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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a       Balatonfüredi Yacht Club 
                   8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2. 
 Nyvt. szám: 1752 
 Adószám: 18926813-2-19 
 Képviseletében eljár: Nagy Attila elnök 
 Bankszámlaszám: 11623007-04332400-23000005 
 Tel/fax: 06 87 482 593 
 E-mail: borocz.istvan@byc.hu 
 (továbbiakban: Szolgáltató vagy BYC) 
másrészről 
 Név/Cégnév:  
 Cím/Székhely:  
 Anyja neve/Képviseli:  
 Adószám/Személyi ig. sz.:  
 Tel:     Fax:  
 Mobil:  
 E-mail:  
 (továbbiakban: Igénybevevő) 
 
között a mai napon az alábbiak szerint: 
 

1. A Szolgáltató _________________ napjától ________________ napjáig terjedő hatá-
rozott időtartamra az Igénybevevő részére balatonfüredi kikötőjében (címe: 8230 Ba-
latonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.) – továbbiakban kikötő vagy vitorlástelep, amely a 
szolgáltatás nyújtásának helye - levő, a Szolgáltató által kijelölt,  

 ______ számú, alábbi típusú• tárolási helye(ke)t 
 
  szárazföldi 
  vízi 
 

az alábbi időtartamokban• 
 

 téli (azaz november 1. napjától április 30. napjáig) 
 nyári - azaz szezonban - (május 1. napjától október 31. napjá-
ig) 
 

biztosítja a jelen szerződés 4. pontjában részletesen körülírt szolgáltatások (a továb-
biakban tárolási hely(ek) és szolgáltatások együttesen: szolgáltatás) nyújtásával egyi-
dejűleg Igénybevevőnek Igénybevevő felelősségére, abból a célból, hogy Igénybevevő 
az alábbiakban részletesen körülírt, tulajdonát képező hajót a fent megjelölt 
módo(ko)n és időtartam(ok)ban tárolni tudja, a jelen szerződésben meghatározott 
szolgáltatási díj ellenében. 

                                                 
• A megfelelı típus aláhúzással jelölendı 
• A megfelelı idıtartam(ok) (szezon(ok)) aláhúzással jelölendı(k) 
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A Szolgáltató kijelenti, hogy jogosult a jelen Szerződésben foglalt Szolgáltatások nyúj-
tására és rendelkezik mindazon hatósági engedélyekkel, melyek szükségesek a szol-
gáltatás nyújtásához. 
A Szolgáltató akként nyilatkozik, hogy rendelkezik megfelelő mértékű felelősség biz-
tosítással és azt a jelen Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt fenntartja. 
 

 A hajó típusa:  
 A hajó neve:  
 A hajó sorozat száma:  

 A hajó nyilvántartási száma:  
 Nyilvántartó hatóság: 
 Hajólevél érvényes:      napjáig 

 
2. A szolgáltatás egyösszegű szolgáltatási díja _____________________ napjáig terjedő 

időtartamra: 
 
___________ Ft + 25% ÁFA , azaz ____________ forint + 25% ÁFA, 
________________ bruttó .- Ft. 
 

 A jelen pontban rögzített mértékű szolgáltatási díj kiegyenlítésére Igénybevevő az alá-
írt szerződés alapján kiállított szabályosan számla kézhezvételétől számított 8 napon 
belül, legkésőbb __________________. napjáig köteles a Szolgáltató fentiekben rög-
zített számú bankszámlájára. 

       
3. A Szolgáltató minden naptári év január 30. napjáig állapítja meg az adott naptári év 

nyári szezonjától, azaz adott naptári év május 1. napjától, az adott naptári év téli sze-
zonjának végéig, azaz követező naptári év április 30. napjáig terjedő időtartamra ér-
vényes szolgáltatási díjakat. 

 
4. A szolgáltatás díja a következőket foglalja magába: 

 

• a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt típusú tárolási hely(ek), a jelen szer-
ződés 1. pontjában megjelölt időtartam(ok)ban,  

• daruzás a szezon elején, végén, és a daruzási időn belül korlátlanul a száraz-
földi tárolás esetén, 

• áram és víz vételi lehetőség a mólón kizárólag hajózási szükségletekre, 

• a fürdő és WC használatát a hajó személyzete részére, 

• WIFI internet használat, 
 

A kikötő egyéb szolgáltatásainak igénybevétele térítés ellenében lehetséges. A fenti 
szolgáltatások közvetített szolgáltatásokat is tartalmaznak, illetve tartalmazhatnak, 
amelyek minőségéért és elérhetőségéért a Szolgáltató úgy felel, mintha azokat saját 
maga végezné. 

