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Preambulum
Jelen dltalaSnos szerzbd6si felt6telek a Balatonvildgos, Club Aliga udU6komplexum (a toviibbiakban:
,,Club Aliga") terulet6n talSlhat6 kikot5ben (a tovdbbiakban "Kikot6') l6v6 kik0t6hely hasznSlata
tdrgyiiban kotott hasznirlati szerz6d6s (a tovdbbiakban "Szerz6d6s") elvdlaszthatatlan resz6t k6pez6
iiltaliinos szerz5d6si felt6teleket tartalmazza. Az itt hasznAlt fogalmak, elnevez6sek az adott
fogalomnak, elnevez6snek a Szerz6d6sben meghaterozott jelent6s6vel birnak. B6rbead6 jogosult a
jelen dltalSnos szerzSd6si felt6telek egyoldal0 m6dositdsdra amennyiben a m6dositdst a Kikot6
6sszerii r.izemeltet6se indokolja. Az esetleges m6dositirsokr6l Berbead6 a Kik0t6helyb6rlSt, adott
esetben hirdetm6nyi 0ton tSj6koztatja.
,|

Az B6rbead6 neve, sz6khelye 6s egy6b adatai
c69nev: PRo-MoT Hungiiria Kft. (a toverbbiakban: Bdrbead6)
Sz6khely: 1062 Budapest, Andrdssy rit 59.
C6gjegyz6ksziim : Cg. 01-09-703978
K6pvisel6 : D6tdri-Szab6 Addm tlgyvezetci

Telefonszdm: +36 1 346 8869
E-mail : info@appeninnholdino.com
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A Club Aliga ziirt, 6rzott-v6dett terulet, ahova csak bel6p5vel lehet belepni. Az

2.t

6rz6s

biztositiisa mellett, B6rbead6 felel6ss6ge nem terjed ki a haj6kra 6s a g6pkocsikra, illetve
azokban tdrolt dolgokra, illetve a term6szeti csapSs kovetkezt6ben fell6p5
kSrosoddsokra. A felszerel6si tdrgyak6rt 6s dolgok6rt, azok meg ron96l6daisilb6l 6s
elt[in6seb6l ered6 k6rok6rt B6rbead6 nem felel, kiv6ve, ha a kiir B6rbead6 sziind6kos
magatart6siira vezethet6 vissza.

az
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A Kik6t6 mdrcius 15-e 6s november 15-e k6z6tt tart nyitva (szezon). A szezonon kivtil a
Kik0t6 nem Uzemel. A Kik6t6 terLilet6re m6jus 10-e 6s szeptember 20-a kozdtt g6pjiirmfivel
behajtani tilos. A behajtiisi tilalom a16l kiv6telt k6pez a vlzre lerakott vagy a vizb5l kivett
haj6nak az 6v kozbeni szdllitdsa, valamint a Kikot6 feltrgyelet6t ell5t6 szem6lyzettel el6re
egyeztetett egy6b sz;illitdsi tev6kenys6g. A behajtiisi tilalom megszeg6se miatt a Szerz5d6s
felmondhat6.

2.3

A Kikot6hely utiln megfizetett haszn5lati dij alapjSn Kikot6helyberl6t annyi darab 6ves, a
Kikot6helyb6rl6 nev6re kiiillitott ,,Haj6s" bel6p5kiirtya illeti meg, ahdny szemdly a
Kikot6helyen tdrolt haj6 haj6leveleben, mint megengedett befogad6k6pess6g, felt(ntetdsre
kertrlt, amennyiben a haj6 befogad6kepess6ge meghaladja a 8 f5t, abban az esetben is
maximum 8 bel6p5kilrtya illeti meg a Kikot5helyb6rl5t. A bel6p6kiirtydk a Club Aliga
0d0l6komplexum terulet6re val6 ingyenes bel6p6sre jogositanak. Kik6t6helyb6rl6 tovSbbi
bel6p5kiirtyaikat g6nyelhet az aktudlis I istadrakon.
i
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A beldp<ikiirty5k a Club Aliga tid LilSkomplexum tertilet6re tdrt6n6 bel6p6sre jogositanak. A
bel6p6k5ftyelhoz tartoz6 szolgiiltatiisokat a k6rtya tulajdonosa veheti ig6nybe.
Bel6p5kdrtydval nem rendelkez6 szem6lyeknek a bel6p6shez bel6pdjegyet kell vSltaniuk. A
szolgiiltatdsok ig6nybev6tele 6s az azonositds megkonnyit6se 6rdek6ben a bel6p6ki5rty;ival
rendelkez5k kotelesek a Bdrbead6 dltal rendelkez6sr.ikre bocsdtott azonosit6 jelz6s
visel6s6re a Club Aliga 6s a Kikot6 tertllet6n.

