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PREAMBULUM 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 

261/2008. (XI.3.) kormányrendelet 3. § (a továbbiakban: „VSZ”) alapján szabályozza a Hegyvidék 

Sport Kft. (a továbbiakban: „HS Kft.”) és a vele jogviszonyban álló valamennyi személyszállításra 

Szerződő fél (a továbbiakban: „Utas”), valamint sporteszköz- és területbérlő (a továbbiakban: „Bérlő”) 

jogviszonyát. A szerződő fél lehet természetes személy, illetve valamely Társaság képviseletében álló 

jogi személy. 

A HS Kft. hajózási és sportszereket (hajók, csónakok, sup - álló szörfök, jetski, kajakok és evezősök, 

wavebike - vízimotorok vagy bármely más eszköz – továbbiakban: eszközök) bérbeadó vállalkozás, 

mely személyszállítási és eszközbérleti szolgáltatást nyújt ügyfelei számára a 1039 Budapest, Kossuth 

Lajos üdülőpart 115. (63624 hrsz.) címen lévő közforgalmú kishajó kikötő funkciójú telephelyén. 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Utas: a vízi járművön – személyszállító hajón utazó minden olyan személy (felnőtt, fiatalkorú, gyermek), 

aki nem tagja a személyzetnek és akit egyéb jogviszony alapján a hajón nem foglalkoztatnak. 

Bérlő: minden olyan személy, aki HS Kft.-től bármilyen eszközt foglalt, annak bérleti díját megfizette és 

azt igénybe veszi. 

Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet; 

Személyszállítás: díj ellenében menetrend alapján végzett vízi személyszállítás; 

Hajóállomás Kikötő: A HS Kft. üzemeltetésben lévő kikötő és az ahhoz kapcsolódó partszakasz, 

továbbá az a hely, ahol a személyek hajóra, illetve hajóról partra jutását egy vagy több úszóművön, 

más hajón keresztül, komp rámpáján vagy közvetlenül a partfalhoz kikötve biztosítják 

Járódeszka: a partfal és a hajó közötti közlekedésre szolgáló, szintkülönbséget és távolságot áthidaló 

könnyű kivitelű fa-vagy fémhíd; 

Szolgáltatás: az Utas vagy Bérlő által megrendelt és igénybe vett eszköz bérlet vagy személyszállítás, 

mely szolgáltatási díját megtérítette 

VSZF: A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a vízi közlekedésre vonatkozó jogszabályok és 

elsősorban: a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, A Vízi Személyszállítás Feltételeiről szóló 

261/2008. (XI.3) Korm. r. 

 

1. A JOGVISZONY LÉTREJÖTTE ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszony az alábbi esetekben ‒ akár online, akár személyes 

megrendeléssel ‒ jön létre a Felek között: 

Utas vagy Bérlő a HS Kft. (továbbiakban: HS Kft. vagy Bérbeadó) szolgáltatását írásban megrendelte 

(e-mail), amit a HS Kft. írásban (e-mail útján) visszaigazolt [foglalás ‒ ÁSZF 4. pontja]; 

Utas vagy Bérlő a szolgáltatás díját online vagy a HS Kft. irodájában pénztárba az indulás helyszínén 

megfizette. A jogviszony létrejötte szempontjából a megrendelés és a szolgáltatási díj megfizetése 

konjunktív feltételek. Szolgáltatási díj megfizetésének hiányában a jogviszony nem jön létre, eddig az 

időpontig a foglalás csak ajánlatnak minősül.  

Az Utas / Bérlő a felhasználási feltételeket megismerte, az eszköz használati oktatáson részt vett és 

jognyilatkozatát aláírta. 

A szolgáltatásokat minden Utas / Bérlő saját felelősségére veszi igénybe, annak tudatában, hogy 

veszélyes üzemnek minősülnek. A szolgáltatási ajánlat elfogadásával és a szolgáltatási díj 

megfizetésével Bérlő és társai (mindenki, aki a szolgáltatást igénybe veszi a bérleti ideje alatt) 

automatikusan elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételt és kijelenti, hogy saját felelősségre veszik 

igénybe a szolgáltatásokat.  
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Utas/Bérlő kijelenti továbbá, hogy megkapta a figyelmeztetést miszerint ittas, bódult állapotban, 

fáradtan vagy egyéb módon befolyásolva nem szabad sem kapitánnyal hajótúrán részt venni, sem 

egyéb eszközt bérelni, és ezen tiltást útitársaival (mindenki, aki a hajón/eszközön tartózkodik vele a 

bérleti ideje alatt) is megosztja. Bérbeadó a Bérlő/Utas által felróhatóan vagy a Bérlő/Utas 

érdekkörében felmerült okból bekövetkezett és a jelen pontban rögzítettek be nem tartásával okozott 

károkért felelősségét teljeskörűen kizárja.   

A HS Kft. jogosult ellenőrizni a bérlet ideje alatt a hajó/csónak/eszköz bérlet felhasználásának célját, 

és amennyiben a Bérlő elhagyja a felhasználásra kijelölt területet, úgy az azonnali szerződésszegésnek 

minősül és az alapján a HS Kft. munkavállalója - helyszíni telephelyén levő vezetője jogosult azonnal 

felfüggeszteni a szolgáltatást. Ez esetben a befizetett bérleti díj, az utalási költségek és díjak és a 

kaució sem kerülhetnek visszafizetésre. A Bérlő semmilyen követelést nem támaszthat a HS Kft. 

irányába a kialakult helyzetből eredő dologi és nem dologi  eredetű károk miatt. 

A kikötői szolgáltatások: ivóvíz, elektromos áram, Toilet WC, mosdó, továbbá ezen felüli  

szolgáltatások igénybevétele a mindenkori aktuális, a Hajóállomás terültén kifüggesztett Kikötőrend 

szerint történik. Jelen ÁSZF elfogadásával Bérlő/Utas kijelenti, hogy a Bérbeadó vele a Kikötőrendet, 

a Hajózási szabályzat rá vonatkozó pontjait és jelen ÁSZF-t is megismertette és ezeket magára nézve 

a Bérlő/Utas/Látogató kötelezőnek elfogadja. 

