Iktatószám: BP/0805/00906-3/2022.
41/Du/2022. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény
Hajózási zárlattal járó vízi ünnepségek Mohács térségében
(1450,000 – 1446,000 fkm)
Nachricht für Binnenschifffahrt Nr. 41/Du/2022.
über einen Wasserfest bei Mohács zwischen Donau-km 1450,000 – 1446,000
(Zeitweise mit Schifffahrtssperre)

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 56.§-ában kapott felhatalmazás, a Dunai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság 01322-194/9-7/2022. vizir. számú engedélye, valamint Budapest Főváros
Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály BP/0805/00907-3/2022. számú
határozata alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

A Duna mohácsi szakaszán a Nepomuki Szent János ünnepségek keretében az alábbi vízi rendezvények
kerülnek megrendezésre.
I.
„Jánoskázás” (csónakfelvonulás) és tűzijáték:
a Duna 1448,500 – 1446,000 fkm közötti szakaszán
2022. május 21. napján
21.00 órától 22.00 óráig
teljes hajózási zárlat elrendelése mellett.
Bootsparade und Feuerwerk
zwischen Donau-Km: 1448,500 – 1446,000
am 21/05/2022.
mit Schifffahrtssperre
vom 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr


Az áthaladási tilalmat az érintett szakasz végpontjain, a hajóút középvonalában elhelyezett – a Hajózási
Szabályzat szerinti A. 1 (Áthaladni tilos) jelzésekkel jelölik meg.



A hajózási zárlat alól mentesülnek a rendezvényben részt vevő (beleértve a mohácsi komp is), a
hatósági és mentőhajók.



A tűzijáték által érintett területen lévő kikötőkben az illetékes hajózási hatóság által jóváhagyott, ill. a
kikötőrendben meghatározott számú hajó tartózkodhat. A zárlat ideje alatt a kikötőkben tartózkodó
hajók semmilyen manővert nem végezhetnek (el nem indulhatnak, át nem állhatnak stb.).
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II.
Sétakompozás:
a Duna 1450,000 – 1446,000 fkm közti szakaszán,
2022. május 21. napján délután
a hajózás korlátozása nélkül.
A rendezvény során a Hajózási Szabályzat általános rendelkezései érvényesek.
A rendezvényt a hajóforgalom zavarása nélkül bonyolítják le.

Promenadenfahrt mit der Fähre
zwischen Donau-km:
1450,000 – 1446,000

Ohne Beschränkung der Schifffahrt

Nachmittag am 21/05/2022.

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

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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