Felek kaitelezetts6gei
Felek kdtelesek a Szerz6d6st, az Altaldnos Szerz5d6si Felt6teleket, a Haj6ziisi Szabdlyzatot,

a Kikdt6rendet, a KikotSi Heizirendet 6s a Club Aliga Hiizirendet betartani. A felsoroltak,
valamint az aldbbiak be nem tartdsa, megszeg6se a Szerz6d6s felmondds.it
eredm6nyezheti.

3.1

86rbead6kotelezetts6gei

3.1.1. A haj6daruziis id6pontjdt az ig6nyek figyelembev6tel6vel, B6rbead6 iillapitja meg
iiprilis/miijus valamint okt6ber/november h5napokban. A daruzdst B6rbead6 a
Kikot6helyb6rl6 tdvoll6teben is elv6gezheti. A t5rgy6vre 6rv6nyes szerzSd6ssel
rendelkez5 Kikdt6helyb6rl6 r6sz6.re az iiprilisi 6s okt6beri egyszeri le- 6s egyszeri
kidaruziis iira a haszn6lati dijban benne foglaltatik. Az esed6kes haszndlati d'rj meg nem
fizet6se eset6n a daruzSs nem kovetelhet6. Az egyeb daruzSs valamint az Srbociillitiis
ktilon, terit6s ellen6ben munkalapon rendelhetS meg ktil6n dijaziis ellen6ben.

3.1.2. A Kikdt5helyet

Felek lehet6sdg szerint kdzdsen hatdrozzdk meg. B6rbead6 rendezv6ny,

munkav6gz6s eset6n valamint egy6b fontos okb6l jogosult a haj6kikot6si hely6t
ideiglenesen megvdltoztatni, 6s a haj6t miis kikot6helyre 5tiSllitani.

a Szerz6d6s lejirrtiit megel5zden legk6s6bb 60 nappal
kezdem6nyezheti az aktuiilisan haszniilt KikdtShelyre vonatkoz6 Szerz5d6s
meghossza bbitdsdt vagy ij berleti sze126d6s megk6t6s6t. 86rbead6 a lehet6s6gekhez

3.1.3. Kik6tdhelyb6rl6

m6rten koteles Kik<it5helyb6rl6 igenyeit figyelembe venni.

3.2

Kikot5helyb6rlSkotelezetts6gei

2.9.1. Kik6t6helyb6rki koteles a haj6j.it biztonsdgosan, megfelel6en er6s kikot6k<jt6llel
(lega16bb 4 helyen) rogziteni. A kikot6shez a kOtelet gumi vagy ac6lrug6
kdzbeiktat5sdval kellalkalmazni. a dinamikus er5hat6sok csillapitdsa 6rdek6ben. A haj6
oldalait megfelelS sziimI felfijhat6 titkoz5vel (fenderrel) kell elliitni. A haj6k
szakszerfitlen kik0t6s6b5l a ponyvdzSsi hiSnyossdgokb6l ered6, valamint a
raktilroztat6k 6ltal egymiisnak 6s sajdt maguknak okozott kdrok6rt B6rbead6 nem felel.
Harmadik szem6ly kirrokoziisS6rt B6rbead6 nem felel. A Kikot6helyb6116 sajiit
vend69ei6rt teljes felel6ss6ggel tartozik.

