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1. BFYC Kft szolgáltatásai
1.1. Szolgáltatási szezonban (tárgyév április 1-től tárgyévet követő március 31-ig) kikötőhely és téli tárolás
biztosítása. A kikötőhely kiépített partfal, ill. vendégmóló mellett merőleges beállással, farcölöppel, ill. Y
beállással kerül kialakításra. Egyedi megállapodással lehetőség van max. 300 kg-os kishajó v. csónak
tárolására).
1.2. Hajózási szezonban (tárgyév április 1-től október 31-ig) a rendeltetésszerű használatra alkalmas hajótároló bak,
vagy utánfutó tárolóhelyének a biztosítása.
1.3. Hajózási szezonon kívül (október 31-től március 31-ig) parton vagy vízen hajótároló hely biztosítása.
1.4. Őszi hajókiemelés (árbóc kivétel nélkül), és tavaszi vízre tétel biztosítása. A hajófenék lemosását és egyéb
munkálatokat BFYC Kft külön díjazás ellenében vállalhatja.
1.5. Kikötőhelyen vízvételi hely, villanycsatlakozási hely (230 V min.6 A, csatlakozódobozonként min.1 db 16 A)
biztosítása. Elektromos motorral felszerelt hajók töltése egyedi megállapodás szerint külön mérő
felszerelésével vagy átalánydíj elszámolásával történik.
1.6. A létesítmény területén WC, fürdő, mosóhelyiség (gép nélkül), szabadtéri sütőhely, stb. biztosítása.
1.7. Clubtagsági szerződésenként térítésmentesen 1 db parkolóhely biztosítása. A parkoló kártya elvesztése esetén a
pótlás költsége 5.000,- Ft + ÁFA. A BFYC Kft. fenntartja a jogot a parkolóhelyek szerződésszerű
igénybevételének ellenőrzésére. További parkolóhelyek igénybevétele díjfizetés ellenében történhet.
Elektromos autók töltése csak az arra kijelölt speciális töltővel felszerelt parkolóhelyen történhet, emelt szintű
parkoló díj megfizetése mellett.
1.8. A létesítmény folyamatos portaszolgálattal működik.
1.9. A Clubtag jogosult a tárgyévre vonatkozó díjszabás szerinti kedvezményszolgáltatások igénybevételére.
2. A kikötőhely ill. a téli tárolási helyét felek lehetőség szerint közös megegyezéssel határozzák meg. BFYC Kft.
jogosult a kikötőhelyet munkavégzés, rendezvény, havária valamint kárenyhítés, vagyonmentés céljából
ideiglenesen megváltoztatni, és a hajót másik kikötőhelyre ideiglenesen áthelyezni.
3. A daruzás időpontjait a BFYC Kft. határozza meg. A daruzás időpontját BFYC Kft. a hirdetőtáblán közzéteszi,
és a Clubtagokat a rendelkezésre álló egyéb kommunikációs csatornák valamelyikén (e-mail, telefon weboldal)
is értesíti. A daruzás a Clubtag távollétében is elvégeztethető.
4. A clubtagsági szerződés a parkoló igénybevételét és a területre való belépést csak klubkártya, illetőleg parkoló
kártya használatával biztosítja. A Clubtagok vehetik igénybe a térítésmentes szolgáltatásokat. (Clubtagok
számára térítésmentes szolgáltatás a kommunális helyiségek, a strand és a wellness részleg igénybevétele) A
wellness szolgáltatásokat a kártya letétbe helyezése mellett lehet igénybe venni ingyenesen. A Clubtagok
vendégeik számára díjfizetés kötelező.
5. A létesítmény portaszolgálattal felügyelt terület. Az felügyelet biztosítása mellett a BFYC Kft felelőssége nem
terjed ki a gépkocsiban és hajóban tartott ingóságokban és készpénzben bekövetkezett károkra, a hajó víz
irányából történő eltulajdonítására, ill. az elháríthatatlan természeti csapás következtében fellépő
károsodásokra. BFYC Kft emellett kárenyhítési kötelezettséget vállal azzal, hogy a kikötő területén
alkalomszerűen ellenőrzi a területen elhelyezett vagyontárgyakat, (különös figyelemmel a vízi járművekre) és
bármely rendellenesség észlelése esetén a rendelkezésére álló adatok alapján haladéktalanul értesíti a Clubtagot
az esetlegesen észlelt problémákról. A BFYC Kft. nem felelős azokért a káreseményekért, amelyek a Clubtag
szándékos, vagy gondatlan viselkedéséből adódik, ha a kárt vihar vagy egyéb természeti csapás vagy annak
következménye okozza, illetve ha a Clubtag a jelen szerződést megsértve okoz káreseményt. Harmadik személy
károkozása esetén kártérítési igényét a Clubtag maga érvényesíti. A Clubtag vendégeiért felelősséggel tartozik.
