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Általános szerződési feltételek
Jelen általános szerződési feltételek a FOKA ÖkoKikötőben bérelhető víz járművek és vízi sporteszközök bérbeadását célzó, egyedi
alkalomra megkötendő bérleti szerződések elválaszthatatlan részét képezik.
Fogalom:
Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából
egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
ÁSZF szerződéses tartalommá válása:
Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a
szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.
Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos
szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az
általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől. Az ilyen feltételek akkor válnak a
szerződés részévé, ha azokat a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.
Az a feltétel, amely a vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli
követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt a fogyasztó - külön tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadta.

I. ALAPADATOK:
Bérbeadó/üzemeltető:
Név: FOKA Hajó és Apartman Bt.
Cím: 6753 Szeged, Dobozi u. 14/b.
Adószám: 27191002-1-06
Bank: OTP 11735005-26064950
Bérbeadás helye:
FOKA ÖkoKikötő közforgalmú kishajó kikötő
6723 Szeged, Felső Tisza-part 10001/1 hrsz, (Tisza folyó és ártér, Tisza folyó jobb part 175,383 fkm)
Szerződés fajtája:
Bérleti szerződés vízi jármű és/vagy vízi sporteszköz határozott idejű, rekreációs, kedvtelési célú bérbeadására.
II. A BÉRLET TÁRGYA, A VÍZI JÁRMŰ ADATAI:
Az aktuálisan bérelhető vízi járművek (csónakok és kisgéphajók) és vízi sporteszközök (továbbiakban vízi jármű) listája, ill. a
hozzájuk kapcsolódó összes adat és információ megtalálható a www.okokikoto.hu weboldal cím alatt, ill. a FOKA ÖkoKikötő
pénztárában, mint hivatalos információs felületeken. Bérbeadó köteles gondoskodni arról, hogy az előzőekben megadott információs
felületeken kizárólag a bérelhető, biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas vízi járművek és vízi sporteszközök legyenek
elérhetőek.
Az információs felületeken minden esetben feltüntetésre kell, hogy kerüljön:
a) a vízi jármű neve,
b) a vízi jármű típusa (csónak, motoros csónak, kisgéphajó, motor nélküli vízi sporteszköz),
c) a vízi jármű befogadó képessége, a szállítható személyek száma,
d) egyéb fontosabb műszaki adatok (motorteljesítmény, hosszúság, szélesség, merülés, végsebesség, stb.),
e) vezetéséhez szükséges képesítési-, képzettségi-, gyakorlati-, alkalmassági feltételek,
e) kapitány igényelhető-e vagy sem,
f) aktuális bérleti díj táblázat,
g) aktuális bérelhető időszak, ill. foglaltság.
Egyéb, a bérléssel és/vagy vízi járművekkel kapcsolatos információkról az alábbi kapcsolatokon keresztül lehet felvilágosítást kérni:
a) telefonon a kikötő nyitvatartási idejében, a +36 20 4990897 telefonszámon,
b) e-mail formájában az okokikoto@gmail.com címen,
c) facebook (messenger) facebook.com/okokikoto címen.
III. A BÉRLŐ, A VÍZI JÁRMŰ VEZETŐJE, AZ UTASOK SZEMÉLYE
1. Bérlő
A Bérlő személye és a vízi jármű vezetőjének személye lehet különböző is. Erről Bérlő a bérleti szerződésben és az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben köteles nyilatkozni.
Online foglalás esetében kizárólag Bérlő felelőssége annak mérlegelése és eldöntése, hogy a lefoglalni kívánt vízi jármű használatára
Bérlő személye és/vagy az általa megjelölt személy (jármű vezető) alkalmas-e, ill. a vízi jármű használatára az általa megnevezett
utasok alkalmasak-e.
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2. Utasok
A bérlet tárgyát képező vízi járműre kizárólag azok a személyek léphetnek, ill. utazhatnak akik alkalmasságát Bérbeadó - a 4. pontban
részletezett kizáró okok hiányában - engedélyezte, és akiket Bérlő és a vízi járműnek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott
vezetői arra alkalmasnak minősítettek.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a FOKA ÖkoKikötő megközelítése, ill. a vízi járművek megközelítése és használata során - fizikai okok miatt az akadálymentesítés szabályainak betartását Bérbeadó nem tudja garantálni.
