
 

 

H Á Z I R E N D 

A Balatonfüredi Hajógyár Kft., ill. a BF Invest Kft. közös üzemeltetésében álló Hajógyári Kikötő 
(továbbiakban: Kikötő) területét és szolgáltatásait minden személy, aki a Kikötő területére lép, a jelen 
Házirendben foglaltaknak megfelelően veheti igénybe. 

1. A Kikötőbe való ki- és bejutás kizárólag belépőkártya használatával történhet, sem a portás, sem 
más Bérlő a sorompót nem nyithatja, erre nem kötelezhető. Minden Bérlő a saját 
belépőkártyáját használja, azzal csakis magát és saját hozzátartozóit engedi be vagy ki. Aki 
illetéktelen személyt enged be a Kikötőbe, annak a belépőkártyája letiltásra kerül. A kártyáért 
befizetett esetleges díjat a Kikötő nem téríti vissza. 

2. A víz felől érkezőknek a kikötői irodában kell jelentkezni és a szükséges adminisztrációt 
elvégezni.  

3. Vendéget Bérlő csak akkor fogadhat, ha ő maga vagy közvetlen családtagja is személyesen jelen 
van a Kikötőben, vendégét a portán fogadja, és saját belépőkártyájával engedi be. 

4. Bérlő a vendégeiért, hozzátartozóiért, családjáért, legénységéért felelősséggel tartozik, 
amennyiben fentiek a Kikötő területén kárt okoznak, a kár megtérítésére Bérlő kötelezhető.  

5. A Kikötő területén való tartózkodás során figyelemmel kell lenni a többi ott tartózkodó vendég 
érdekeire és nyugalmára. Ha valaki a Kikötő rendjét, vagy más, jogszerűen ott tartózkodó 
személyek ott tartózkodását, nyugalmát bármely módon zavarja (randalírozás, hangoskodás, 
mások egyéb módon történő zavarása, zaklatása), erről tájékoztatni kell a kikötővezetést. A 
kikötővezetés először szóban, majd szükség esetén írásban figyelmezteti az illetőt vagy az 
illetékes Bérlőt, hajótulajdonost, akihez, vagy akinek a hajójához, annak legénységéhez, vagy 
akinek a bérleményéhez a zavaró magatartást tanúsító köthető.  
Az előbbiek szerint illetékes Bérlő / hajótulajdonos felel a hozzá tartozó, zavaró személy 
Kikötőben tanúsított magatartásáért.  
Az írásbeli figyelmeztetés eredménytelensége esetén a kikötővezetés az illető személynek 
határozott vagy határozatlan időre, visszavonásig, továbbá korlátlan időre megtilthatja a Kikötő 
területére való belépést és/vagy ott tartózkodást. Az ebből esetlegesen következő károkért a 
Kikötő nem felel. 

6. Bérlő csak az általa bérelt kikötőhelyre állhat be hajójával. Amennyiben akár ideiglenesen ettől 
eltérő hajóhelyen kíván parkolni, a helymódosítás előtt a bérleti szerződést módosítani 
szükséges.  

7. Hajók vízre tételét, ill. kiemelését Bérlő személyesen a kikötői irodában, vagy írásban előre 
köteles egyeztetni. A kikötővezetés fenntartja a jogot, hogy a tavaszi és az őszi daruzások 
hatékony lebonyolítása érdekében önhatalmúlag kijelölje azon hajók daruzásának időpontját, 
melyeknek nincs foglalt időpontjuk. A Kikötő által meghatározott daruzási időpontot a hajó 
tulajdonosa köteles tudomásul venni és elfogadni. Bérlő nem rendelhet darut a Kikötőbe a 
kikötői iroda munkatársának tudta és engedélye nélkül. 
Daruzás igénylése weboldalunkon keresztül zajlik, a következő linken keresztül: 
http://balatonfuredihajogyar.hu/szolgaltatasaink/daruzas/. 

http://balatonfuredihajogyar.hu/szolgaltatasaink/daruzas/


 

 

A 7,5 tonna súlyt meghaladó hajók esetében, és azoknál a hajóknál, melyek a kikötői daruval 
elérhetetlenek, autódarut hívunk, melynek időpontját előre egyeztetjük, és amelynek díját a 
Bérlő felé továbbszámlázzuk. Szerződéskötés, vízre tétel vagy kiemelés minden hajó esetében 
csak akkor valósul meg, ha a Bérlőnek nincs elmaradt tartozása. 