6. Clubtag az általa, ill. a vendége által a kikötő létesítményeiben vagy más hajókban v. járművekben okozott kárt
köteles megtéríteni, ill. a megtérítésről esetleges biztosításán keresztül gondoskodni.
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7. Clubtagnak a használatában álló hajóhelyen lévő, ill. az oda beérkező valamint az onnan kifutó hajóra érvényes
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A biztosítást érvényességét igazoló okiratot köteles bemutatni. A
BFYC Kft. jogosult a hajóhelyen tárolt hajó okmányairól illetőleg a biztosítási jogviszonyt igazoló okiratokról
másolatot készíteni és azokat a Clubtagsági szerződés fennállása alatt tárolni. Amennyiben Clubtag a
felelősségbiztosítás érvényességét hitelt érdemlően nem igazolja, úgy a BFYC Kft. az igazolásra történő
felszólítást követő 30 napon belül a Clubtagsági szerződést felmondhatja.
8. Üzemszerű használatra alkalmas, megfelelő teherbírású hajótároló bak, vagy utánfutó biztosítása, karbantartása
a Clubtag feladata. BFYC Kft. csak olyan eszköz tárolását és felhasználását vállalja, amely biztonsági és
munkavédelmi szempontból is megfelelő, valamint egyértelműen azonosítható. Az azonosító jel elhelyezése
Clubtag feladata. A BFYC Kft. által hajótárolásra alkalmatlannak minősített hajótároló bak, vagy utánfutó
használatát a BFYC Kft. megtagadhatja. Ebben az esetben a Clubtag hajójának tárolása vízen történik a
mindenkori Díjszabásban rögzített felár Clubtag által történő megfizetése mellett.
9. Clubtag a kikötő területén üzleti tevékenységet nem folytathat.
10. Clubtag a kikötőben tárolt hajón reklámot nem helyezhet el, ilyen szándék esetén külön megállapodást
kezdeményezhet a BFYC Kft.-vel.
11. Hajó parton tárolása május 1-től szeptember 30-ig nem lehetséges, kivéve havária és kártól megóvás esetét
max. 72 órára.
12. BFYC Kft hajójavítási feladatokat is elvállal a Clubtag igénye esetén. Clubtag megrendelésére idegen
vállalkozó csak akkor dolgozhat a létesítmény területén, ha előtte BFYC Kft a munkavégzéshez hozzájárult,
valamint ha annak jellegét és időtartamát egyeztették. Clubtag által megnevezett vállalkozó köteles a kikötő
előírásait megtartani, különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra. A BFYC Kft. jogosult a külsős
vállalkozó felé a mindenkori Díjszabás szerinti területhasználati díjat érvényesíteni.
13. BFYC Kft. fenntartja a jogot az üresen hagyott kikötőhelyek hasznosítása, amennyiben nem sérti ezzel a
Clubtagnak a rendeltetésszerű használathoz való jogát.
14. Clubtag a használatában lévő kikötőhelyet albérletbe nem adhatja.
15. Amennyiben a Clubtag a következő szolgáltatási szezonra is Clubtagsági szerződést kíván kötni ,akkor ezen
szándékát legkésőbb a tárgyév november 1-ig jelezni köteles a BFYC Kft. felé. Ezt követően BFYC Kft. a
következő szolgáltatási szezon Clubtagsági díjának 40%-át előlegként bekéri, és ezzel egyidejűleg megküldi a
következő időszakra vonatkozó Clubtagsági szerződés tervezetét. Az előleg befizetésének határideje tárgyév
november 30-a. Ennek elmaradása esetén új Clubtagsági szerződés nem jön létre, a Clubtagsági jogviszony a
szolgáltatási szezon végén (tárgyévet követő év március 31) megszűnik. A BFYC Kft. fenntartja magának a
jogot arra, hogy a Clubtagsági Szerződés megkötését a következő szolgáltatási szezonra vonatkozóan indoklás
nélkül megtagadja.
