Iktatószám: BP/0805/02408-2/2022.
126/Du/2022. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény
A Lánchídnál, az eredeti rendnek megfelelően kerül a hajóút visszahelyezésre. A jelzések
visszahelyezésének idejére hajózási zárlat került elrendelésre
Nachricht für die Binnenschifffahrt Nr. 126/Du/2022.
bei der Kettenbrücke wird der Fahrrinne zurückgesetzt mit Schifffahrtssperre

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 56.§-ában kapott felhatalmazás és Budapest Főváros Kormányhivatala
Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály BP/0805/02407-2/2022. határozata alapján az alábbi hirdetményt
teszem közzé:

A Lánchíd rekonstrukciós munkálataival összefüggő roncskiemelés és lőszermentesítési feladatok,
illetve a bal parti mederpilléreken a konzolok elhelyezése befejeződött. További munkavégzés 2023.
év I. negyedévben várható, ezért a híd hajózási jelzései az eredeti rendnek megfelelően kerülnek
visszahelyezésre.
A hajóút visszahelyezés idejére, a munkálatok miatt
2022. december hó 1. napján 07.00 óra és 15.00 óra között
teljes hajózási zárlat került elrendelésre.
A zárlat a Duna 1647+200 fkm és a 1646+800 fkm közötti szakaszára terjed ki.
A hajózási zárlat alól mentesülnek a folyamfelügyeleti hajók, a mentő, a tűzoltósági és a vízi
munkavégzésben résztvevő vízi járművek, illetve a budapesti személyhajókat kiszolgáló "ÁGNES";
"KLÁRA" és "TERSUS" nevű ellátó hajók, amíg a zárlati terület egyéb körülményei a közlekedésüket a
víziközlekedés biztonságának sérelme nélkül lehetővé teszik (a munkavégzés felelős műszaki vezetőjével
folytatott egyeztetést követően). Az áruszállító hajók és kötelékek a Duna 1652 fkm fölötti és az 1642
fkm alatti kijelölt veszteglőhelyeken várakozhatnak.
Felhívom a vízi járművek vezetőinek figyelmét, hogy a fenti térségben fokozott körültekintéssel
közlekedjenek.
Jelen hirdetmény hatálybalépésével – 2022. december 01. napján 07.00 órakor - a 99/Du/2022; a
120/Du/2022; és a 117/Du/2022. számú hirdetmények visszavonásra kerülnek.
Schifffahrtsbehinderungen
Wegen Zurücksetzen der ursprüngliche Verkehrsordnung der Ketten-Brücke zwischen Donaukilometer
1647+200 und 1646+800 am 1. Dezember 2022. von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr volle Schifffahrtsperre
verordnet.
Die Schiffsführer der Wasserfahrzeuge werden aufgerufen, in der Umgebung der Brücke vorsichtig
zu verkehren!
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.
Budapest, dátum digitális aláírás szerint
Hamar Attila
osztályvezető
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