A széljelzők daruzás közbeni meghibásodásáért a Kikötő felelősséget NEM vállal. Javasoljuk 
daruzás előtt a szélmérők eltávolítását. 

A hajó daruzására tavasszal 1 óra, ősszel 1,5 óra áll rendelkezésre. A Bérlő hibájából felróható 
időtúllépés esetén minden további megkezdett órát a normál árlista szerinti daruzási díjjal 
felszámítunk. A hajókat a daruzásra bejelentett időpontra, téli tárolásra előkészített állapotban 
a daruzási helyre kell bekészíteni, mely a Bérlő feladata. 

8. A Kikötőben a személyek és a tárgyak biztonsága érdekében kamerás megfigyelő rendszer 
működik, amely a felvételeket tárolja. A bérleti szerződés aláírásával a Bérlő – illetve, ha a Bérlő 
nem a hajó tulajdonosa, akkor a hajó tulajdonosa is a Bérleti szerződéshez csatolt külön 
meghatalmazásban vagy megállapodásban – a kamerás megfigyeléshez hozzájárul. 

9. A Kikötő területén lévő közösségi kiszolgáló helyiségeket (mosdók, mosogató, rendezvényterem, 
klubszoba, business room) csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni és azokat 
mindenki köteles tisztán, rendezetten hátrahagyni.  

10. A Kikötőben, főszezonban naponta folyik takarítás. A Kikötő közös helyiségeit, különösen a 
fürdőhelyiségeket minden Bérlő és vendég annak maximális tisztán tartásával használhatja.  

11. A fával borított mólókon a Kikötő által biztosított kézikocsi kivételével semmilyen guruló 
eszközzel (kerékpár, roller) nem szabad közlekedni, mert BALESETVESZÉLYES! 

12. Parkolás kizárólag a kijelölt parkolóhelyeken engedélyezett, kizárólag a bérleti szerződésben 
megadott rendszámú gépjárműv(ekk)el. A szabálytalanul parkoló gépkocsi vagy motor 
tulajdonosának a belépőkártyáját először határozatlan időre töröljük, majd ha többszöri 
figyelmeztetésre is sor kerül, a bérleti szerződést azonnali hatállyal felbontjuk. 

Az „A” és „B” móló Bérlői a Kikötő Füred felőli portáján közlekedhetnek és parkolhatnak, a „C” 
móló Bérlői a Kikötő Tihany felé eső oldalán közlekedhetnek és parkolhatnak. 

A sólyapályán, a daru alatt az egyik oldalról a másikra áthajtani TILOS. 

13. A Kikötő szárazföldi területének egyéb használatát (gépjárműparkolás, kisebb-nagyobb vízi 
járművek, szállító és tároló eszközök elhelyezése) a kikötővezetéssel kell egyeztetni. 

14. A Kikötő területén szabadtéri sütő- és étkezőhely csak ideiglenesen, minden egyes esetben a 
kikötővezetés előzetes engedélyével alakítható ki. 

15. Hajó, utánfutó, vitorla, ponyva, motor stb. kiszállítása csak a teherportán (tihanyi oldal), 
kiszállítási engedéllyel lehetséges – amit a tulajdonos a kikötői irodában tud beszerezni. 

16. A Kikötőben kutyát csak pórázon szabad tartani. A kutya tulajdonosa a kutyatartás elvárt 
szabályait betartja, a kutyapiszkot összegyűjti. Kutyát a mosdóhelyiségben, a fürdőhelyen és az 
úszóstégen fürdetni TILOS. 



 

 

17. A 8 fő feletti rendezvény, tévé forgatás, fotózás engedélyköteles, a kikötői irodában 3 nappal 
előre be kell jelenteni. A kikötői helyiségek egyéni vagy közcélú rendezvényre való igénybe 
vételére előzetes egyeztetést követően a kikötővezetés adhat engedélyt.  

18. A Kikötőben horgászni tilos. Haltisztítás és bontás a mosdókban szigorúan tilos. 

19. Ételhulladék, szemét csak a hulladékgyűjtő helyeken helyezhető el.  

