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Hajóbérleti Szerződés 
amely létrejött egyrészről  
GA-Sailing Kft. (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 11., képviseli: Abonyi Gábor ügyvezető), mint bérbeadó  
 
másrészről  
név:     …………………………………………………………………………. 
 
születési hely, idő:   …………………………………………………………………………. 
 
anyja neve :    …………………………………………………………………………. 
 
cégjegyzékszám:     …………………………………………………………………………. 
 
adószám:     …………………………………………………………………………. 
 
lakik / székhely:     …………………………………………………………………………. 
 
hajóvezető vezetői engedély száma:  …………………………………………………………………………. 
mint bérlő, a továbbiakban együtt: felek között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Bérbeadó kijelenti, hogy a bérlet tárgyát képező vitorlás kishajót jogosult bérbe adni, műszaki állapota a 
hatósági előírásoknak megfelel, hajózásra alkalmas, érvényes vizsgával rendelkezik, a szükséges felszerelésekkel 
el van látva. Bérbeadó kijelenti, hogy a kishajóra kötött felelősség biztosítással rendelkezik. 
 
2. Bérlő kijelenti, hogy a kishajó vezetéséhez szükséges jogosítvánnyal, ismeretekkel és megfelelő gyakorlattal 
rendelkezik.  
 
3. A bérelt kishajó:  
Típusa: TOP 34, CONQUEST 35, FŰKE 37 
Lajstromszáma: H-19592, H-30670, H-26004 
Neve: Navigátor, Blue Point, Red Point  
 
4. A bérlet ideje: 
2019. ………………………………………… hónap ………………………. nap …………………………………. órától  
2019. ………………………………………… hónap ………………………. nap …………………………………. óráig.   
 
5. A kishajó átvételének és visszaadásának helye: Balatonfűzfő, BS-Fűzfő Kikötő, Marina Fűzfő Kikötő   
 
6. A bérleti díj összege: …………………………………………………………………. Ft (bruttó, Áfa összegét tartalmazza). 
A kishajó adott bérleti időszakra történő lefoglalását a Bérlő előleg megfizetésével biztosítja. Az előleg összege 
bruttó 50.000 Ft, amelyet a Bérbeadó bankszámlaszámára történő átutalással köteles a Bérlő megfizetni. 
Az előleg megfizetése alól a Felek megállapodásukkal eltérhetnek, különösen akkor, ha a foglalás és a bérlet 
kezdő időpontja között rövid idő áll rendelkezésre.  
A bérlet megkezdésekor, a kishajó átvételével az előleg kaució címén a Bérbeadónál marad. Amennyiben a 
Bérlő előleget előzetesen nem fizetett, úgy a kishajó átadásakor köteles kaució címén 50.000 Ft-ot készpénzben 
a Bérbeadó részére megfizetni.  
A bérleti díj teljes összegét a bérlet megkezdésekor, a kishajó átvételével egyidejűleg köteles a Bérbeadó a 
Bérlő részére megfizetni.  
A kishajó átadásakor a Felek a következők szerint rögzítik a motor üzemóra állását: ……………………………... A 
bérleti díj tartalmaz 1 óra motor használatot. Az ezt meghaladó üzemóra után a Bérlő költségtérítés fizetésére 
köteles, óránként 7.000 Ft összegben. Ezt a költségtérítést a kishajó visszaadásakor köteles a Bérbeadó részére 
megfizetni.  

http://www.vitorlaselmeny.hu/


A kishajó késedelmes visszaadása esetén a Bérbeadót óránként 30.000 Ft kötbér illeti meg, amelyet Bérlő a 
kishajó visszaadásakor köteles megfizetni. A Bérbeadó jogosult a késedelemből eredő, ezt meghaladó kárának a 
követelésére.  
 
7. A Bérlő a foglalást a kishajó átvételének időpontjáig lemondhatja. Amennyiben a foglalást a bérlet kezdő 
időpontját megelőző 10 napon belül mondja le (ideértve azt az esetet is, ha a foglalás időpontja és a bérlet 
kezdő időpontja között kevesebb, mint 10 nap van), a foglaláskor megfizetett előleget nem követelheti vissza. 
Amennyiben a Bérlő a foglaláskor előleget nem fizettet, a 10 napon belüli lemondás ellenében köteles a 
Bérbeadó részére 50.000 Ft-ot megfizetni.  
 
8. A Bérbeadó a Bérlő foglalását követően a foglalást bármikor lemondhatja (ideértve különösen, ha a hajózás 
alkalmatlannak tűnik az időjárási viszonyok miatt), köteles azonban a Bérlő által megfizetett előleget a Bérlő 
részére visszatéríteni, vagy a Felek megállapodhatnak a bérleti időszak megfelelő módosításáról.  
 
9. A bérlet a kishajó leltár szerint történő átadásával kezdődik és a kaució Bérlőt megillető jogos részének 
visszafizetésével végződik.  
A kishajó átadásakor a Felek a kötelező felszerelések meglétéről meggyőződnek, az esetleges hiányosságokat 
rögzítik.  
Bérlő a kishajót versenyzésre nem használhatja.  
Bérlő nem hagyhatja el a kikötőt, illetve köteles kikötni, ha a szélerősség 6 B, vagy az előrejelzések szerint 
erősebb is várható. Amikor szükséges, haladéktalanul csökkenti a vitorla felületet, motorra kapcsol, vagy 
lehorgonyozza a kishajót.  
Bérlő a saját felelősségére a hajólevélben rögzítettek betartásával utasokat vehet föl.  
Bérlő tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítási szerződés által fedezett károkért az önrész erejéig, a 
felelősségbiztosítási szerződés által nem fedezett károkért teljes egészében felelősséggel tartozik.  
A kaució a kisebb károkra, tárgyelvesztésekre, stb. nyújt fedezetet. Ezek elszámolása közös megegyezéssel a 
hajó visszaadásakor történik.  
A kishajót a Bérlő hulladék mentesítve köteles visszaadni.  
 
10. Bérbeadó igényelheti, hogy a Bérlő és legénysége bemutassa szakértelmét a hajó biztonságos kezelésében. 
A próbahajózás a bérleti idő részét képzi. Amennyiben a Bérlő nem tudja a hajós tudásáról meggyőzni a 
Bérbeadót, a) a Bérbeadó a Szerződéstől elállhat, a kaucióval egyező összegű bérleti díj azonban a Bérbeadót 
megilleti, vagy b) a Bérlő meggyőző tudású felelős hajóvezetőt kérhet fel, vagy c) a Bérlő költségére a Bérbeadó 
hajóvezetőt biztosíthat.  
 
Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, arra jogosult képviselőik útján, 
jóváhagyólag írják alá.  
 
Balatonfűzfő, 2019. ..........................................  

 
………………………………………………. ………………………………………………. 

Bérbeadó Bérlő 
 
Aláírásommal elismerem, hogy kaució címén készpénzben átvettem 50.000 Ft összeget. 
 
Balatonfűzfő, 2019. ..........................................  

 
……………………………………………….  

Bérbeadó  
 
 
 


