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H Á Z I R E N D  
 
 
A Balatonfüredi Hajógyár Kft. üzemeltetésében álló Hajógyári Kikötő (továbbiakban: Kikötő) területét 
és szolgáltatásait minden bérlő és vendég a jelen házirendben foglaltaknak megfelelően veheti 
igénybe. 
 

1. A Kikötő bejáratánál portaszolgálat gondoskodik a Kikötő területére való be- és kilépés 
ellenőrzéséről. A portaszolgálat szezonban reggel 07 órától este 22 óráig van nappali 
ügyeletben. Ezt követően éjszakai ügyelet van, ki- és belépés csak belépőkártyával 
lehetséges.  

a. A Kikötő területére az utca felől belépni csak érvényes belépőkártyával, vagy a portás 
engedélyével szabad. A portásnak joga van megkérdezni a látogatás célját (hajónév, 
családtag, étterem, munkavégzés). A portásnak jogában áll a belépést megtagadni. 

b. A víz felől érkezőknek a kikötővezetőnél vagy a portásnál kell jelentkezni és a 
szükséges adminisztrációt elvégezni. 

2.  Minden bérlő behozhatja családtagjait és vendégeit a Kikötő területére, a vendég(ek) 
belépését a portaszolgálatnál bérlőnek kell jelezni.  

3. Bérlő vendégeiért felelősséggel tartozik. Amennyiben Bérlő vendége a kikötő területén kárt 
okoz, a kár megtérítésére Bérlő is kötelezhető.  

4. Bárki, aki a kikötőben tartózkodik, köteles a kikötői Házirendet betartani. Amennyiben a 
Házirendet valaki megszegi, úgy a kikötőből kiutasítható.  

5. A Kikötőben vendéghelyek állnak rendelkezésre a látogatóknak, éttermi közönségnek. A 
vendéghelyek igénybe vétele max. 3 óra időtartamra ingyenes.  

6. Hajók vízre tétele ill. kiemelése, daruval vagy sólyán a szolgálatban lévő kikötőmester, vagy a 
portás tudtával végezhető térítési díj ellenében.  

7.  A Kikötőben a személyek és a tárgyak biztonsága érdekében kamerás megfigyelő rendszer 
működik, amely a felvételeket tárolja. 

8.  A Kikötő területén lévő közösségi kiszolgáló helyiségeket (mosdó, mosogató, 
rendezvényterem) csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni és azokat illik tisztán, 
rendezetten hátrahagyni. 

9. A Kikötő szárazföldi területének használatát (gépjármű parkolás, vízi járművek, szállító és 
tároló eszközök elhelyezése) a kikötő vezetőjével kell egyeztetni. A szabálytalanul parkoló 
személyektől a megismételt figyelmeztetést követően a belső parkolási jog megvonható. 

10. A Kikötő területén szabadtéri sütő- és étkezőhely csak ideiglenesen, és a kikötővezető 
engedélyével alakítható ki.  

11. A Kikötő által rendezett versenyek esetén a Kikötő területének használatáról a kikötővezető 
tájékoztatót helyez el az információs szekrényben.  

12. Vízi járműveket, tároló állványokat, szállító járműveket csak a kikötővezető engedélyével 
szabad kiszállítani, engedély nélkül a kilépést a portás megtagadhatja.  

13. Különös események esetén a kikötő vezetője ideiglenes gépjármű behajtási tilalmat ill. 
korlátozást rendelhet el (nemzetközi verseny, kiállítás, a parkolási terület telítettsége, stb).  

14. A kikötőbe kutyát csak akkor szabad behozni, ha az a kikötőben tartózkodókat nem zavarja, ill. 
a kutya tulajdonosa a kutyatartás elvárt szabályait betartja, a kutyapiszkot összegyűjti. Kutyát 
a mosdóhelyiségben fürdetni tilos.  

15. A kikötői helyiségek egyéni vagy közcélú rendezvényre való igénybevételére előzetes 
egyeztetés alapján a kikötővezető adhat engedélyt.  

16. A Kikötőben fürdeni csak az úszóstég területén szabad.  
17. A Kikötőben horgászni tilos. Haltisztítás és bontás csak a kijelölt területen megengedett. 
18. Ételhulladék, szemét csak a hulladékgyűjtő helyeken helyezhető el.  
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19. A "természetes hulladék" vízből való eltávolítása naponta, a szolgálatban lévő kikötőmesterek 
feladata. 

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 víz 
területe szennyeződést ne szenvedjen.  

22. A tervezett munkavégzésről, szakemberek érkezéséről a kikötővezetővel vagy a portással kell 
egyeztetni. 

23. Javítást, karbantartást a biztonságos és környezetkímélő munkavégzéshez megfelelő 
eszközökkel szabad elvégezni, munkát a legnagyobb körültekintéssel, a környezet, ill. a 
területen található egyéb hajók, eszközök, vagyontárgyak megóvásával kell végezni. Esetleges 
károkozásáért, személyi balesetért Területhasználó teljes mértékben, anyagilag is felelősséget 
vállal. 

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

25. Csiszolás csak porszívós csiszológéppel, festés takarófólia használatával végezhető. 
26. Területhasználati díjat a hajó karbantartási munkálatainak elvégzésére annak nem kell 

megfizetni, aki a kikötőben éves bérlettel rendelkezik. Amennyiben a bérlő nem rendelkezik 
éves bérlettel, akkor a munkavállaló (területhasználó) területhasználati díjat köteles fizetni. 

27. A karbantartási munkákat lehetőleg minden év május 1-ig be kell fejezni.  
28. A téli tárolásra vállalt vízi járművekhez tartozó eszközök (tároló állványok, bakok, és 

utánfutók) mozgatását a Kikötő alkalmazottai végzik.  
29. A vízi járművek vízre tétele és kiemelése a kikötővezetővel való egyeztetést és 

szerződéskötést követően a kikötőmesterek feladata a tulajdonos feltételes 
közreműködésével.  

30. A téli tárolás ideje alatt a vízi járművek felügyeletét a Kikötő alkalmazottai látják el.  
31. A kikötői alap bérleti díj nem tartalmazza a bérvitorláztatás lehetőségét, az ilyen tevékenység 

a csak az árlistában meghatározott térítés ellenében, a kikötővezetővel történt egyeztetést 
követően lehetséges. 

 
 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 a 
jól megtervezett szabadidejét a Kikötő területén nyugodtan és kényelmesen, vagy inkább sportosan 
és megerőltetően, de lehetőség szerint a lehető legnagyobb örömmel töltse el Mindenki. 

 