A Kikötők területe kifejezetten veszélyes üzemi területnek minősül, ahol a helyi vezető vagy úszómű 

üzemeltetési vezető, a hajóvezetők, a matrózok és a kioktatott kisegítő személyzet utasításait minden 

Látogató, Bérlő, Hatósági személy, Szolgáltató köteles azt betartani! 

A Bérbe adott hajó/csónak/vízi sporteszköz átvételét követően az idegen kikötői szolgáltatási- és 

többlet szolgáltatási díjak, valamint egyéb szükséges ellátás vagy készletek költségei a Bérlőt terhelik. 

A Bérbeadó az eszközök, különösen hajó bérbeadásakor, majd a bérbeadás ideje alatt, a Hajó 

vezetőjére vonatkozóan (a bemutatott érvényes belvízi vezetői engedélye alapján), feltételezi és 

Bérlő a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik a hatályos Vizi közlekedési szabályok teljes 

körű ismeretéről és ezek maradéktalan betartásáról.  

A vezetői engedély hiányában bérelhető eszközök használatáról és a vonatkozó Vizi közlekedési 

szabályokról a HS Kft. minden esetben felvilágosítja a szerződő felet és vele jelenlévőket, melyet a 

szerződő fél a bérletről szóló jognyilatkozat aláírásával és a szolgáltatás igénybevételével egyaránt 

elismer. 

A területre belépő személyek vagy kiskorúak esetében azok szülei az úszni nem tudás esetén kötelesek 

azt a kikötői személyzetnek jelezni, szükség esetén tájékoztatást kérni, és a kiosztásra kerülő 

mentőmellények használatát azonnal megkezdeni! 

A Bérlemény tárgyát kizárólagosan érvényes (kölcsönösen elfogadott) és mindkét fél által aláírt bérleti 

szerződéssel és a bérleti díj előre történő megfizetését követően lehet bérbe venni. 

A Bérlő és Utas kifogás nélkül akár írásban, akár ráutaló magatartással (a bérleti ajánlat elfogadásával 

vagy az előleg, illetve a teljes bérleti díj megfizetésével és a szolgáltatás igénybevételének 

megkezdésével) elfogadja a bérbeadást szabályozó Általános Szerződési Feltételt. 

A megfizetett szolgáltatási idő túllépése esetén, a Bérlő felárat, többlet díjat köteles fizetni, melynek 

mértéke arányos a szolgáltatás óradíjával. 

Bérlőnek a bérelt eszközzel a használatra kijelölt területet elhagyni, az eszközt kiemelni, vagy más 

módon a vízterületről/mederből elszállítani tilos! 

Bérelt hajó csak abban az esetben adható bérbe, ha a Bérlő részéről minimum 1 fő képzett kapitány 

(érvényes magyar belvízi, a hatóságok által is elfogadott) hajóvezetői engedéllyel rendelkezik. A 

hajóvezetői engedély érvényességéért és a hatóság általi elfogadásáért, az ellenőrzéskor felelős 

magaviseletéért a felelősség kizárólag Bérlőt terheli így a szerződés Bérbeadó ezzel kapcsolatos 

mindennemű felelősségét kizárja. 

Bérelt sporteszköz vagy csónak besorolású vízi járművek vagy eszközök, melyek engedély nélkül is 

vezethetők csak abban az esetben adhatók bérbe, ha a Bérlő a Hajózási Szabályzat szerint arra 
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jogosult. A Bérbeadó helyszíni képviselője oktatást vagy tájékoztatást nyújt a szabályokról, valamit 

azokhoz hozzáférést nyújt. A hatósági ellenőrzésekor felelős magaviseletéért a felelősség kizárólag 

Bérlőt terheli, így a szerződés Bérbeadó ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. 

A Bérlő köteles tanulmányozni és elsajátítani a gyakorlati tudnivalókat mindazon segédanyagokból, 

melyek az eszközök megfelelő kezelésére és a hajózási térség körülményeire vonatkoznak és melyeket 

a Bérbeadó a Bérlővel előzetesen megismertetett és a Bérlő rendelkezésére bocsátott. 

Bérlő nem adhatja tovább, vagy nem adhatja bérbe, illetve nem ruházhatja át a Bérelt eszközt 

harmadik személynek a Bérbeadó írásos beleegyezése nélkül. A bérleti szerződésben meg kell jelölni, 

ha a bérleti időszak alatt több vezetésre jogosult személy is vezetni kívánja a Hajót. Ilyen esetben 

minden vezetésre megjelölt személy személyazonosító okmányát és kishajó vezetői engedélyét be 

kell mutatni.  

Hajóhasználat esetén 14 éves kor alatt nem lehet önállóan vezetni, ÉG SZÜLŐI KÍSÉRETTEL SEM. 

Amennyiben többen ülnek a csónakban/hajóban/vízi sporteszközön, akkor a kijelölt vezetőnek 

legalább a 16 éves kort be kell töltenie. Ezen felül ismernie kell az igénybe vevőnek a Hajózási 

Szabályzat rendelkezéseit, az adott hajó típust és kezelését, az igénybevett vízterületet és folyóvízben 

is tudnia kell úszni. 

Indulás előtt a használónak ellenőriznie kell a hajót, át kell venni e a kötelező és mentőfelszerelést is a 

Bérbeadó képviselője vagy kikötői személyzete jelenlétében. 

Amennyiben a Hajó, Csónak vagy bármelyik Bérelt eszköz balesetet vagy kárt okoz, a Bérlő – a 

szükséges kárenyhítési kötelezettségek elvégzését követően - köteles a legközelebbi Kikötői 

Hatóságtól a kár vagy baleset és ezek körülményeinek tisztázását igényelni, és mindezekről írásos 

jelentést, jegyzőkönyvet készíttetni.  

Ezzel kapcsolatban ugyanakkor köteles a Bérlő a Bérbeadót a +36-30-435-4818 mobilszámon és/vagy 

romai@yachtclubbudapest.com e-mailcímen is az elvárható legrövidebb időn belül (maximum 30 

perc) értesítenie kell! Amennyiben a káresemény bejelentésének ezen időkereten belüli 

elmulasztásából adódóan a biztosító a kártérítést megtagadja, úgy a teljes okozott direkt és járulékos 

kárt a Bérlőnek kell megtérítenie! 

A Bérbeadó a kárról köteles pénztári számlát kiállítani a Bérlő részére, melynek teljesítését a Bérlő nem 

tagadhatja meg. 