Bérlő tudomásul veszi, hogy az általa átvett vízi jármű műszaki állapotáért saját maga, a szállított utasok biztonságáért pedig a vízi
jármű mindenkori vezetője felel. Az utasoknak a vízi jármű vezetőjének utasításait minden esetben végre kell hajtaniuk.
3. A vízi jármű vezetője
A bérleti szerződés tárgyát képező vízi járművet kizárólag olyan személy vezetheti, aki a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011.
(XI.22.) NFM rendelet (hajózási szabályzat) II. rész 1.02 cikk alapján:
a) a 17. életévét betöltötte,
b) úszni tud,
c) nincs kimerült vagy bódult állapotban,
d) a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik,
e) ismeri a hajózási szabályzat rendelkezéseit,
f) a bérlet tárgyát képező a vízi jármű paramétereiről, használatáról, felszereléséről, a biztonsági előírásokról szóló tájékoztatást
megkapta, ill. megismerte és megértette,
g) a vízi járművel bejárható vízterület határairól, az aktuális és várható időjárási viszonyokról és azok hajózást befolyásoló
tulajdonságairól szóló szóbeli tájékoztatást megismerte és megértette,
h) a bejárható vízterület (víziút) aktuális geometriai paramétereiről, (aktuális vízállással összefüggő vízmélységi és szabad
űrszelvény magassági adatok) vízföldrajzi adottságairól, vízállásról, vízfolyási sebességéről, a rejtett veszélyforrásokról, a vízitúra
szóló aktuális hirdetményekről szóló szóbeli tájékoztatót megismerte és megértette.
Kimerült állapot: nem kielégítő pihenés vagy betegség miatt fellépő, a magatartási normától való eltérésben és a reakcióidő
növekedésében megnyilvánuló állapot;
Bódult állapot: alkohol, kábítószer, illetve gyógyszer vagy más hasonló anyag fogyasztásának következtében fellépő, külön
jogszabályban meghatározottak és a kialakult gyakorlat szerint megállapítandó állapot
Bérlő - előzetes, online foglalás és fizetés esetén - jelen általános szerződési feltételek elfogadásával nyilatkozik, hogy a vízi jármű
bérletére vonatkozó időszakban a vízi járművet vezető személyére az előzőekben felsorolt feltételeknek meg fog felelni.
4. A vízi jármű vezetőjének és/vagy utasainak korlátozása
A bérlet tárgyát képező vízi járművet nem vezetheti, aki a 3. pont szerint feltételeknek nem felel meg, és/vagy akiket Bérlő az átadásátvételi jegyzőkönyvben nem nevesített és/vagy a szükséges oktatásban nem vett részt.
Bérbeadó jogosult a vízi jármű bérbeadását, ill. előzetes foglalás és fizetés esetén annak átadását megtagadni, amennyiben Bérlő, vagy
a Bérlő által a vízi jármű vezetésére az átadás-átvételi jegyzőkönyv 1. pontjában kijelölt bármely személyt vezetésre alkalmatlannak
nyilvánít.
Bérlő jogosult bármely olyan, utasként megjelölt személynek a vízi járműre lépését megtagadni, aki:
a) kimerült vagy bódult állapotban van,
b) a 14. életév alatti vagy 14. életév feletti úszni nem tudó személy esetén a mentőmellényt nem hajlandó viselni,
c) a vízi járműben kárt okozott, vagy viselkedésével várhatóan kárt okozhat,
d) a már a vízi járművön tartózkodó személyek száma és/vagy súlya a vízi jármű hivatalos befogadó képessége és/vagy hasznos
terhelhetősége alapján már túllépné a vízi járműre előírt maximális mértéket.
A Bérlő a bérleti szerződés 1.sz. mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv 1. pontjában nevesített egyéb személyek (vízi jármű
vezetők) kivételével semmilyen körülmények között nem jogosult a vízi jármű vezetését harmadik személynek átengedni.
