Iktatószám: BP/0805/00905-3/2022.
43/Du/2022. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény
Hajózási zárlattal járó evezős felvonulás (úszó kísérése) vízi rendezvény a Duna budapesti szakaszán
– az 1656,0 fkm és 1639,0 fkm között.
(über eine Veranstaltung mit Schifffahrtssperre an der Donau in Budapest, zwischen Donau-km 1656,0 und
1639,0)
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 56.§-ában kapott felhatalmazás, valamint a Dunai Vízirendészeti Kapitányság 01322194/17-4/2022. vizir. számú engedélye és Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály
BP/0805/00912-3/2022. számú határozata alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

A Duna 1656,0 fkm (Római part) és az 1639,0 fkm között rendezendő kajak-kenu felvonulás (mely egy úszó
személyt kísér) miatt 2022. május hó 14. napján 10.00 óra és 13.00 óra között a Duna 1656,0 – 1639,0
fkm közötti szakaszán az alábbi korlátozások kerülnek bevezetésre:
1.

Teljes hajózási zárlat:
a völgymenő hajókaravánok és önjáró áruszállító hajók részére:

-

a Duna folyam 1656,0 – 1641,0 fkm között 2022. május hó 14. napján 10.00 órától 12.00 óráig;
a 80 méternél hosszabb völgymenő személyhajók részére:

-

a Margitsziget melletti Budai Duna-ágban (1651,55 – 1648,75 fkm)
2022. május hó 14. napján 11.00 órától 11.45 óráig;
2.

Változó helyszínű, gördülő zárlat:
a Duna 1656,000 és 1639,0 fkm között
2022. május hó 14. napján 10.00 órától 13.00 óráig


Az evezős vízi járművekből álló konvoj legfeljebb 1000 méter hosszú lehet és gördülő hajózási
zárlat alkalmazásával halad a Duna 1656,0 fkm és 1639,0 fkm között (az 1651,55 – 1648,75 fkm
között a Budai ágban). Az úszóegységek számától függően a legrövidebb, a biztonságos
közlekedést elősegítő alakzatban közlekednek.



A konvoj a jobb parttól számítva legfeljebb 60 méter, illetve az úszóműves kikötőktől
legalább 30 m távolságot tartva, de legfeljebb 90 méter széles vízterületen közlekedhet.



A vízi felvonulás ideje alatt a vízi járművek kötelesek a konvoj előtt 1000 méter, utána és mellette
legalább 100 méter távolságot hagyva az evezős konvoj elhaladásának idejére a parthoz
legközelebb húzódni. A konvoj elindulását be kell jelenteni a NAVINFO Rádiónak, továbbá az
aktuális helyzetet a VHF 10-es csatornán folyamatosan közlik.

3.

A konvojnak az 1648,750 fkm (Margithíd) és 1647,000 fkm (Erzsébet híd) közötti szakaszon
áthaladásának ideje alatt a hajók a Lánchíd jobb parti nyílását nem használhatják.

4.

Kíméletes hajózás:
A Duna 1656,0 fkm és az 1639,0 fkm között 2022. május hó 14. napján 10.00 órától 13.00 óráig
kíméleti hajózást rendelek el, az alábbiak szerint:
a)

A hajók kötelesek a rendezvényben részt vevő evezősöktől a 2. pont szerinti 100 méter távolságot
tartani.

b)

A rendezvényben részt vevő evezősök elhaladásakor a mellettük vagy előttük haladó vízi járművek
kötelesek sebességüket a kormányképességük megőrzésének határáig, illetve a minél kisebb
hullám keltéséig csökkenteni.
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5.

A Duna folyam 1656,0 fkm és 1639,0 fkm között lévő kikötőkben a hajózási hatóság által jóváhagyott,
ill. a kikötőrendben meghatározott számú nagyhajó tartózkodhat, melyek az evezősök
elhaladásának ideje alatt semmilyen manővert nem végezhetnek (el nem indulhatnak, át nem állhatnak
stb.)

6.

Az 1641 – 1639 fkm között a konvoj elhaladása és partra érkezése alatt a felvezető hajó a
Szabadkikötőből és a lekötőkről völgymenetben kihajózó, illetve induló hajókkal a biztonságos
elhaladást egyezteti. Ezek a hajók a konvojtól legalább 100 méter távolságot tartva haladhatnak el.

7.

A hajózási zárlat alól mentesülnek a folyamfelügyeleti hajók, a mentő, a tűzoltósági és a vízi
rendezvényben résztvevő vízi járművek.

An der Donau, zwischen Donau-km 1656,0 – 1639,0 wird einen Kajak-Kanu-Umzug (der eine
schwimmende Person begleitet) am 14. Mai 2022. von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr veranstaltet.
Schifffahrtssperre
für die talfahrende Verbände und Gütermotorschiffe:
zwischen Donau-km 1656,0 - 1641,0 am 14. Mai 2022. von 10.00 bis 12.00 Uhr;
für die talfahrenden Fahrgastschiffe, die mehr als 80 m Länge haben
im Budaer Donau-Arm (Donau-km 1651,55 – 1648,75) am 14. Mai 2022. von 11.00 bis 11.45 Uhr;
A.

Rollende Sperre:
Zwischen Donau km 1656,0 – 1639,0 am 14. Mai 2022. vom 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr.




B.

Der Konvoi ist höchstens 1000 m lang und fährt neben dem rechten Ufer an einer max. 60 m (bei
den Häfen mit Schwimmanlage – 90 m) breite Wasserfläche. Abhängig vom Zahl der
Ruderfahrzeugen hat der Konvoi die kleinstmögliche Lange.
Alle Teilnehmer in der Schifffahrt müssen einen Abstand halten (neben und hinten dem Konvoi
mindestens 100 m, vor dem Konvoi 1000 m). Die Position des talfahrenden Konvois wird an die
Funkkanal VHF 10 mitgeteilt.

Schonende Schifffahrt
Zwischen Donau km 1656,000 – 1639,0 am 14. Mai 2022. vom 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr.
1. Alle Teilnehmer der Schifffahrt müssen vom Konvoi mindestens 100 m Abstand halten (nach Gemäß
Punkt B).
2. Die Schiffe müssen neben und vor dem Konvoi ihre Geschwindigkeit bis zur Erhaltung der
Steuerungsfähigkeit reduzieren.
3. Während der Durchfahrt des Konvois an der Strecke Donau-km 1648,750 – 1647,000 ist die rechte
Brückenöffnung der Kettenbrücke für die Schiffe nicht nutzbar.

Weitere Details:
1.

Die Schifffahrtssperre gilt nicht für die Polizei-, Rettungs- und Feuerwehr-Dienstboote, bzw. für die
Boote, die in der Veranstaltung teilnehmen.

2.

In den Häfen mit Schwimmanlagen (zwischen Donau-km 1656,00 – 1639,0) dürfen die Schiffe während
des Vorbeigehens des Konvois nicht manövrieren.

3.

Die Schiffe, die aus Freihafen Csepel und von den Liegestellen zwischen km 1641 – 1639 abfahren,
können absprechend mit dem Konvoi mindestens 100 weit an der Strecke durchfahren
Felhívom a vízi járművek vezetőinek figyelmét, hogy a térségben fokozott körültekintéssel közlekedjenek.
Die Schiffsführer der Wasserfahrzeuge sind aufgerufen, in der Umgebung der Veranstaltung
(bzw. des Konvois) 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 a digitális aláírás szerint.
Hamar Attila
osztályvezető
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