 

1.1. NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATNAK MINŐSÜL KÜLÖNÖSEN: 

Az ÁSZF és a Hajó Bérleti Szerződésben foglaltak be nem tartása. 

Biztonsági eszközök (pl. mentőmellények) nem használata. 

A hajó/csónak/eszköz jó gazda gondosságával elvárható rendeltetésszerű használatával ellentétes 

használati mód. 

Hajózási Szabályzat (HSZ) előírásainak megszegése. 

A hatályos kikötői vagy helyi házirend be nem tartása. 

Ittas-, fáradt, alkoholos vagy más kábítószer, bódultságot okozó szer, gyógyszer befolyásoltság alatti 

hajózás/vezetés vagy veszteglés. 

Más vízi jármű vontatása.  

A Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz és legénységének épségét még vészhelyzetben sem 

veszélyeztetheti Bérlő. 

Amennyiben a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz és a kikötő közös használatra szolgáló helyiségeit a 

Bérlő nem rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül 

használja. 
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Amennyiben Bérlő baleset, káresemény, vagy a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz meghibásodása 

merül fel és/vagy bármilyen akadályoztatás esetén nem tájékoztatja időben a Bérbeadót a 

megadott telefonszámon hanghívással vagy sms-ben. 

 

1.2. BÉRBEADOTT HAJÓ/CSÓNAK/ESZKÖZ ÁTADÁSA 

A Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz átadása a Bérlőnek a bérleti időszak kezdetekor történik, melyet a 

Bérleti szerződésben rögzítenek a felek. A Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz bemutatásának ideje és a 

Bérlő megismertetése a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz részét képezi a Szerződés szerinti bérleti 

időszaknak. 

A Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz minden megnevezett vezetője köteles bemutatni érvényes 

magyarországi belvízi motoros kishajó vezetői engedélyét, valamint a személyi azonossági 

igazolványát és lakcímkártyáját, melyről a Bérbeadó a szerződéshez csatolt másolatot készíthet. 

A szolgáltatás igénybevétele előtt, a Bérlő köteles megfizetni a bérleti szerződésben és a mindenkori 

érvényes ár listában feltüntetett és meghatározott kauciót, valamint a teljes bérleti díjat. 

A Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz átadásakor az esetleges időbeni csúszásért a Bérbeadó nem felel 

és kártérítési kötelessége nincs Bérlővel szemben. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti ajánlatban 

foglalt átadási időpont tájékoztató jellegű és az egy időben Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz 

átvételért jelentkező vendégek függvényében változhat, mivel minden eszközt egy személy ad át 

Bérbeadó oldaláról. A Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz átadása az egy időben várakozó vendégek 

esetében fő szabály szerint érkezési sorrendben történik, de egyéb körülmények felmerülése esetén, 

illetve vészhelyzet, esetleg meghibásodás miatt Bérlő tudomásul veszi, hogy felmerült körülmények 

elhárítása elsőbbséget élvez és a sorrend valamint az átadási idő változhat.  

A Bérbeadó igényelheti, hogy a Bérlő demonstrálja vagy szóban elmondja és bemutassa szakértelmét 

a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz biztonságos kezelésében és navigálásában – akár ténylegesen – a 

Duna folyam vizén. Amennyiben a Bérlőnek és/vagy társainak nem sikerül teljes hozzáértéséről a 

Bérbeadót meggyőznie, a Bérbeadó azonnali hatállyal és kártérítési kötelezettség nélkül felbonthatja 

a jelen szerződést. A Bérlő részére már megfizetett bérleti díj ebben az esetben az időarányos 

használat alapján elszámolásra kerül Felek között. 

 

A sikeres átadás-átvétel minden esetben az alábbiakkal együtt érvényes, továbbá ha a Bérlő 

elfogadja a bérleti szerződés teljesítését azzal kezelendő és érvényes: 

• az ÁSZF feltételeinek megismertetésével, 

• a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz tartozék jegyzéke közös ellenőrzésével, 

• a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz külső és belső szemléjével, 

• a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz kezelésével, kötélzeteinek és specialitásainak teljeskörű 

megismertetésével, 

• kaució megfizetésével, 

• az ÁSZF elfogadásával, a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz tartozék jegyzéke és a Bérleti 

szerződés - Jognyilatkozat aláírásával, 

• szükség szerint egy próba ki- és beállással kezdődik. 

• a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz átadása a helyszínen az állapot közös megtekintésekor, 

azaz az átadás-átvételkor történik meg. 

• Az ÁSZF, a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz tartozék jegyzék és a Bérleti szerződés aláírását 

követő használatbavétellel a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz a Bérlő által átvettnek számít.  

• A Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz a Bérlő teljes felelőssége alá tartozik és a Bérlőnek nincs 

joga követeléssel élni Bérbeadó felé a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz bármely részét ért 

baleset, rongálódás vagy meghibásodásból eredő időveszteségért vagy költségekért. 
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1.3. KAUCIÓ 

A kaució három formáját lehet választani a bérleti konstrukciónak megfelelően: 

Készpénz kaució: a Hajó/eszköz átvételekor a kaució összegét a Bérlő letétbe helyezi a Bérbeadó 

részére garanciául, mely letét részben vagy egészben fedezni tudja a Bérbeadó a bérleti 

szerződésben említett a Biztosítási kötvény által nem fedezett, a Hajóban/eszközben, vagy a 

felszerelésében az átvételt követően esetlegesen keletkező veszteségekre és károkra vonatkozó 

követelését, vagy gyorskárát. A kaució a Bérlőnek visszaadásra kerül, miután a Bérbeadó a 

hajót/eszközt a Bérlővel közösen megvizsgálja, és a Hajót/eszközt, illetve a tartozékait hiánytalanul és 

műszakilag kifogástalan állapotban visszaszolgáltatja a Bérbeadónak. 

Banki átutalással történt kaució: a Hajó/eszköz átvételét megelőző napon kell, hogy a Bérbeadó 

számláján jóváíródjon a kaució teljes összege. Az utalás közleményében a foglalási számot és a 

DEPOSIT szót és a FOGLALÁS SZÁMÁT a Bérlő köteles feltűntetni az azonosíthatóság végett. Az átutalt 

kaució összegét a Bérlő letétbe helyezi a Bérbeadó részére garanciául. A kaució a Bérlőnek 

visszaadásra, visszautalásra kerül miután a Bérbeadó a hajót/eszközt a Bérlővel közösen megvizsgálja, 

és a Hajót/eszközt, illetve a tartozékait hiánytalanul és műszakilag kifogástalan állapotban 

visszaszolgáltatja a Bérbeadónak. 