IV. A FOGLALÁS MENETE
1. A vízi jármű bérlésének időtartama:
A vízi járművek napon belüli bérleti időszaka kizárólag nyitvatartási időben lehet, melyen belül főszabályként a bérlés kezdő időpontja
kizárólag napkelte előtt, a bérlés záró időpontja kizárólag napnyugta után lehet. Vízi jármű napnyugta utáni, ill. napkelte előtti
használata kizárólag Bérbeadó által biztosított kapitány alkalmazása mellett lehetséges.
Vízi jármű bérletének idejét kizárólag egész órákban, ill. egész napokban lehet megadni. A bérleti időszak megtervezésénél számolni
kell azzal, hogy a vízi jármű átadásának és visszavételének eljárása, ill. az átadás feltételéül kötelezően előírt oktatás ideje a bérleti
időbe beszámít.
Vízi jármű több napra történő bérlése esetén, főszabály, hogy a vízi járművel napkelte előtt, ill. napkelte után közlekedni tilos. Bérlő a
tiltott időszakra köteles gondoskodni a vízi jármű biztonságos vesztegléséről a vízi közlekedés szabályainak (hajózási szabályzat)
betartása mellett.
2. Az előfoglalás módjai
Bérlő három módon kezdeményezheti a kiválasztott vízi jármű vagy vízi sporteszköz bérletbe vételét.
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A. Online előfoglalás
Bérlőnek lehetősége van előfoglalásra a Bérbeadó által üzemeltetett online felületen (www.okokikoto.hu).
Foglaláskor az alábbi adatokat szükséges megadni:
a) a bérelendő vízi jármű típusa, neve,
b) a bérlés pontos kezdő és záró idejét,
c) a Bérlő nevét, címét, személyes azonosító okmányának számát, telefonszámát,
d) a fizetéshez szükséges bankszámla és/vagy kártya adatokat.
Online előfoglalás esetében a foglalás kizárólag a bérleti díj online bankkártyás fizetéssel történő kiegyenlítését követően aktiválódik.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A
szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I1064/2013.
A foglalás visszavonására (elállás) kizárólag a lefoglalt időpontot megelőző 48 órával korábban van mód és lehetőség. Amennyiben
Bérlő érvényes foglalását a lefoglalt időpont előtt 48 órával e-mail formájában kezdeményezi, Bérlő köteles gondoskodni a foglalás
törléséről és a bérleti díj utalás formájában történő visszafizetésről.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) értelmében a webáruház üzemeltetője az ÁSZF-et köteles oly módon hozzáférhetővé
tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.
Az ÁSZF tárolhatósága biztosított, ha a fogyasztó
- a honlap tartalmát teljes egészében lementheti számítógépére (mentés lehetősége biztosított), illetve
- a honlap teljes tartalmát kinyomtathatja (kinyomtatás lehetősége biztosított), vagy
- az ÁSZF-et egy külön fájlformátumban („pdf” vagy „doc”) letöltheti számítógépére (letöltés lehetősége biztosított).
Ennek megfelelően jelen ÁSZF megtalálható és pdf formátumban letölthető a www.okokikoto.hu honlapnyitó oldalán található linken
keresztül, ill. hozzáférhető személyesen a Foka ÖkoKikötő közforgalmú kishajó kikötőben.

B. Telefonos előfoglalás
Bérlőnek lehetősége van előfoglalásra a Bérbeadó rendszeresített telefonszámán keresztül, közvetlen kapcsolatfelvétellel. A kapcsolati
telefonszám: +36 20 7771277, amely minden nap 8:00 – 20:00 között érhető el. A telefonos foglalás alkalmával Bérlőnek meg kell
adnia:
a) a bérelendő vízi jármű típusát,
b) a bérlés pontos kezdő és záró idejét,
c) Bérlő nevét, címét és telefonszámát.
Amennyiben Bérlő az előfoglalását vissza kívánja vonni, azt köteles a lefoglalt időpontot megelőző 48 órával korábban telefonon
Bérbeadó felé jelezni.
