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Bevezetés

Az ISD Portolan Kft. megbízásából a Metaduo Kft. készítette el a dunaújvárosi kikötő
fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt, amelynek tárgya egy daruzott, fedett
raktárbázis létesíthetőségének vizsgálata a dunaújvárosi ISD Portolan Kft. által üzemeltetett,
az ISD Dunaferr Zrt. által birtokolt kikötő területén.

A fejlesztés célja minőségileg jobb szolgáltatás nyújtása és raktárterület létesítése. Az áruk
védelme az időjárási hatásoktól, a megnövekedett minőségi igények kiszolgálása, az
időjárástól független árurakodás, a növekvő nemzetközi elvárások kiszolgálása, a fejlesztés
által kapacitás hatékonyabb kihasználása lehetségessé válik egy fedett (Duna fölé kinyúló)
árurakodó és a hozzá tartozó daruzott raktárak megépítésével. A raktárterületek, mint külső
raktárral tud gazdálkodni az ISD DUNAFERR Zrt.

A fedett áruberakó és daruzott raktár méretére vonatkozóan a Megbízói elvárás egy körülbelül
6000 négyzetméter alapterületű raktár és ehhez kapcsolódó fedett berakó (körülbelül 3150
négyzetméter) telepítése volt. A koncepcióterv kidolgozása során történt egyeztetések alapján
ebből legalább 3000 m2-nek kell lennie a hasznos raktárterületnek. Az épület fennmaradó
területének nagy részét elfoglalja a rakodáshoz szükséges utak és vasutak helyigénye. A fedett
berakónak 20 méter hosszan ki kell nyúlni a kikötői öböl fölé.

Jelen dolgozatban a megvalósíthatósági tanulmány legfontosabb részeit és azoknak vízépítési
vonatkozásait szeretném bemutatni.

Alapadatok

Kikötő adatai:

 Teljes szárazföldi terület: 52.023 m²

 A kikötő által használt vízfelület:
381.709 m²

 Medencék száma: 1 db

 Rakpart hossza:563 m

 Uszályállás: 6 db, egyenként ~96 m
hosszúak

A Kikötői medence adatai:

 üzemi vízmélysége: 2,5 m



 szélessége: 150 m

 hosszúsága: 1600 m

 a bejárati csatorna szélessége: 25 m

 a vízmérce "0" pont magassága: 90,28
mBf

Kikötő kapacitása

A kikötői forgalom tájékoztató adatai szerint 2013 évben: 1,4 millió tonna (ki- és berakodott)
a rakodott anyagmennyiség. A jelenlegi kikötő kapacitást 3,2 millió tonnára becsülik. A
rakodott áruk döntő része: 800 000 tonna szén, 300 000 tonna acélféleség (melegen- és
hidegen hengerelt áruk, acéltáblák, horganyzott termékek), 130 000 tonna koksz. A maradék
hányad az alábbi árukból tevődik össze: műtrágya és mezőgazdasági termékek (búza,
kukorica, glutén stb.)

A kikötő vízi forgalmának nagyságrendje 2013-ban: 1182 db áruszállító hajó.

A kikötő története

A kikötő a Duna 1579 fkm szelvényében a Szalki-szigeten épült, a természet által adott
szűkbejáratú öbölnek (holtágnak) kikötőmedenceként való felhasználásával. Az öböl a sziget
és a folyó jobb partja között helyezkedik el. Az öböl bejárata a vízfolyásirány szerint alulról
van. A függőleges rakpartot a kikötőmedence Szalki-sziget felé eső részére a kikötő
bejáratától 900 m távolságra helyezték el.

A kikötő üzemi kikötőnek készült, a Dunai Vasmű kizárólagos használatára, ömlesztett illetve
kész és félkész tömegáru forgalom lebonyolítására.

A medencés kikötőt az erősen feliszapolódott pentelei holt Duna-ágba telepítették. A kotrási
és feltöltési munkákat két ütemben tervezték és kivitelezték. Az I. ütemben a kikötő bejárati
csatornájának kotrási-feltöltési munkái készültek el, amely a kikötő 0+750 szelvényétől az
1+900 szelvényig terjedt. A II. ütemben a kikötőmedence kotrási és feltöltési munkáit
végezték el, amely a 0-161 szelvénytől a 0+750 szelvényig tartott.