20. Szennyvíz ürítése a Balatonba tilos! 

21. Vízi járművek üzemanyaggal való feltöltése, olajcsere, vagy olajos fenékvíz eltávolítása a 
biztonsági előírások betartása mellett végezhető el úgy, hogy a Kikötő szárazföldi, valamint vízi 
területe szennyeződést ne szenvedjen. 

22. A hajótulajdonos kivételével mindenki más köteles a Kikötőben végzett munkaideje után 
területhasználati díjat fizetni. a.) Szerződött partnereink belépőkártyával rendelkeznek, a díj 
elszámolása havonta, hó végén történik a kártyán mért idő alapul vételével. b.) Alkalmi 
munkavégzés esetén nem kötünk hosszú távú szerződést, az alkalmi munkavállaló 
munkavégzését a kikötői irodában előre be kell jelenteni, a területhasználat díját az árlista 
tartalmazza. 

Javítást, karbantartást a kikötői vendégek zavarása nélkül, hétköznapokon, biztonságos és 
környezetkímélő munkavégzéshez megfelelő eszközökkel szabad végezni, a munkát a 
legnagyobb körültekintéssel, a környezet, ill. a területen található egyéb hajók, vagyontárgyak 
megóvásával kell végezni. Esetleges károkozásáért, személyi balesetért területhasználó teljes 
mértékben, anyagilag is felelősséget vállal. 

A veszélyes hulladékot a környezetvédelmi szabályok szerint kell kezelni, munkavégzés után a 
területről elszállítani. Veszélyes anyagot eldobni vagy kiönteni szigorúan tilos!  

Hajócsiszolás csak porszívós csiszológéppel, festés takarófólia használatával végezhető.  

A karbantartási munkákat lehetőleg minden év május 1-ig be kell fejezni. Főszezonban (június – 
augusztus) péntek 12 órától vasárnap 24 óráig munkát végezni tilos! 

23. A vízi járművekhez tartozó eszközök (tároló állványok, bakok, és utánfutók) mozgatását a Kikötő 
alkalmazottai végzik. 

24. A téli tárolás ideje alatt a Kikötő felügyeletét annak alkalmazottai látják el. A Kikötő minden év 
decemberének második felétől március 1-ig zárva van. 

25. A hajókat, illetve a mobilházakat idegeneknek, a bérlő cég alkalmazottjának, barátoknak stb. 
kiadni nem szabad. A Kikötőben üzleti tevékenységet a kikötővezetés engedélyével lehet 
folytatni. A mobilházakat csak a Bérlő és közvetlen családtagjai használhatják.  

Charterezni – a kikötővel kötött előzetes megállapodás nélkül – szigorúan TILOS. A szabály 
megszegése esetén fenntartjuk a jogot a szerződés azonnali megszüntetésére. A szabályszegő 
Bérlő a már befizetett díjat elveszíti és 5 napon belül köteles a Kikötőt elhagyni. 



 

 

A hajóhelyeket csak és kizárólag a Kikötő üzemeltetője adhatja bérbe, a Bérlő harmadik félnek 
azt nem értékesítheti, tovább nem adhatja. A hajóhely (hajó) adásvételi szerződés tárgyát nem 
képezheti! 

26. A Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a 
hajók épségéért, a hajókban vis maior vagy harmadik személyek által okozott károkért, továbbá, 
a hajókban, mobilházakban tartott ingóságokért és a személyes hiányosságaival összefüggő 
balesetekért. A hajók és a bérlemények zárva tartása a Bérlő kötelessége és felelőssége. 

 
Bárki, aki a Kikötőben tartózkodik, köteles a kikötői Házirendet betartani. Aki a Házirend bármely 
pontját megszegi, a Kikötőből kiutasítható. 

 
A Kikötő vezetősége bízik abban, hogy jelen szabályozást Bérlőink és Vendégeink nem egy kényszerítő 
erejű, egyoldalú intézkedésnek tekintik, hanem egy olyan iránymutatásnak, amelynek célja az, hogy jól 
megtervezett szabadidejét a Kikötő területén nyugodtan és kényelmesen, vagy inkább sportosan és 
megerőltetően, de lehetőség szerint a lehető legnagyobb örömmel töltse el Mindenki. 

 

Balatonfüred, 2021. 01.01.  

HAJÓGYÁRI KIKÖTŐ 