A telefonon történő kapcsolatfelvételen és foglalási formán kívül egyéb, üzenetrögzítőre felmondott, vagy elektronikus üzenetküldéssel
(e-mai, sms, mms, viber, whatsapp, stb.) küldött üzenetekben kezdeményezett foglalást Bérbeadó nem tud feldolgozni és elfogadni.
C. Személyes előfoglalás a FOKA ÖkoKikötő közforgalmú kishajó kikötőben
Bérlőnek lehetősége van előfoglalásra a FOKA ÖkoKikötő pénztáránál a kikötő nyitvatartási idejében.
Foglaláskor az alábbi adatokat szükséges megadni:
a) a bérelendő vízi jármű típusa, neve,
b) a bérlés pontos kezdő és záró idejét,
c) a Bérlő nevét, címét, személyes azonosító okmányának számát, telefonszámát,
Személyes, helyszínen történő előfoglalás esetében a foglalás kizárólag a bérleti díj átutalással történő kiegyenlítését, vagy pénztárba
történő befizetését követően aktiválódik.
A foglalás visszavonására kizárólag a lefoglalt időpontot megelőző 48 órával korábban van mód és lehetőség. Amennyiben Bérlő
érvényes foglalását a lefoglalt időpont előtt 48 órával e-mail formájában kezdeményezi, Bérlő köteles gondoskodni a foglalás törléséről
és a bérleti díj utalás formájában történő visszafizetésről.
V. A BÉRBEADÁS MENETE
1. Bérbeadás helye
A bérbeadás helye a FOKA ÖkoKikötő elnevezésű úszóműves kishajó kikötő.
2. Érkezés a bérlés helyszínére
Bérlő köteles a bérlés kezdő időpontja előtt legalább 15 perccel korábban a bérlés helyszínén, a kikötő pénztárosánál bejelentkezni.
Későbbi időpontban történő megérkezés esetén Bérbeadó nem köteles garantálni a vízi jármű tervezett időpontban történő átadását. Az
ilyen módon keletkezett késedelmes átadás esetében Bérlő nem követelheti a már megfizetett bérleti díjának vagy annak egy részének a
visszafizetését.
Bérlőnek, a vízi jármű vezető(i)nek és utasainak kötelessége - a III. pontban részletezetteknek megfelelően - a vízi jármű használatára
alkalmas állapotban megjelenniük.
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3. Bérleti szerződés megkötése
A. Online vagy személyes előfoglalás esetén
Bérlő a kikötőbe érkezéskor jelzi és személyes okmányának bemutatásával igazolja előfoglalását, melyet Bérbeadó a foglalási
naptárban ellenőriz. Érvényes foglalás esetén Bérbeadó kinyomtatja a kitöltött bérleti szerződést, melyet elolvasás és megértés után
mindkét fél aláírásával jóváhagy.
B. Telefonos előfoglalás esetén
Bérlő a kikötőbe érkezéskor jelzi és személyes okmányának bemutatásával igazolja előfoglalását, melyet Bérbeadó a foglalási
naptárban ellenőriz. Érvényes foglalás esetén Bérbeadó rögzíti a bérléshez szükséges, még hiányzó adatokat, majd kinyomtatja a
kitöltött bérleti szerződést, melyet elolvasás és megértés után mindkét fél aláírásával jóváhagy.
A bérleti szerződés aláírásával egy időben Bérlő készpénzben pénztári befizetéssel vagy azonnali (elektronikus) utalással kiegyenlíti a
bérleti díjat, ill. - előzetes kérés estén – átveszi az utalásos számla eredeti példányát, melynek átvételét a másolati példányon nyugtázza.
C. Előfoglalás nélkül, közvetlenül a FOKA ÖkoKikötőben
Bérlő a kikötőbe érkezésekor jelzi bérlési szándékát, melynek során megadja a bérelendő vízi jármű nevét, típusát, a bérlés időszakát és
minden a IV.2.c. pontban felsorolt adatot. Bérbeadó kinyomtatja a kitöltött bérleti szerződést, melyet elolvasás és megértés után
mindkét fél aláírásával jóváhagy.