Bankkártyás kaució rendezés: A hajó/eszköz átvételét megelőzően a helyszínen ügyfél, amennyiben 

Bérbeadónak lehetősége nyílik biztosítania ezt a fizetési lehetőséget, a Bérlő bankkártyás fizetéssel is 

rendezheti a szerződésben feltűntetett kaució összegét. A kaució a Bérlőnek visszaadásra kerül, 

miután a Bérbeadó a hajót/eszközt a Bérlővel közösen megvizsgálja, és a Hajót/eszközt, illetve a 

tartozékait hiánytalanul és műszakilag kifogástalan állapotban visszaszolgáltatja a Bérbeadónak. 

 

1.4. KAUCIÓ FELHASZNÁLÁSA 

Mielőtt a Bérlő a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz átveszi, joga van azt, annak állapotát és 

felszereltségét alaposan átvizsgálni, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a használat megkezdéséhez 

minden a rendelkezésére áll, a Hajó/Csónak/Eszköz rendeltetésszerű használatra alkalmas jó és 

működőképes állapotban. A kivételek feljegyzésre kerülnek. 

Bérlő a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz átadásakor fényképeket is készíthet (kizárólag a bérléssel 

kapcsolatban, minden egyéb felhasználását Bérbeadó kifejezetten tiltja a fényképeknek), ahol az 

esetlegesen már meglévő sérüléseket dokumentálja időmegjelöléssel, ezzel is gyorsítva és 

egyszerűsítve a hajó visszaadás folyamatát. 

Bérbeadó Bérlő által befizetett kauciót egészen addig visszatarthatja, amíg az okozott 

meghibásodást el nem hárítja és a fennmaradó részt (ha van), a költségek levonását követően, 

köteles Bérbeadó visszajuttatni Bérlőnek előre egyeztetett módon. 

Bérlő kérheti általány javítási költség megállapítását, az esetben, ha az alkatrész vagy javítás 

rendelése sok időt vesz igénybe, de akkor a javítás elvégzését követően nem tarthat igényt a pontos 

elszámolásra. 

 

1.5. BÉRBEADOTT HAJÓ/CSÓNAK/ESZKÖZ VISSZAVÉTELE 

A Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz visszavételének időpontja a teljes bérleti időszak vége. 

A Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszközt kizárólag nappali fényviszonyok mellett áll módjában 

Bérbeadónak visszavenni Bérlőtől. Ennek érdekében és figyelembe vétele mellett állapítják meg Felek 

a teljes bérleti időszakot.  

A Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz visszavétele a tartozékok ellenőrzése és a Hajó/eszköz állapotának 

felmérése és írásos rögzítése után a hajókulcsok, tartozékok és okmányok visszaadásával történik meg. 

A teljes bérleti időszak tehát magában foglalja a jelen pontban rögzített teljeskörű átadás-átvételi 

ellenőrzés lebonyolításának időtartamát is. 
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Amennyiben a Bérlő a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz határidőben a Bérlői ingóságaitól nem üríti ki 

és/vagy nem adja át, köteles a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz jogcím nélküli használata idejére 

időarányos pótdíjat fizetni. A pótdíj a mindenkori egynapos bérleti díj 130%-a. Amennyiben a jogcím 

nélküli használat a következő Bérlő hajó/eszköz átvételét megakadályozza, úgy a következő Bérlő 

részére a jogcím nélkül használónak kártérítést kell fizetnie a jogcím nélküli használattal történő 

felhagyást követően azonnal. A kártérítés mértéke megegyezik a jogcím nélkül használat 

időtartamára járó bérleti díj kétszeres összegével.  

Amennyiben a Bérlő a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszközt más helyen hagyja, mint a meghatározott 

visszaadási kikötő, akkor köteles megfizetni a Bérbeadó minden olyan költségét, mely a 

Hajónak/eszköznek a visszaadás helyére történő visszaszállításából ered. Ebben az esetben Bérbeadó 

e költségeit jogosult a kaució összegéből fedezni. 

A Hajó/Csónak/Eszköz átadásánál a Bérlő és Bérbeadó a Bérbeadott Hajó/Csónak/Eszköz állapotát 

közösen szemrevételezéssel és/vagy próbával ellenőrzik. Amennyiben a Bérbeadott 

Hajó/Csónak/Eszköz szándékos vagy gondatlan károkozásnak betudható okból megrongálódott, 

vagy elveszett, úgy Bérbeadó a kauciót visszatartja a károk rendezéséig, és a kaución felüli 

károk/költségek  megfizetésre kötelezheti a Bérlőt. Ha az okozott kár javítási vagy pótlási költsége 

árajánlatkérés után állapítható meg, ebben az esetben az árajánlat megérkezéséig a teljes kaució 

visszatartásra kerül. Amennyiben a kaució összege nem fedezi az okozott kárt úgy a fennmaradó részt 

a Bérlő köteles a Bérbeadó számára megtéríteni az erről szóló írásbeli fizetési felszólítás kézhezvételét 

követő legfeljebb 5 munkanapon belül banki átutalás, vagy készpénzbefizetés útján. 

 

2. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE 

2.1. A HS Kft. jogai és kötelezettségei 

2.1.1. Amennyiben az Utas/Bérlő a szolgáltatás díját megfizette, a HS Kft. köteles a 

megrendelt szolgáltatást nyújtani, azaz köteles a megrendelt helyen és időben a 

személyszállító hajót/Csónakot/Eszközt rendeltetésszerű használatra  alkalmas állapotban 

kiállítani és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az Utast biztonságosan a célállomásra 

szállítani vagy a bérelt eszközt a Bérlő részére használatra alkalmas állapotban átadni.  