A kikötő területének eredeti terepszintje 95,00-97,00 mAf. között változott, melyet a
99,50 mAf. magasságra töltöttek fel. A feltöltésre kijelölt területet elválasztó gátakkal vették
körül, a feltöltést hidromechanizációs eljárással hajtották végre.

A függőleges partfal mögötti iszapmentes homokos kavics talajanyagot a mélyebb merítésű
Hungária kotró töltötte fel, hogy megfelelő állékonyságúak lehessenek az e térségben épülő
darupályák, vasúti alépítmények és a függőleges partfal is.

A kikötő függőleges süllyesztett szekrényes partfala a -4,82 és +557,67 szelvények között
562,49 m hosszban épült meg. Összesen 51 db 10 méteres és 2 db 22,69 m hosszú falrészből
áll. A kikötőmedence fenékszintje 88,20 mAf., a partfal teteje 99,50 mAf., tehát a fal szabad
magassága 11,30 m. A fal alapsíkja 2,5 m mélyen van a medence fenékszintje alatt, s így a fal
teljes magassága 13,80 m. A fal alsó része vasbeton szekrényből áll, amelyekre a felső rész
vasbeton falként épült rá. Egy-egy szekrény 10,0 x 10,0 m alapterületű, 10,10 m magas, mely



két kereszt és egy hosszirányú osztófallal készült el. A felmenő falak vastagságai 20-28 cm
között változnak.

A vasbeton szekrényeket – tekintettel a 10,10 m-es magasságra – öt részben építették meg. A
szekrények 4,00 magas alsó részét előregyártva készítették el.

Mielőtt a szekrényeket a helyükre úsztatták volna, egy 11,30 m fenékszélességű vezérárkot
kotortak, amelyben a szekrények alá 1 m vastagságban kiegyenlítő réteget helyeztek el (50 cm
kőterítés vegyes terméskőből, 30 cm homokos kavics, 20 cm útépítési zúzottkő). Az építés
során jelentkező nehézségek miatt a kivitelező nem tudta a szekrények ültetésével követni a
kiegyenlítő réteg elhelyezését, így a kiegyenlítő réteg tetejére több-kevesebb iszapréteg
rakódott.

A szekrényeket a végleges helyükön 4 építési munkaszakaszban (3 x 1,40 m-es és 1 x 1,52 m-
es falmagassággal) építették meg.

Kikötői partfal szekrénye



Kikötői partfal építése vasbeton szekrényekből

Építés ideje alatti elcsúszás

A partfal mögötti feltöltési munkák túlzott ütemű végzése, a konszolidáció betartása nélkül
nagy terhelést adott a partfalnak, ami 1952. augusztus 17-én a 40-53. szekrények elcsúszását
idézte elő (vízszintes elmozdulás: 5,83 m, függőleges elmozdulás: 62 cm). Az V. hajóállás a
36-45, a VI. hajóállás a 45-52 szekrények közé esik.

A helyreállítási munka a szekrények előtti és mögötti kavicsanyag, valamint a szekrényekbe
töltött homokos kavicsanyag kitermelésével, a szekrények felső részének bontásával
kezdődött meg. Utána a talpárkot újból kikotorták, új kiegyenlítő réteget helyeztek el, majd a
szekrényeket a terv szerinti helyre ültették. A helyreállítási munka a szekrények
felbetonozásával, a hátulsó megtámasztó kőhányás, kőrakat rétegek elkészítésével fejeződött
be.

1954-es dunai árvíz

Az 1954. július 20-án kialakult 97,64 mAf. szintű dunai nagy víz tömörítő hatással volt a
háttöltésre és a felső rakpart szintjének általános süllyedését okozta. A gyors apadás
következtében az elmozdulás során a szekrények közötti megnyílt hézagokon keresztül
feltöltési anyag szívódott ki a kikötőmedencébe a partfal elé, ahol szabályos kúpok
formájában helyezkedett el. Az anyag kimosódása következtében a partfal mögötti részen
roskadások voltak észlelhetők. Ennek megakadályozására a szekrények közötti hézagokat
bentonittal, ill. cementtel injektálták ki.

Ércrakodó túlterhelése



1957 nyarán az ércrakodó teljes 254 m hosszán, valamint a nyílt darabáru-rakodó területén, a
Vasműbe való vasúti szállítási zavarok miatt a megengedettnél lényegesen nagyobb
mennyiségű ércet tároltak.