A bérleti szerződés aláírásával egy időben Bérlő készpénzben pénztári befizetéssel vagy azonnali (elektronikus) utalással kiegyenlíti a
bérleti díjat, ill. - előzetes kérés estén – átveszi az utalásos számla eredeti példányát, melynek átvételét a másolati példányon nyugtázza.
4. A vízi jármű átvétele
A bérleti szerződés aláírását követően a felek a VIII. fejezetben részletezetteknek megfelelően végre hajtják a vízi jármű átadás-átvételi
eljárását.
Bérbeadó a vízi járműre lépés előtt ellenőrzi az utasok számát, a megadott vezetők személyét. A vízi járműbe történő beszállás előtt
minden személy részére megfelelő méretű mentőmellényt biztosít. A mentőmellények viseléséért a vízi jármű mindenkori vezetője
felel.
Bérbeadó megtagadhatja a vízi járműre való belépést annak, aki a II. fejezet 4. pontjában foglalt bármely pontjában foglalt tényállásnak
megfelel.
5. A vízi jármű visszavétele
Felek a VIII. fejezetben részletezetteknek megfelelően végre hajtják a vízi jármű visszaadás-, ill. visszavételi eljárását.
VI. BÉRLETI JOGVISZONY IDŐTARTAMA
A bérlet kezdő időpontja: jelen szerződés mindkét fél általi aláírását és a bérleti díj megfizetését követően.
A bérleti szerződés záró időpontja: a bérelt vízi jármű visszaadását és az átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél általi záró aláírását
követően, de legkésőbb a szerződésben megadott záró időpontban.
A bérleti szerződés tárgyát képező vízi jármű bérlésére megszabott időszakba bele tartozik:
a) a vízi jármű átadásának és visszavételének ideje, melynek során a felek együtt ellenőrzik és dokumentálják a vízi jármű
- megfelelő, üzemkész műszaki állapotát,
- az esetlegesen meglévő/keletkezett, az üzemkészséget nem befolyásoló sérüléseket, hibákat,
- üzemanyag tartályának és az akkumulátor rendszereinek töltöttségét, ill. a tervezett vízitúrára való elégséges mennyiségét,
- a szükséges mentőeszközök és kötelező felszerelések megfelelő mennyiségét és műszaki állapotát,
b) a vízi jármű paramétereiről, használatáról, felszereléséről, a biztonsági előírásokról szóló szóbeli tájékoztatás időtartama,
c)a vízi járművel bejárható vízterület határairól, az aktuális és várható időjárási viszonyokról és azok hajózást befolyásoló
tulajdonságairól szóló szóbeli tájékoztatás időtartama,
d) a bejárható vízterület (víziút) aktuális geometriai paramétereiről, (aktuális vízállással összefüggő vízmélységi és szabad
űrszelvény magassági adatok) vízföldrajzi adottságairól, vízállásról, vízfolyási sebességéről, a rejtett veszélyforrásokról, a vízitúra
szóló aktuális hirdetményekről szóló szóbeli tájékoztatás időtartama,
e) a b)-d) pontokban részletezett tájékoztatók írásos formátumú dokumentumainak átadása, elolvasása és értelmezése,
f) az esetlegesen szükségessé váló gyakorlati képzés, próbaút ideje,
g) az a)-e) pontokban részletezettek átadás-átvételi jegyzőkönyvben való rögzítése és aláírása.
A bérlési időszak utólagos meghosszabbítására kizárólag Bérbeadó hozzájárulásával, új bérleti szerződés megkötése mellett van mód.
VII. BÉRLETI DÍJ
1. Bérleti díjakról szóló információ hivatalos elérhetőségei
A bérelhető vízi járművek és vízi sporteszközök mindenkor hatályos bérleti díjai a kikötő hivatalos információs felületeinek számító
www.okokikoto.hu weboldal adott vízi járműre vonatkozó aloldalán, ill. a bérlés helyszínéül szolgáló FOKA ÖkoKikötőben
megtalálhatóak.
Megjegyzés: a kettő helyszín közti különbség esetében a www.okokikoto.hu oldalon található bérleti díj táblázat az irányadó.