2.9.2. Bdrmilyen jelleg( haj6javitdst, daruziist, s6ly6ziist a kikdt5vezet5nek el5re be kell
jelenteni, a munkdlatokat csak a B6rbead6 enged6lye utiin lehet megkezdeni. Daruzni,
s6lydzni csak a kik6t6mester jelenl6t6ben lehet. Haj6javitdssal, mosSssal, daruzdssal a
kornyezetet szennyezni 6s zavarni nem lehet. A Kikot5ben kizeir6lag olyan c69
dolgozhat, amelynek megdllapoddsa van a KikotSvel.

2.9.3. A Kik6t6 l6tesitmenyein, eszkozein semmif6le ktils6 beavatkozds nem v6gezhetS.

a raktdrozott haj6ra. haj6felel5ss6g biztositeissal kell
rendelkeznie. FelelSss6gbiztositdssal nem rendelkez5 haj6 nem tiirolhat6 ClubAliga
tertilet6n. A felel5ss6g biztosit6snak jelen szerz5d6s teljes id5tartamiira erv6nyesnek
kell lennie. A felel6ss6gbiztositiis vagy annak igazolSsa hiiinydban B6rbead6 a
Szerz5d6st felmondhatja.

2.9.4. Kik6t6helyb6rlSnek

2.9.5. MegfelelS miiszaki iillapot0, megfelel6en m6retezett kerekes tSrol6bak vagy
utiinfut6 biztositasa Kikot6helyb6rlci feladata. Az utiinfut6nak 6s a baknak azonosit6
szimmal vagy n6vtdbldval kell rendelkeznie. A nem megfelelS m[iszaki dllapoti vagy
alulm6retezett tdrol6bakra, utdnfut6ra B6rbead6 haj6t nem helyez. Az ebb6l ered6
kiirok6rt, t0bbletkOlts6gekert Ki kotShelyb6rl6 felel.
Nem megengedett tev6kenys6gek

4.
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A Kikdt6helyb6rlS a Kikotd terLilet6n Uzleti tev6kenys6get (pl. haj6b6rbeadds, haj6ztat6s,
oktatds, keresked6s, szerviz, stb.) nem folytathat, a kikotott haj6n vagy a Kikot5helyen
rekl5mot nem helyezhet el. Ez a16l kiv6telt k6pezhet, amennyiben a kereskedelmi
tev6kenys6get v6gz6 viillalkozds, haj6, egyesUlet killOn ilyen kereskedelmi iriinyu
szerz6d6st kotdtt a kikotSvel.

4.2

A vizparton haj6, tdrol6bak 6s utiinfut6 tdrolSsa miijus 1-e 6s szeptember 30-a kozott tilos,
Az ebben az id6szakban kiemelt haj6t azonnal el kell szdllitani. Amennyiben Kik6t6helyb6rl6

ennek nem tesz eleget, 86rbead6 a haj6t KiktitShelyb6rl6 kolts6g6re 6s vesz6ly6re
elsziillitja. Ebb5l ad6d6 kOIts6get B6rbead6 a szdllitiist 6s raktdroziist k0vet6en azonnal
leszdml{zza a Kikdt5helyb6rl5nek.
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4.3

Idegen munkaviilla16 a Club Aliga teriilet6n csak B6rbead6 el6zetes j6vdhagyiisa alapj5n
v6gezhet bdrmif6le tev6kenys6get. Amennyiben a tev6kenys6g el6reliithat6. titemezhet5 a
tev6kenys6get annak megkezd6se el5tt 48 6rdval jelezni kell a kik0t6vezet6nek.

4.4

Kikot6helyb6rl6 az dltala ig6nybe vett raktdroztatdsi szolgiiltatSsokat harmadik szem6lyre
nem engedm6nyezheti vagy 6rt6kesitheti. A kikotShely harmadik szem6lynek tort6n5
t6nyleges Stenged6se Kikot5helyb6116 Szerz6d6s szerinti kotelezetts6geit nem 6rinti, a
harmadik szem6ly a Szerz5d6s szerinti szolgiiltatesokra nem tarthat ig6nyt.

HatSlybal6p6s
Jelen Altaldnos Szerz5d6si Felt6teleket
szerz6d6sekre kell alkalmazni.

a 2020. januiir 1. napj6t kovet6en megkotott

BalatonvilSgos, 2O20, janu5r 1.
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PRO-MOT Hung5ria Kft.
D6tiiri-Szab6 Addm
Ligyvezet6
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