2.1.2. Kizáró okok: 

a szolgáltatást jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja; 

a szolgáltatást olyan körülmény akadályozza, amely az Utasnak felróható; 

a szolgáltatást olyan külső, elháríthatatlan körülmény akadályozza, amelyre a feleknek nincs 

ráhatása (vis maior): pl. folyamzár, más vízi jármű balesete, ütközés más vízi járművel annak 

hibájából, hatósági intézkedés, határzár, bomba-vagy lőszermentesítés, szélsőséges időjárás, 

sztrájk, alacsony vízállás, veszélyes uszadék, kikötőzár, karantén, járvány, más utas közrehatásból 

történő akadály, bűncselekmény, terrortámadás, hajózási személyzet rosszulléte, utas hirtelen 

megbetegedése, katonai műveletek, hadgyakorlat, háború, hadicselekmények, aknaveszély, 

híd-vagy vízépítési munkák, csatorna vagy kiemelő berendezés vagy zsilip hibája, vízszivárgás a 

hajótestbe külső körülmények miatt, tűz, más elháríthatatlan külső ok. 

2.1.3. A HS Kft. a felmerült akadályról, illetőleg elrendelt hatósági korlátozásról az utasokat, a 

hajóállomáson, a honlapján, valamint egyedi elérhetőség megléte esetén (mobil telefonszám, e-

mail) közvetlenül is értesíti. Ennek közzététele után a HS Kft. a szolgáltatást lemondhatja, de a Bérlő/ 

Utasoknak a megfizetett viteldíj/bérletidíj árát köteles visszatéríteni. Bérlő/Utas ezen felül semmilyen 

kártérítési igénnyel nem léphet fel Bérbeadóval szemben. 

2.1.4. Amennyiben a fenti kizáró okokon kívül a HS Kft. érdekkörében felmerülő ok miatt a Társaság 

szolgáltatás nyújtására nem képes és más eszközzel sem teljesíthető a szolgáltatás 2 órán belül, 

akkor az Utas igényelheti a menetdíj/bérleti díj visszatérítését. Helyettesítő eszköz igénybevétele 

esetén a HS Kft. többlet menetdíjat nem számol fel, de menetdíj-visszatérítést sem fizet. 
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2.1.5. A személyszállító hajót csak jogszabályban meghatározott képesítéssel igazoltan rendelkező, 

egészségileg és a biztonságos munkavégzésre is alkalmas állapotban lévő személyzet 

működtetheti. 

2.1.6.Ha a személyszállító vezetője vagy a személyzet tudomást szerez arról, hogy a vízen 

emberélet vagy egészség került veszélybe, akkor köteles segítséget nyújtani. 

2.1.7. HS Kft. köteles az eszközök használatáról szóló oktatást megtartani/oktató videót bemutatni, 

Bérlő/Utas és kísérői is kötelesek azt megtekinteni és a Bérlés feltételeként kezelni. 

2.1.8. HS Kft. kifejezetten tájékoztatja a Bérlőt/Utast arról, hogy a 1039 Budapest, Kossuth Lajos 

üdülőpart 115. (63624 hrsz.) címen lévő telephelyen gépjárműparkolást nem biztosít a 

bérlők/utasok gépjárműinek. A területen belül kizárólag Bérlői kerékpárok, rollerek, 

mozgáskorlátozott járművek és babakocsik tárolhatók – ezek is kizárólag a szolgáltatások 

igénybevételének időtartama alatt, azonban az ezekben bekövetkezett bármilyen károkért való 

felelősségét a Bérbeadó kizárja.  

2.1.9. HS Kft. tájékoztatja Bérlőt/Utast arról, hogy a telephelyen külön üzemeltetett (hideg-

melegkonyhás) büfé - vendéglátó egység nyitvatartási ideje eltérhet a kikötőüzem nyitvatartási 

idejétől. 

 

2.2. Az Utas jogai és kötelezettsége 

2.2.1.Az Utas/Bérlő az általa lefoglalt szolgáltatás díjának megfizetésével és a Bérleti Szerződés 

tartalmának elfogadásával és aláírásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával válik jogosulttá a 

HS Kft. szolgáltatásának igénybevételére. 

2.2.1.1. Az Utas/Bérlő kizárólag akkor válik jogosulttá a HS Kft szolgáltatásainak igénybevételére, 

ha 

a foglalt időpont előtt legalább 15 perccel a vízi szolgáltatás helyén megjelenik és 

a foglalásról a HS Kft.-től visszaigazolással rendelkezik és 

a szolgáltatás igénybevételére alkalmas testi, szellemi állapotban jelenik meg. 

A fentiekben felsorolt feltételek bármelyikének elmulasztásából vagy nem teljesüléséből eredő 

károkért a HS Kft.-t felelősség nem terheli. 

2.2.2. Az Látogató/Bérlő/Utas és kísérőik a hajóállomáson csak a részükre megnyitott területre 

léphetnek be. Tilos a hajóállomás területére a személyszállításból kizárt személynek belépnie, 

illetőleg oda a személyszállításból kizárt tárgyakat bevinnie. 

2.2.3. Az Látogató/Bérlő/Utas a személyszállító hajóhoz és egyéb eszközökhöz vezető kikötőhídra, 

illetve a közvetlenül a parthoz kikötött eszköz járódeszkájára csak akkor léphet, ha azt a vízi jármű 

személyzete megnyitotta és azt engedélyezte. 

2.2.4. Tilos a hajóállomáson és személyszállító hajón a többi utast, valamint a hajóállomás, illetőleg 

a hajó személyzetének munkáját zavaró tevékenységet folytatni. 

2.2.5. Tilos a hajóállomást, valamint a személyszállító hajót, valamint az egyéb eszközöket és azok 

berendezéseit beszennyezni, megfertőzni, megrongálni.  

Aki a hajóállomást, illetőleg a személyszállító hajót, a bérelhető eszközöket, vagy azok 

berendezését beszennyezi, megfertőzi vagy megrongálja, köteles a tisztítással, fertőtlenítéssel járó 

költséget megfizetni, valamint az okozott kárt megtéríteni. 

2.2.6. Tilos a vízi járművek/személyszállító hajó korlátjának vagy külső ajtaját kinyitni, valamint tilos 

azok bármelyik korlátjára ráülni vagy áthajolni! 

2.2.7. Az Látogató/Bérlő/Utas a kikötő területére, illetve személyszállító hajóra lépés után köteles a 

kapitány és a személyzet valamennyi rendészeti és biztonsági utasítását betartani. 