A feltüntetett bérleti díj – a szükséges mennyiségű üzemanyagon kívül - tartalmazza a bérelni kíván vízi jármű vagy vízi sporteszköz
biztonságos, rendeltetésének megfelelő használatával kapcsolatos minden felmerülő költséget. Az üzemanyag elszámolásával
kapcsolatos információk az adott vízi jármű díjtáblázatánál megtalálhatóak.
A feltüntetett bérleti díajk alanyi adó mentesek (a.a.m.), áfa-t nem tartalmaznak.
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Bérbeadó jogosult a bérleti díjakat bármikor módosítani, az azonban a IV. fejezet 2. pontjában részletezett, érvényes előfoglalásokra
nem alkalmazható, akkor sem, ha azok bérleti díja még nem került kiegyenlítésre.
2. Kedvezmények, akciók
Bérbeadó jogosult kedvezményrendszereket bevezetni. Érvényben kizárólag a hivatalos információs felületeken megadott és
részletezett feltételekkel meghirdetett kedvezményrendszer vehető igénybe.
A kedvezményrendszernek minden esetben tartalmaznia kell:
a) a kedvezménnyel igénybe vehető vízi jármű típusát és nevét,
b) a kedvezmény mértékét, formáját,
c) a kedvezményezett személyék körét, egyéb feltételeit,
d) a kedvezmény igénybevételének időszakát,
e) a kedvezmény igénybevételének módját.
3. A bérleti díj számítása:
A kiválasztott vízi jármű bérleti díja – a Hasító elnevezésű kisgéphajó kivételével – kizárólag a bérlés időintervallumának függvénye a
hivatalos ingformációs felületeken megadott díjtáblázat szerint. A bérleti díj mértékét nem befolyásolja sem a szállított személyek
száma, sem más használatot befolyásoló körülmény.
A bérleti díj megállapítása az alábbi tényezők függvényében, a hivatalosan közzétett díjtáblázat szerint kerül megállapításra:
1. lépés: vízi jármű kiválasztása,
2. lépés: esetlegesen igénybe veendő kapitány megjelölése,
3. lépés: a bérlési időszak kiválasztása.
A Hasító elnevezésű motoros kisgéphajó kivételével, a motorral szerelt vízi járművek esetében a bérleti díj tartalmazza a használathoz
szükséges üzemanyag költségét.
A Hasító elnevezésű motoros kisgéphajó esetében a bérleti díjon felül, az elhasznált üzemanyag mennyisége a vízi jármű
visszaadásakor kerül ellenőrzésre, ill. az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre. Bérlő az így megállapított üzemanyag fogyasztást
500F/l áron köteles utólagosan a pénztárba vagy elektronikus utalással kiegyenlíteni.
A bérleti díj megfizetése online (weboldalon keresztüli) előfoglalás, vagy személyes előfoglalás esetében kizárólag előre utalással
történhet. A FOKA ÖkoKikötőben a bérleti díj készpénzben vagy – műszaki problémák kivételével - elektronikus utalással is történhet.
VIII. A BÉRELT VÍZI JÁRMŰ ÁTADÁS-ÁTVÉTELE
A vízi jármű átadás-átvétele a bérleti szerződés megkötését követően annak 1. sz. mellékletét képező jegyzőkönyv kitöltése és aláírása
mellett az átadás-átvétel helyén történik.
Az átadás-átvétel helye: FOKA ÖkoKikötő közforgalmú kishajó kikötő 6723 Szeged, Felső Tisza-part 10001/1 hrsz, (Tisza folyó és
ártér, Tisza folyó jobb part 175,383 fkm)
1. Az átadás-átvétel során
a) A felek a jegyzőkönyv 1. pontjában rögzítik az átadó és az átvevő személyét, a vízi jármű adatait, a vízi jármű vezetőinek
adatait.
b) Bérbeadó a Bérlő, a vízi jármű nevesített vezetői és utasai számára megtartja a szóbeli tájékoztatókat, ill. átadja a bérleti
szerződés mellékletét képező használati útmutatót (1. sz. melléklet), gyakorlati útmutatót (2. sz. melléklet), vonalismereti
tájékoztatót (3. sz. melléklet), melyeket Bérbeadó nyilatkozatával a jegyzőkönyv 2. pontjában aláírásával nyugtáz.