A nagymértékben túlterhelt partfalszekrények 1957. júliusában a nyílt darabáru rakodó
szakaszán, augusztusban pedig az érctároló szakaszán megmozdultak. A kellő tehermentesítés
hatására a mozgások megszűntek. A rakparton előállt deformációk, amelyek a partfal élén
voltak mérhetők, azonban megmaradtak. A legnagyobb vízszintes elmozdulás a partfal +350
szelvényében volt, ennek értéke 63 cm. A felmérési eredmények szerint a rakpart felső szintje
áltagosan 20 cm-t süllyedt. A mélypont a max. vízszintes elmozdulás helyén van, ennek
értéke 90-100 cm.

A partfal északi, 240 m hosszú részén a megrongálódott darupályát és vasúti vágányokat
helyreállították. Az 1960-as évek végén az északi részen a partfalszekrények közötti
hézagokat újból elzárták.

A kikötő északi részének látképe



A kikötő déli részének látképe

Raktárépület változatok

Épület kialakítása

A fedett áruberakó és daruzott raktár méretére vonatkozóan a Megbízói elvárás egy ~6000 m2

alapterületű és ehhez kapcsolódó fedett berakó (~3150 m2) telepítése volt. A koncepcióterv
kidolgozása során történt egyeztetések alapján ebből legalább 3000 m2-nek kell lennie a
hasznos raktárterületnek. A raktárterület fennmaradó területének nagy részét elfoglalja a
rakodáshoz szükséges utak és vasutak helyigénye. A fedett berakónak 20 méter hosszan ki
kell nyúlni a kikötői öböl felé.

A tervezett épület pilléreinek terhei nem egyenletesek, a parti és a parthoz közeli pillérek
mértékadó terhelése jelentősen nagyobb, mint az attól távolabb elhelyezkedő pilléreké.
Tartószerkezet szempontjából az épületet többféle módon is ki lehet alakítani (pl. rácsos tartó,
függesztőműves szerkezet, szekrénytartó), a pillérek terhelése jelentősen függ a tartószerkezet
típusától. Összességében elmondható, hogy a fesztávok, a konzolos túlnyúlás és a nagy
teherbírású daru miatt jellemzően acél szerkezetű kialakítás lehetséges.

A megvalósíthatósági tanulmányban a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján három
lehetséges raktárépület kialakítást dolgoztunk ki:

 nyeregtetős változat

 függesztőműves változat

 zöldtetős változat



Függesztőműves raktárépület változat

Zöldtetős raktárépület változat

Épület elhelyezés változatok

A fedett áruberakó és daruzott raktár elhelyezésre vonatkozóan a koncepciótervben öt
lehetséges változatot dolgoztunk ki, és az egyes változatoknál röviden bemutattuk a
legszembetűnőbb előnyöket és hátrányokat.



A szükséges raktárterület elrendezésének meghatározásához az alábbi megbízói igényekből
indultunk ki:

 3 db 30 méter szélességű fedett, daruzott hajóállás szükséges

 a daruknak 50 tonna teherbírásúaknak kell lenniük

 a darupályatartónak konzolosan kell a víz fölé nyúlnia

 a daruknak a partéltől számított legalább 20 méteres távolságig kell tudniuk emelni

 a daruk a hajóból kivéve, közvetlenül a raktárban tudják letenni az árut, és fordítva

A fedett áruberakó és daruzott raktár elhelyezésére vonatkozóan a koncepciótervben
meghatározott változatok közül a megvalósíthatósági tanulmányban (a Megbízóval
egyeztetve) két változatot vizsgáltunk meg részletesebben, ezeket az alábbiakban mutatjuk be.