 
5. Az Igénybevevő szavatolja, hogy a hajó érvényes hajólevéllel és felelősségbiztosítással 

rendelkezik és felelősségbiztosítását a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, szava-
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tolja továbbá, hogy a hajót kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítés-
sel rendelkező személy vezeti, továbbá gondoskodik: 

 

• a hajó szakszerű kikötéséről és tárolásáról,  

• a BYC és a Kikötőrendnek a betartásáról,  
valamint Igénybevevő kötelezi magát arra, hogy 

• amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában részletesen körülírt hajót harma-
dik személyre átruházza, vagy bérbe adja, vagy harmadik személy használatá-
ba adja, vagy bármely jogviszony alapján a hajóval harmadik személy jogosult 
rendelkezni, ezt a tényt Szolgáltató felé haladéktalanul bejelenti. 

 
6. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a hajóra, az abban tároltakra, harmadik sze-

mély által okozott, illetve elháríthatatlan természeti csapás következtében bekövet-
kező károsodásokra. A hajó, és felszereléseiért (azok megrongálásából, eltűnéséből 
eredő károkért) a Szolgáltató felelősséget nem vállal, Igénybevevő tudomásul veszi, 
hogy Szolgáltató a hajó és, felszerelési tárgyainak őrzéséről nem köteles gondoskod-
ni. 

 
7. A tárolási helyen a hajótároló állvány rendeltetésszerű használatáért, karbantartásá-

ért Igénybevevő felel, a nem rendeltetésszerű használatból és a nem megfelelő kar-
bantartásból eredő károkat Igénybevevő köteles megtéríteni.  

 
8. A Szolgáltató által kijelölt tárolási helyet Igénybevevő a jelen szerződés aláírásával el-

fogadja, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a számára jelen szerződés alapján kijelölt 
tárolási hely használatát és a jelen szerződés alapján igénybevett szolgáltatásokat 
harmadik személy részére át nem engedheti, sem bérleti, sem használati, sem egyéb, 
a jelen pontban nem nevesített jogviszony alapján. 

 
9. Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a vitorlástelepen hazai és nemzetközi versenyek 

kerülnek megrendezésre. Ezen esetben a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az 
Igénybevevő számára biztosított tárolási helyet ideiglenesen, Igénybevevő előzetes 
tájékoztatásával megváltoztassa, a kikötőben a ki- és behajózást korlátozza, Igénybe-
vevő Szolgáltató jelen pontban rögzített jogát jelen szerződés aláírásával kifejezetten 
elismeri és tudomásul veszi.  
A jelen pontban hivatkozott versenyekről az Igénybevevő a kikötő hirdetőtáblájáról 
valamint a www.byc.hu honlapról értesülhet. 

 
10. A Balaton vízszintjének ingadozásából adódó ki- és behajózást akadályozó körülmé-

nyek bekövetkezéséért vagy ezen körülmények okán bekövetkezett károkért a Szol-
gáltató felelősséget nem vállal, ezzel összefüggésben Igénybevevő semmilyen igény-
nyel nem léphet fel Szolgáltatóval szemben. 

 
11. A hajóra reklám elhelyezése csak a Szolgáltatóval történt megállapodás alapján, a 

Szolgáltató jóváhagyásával lehetséges, kivétel vitorlásversenyeken való részvétel ide-
je alatt. 
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12. A kikötő berendezésein, szerelvényein az Igénybevevő semmiféle beavatkozást vagy 
átalakítást nem végezhet. 

 
13. A kikötő területén kizárólag a vonatkozó, hatályos jogszabályi- és szabvány előírások-

nak megfelelő, érintésvédelemmel ellátott elektromos eszközök, hosszabbítók hasz-
nálhatók. 
Az Igénybevevő jelen szerződés aláírásával szavatolja, hogy a jelen szerződés 1. pont-
jában részletesen körülírt hajó elektromos, gáz és üzemanyag hálózata szintén meg-
felel az ezekre vonatkozó jogszabályi- és szabvány követelményeknek. 