16. A Clubtagsági díj az üdülőhelyi díjat és egyéb az önkormányzat, vagy más hatóságok által kivetett közterheket
nem, de az általános forgalmi adót tartalmazza.
17. Mindkét félnek kötelessége a Hajózási szabályzat és Kikötőrend betartása.
18. Clubtag köteles a hajóját biztonságosan, megfelelő kötelekkel rögzíteni. A kikötőkötél gumi v. acélrugó
közbeiktatásával alkalmazható, a dinamikus hatások csökkentése érdekében. A hajó part felöl nézve bal
oldalán, ill. boxban történő elhelyezés esetén a hajók, ill. a hajó és kikötői berendezés között megfelelő számú
ütköző puffert kell elhelyezni.
19. A kikötő eszközein, létesítményein semmilyen beavatkozás nem végezhető. A faszerkezetekbe szögelni,
csavarozni, (lábtörlő, cölöpütköző stb.) tilos.
20. Csak szabványos, megfelelő érintésvédelemmel ellátott csatlakozó és elektromos kábel használható.
21. A kikötőben csak motorral és kis sebességgel – hullámkeltés nélkül – szabad közlekedni.
22. A mozgó kötélzetet az árboctól távol kell kötni, hogy azt a szél ne tudja csapkodni.
23. Általában mindig, de 22.00-8.00 óra között fokozottan kell kerülni minden hangos, a többi kikötőben
tartózkodó embert zavaró tevékenységet.
24. A kikötő területére kutya csak pórázon vezetve, a többi vendég zavarása és veszélyeztetése nélkül hozható be.
Az esetleges szükséges takarítás a kutya tulajdonosának a feladata.
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25. A kikötött hajó a farcölöpök határoló síkjából (farcölöpös kikötés esetén) nem lóghat ki, a farcölöpök mögötti
vízi utat szabadon kell hagyni.
26. Clubtag az általa használt hajóhely előtti móló szakaszon az áthaladást köteles biztosítani nem torlaszolhatja el,
de más Clubtag, ill. vendég tartósan csak a Clubtag hozzájárulásával veheti igénybe.
27. Hatóság által jóváhagyott kikötőrend szerint a kikötő területén horgászni tilos. Ez alól kivételt képeznek a
BFYC által kijelölt horgászhelyek, amelyek külön díjazás ellenében vehetőek igénybe.
28. A parkolóban csak személygépkocsi helyezhető el.
29. Parkoló kártyával nem rendelkező vendégek a parkolót napi parkolási díj ellenében (korlátozott számban)
vehetik igénybe. A Clubtag parkoló kártyáját az általa használt gépjármű szélvédője mögött köteles elhelyezni
lehetővé téve ezzel a jogszerű használat ellenőrzését. A BFYC Kft. parkolóhelyek hiányában a parkoló
kártyával nem rendelkező gépjárművek behajtását a létesítmény területére megtagadhatja.
30. Felek a clubtagsági szerződést 15 napos felmondási határidővel felmondhatják, a másik fél szerződésszegő
magatartása esetén. A felmondás alkalmával, amennyiben nem a BFYC Kft.-nek felróható a Clubtagsági díj
nem kerül visszafizetésre. Amennyiben a felmondás a Clubtagnak nem felróható úgy az időarányos Clubtagsági
Díj Clubtagnak visszajár. Szerződésszegő magatartásnak minősül az ÁSZF-ben rögzített feltételek be nem
tartásán kívül a létesítmény területén tanúsított bármely olyan magatartás, amely a BFYC Kft. jó hírét, a
létesítmény területén tárolt vagyontárgyak és felépítmények, illetve az ott tartózkodó személyek biztonságát
veszélyezteti. Szerződésszegő magatartás továbbá az is, ha valaki megszegi az alapvető társadalmi együttélés
normáit, illetőleg ha a többség számára súlyosan szeméremsértő magatartást tanúsít. A BFYC Kft. jogosult
felmondani a Clubtagsági szerződést abban az esetben is, ha a létesítmény területé a Clubtag által tárolt
bármely vagyontárgy (hajó, gépjármű stb.) különösen baleset veszélyes és a baleset veszélyt a Clubtag írásbeli
felszólítást követő 15 napon belül nem szünteti meg.
31. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadóak.
32. Jelen ÁSZF megjelenését követően a korábban kibocsátott ÁSZF érvényét veszti.
33. Felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket megpróbálják békés úton rendezni, per esetére a Veszprémi
Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
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