2.2.8. Utas/Bérlő kizárása a szolgáltatásokból: 
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A személyszállító hajón nem utazhat, illetőleg az utazásból és a szolgáltatás kizárható a VSZ 6. § 

(2) bekezdése alapján: 

• aki a személyszállító hajóhoz ittas, illetve bódult állapotban érkezik; 

• aki botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast vagy ügyfelet magatartásával 

zavarja; 

• aki fertőző beteg vagy annak gyanúja fennáll; 

• aki magatartásával sérti vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy mások testi 

épségét, egészségét, a személyszállító hajó berendezései épségét; 

• aki a szolgáltatások igénybe vevőinek magatartására vonatkozó egyéb rendelkezéseket nem 

tartja be; 

• ruházatával, poggyászával vagy más módon a személyszállító hajót, utastársai ruházatát vagy 

az utasok poggyászát beszennyezheti; 

• a személyszállító hajóra fel nem vihető tárgyat visz fel vagy hoz magával a kikötő terültére; 

• a VSZ-ben meghatározott egyéb esetben; 

• Aki a foglalása során valótlan adatokat ad meg; 

2.2.9. Az szolgáltatásból kizárt személy menetdíj vagy egyéb díj visszatérítést nem igényelhet.  

A kapitány az utazás megkezdését követően a fenti okok fennállása esetén jogosult a Bérlőt/ Utast 

a legközelebbi kikötőben kiszállítani. Illetve amennyiben az utazás még nem kezdődött meg 

Bérlőnek/Utasnak a HS Kft. kikötő területét el kell, hogy hagyja. 

2.2.10. A vízi járműveken és személyszállító Hajón/Csónakon/Eszközön önmagával tehetetlen 

beteg, továbbá 14 éven aluli gyermek csak kísérővel utazhat, illetve azt kizárólag kísérővel 

használhatja. A vízi személyszállító hajóra kísérő nélkül történő felszállás olyan értelmű 

nyilatkozatnak tekintendő, mely alapján az illető Utas 14 éves elmúlt. Bérlő tudomásul veszi, hogy 

a kikötő területén kiskorú gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat, melyre tekintettel Bérlő 

kötelezettséget vállal arra, hogy saját, továbbá vendégei kiskorú gyermeke, vagy a vendégeire 

bízott kiskorú gyermek felügyeletéről folyamatosan gondoskodik. Bérlő a vendégei 

magatartásáért, ezek esetleges károkozásáért is teljes felelősséggel tartozik. 

Bérbeadó a Bérlő/Utas által felróhatóan vagy a Bérlő/Utas érdekkörében felmerült okból vagy 

mulasztásból bekövetkezett és okozott károkért felelősségét teljeskörűen kizárja. 

2.2.11. A sporteszközök bérléséhez a Bérlőnek be kell töltenie a 18. életévét, a foglalását és az ÁSZF 

elfogadását a HS Kft. olyan értelmű nyilatkozatnak tekinti, mely alapján az illető 18 éves elmúlt. 

2.2.12. Az útközben megbetegedett, vagy balesetet szenvedett Utast/Bérlőt a HS Kft. a 

legközelebbi hajóállomásig (kikötőig) fuvarozza, ahol a beteg a szükséges egészségügyi 

ellátásban részesülhet. 

2.2.13. Az utas a bérleti időszak teljes alatt sem kerülhet alkoholos vagy egyéb befolyásoltság 

hatása alá, ezen esetek fennállása okán bekövetkezett bármilyen baleset, veszélyeztetés 

elszenvedéséért vagy okozásáért a HS. Kft felelősséget nem vállal! 

2.2.14. Bármilyen baleset okozásáért, elszenvedéséért, harmadik fél veszélyeztetésért, mely az 

eszközök nem rendeltetésszerű használatából adódik a HS. Kft felelősséget nem vállal, minden 

esetben szolgáltatást igénybe vevő tartozik felelősséggel! 

 

3. MENETDÍJAK ÉS MENETIDŐK 

3.1. A HS Kft. a menetdíjakat és a foglalható menetidőket, valamint az egyes járatait és bérelhető 

eszközeit, a folyamatosan aktualizált honlapján teszi közzé (www.yachtclubbudapest.com/ 

www.yachtclubbudapest.hu) 
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3.2. A honlapon feltűntetett szolgáltatások esetleges késéséből származó bárminemű károkért a 

HS Kft. csak akkor vállal felelősséget, ha a késést a HS Kft. szándékos vagy súlyos gondatlansága 

okozta. 

3.3. A szolgáltatás díja az alábbiakat tartalmazza: 

• a menetdíjat vagy eszközbérleti díjat 

• a szükséges biztonsági felszerelést 

• a szolgáltató tevékenységére szóló érvényes felelősségbiztosítását 

• az szolgáltatást igénybe vevő balesetbiztosítását a szolgáltatás időtartamára. 

 

4. FOGLALÁS 

4.1. Szolgáltatások online vagy személyesen foglalhatóak/vásárolhatók (készpénz-és bankkártyás 

fizetés, vagy banki átutalás ellenében) 

4.2. A foglalást tevő köteles megadni a következőket:  

• szolgáltatás igénybevételének pontos dátumát és időpontját,  

• annak típusát,  

• a foglaló ügyfél nevét,  

• lakcímét,  

• születési dátumát,  

• e-mail címét  

• telefonszámát.  

• Továbbá az általa foglalt egyéb személyek nevét, életkorát, telefonszámmal a megjegyzés 

rovatban. 

4.2.1. A fenti adatok beérkezését követően a HS Kft. ügyfélszolgálata a foglalást 2 munkanapon 

belül írásban visszaigazolja 

4.3. A HS Kft. általi visszaigazolás hiányában a felek között jogviszony nem jön létre. 

4.4. Utas/Bérlő a foglalást a foglalt időpontot megelőző 48. óráig díjmentesen módosíthatja. 

4.5. Az e-mail útján történő foglalás esetén a jogviszony abban az esetben is létrejön ‒ és a feleket 

megilletik a jogviszonyból eredő jogok, valamint terhelik a kötelezettségek ‒, amennyiben az 

Utas/Bérlő (megrendelő) a visszaigazoló e-mail-t azért nem kapja meg, mert a levelező rendszere 

„hulladék levélként spam/junk”-ként kezeli vagy bármilyen más a HS Kft.-n kívül álló okból nem 

kézbesíti, illetőleg abban az esetben is, amennyiben azt az Utas/Bérlő (megrendelő) nem olvassa el. 