 
14. A jelen szerződés megszűnésének esetén a felek között alkalmazandó és irányadó 

szabályok:  
 
14.1. A jelen szerződés az alábbi esetekben szűnik meg: 

 
a) A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott határozott időtartam 
elteltével,  
b) a felek közös megegyezésével a jövőre nézve, vagy 
c) amennyiben az Igénybevevő a jelen szerződés 1. pontjában részlete-
sen körülírt hajót harmadik személyre átruházta, vagy bérbe adta, vagy 
harmadik személy használatába adta, vagy bármely jogviszony alapján a 
hajóval harmadik személy jogosult rendelkezni, tekintettel arra, hogy 
Igénybevevő köteles ezt a tényt Szolgáltató felé haladéktalanul bejelen-
teni, úgy azon a napon, amikor Igénybevevő a bejelentést a Szolgáltató 
felé megtette, azzal, hogy a bejelentés késedelméből bekövetkező káro-
kért Igénybevevő felel, 
d) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szer-
ződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de 
nem kizárólagosan  

- Igénybevevő részéről, ha 
>> szolgáltatási díj fizetési kötelezettségének határidőben 
nem tesz eleget,  
>> a hajótároló állványt nem rendeltetésszerűen használja 
és/vagy karbantartásáról nem megfelelően gondoskodik, 
>> amennyiben Igénybevevő nem tesz eleget jelen pont c) 
alpontjában rögzített bejelentési kötelezettségének;  

- Szolgáltató részéről, ha nem biztosít tárolási helyet Igénybeve-
vő részére, kivéve, ha Szolgáltató a számára a jelen szerződés 
9. pontjában biztosított jogával él. 

 
A szerződés megszűnése esetében a hajót Igénybevevő legkésőbb a szerződés megszűnésé-
nek napján köteles a Szolgáltató vitorlástelepéről elszállítani. Amennyiben Igénybevevő ezen 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy Szolgáltatót rendelkezésre állási díj illeti 
meg, amelynek mértéke 1000 Ft+ÁFA/nap, valamint Igénybevevő köteles Szolgáltató min-
den, az Igénybevevő elszállítási kötelezettsége megszegéséből eredő, azzal összefüggő kárát 
megtéríteni. Amennyiben Igénybevevő azt elszállítással 60 napot meghaladó késdelembe 
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esik, úgy Szolgáltató jogosult a hajó más telephelyre történő elszállítására, amelynek költsé-
ge szintén Igénybevevőt terheli. 
 
15. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján Igénybevevő által fizetendő 

szolgáltatási díj, akár egyösszegbeni, akár időarányos bármilyen okból és jogcímen tör-
ténő visszatérítése kizárt. Ez alól kivételt az az eset képez, ha a jelen szerződés Igénybe-
vevő jogos és jogszerű azonnali hatályú felmondásának következtében szűnik meg. 

 
16. Felek az értesítési cím megváltozását kötelesek egymásnak írásban, a változást követő 5. 

napon bejelenteni. Felek a jelen szerződés fejlécében feltüntetett értesítési címre, illet-
ve az írásban bejelentett módosult értesítési címre küldött jognyilatkozatokat abban az 
esetben is kézbesítettnek tekintik, amennyiben azt a posta bármely okból ténylegesen 
kézbesíteni nem tudja. 

 
17. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége a szerződés többi 

rendelkezésének érvényességét nem érinti kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés 
nélkül a szerződést meg sem kötötték volna. 

 
18. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató köteles a jelen Szerződés alapján Igénybevevő által meg-

adott személyes adatokat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvá-
nosságáról szóló 1992. évi LXIII. évi törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni. 

 
19. Felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket békés úton rendezik, amennyiben ez 

nem vezetne eredményre, úgy a jogvita eldöntésére a pertárgy értékétől függően a 
Veszprémi Városi Bírság illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 

 
20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelke-

zései, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 

21. Felek a szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették és mind akaratukkal 
megegyezőt azt elfogadják. 

 
Melléklet: 

Hajó érvényes Hajólevelének másolata 
Hajó érvényes felelősségbiztosításának másolata 

 
Balatonfüred, 2010. ___________________ hó __________ nap 

 
 

 
 ……………………………… …………………………………… 
 Igénybevevő Szolgáltató 