c) Bérbeadó Bérlőt, ill. a vízi jármű vezetésére megjelölt személyeket szükség esetén gyakorlati képzésben részesíti. Gyakorlati
képzés megtartására az alábbi esetekben válhat szükség:
- Bérlő, ill. a vízi jármű nevesített vezetői a gyakorlati képzést igénylik,
- Bérbeadó – Bérlővel, ill. a vízi jármű vezetésére nevesített vezetőkkel folytatott kommunikáció alapján - egyéni mérlegelése
eredményeképpen.
d) Felek a jegyzőkönyv 3. pontjában közösen szemrevételezik a bérlet tárgyát képező vízi járművet, melynek során:
- ellenőrzik és rögzítik a vízi jármű felszerelésének jegyzékét, feljegyzik az esetleges, használatot nem akadályozó
hiányosságokat,
- rögzítik az esetleges sérüléseket, a használatot nem befolyásoló hibákat.
d) Felek a jegyzőkönyv 4. pontjában közösen szemrevételezik a bérlet tárgyát képező vízi járművet, melynek során:
- ellenőrzik és rögzítik a vízi jármű felszerelésének jegyzékét, feljegyzik az esetleges hiányosságokat,
- rögzítik az esetleges újonnan keletkezett sérüléseket, hibákat.
Bérlő a vízi jármű visszavételekor ellenőrzi a bérelt jármű műszaki állapotát, felszerelésének hiánytalan meglétét és
működőképességét.
Bérlő köteles Bérbeadó felé beszámolni a vízi jármű használata közben felmerült minden olyan eseményről, amikor a bérelt vízi jármű
bármilyen tárggyal, terepalakulattal (meder, partfal, kőszórás, stb.), egyéb víz alatti, vagy a vízen úszó tárggyal fizikai kapcsolatba
kerülhetett.
2. Káresemény nélküli eset
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Amennyiben Bérlő a bérelt vízi járművet és a vele együtt átvett felszerelést Bérbeadónak legkésőbb jelen bérleti szerződésben foglalt
záró időpontban, az átvételkor rögzített műszaki állapotnak megfelelően adja vissza, akkor ennek tényét az átadáskor kitöltött és aláírt
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.
A kaució a visszaadást követően az átvételnek megfelelő módon visszajár.
3. Káresemény esete
Amennyiben Bérbeadó megállapítja, hogy a bérelt vízi jármű állapota vagy felszerelése nem az átadáskor rögzített műszaki állapotú,
vagy felszerelése hiányos, köteles azt írásban az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Felek a károkról kép- és/vagy videofelvételt
kötelesek készíteni. Amennyiben a kár mértéke és összege, ill. kapcsolódó járulékos költségei és/vagy hiányzó eszköz értéke a
helyszínen megállapítható, Bérbeadó azt a jegyzőkönyvben rögzíti.
Bérlő a jegyzőkönyvben rögzített megállapításokkal, ill. amennyiben a kár mértéke megállapítást nyert, annak összegével való
egyetértéséről vagy egyet nem értéséről köteles nyilatkozni, ill. egyéb észrevételeiről szintén a jegyzőkönyvben nyilatkozhat.
a) Egyetértés esetén Bérbeadó a megállapított kárösszeget a kaucióból levonja, az esetlegesen fennmaradó összeget a befizetés
módjának megfelelő formában visszaadja. Amennyiben a kár mértéke nagyobb, mint a kaució összege, Bérlő a kaución felüli
összegről Bérlő nevére – a fizetés módjának megfelelően - készpénzes vagy átutalásos számlát állít ki.
b) Amennyiben az okozott kárról vagy annak összegéről a Felek a helyszínen nem jutnak megegyezésre, a kár megállapításához
külső szakember/szakértő bevonása válik szükségessé. Felek ennek tényét a jegyzőkönyvben maximum 30 napos határidő
meghagyásával rögzítik.
Amennyiben Felek a felkért szakértő(k) által megállapított kártérítés összegének ismeretében megegyeznek, akkor azt írásban
rögzítik és annak megfelelően pénzügyileg egymással elszámolnak.