A koncepciótervben vizsgált változatok

’A’ változat



Az ’A’ változatot a megbízói ajánlatkérésben szereplő elrendezés és a koncepcióterv ’1’-es
változata alapján alakítottuk ki. Ebben a változatban a fedett áruberakó az 1. sz. hajóállásnál
lenne kialakítva, amely hajóállás 132 m hosszúságúra lenne módosítva, és középvonalába a
középső keresztirányú raktár szimmetriatengelye esne. A fedett berakó a partfal vonalától 20
méteres távolságig nyúlik a kikötői öböl fölé. A fedett berakók 30 méteres csarnok-hajók
állásai illeszkednének a mögötte elhelyezendő daruzott raktárak osztásához, amely szintén 30
méteres állásokból állnának és mintegy 40 méter hosszúságúak lennének. Ennél az
elrendezésnél az 1200 m2-es daruzott raktárak – a tehergépjárművekkel és vasúti kocsikkal
egyetemben – közvetlenül rakodhatók a vízről. A három épülettől északra helyezkedne el egy
negyedik hosszirányú csarnokhajó. Ennek a csarnoknak a többi csarnokkal való kapcsolatát
átadó kocsival lehet megoldani.

B’ változat

A ’B’ változat alaprajzi elrendezése megegyezik az ’A’ változatéval (30 méter széles
csarnokhajók és az északi oldalon csatlakozó hosszirányú csarnokhajó), azonban az
elhelyezése nem a kikötő északi részére esne, hanem a transzformátorház és a bunker
magasságába, a meglévő tranzitraktár helyére. Ebben az esetben az I-es és II-es hajóállás 108
méteres lenne, és a fedett rakodó rész a III. hajóállás 132 méteres szakaszára esne.

Daruzás

A kikötőben jelenleg részben felújított Ganz portáldaruk vannak, melyekbe a Ganz Danubius
közreműködésével modern villamos technika került beszerelésre. A felújított portáldaruk
üzemeltetése kapcsán a kialakult vélemények jók, a daruk fenntartása olcsó. A tervezett
fejlesztésből adódóan, helyhiány miatt a meglévő 7 db portáldaru közül a 3-as számú
(amelyik nincs felújítva) továbbá még egy portáldaru megszüntetése szükséges. A
raktárépület elhelyezése után lehet pontosan meghatározni a megmaradó daruk számát és
elhelyezésüket.

A tervezett új keresztirányú csarnokhajókban egy-egy darab 50 tonna (500 kN) teherbírású
két futómacskás híddaru telepítése szükséges, a két macska rögzített összekapcsolásával
központi horgon. A hosszirányú csarnokban 1 db hasonló paraméterekkel rendelkező híddaru
elhelyezése szükséges.

Hajózás

A kikötő környezetének jellemző Duna vízállása

A dunai vízállásadatokat a Dunaújváros – Szalki szigeti vízmércén (Duna 1580,6 fkm)
észlelték (VITUKI– OVSZ adatszolgáltatása alapján).

 A vízmérce nullpontja: 90,28 mBf
(90,96 mAf)

 A mértékadó árvízszint – MÁSZ(2014) 97,91
mBf (98,59 mAf)

A korábbi évek Duna vízállásai az alábbi szélső értékekkel jellemezhetők:

 LKV -54 cm 89,74 mBf (90,42 mAf)



 NV(1965) 742 cm 97,71 mBf (98,38 mAf)1965. június 18.

 LNV(2013) 755 cm 97,83 mBf (98,51 mAf) 2013. június 11.

 |LNV| jeges, 890 cm 99,19 mBf (99,86 mAf) 1956. március
8.

A kikötőben a hajózási szempontból mértékadó vízállások:

 HKV 90,20 mBf
(90.88 mAf)

 LKHV 91,43 mBf
(92,11 mAf)

 LNHV 95,79 mBf
(96,47 mAf)

A kikötőmedence átlagos fenékszintje a partfal előterében:87,50 mBf (88,20 mAf)

A függőleges partfal élének átlagos szintje:98,85 mBf (99,50 mAf)

Vízszintek a kikötői medencében

A kikötőbővítés hajózási alapadatai

Víziút osztálya besorolás: a Duna a kikötőmedence torkolatának környezetében (Duna 1578,6
fkm), a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 3. számú melléklete, „A víziutak osztályba
sorolása” táblázat alapján VI/C víziút osztályba tartozik.

Megbízónkkal történt egyeztetés szerint, tervezési alapadatként a fogadni kívánt vízi
járművek mértékadó hajóméretei:



 Hosszúság 110 m

 Szélesség 15 m

 Merülés 2,5 m

Az előírás a jelenlegi kikötőmedencében teljesül.