4.6. Amennyiben harmadik személy rendeli meg a HS Kft. szolgáltatását, a HS Kft. a harmadik 

személlyel kerül jogviszonyba és nem vizsgálja, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e azt az 

Utast/Bérlőt, akinek az érdekében a rendelés történt. 

4.7. A HS Kft. a foglalás véglegesítéséhez minden esetben 50% előleget kér a foglalási rendszeren 

keresztül. Ennek nem megfizetése esetén a felek között a jogviszony nem jön létre. 

4.8. A határidőn túli lemondás vagy a szolgáltatás Utas/Bérlő hibájából történt ellehetetlenülése 

esetén az előleg nem jár vissza. 

 

5. A SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA (ELÁLLÁS) 

5.1.Ingyenes lemondás 

• 48 órával a megrendelt szolgáltatás időpontja előtt az elálló fél írásban bármilyen 

jogkövetkezmény alkalmazása nélkül, ingyenesen lemondhatja a foglalását.  

• A szolgáltatási élményét jelentősen befolyásoló időjárási viszonyok esetén, 3 órával a 

megrendelt szolgáltatás időpontja előtt a szolgáltatást az elálló fél bánatpénz-fizetési 

kötelezettség nélkül jogosult lemondani. Annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy az aktuális 
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időjárási viszonyok valóban jelentősen befolyásolnák -e a szolgáltatást – a Bérbeadó és a kapitány 

véleménye az irányadó. 

5.2. Lemondás bánatpénz ellenében 

A Ptk. 6:213. § (2) bekezdése szerint a megrendelt szolgáltatás lemondása esetén (elállás) az elálló fél 

az alábbi lemondási díjakat (bánatpénzt) köteles megfizetni: 

• 48 – 24 órával a megrendelt szolgáltatás időpontja előtti lemondás esetén a bánatpénz 

mértéke a szolgáltatási díj 50%-a. 

• 24 órán belüli lemondás esetén bánatpénz mértéke a szolgáltatásidíj100%-a. 

5.3. Ha a lemondás az Utas/Bérlő részéről történik és a szolgáltatási díjvisszatérítés a pénztárban 

készpénzzel nem lehetséges, az átutalási költségek az Utast/Bérlőt terhelik. 

5.3.1. A visszatérítésének további feltétele foglalási visszaigazolás bemutatása. 

 

 

6. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS 

6.1. A jogellenesen okozott kárt, aki azt okozza, köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a 

károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. A károkozás nem jogellenes, ha a 

károkozó a kárt 

• a károsult beleegyezésével okozta 

• szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben 

6.2. A jogviszonyból eredő kártérítési igényt az Utas/Bérlő a szolgáltatás igénybevételének befejezését 

követően azonnal, de legkésőbb a befejezést követő munkanap 16:00 óráig (jogvesztő határidő) 

köteles írásban (e-mail) bejelenteni, annak érdekében, hogy a HS Kft. a kármegelőzési, kárelhárítási 

és a kárenyhítési kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, illetve az igényt megalapozó 

tényállás lehetőleg a helyszínen és teljeskörűen tisztázható legyen. 

6.3. A károsultat kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség terheli. 

Az e kötelezettségek felróható megszegése miatt keletkezett kárt a HS Kft. nem köteles megtéríteni. 

6.4. Amennyiben a szolgáltatást vis maior körülmények befolyásolják, vagy meghiúsítják, ezen okokból 

bekövetkezett járatkimaradásért, a szerződés hibás teljesítéséért a HS Kft. felelőssége nem áll fenn, de 

a kifizetett szolgáltatás díját  10 banki napon belül visszafizeti. 

6.5. A kikötőben, kikötőhelyen, és egyéb, a Bérbeadó rendelkezése alá tartozó tárolási helyen 

elhelyezett (pl. kerékpár, roller, babakocsi, mozgáskorlátozott járművek, stb.), vagy a hajón 

elhelyezett poggyászokban és tárgyakban bekövetkezett károkért (értve ez alatt a lopásból, 

eltűnésből eredő károkat, a következményi károkat és az elmaradt hasznot is) Bérbeadó kizárja 

felelősségét. 

6.6. A HS Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan baleset, személyi sérülés vagy dologi kár 

tekintetében, amely kikötőhídon, illetve a közvetlenül a parthoz kikötött járódeszkán történik (pl. 

elcsúszásból vagy vízbe esésből eredő személyi sérülések vagy dologi károk), tekintettel arra, hogy a 

kikötőhíd és a járódeszka rendeltetéséből fakadóan csúszós és veszélyes. 

Erre a HS Kft. a helyszínen kihelyezett tájékoztató és figyelmeztető táblákon írásban is felhívja az utasok 

figyelmét.  

6.6.1.A HS Kft. rendelkezik az utazó és bérlő személyekre balesetbiztosítással, amely alapján a 

biztosító megtéríti azt a kárt, ami a személyszállító hajóba ki-és beszállás, valamint a személyszállító 

hajóval való utazás során a biztosítottat éri. 

6.6.2.A HS Kft. a biztosító által megfizetett kártérítési összegen felül a Bérlő/Utas irányába további 

kártérítési összeget megfizetni nem köteles. 
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6.7. Az Utas/Bérlő felelős minden olyan kárért, amelyet az az igény bevett eszközökben, azok 

berendezéseiben az Utas/Bérló magatartásával vagy a magával vitt tárggyal, csomaggal vagy élő 

állattal a HS Kft.-nek vagy harmadik fél számára okozott. Kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a HS Kft. 

vagy harmadik személy hibájából keletkezett, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amelyet az 

Utas/Bérlő nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el. 

6.8. Ha a magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes Utas/Bérlő 

kísérő nélkül, vagy alkalmatlan kísérővel a szolgáltatást igénybe veszi, az abból következően 

elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a HS Kft.-nek okozott károkat kizárólag maga, 

illetve törvényes képviselője viseli.  

6.9. A HS Kft. nem felel a hajóállomáson az Utas/Bérlő/Látogató és Kisérői őrizetében lévő 

kézipoggyásznak, csomagnak vagy élő állatnak bekövetkezett elvesztéséért vagy sérüléséért. 

