Leerung des ausgebaggerten Materials in die Donau bei Stromkilometer 1639+000
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 56.§-ában kapott felhatalmazás és Budapest Főváros
Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály BP/0805/02391-2/2022. számú
határozata alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé
A Duna 1639,4 fkm bal parti szelvényében lévő Dunatár üzemi kikötő fenntartási mederkotrásával
kapcsolatos hajózási tevékenységet végeznek 2023. január hó 31. napjáig.


A kotrásból származó mederanyag egy része a Duna 1639+000 fkm térségében, a bal part
melletti vízterületen kerül elhelyezésre/elengedésre.



A munkálatokban résztvevő, valamint az ürítési tevékenységet végző úszóegységek a Hajózási
Szabályzat előírásait megtartva, a hajóforgalom akadályozása nélkül közlekednek.



A munkálatokat naponta 07.00 óra és 16.00 óra között végzik.



A munkálatokban résztvevő úszómunkagép a Hajózási Szabályzat 3.25 cikk 1. a) és b) pontjában előírt
éjszakai és nappali jelzéseket viseli.



A munkálatokban résztvevő úszólétesítmények kizárólag a kijelölt hajóúton kívül dolgoznak.



A kotrási munkák ideje alatt a kikötő használata csak a Dunatár Kft. műszakvezetőjével vagy
diszpécserével előre egyeztetve, munkavégzésen kívüli időszakban történhet (tel.:+36-30-664-3322).
Felhívom a vízijárművek vezetőinek figyelmét, hogy a térségben fokozott körültekintéssel
közlekedjenek.

A hirdetményben foglalt szabályozás betartása, illetve végrehajtása a víziközlekedésben résztvevők részére
az 57/2012. (XI. 22.) NFM rendelettel kihirdetett Hajózási Szabályzat I. részének 1.22 cikkében, valamint II.
részének 1.11 cikkében foglaltak alapján kötelező.
Budapest, dátum a digitális aláírás szerint.

Hamar Attila
osztályvezető
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