Kikötőállás:

A tervezett épület konzolos része alatt elhelyezkedő hajónak jelentősen több a helyigénye,
mint amennyi egy konzol nélküli hajóálláshoz szükséges lenne: a szélső elhelyezkedésű
csarnokhajó vonalában történő rakodás esetén előfordulhat, hogy a hajót túl kell lógatni az
épületen északi vagy déli irányba.

A mozgatás a két szomszédos állás egy időben való használatát korlátozza.

A rakodás a szénrakodó szomszédos állásainál, É-i vagy D-DK-i szélnél porzás miatt
korlátozott.

Korlátozott a mozgatás a végszelvény (0+00) körüli lábazati kőhányás miatt (kisvíznél).

Partél szintje:

A Duna 1580+600 fkm szelvényben a mértékadó árvízszint (MÁSZ(2014)) 97,91 mBf, továbbá
a MÁSZ+0,5 m 98,41 mBf szintre adódik. A szekrénytartók felső síkja 98,70-98,85 mBf
szintek között alakul, így a kikötő a rendelet fenti előírásának megfelel.

Hajózási űrszelvény:

A tervezett fedett rakodótér víz fölé nyúló szerkezeti elemeit az alábbi legkisebb magassági
elhelyezéssel kell megépíteni: LNHV (95,79 mBf) +9,5 m=105,29 mBf. Ez a szint a partél
szintje (98,85 mBf) felett 6,44 m magas szabadon hagyott teret jelent.

A kikötőmedence szükséges vízmélységét (a mederfenék szintet) HKV vízállásnál a
mértékadó vízijármű merüléséből (jelen esetben 2,5 m), valamint kikötők esetében +4 dm
biztonsági távolságból kell számolni. Az új üzemeltetési engedély hajózási kisvízszintként – a
korábbi LKHV 91,43 mBf helyett –KHV 90,20 mBf értéket irányoz elő, így a mederfenék
szint szükséges legnagyobb magassága HKV 90,20 mBf -2,5 m – 0,4 m = 87,30 mBf kell,
hogy legyen.

A következő, karbantartás célú kotrás során javasoljuk a meglévő medence fenékszint
87,30 mBf szintre történő mélyítését (várható kotrásmennyiség 30-40 ezer m3).

A kikötőállások átalakítása

Jelenleg az 563 m hosszú függőleges partfal mentén 6 db (I-VI. jelű) uszályállás van
kijelölve. Egy-egy állás hossza 92-96 m között változik, ami egykor 80 m hosszú uszályok
figyelembevételével történt (vízijármű hossza x 1,2).

A hajózó vízijárművek mai jellemző méreteihez igazodva, az új, fedett, daruzott hajóállást
110 m hosszú vízijárművel, azaz 132 m hosszú kikötőállással vettük figyelembe. A partfal
meghosszabbítása nélkül, egy állás elhagyásával ez további négy darab, ~108 m hosszú
kikötőállás kijelölését teszi lehetővé. Amennyiben csak négy állás kerülne kijelölésre, úgy
140-141 m partfalszakasz jutna egy-egy állásra, azonban az állások egyharmadának



felszámolása várhatóan a rakodási lehetőségek túlzott szűkülését jelentené, így nem
javasolható.

Az uszályállások hosszát a partfal északi vagy déli irányú bővítésével lehetne érdemben
növelni, azonban tekintettel a jelenleg is működő terményrakodókra, ez a megoldás jelenleg
nem kivitelezhető. (Tájékoztatásként megemlítjük, hogy az új fedett, daruzott hajóállás,
valamint további 5 db, a maihoz hasonló hosszúságú állás kialakítása esetén a partfalat 50 m-
rel kellene meghosszabbítani.)

Az 1x132 m + 4x108 m hosszú hajóállások elhelyezése a két változatban hajózási
szempontból nem különbözik, a 132 m-es hajóállás a fedett csarnok elhelyezkedéséhez
igazodik. A hajóállások optimális elrendezését a különböző rakodott áruféleségek egymásra
hatása, és a raktár telepítés egyéb feltételei fogják meghatározni.

Az egyes hajóállások áthelyezése miatt néhány meglévő, támfal síkjába süllyesztett
lejárólépcső áthelyezése válik szükségessé:

 az „A” változatnál a IV. hajóálláshoz új, a támfal síkjába süllyesztett lejárólépcsőt
kell építeni. Ez a támfal szerkezetének megbontásával, a darupálya esetleges
megerősítésével jár. A III. hajóálláshoz új, a támfal síkjába süllyesztett
lejárólépcsőt kell építeni, amennyiben a meglévő nem tudja kiszolgálni az új állást.