6.10. A HS Kft. nem felel az Utas/Bérlő által a hajóállomáson őrizetlenül hagyott kézipoggyászért, 

csomagért vagy élő állatért. 

6.11.Közös hajókár  

A személyszállító hajót, a rajta tartózkodó személyeket és vagyontárgyakat együttesen és közvetlenül 

fenyegető rendkívüli veszély elhárítása érdekében szándékosan és észszerűen okozott károkat és 

ráfordított költségeket az egyes veszélyben forgott vagyontárgyak tulajdonosai egymás között az 

egyes veszélyeztetett vagyontárgyak értéke arányában megosztva közösen viselik (pl. a 

személyszállító hajó szándékos partra futtatása, illetve vagyontárgyak vízbedobása a személyszállító 

hajó könnyítése érdekében stb.) 

A közös hajókárra vonatkozó alapvető rendelkezéseket a jelen ÁSZF a vízi közlekedésről szóló 2000. 

évi XLII. törvény, továbbá a nemzetközi gyakorlatban általánosan elfogadott a York-Antwerpeni 

Szabályok alapján állapítja meg. 

 

7. ADATVÉDELEM 

7.1. Az Utas/Bérlő hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez és azok HS Kft. általi 

nyilvántartásához, a HS Kft. pedig köteles az Utas adatainak védelme érdekében a vonatkozó 

jogszabályok előírásainak betartására. 

7.2. Az Utas/Bérlő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a HS Kft. e-mail vagy postai úton 

ajánlatokat küldjön, hírlevelet. 

7.3. A szolgáltatás igénybevételével az Utas/Bérlő elfogadja, hogy személyes adatainak 

feldolgozását, a HS KFt. az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló, 2011. évi 

CXII. Törvény 5. § (1) pontja és a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása során 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95. irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeleteknek /46/EK 

6. cikk (1) bekezdésnek megfelelően kezeli az e tárgyban létrehozott Szabályzatának (Adatvédelmi 

és Adatkezelési Szabályzat) és Tájékoztatójának (Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezési szerint. Az 

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzathoz és a Tájékoztatóhozhozzáférést a HS Kft. a Bérlő/Utas 

kifejezett és írásban megküldött erre irányuló megkeresése alapján biztosít az 

iroda@yachtclubbudapest.com e-mai lcímre küldött levelével. 

7.4. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt/Utast, hogy a kikötőben, mint szolgáltatási helyen 

vagyonbiztonsági célból biztonságtechnikai rendszert üzemeltet, elektronikus megfigyelő és rögzítő 

rendszert alkalmaz. Bérbeadó kijelenti, hogy az üzemeltetésében lévő elektronikus megfigyelő és 

rögzítő rendszer elemei által gyűjtött adatok kezelése megfelel a személy - és vagyonvédelmi, 

valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint az 

információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete rendelkezéseinek. Bérlő tudomásul veszi, 

hogy a vízi-közlekedésre vonatkozó jogszabályok vagy a bérleti szerződés megszegése esetén 

Bérbeadó jogosult a rögzített adatok felhasználására és a felvételeket kizárólag hatósági eljáráshoz, 



HEGYVIDÉK SPORT Kft. 
Telephely Kikötő: Budapest III. ker., Kossuth Lajos üdülőpart 115. szám előtti 63624 hrsz. III/154 és 155. 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK „YACHT CLUB BUDAPEST ÁSZF„ 

Hatályos: 2020. 04. 17-től visszavonásig 

 

12/12. oldal 

 

jogszabályoknak megfelelő feltételek esetén adja át. A HS Kft. elektronikus megfigyelő rendszerrel 

kapcsolatos Szabályzatához hozzáférést a Bérlő/Utas kifejezett és írásban megküldött erre irányuló 

megkeresése alapján biztosít az iroda@yachtclubbudapest.com e-mail címre küldött levelével. 

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

8.1. Elévülés  

A HS Kft.-val szembeni valamennyi igény –ha jelen ÁSZF rövidebb határidőt nem állapít meg‒ 

legkésőbb 3 hónap elteltével elévül. 

8.2. Biztosítás 

A vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően a belföldi forgalomban hajó és más vízi 

jármű csak abban az esetben vehet részt, ha az üzemben tartó a szerződésen kívüli kárra érvényes 

hajó-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A HS Kft. személyszállító hajó esetében és egyéb 

eszközei biztosítva vannak, amely kiterjed az utasok/bérlők balesetbiztosítására is. 

8.3. Reklamáció 

Bármilyen, a Bérbeadóval vagy annak szolgáltatásaival kapcsolatban tettreklamációt (beleértve az 

egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen bérlői/utasi anyagi és kártérítési jellegű követeléseket 

is) legkésőbb az a szolgáltatás igénybevételének befejezését követő nap 16:00 óráig (jogvesztő 

határidő) írásban vagy e-mailen aláírtan kell a HS Kft. részére eljuttatni, annak átvételének 

igazolásával. 

8.4. Alkalmazandó jog 

A felek jogviszonyukra kizárólag a Magyar jogot alkalmazzák, így a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Vízi közlekedésről szóló 2000. évi 

XLII. törvény, a Vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3) kormányrendelet, a mindenkor 

hatályos Kikötőrend, és a Bérbeadó mindenkori Díjszabása, valamint az egyéb vonatkozó magyar 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak, amelyeket Felek megismertek és rendelkezéseiket 

magukra nézve kötelezőnek ismernek el. 

8.5. Jogvita esetén 

A felek a jogviszonyukból eredő vitás kérdéseket megkísérlik békés tárgyalásos úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a BKKB kizárólagos illetékességét. 

8.6.Irányadó nyelv  

Jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. Értelmezési-vagy jogvita esetén a magyar nyelvű szöveg 

irányadó. 

8.7. Megismerhetőség 

Jelen ÁSZF a HS Kft. honlapján (www.yachtclubbudapest.com/www.yachtclubbudapest.hu) 

megismerhető a foglalást megelőzően elolvasása és annak visszaigazolása kötelező, továbbá a 

hajóállomáson is elhelyezésre kerül. 

8.8.Hatályba lépés 

Jelen ÁSZF 2020.04.17. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezen időpont után megkezdett 

szolgáltatásokra kell alkalmazni. 

 

KMF. 

 

 


