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89/Du/2022. számú Hajósoknak szóló hirdetmény 

Búvármunkákkal kapcsolatos hajózási tevékenységről a Duna 1636+300 fkm bal parti térségében 

Nachricht für die Binnenschifffahrt Nr. 89/Du/2022. 

über Taucherarbeiten beim Donau-km 1636+300, neben dem linken Ufer 

 

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

Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály BP/0805/01903-4/2022. számú határozata alapján az alábbi 

hirdetményt teszem közzé: 

 

Meder alatti ivóvízvezeték vizsgálatával, állapot felmérésével és javításával kapcsolatos, 

búvármunkával járó hajózási tevékenységet végeznek 

a Duna 1636+300 fkm térségében, a kijelölt hajóúton kívül, a bal part melletti, legfeljebb 30 méter 

széles és 150 méter hosszú vízterületen 

2022. szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakban. 

 A búvármerülést a bal partban a kijelölt hajóúton kívül, kizárólag hajóforgalomtól mentes időben végzik. 

A munkálatokat végző hajó a búvármerülések ideje alatt a Hajózási Szabályzat I. rész 3.36 cikk szerinti 

„A” jelű kódlobogót viseli, valamint viselheti a HSZ I. Rész 3.28 cikk szerinti kiegészítő jelzést („éjszaka 

és nappal egy minden oldalról látható gyors villogó közepesen erős vagy szokásos sárga fényt”). 

 A munkavégzés ideje alatt a VHF 10-es és 16-os rádiócsatornákon állandó figyelő szolgálatot tartanak. 

 A munkavégzés napkeltétől napnyugtáig, kizárólag jó látási viszonyok között történik. Munkaidőn kívül 

az úszóegységek a part mellé állnak.  

Felhívom a vízijárművek vezetőinek figyelmét, hogy a térségben fokozott körültekintéssel 

közlekedjenek. 

 

 

Budapest, Dátum digitális aláírás szerint. 

 

Hamar Attila 

osztályvezető 

Taucherarbeiten 

bei Donau km 1636+300, 

neben dem rechten Ufer 

voraussichtlich bis 30/09/2022. 

          

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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