 A „B” változatnál szintén a IV. hajóálláshoz kell új, a támfal síkjába süllyesztett
lejárólépcsőt építeni, valamint a II. hajóállásnál kell megvizsgálni új lejárólépcső
építésének az igényét.

Mind a két változatnál, minden állásnál a falba süllyesztett és a partéli kikötő bakok
helyzetének megfelelősége ellenőrizendő, a károsodott kikötői segédszerkezetek kijavítandók,
pótlandók, illetve szükség esetén új helyre is be kell építeni azokat.

Partfallal kapcsolatos teendők

Meglévő partfal vizsgálata, helyreállítása

A beruházással kapcsolatosan mindenképpen el kell végezni az érintett partfalszakaszok
felülvizsgálatát, amely egyrészt a tartószerkezetek (pl. vasbeton szekrények) állapotára
vonatkozik, másrészt a geotechnikai viszonyok (háttértöltések kiüregelődésének, vasbeton
szekrények feltöltő anyagának stb.) vizsgálatára terjed ki.

A partfal hosszú távú biztonságos működése érdekében egyébként is érdemes a teljes
partfalszakasz felülvizsgálatát és a szükséges javításokat elvégezni. A már kialakult
kiüregelődéseket meg kell szüntetni, a partfal szekrények közötti dilatációknál olyan
kapcsolatot kell kialakítani, amely csökkenti a kimosódó anyag mennyiségét. Megjegyezzük,
hogy a partfal vízzárásának növelése nem célszerű, mert a gyorsan levonuló árhullám miatt
kialakuló víznyomás nagy többletterhelést jelent a partfalra. Emiatt a kimosódást szinte
lehetetlen teljesen megszüntetni, csak csökkenteni lehet annak mértékét. Rendszeres
felülvizsgálattal és karbantartással ennek ellenére a partfal hosszú távon biztonságosan
üzemeltethető.



Példa a partfal károsodására, ill. a háttöltésből szivárgó víz kimosó hatására

Az 1957-es ércrakodó túlterheléséből keletkező elmozdulás nyoma a mai napig látszik

Északi partfalhosszabbítás

A kikötő északi részén jelenleg rézsűs kialakítású partfal található, amely a vezetőművel
kikötésre is alkalmas. A rézsű tetején haladó vasúti vágány nagy terhelést ad a partfalra,
amely állékonysági problémát idézhet elő. Korábban ezen a szakaszon jelentős mennyiségű
kőszórást kellett beépíteni a rézsűállékonyság stabilizálására.

A beruházás részeként a rézsűs partszakaszt a többi szakasszal megegyező kialakításúra
javasoljuk átalakítani. Ez megoldaná a jelenlegi állékonysági problémát, a fedett hajóállás
megközelíthetősége javulna és a partfal átalakítással növelhető a kikötő szárazföldi
területének aránya is.



Rézsűs partfal és vezetőmű a kikötő északi részén

A kikötő biztonságos vasúti megközelíthetőségének érdekében a rézsűs partfal függőleges
partfallá történő átalakítását a többi fejlesztéstől függetlenül is célszerű lehet megvalósítani.

Partfal átalakítás

A tervezett raktárcsarnok víz fölé nyúló konzoljait a partél mentén nagy teherbírású
oszlopoknak kell alátámasztania. Ennek érdekében a konzoltartó oszlopoknál jelentős méretű
alapozást kell kialakítani, amely megépítéséhez szakaszonként el kell bontani a meglévő
partfalat és az alapozás megépítése után helyre kell állítani a megmaradó részekhez igazítva.

Darupályatartó felülvizsgálata, megerősítése

A korábbi darupályatartó megerősítések mellett, amennyiben a déli szakaszról nagy
teherbírású portáldaru kerül az északi szakaszra, abban az esetben az északi szakasz további
megerősítésére lehet szükség. Ebben az esetben a darupályatartók felülvizsgálatát el kell
végezni és végre kell hajtani az esetlegesen szükséges megerősítési munkálatokat.



Fedett vágányzóna a kikötő déli részén