Amennyiben Felek a külső szakértő(k) által megállapított kártérítési összeg ismeretében sem tudnak megállapodni, az ügy
elbírálása tekintetében a Szeged Városi Bíróság hatásköri illetékességét fogadják el.
A bérleti időszak alatt keletkező károk és járulékos költségek esetében Bérlő a jegyzőkönyvben rögzíti azok:
a) fajtáját,
b) helyét,
c) mértékét,
d) amennyiben a helyszínen felmérhető, az értékét,
e) amennyiben látható a dokumentálás módját (fotó, video).
Amennyiben a vízi járműben olyan, a Bérlő, a vízi jármű vezetője, vagy utasa számára felróható okból keletkező kár következik be,
melynek okán a vízi jármű mozgás- és/vagy kormányképtelenné válik, Bérlő köteles – a károk megtérítésén felül - a mentéssel, ill.
szállítással járó minden közvetlen és járulékos költséget Bérbeadó részére megtéríteni. A felmerült mentési és szállítási költségeket
Bérlő köteles annak felmerülését és Bérbeadó általi ilyen irányú számlával igazolt költségtérítési igényének benyújtását követően 24
órán belül rendezni.
4. Bérbeadó késedelmes átadása
Bérbeadó - előzetes online foglalás és szerződéskötés esetén - köteles a bérlet tárgyát képező vízi járművet a foglalásnak megfelelő
időpontban, használatra, ill. átadás-átvételre alkalmas állapotban a FOKA ÖkoKikötőben kiállítani.
Amennyiben Bérbeadó a bérlet tárgyát képező vízi jármű átadását Bérbeadónak fel nem róható, előre nem látható ok miatt a rögzített
időponttól számított 15 percet követően sem tudja biztosítani, Bérlő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
Ebbe az esetben:
a) Bérbeadó köteles a Bérlő által előre megfizetett bérleti díjat 24 órán belül, kamat nélkül utalással visszafizetni,
b) Bérlő további kártérítésre, egyéb anyagi jellegű követelésre nem jogosult,
b) Amennyiben lehetséges és Bérlő elfogadja, Bérbeadó másik vízi járművet biztosít a bérletben megadott időszakra. Alacsonyabb
bérleti díjazású vízi jármű esetében a különbözet visszafizetésével, magasabb bérleti díjazású vízi jármű esetében az eredeti bérleti
szerződés szerinti díjjal megegyezően.
5. Bérbeadónak fel nem róható, előre nem látható ok:
a) műszaki meghibásodás,
b) a vízi járművet korábban bérlő visszaszolgáltatási késedelme,
c) hajózásra alkalmatlanná váló időjárási körülmények,
d) a bejárható vízterület (víziút) hajózásra alkalmatlanná, vagy veszélyessé válása (pl.: magas/alacsony vízállás, uszadék zajlás,
stb.),
e) a bejárható vízterület (víziút) hatóság általi korlátozása,
f) vis maior esete merül fel.
Vis maiornak minősül a Bérbeadó és a Bérlő ellenőrzési körén kívül eső körülmény, különösen: természeti katasztrófa, sztrájk,
polgárháború, politikai megmozdulás, engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása; jogszabályi
környezet megváltozása, stb.
6. Bérlő késedelmes visszaadása
Bérlő köteles a bérelt vízi járművet a bérleti szerződésben megadott határidőig – egyéb megállapodás hiányában - az átadás helyén az
átvételnek megfelelő állapotban visszaadni.
Amennyiben bérlő a vízi jármű visszaadásával a bérleti szerződésben megadott záró időpontot követően több, mint 15 perc
késedelembe esik, Bérlő köteles a késedelem idejére minden megkezdett óra után késedelmi díjat fizetni.
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A késedelmi díj összegének számítás:
axb=c
ahol: a = megkezdett óra késedelmes órák száma
b = az adott vízi jármű mindenkori aktuális bérleti díj táblázata szerinti első óra díjának összege, mely megtalálható a
www.okokikoto.hu weboldal megfelelő aloldalán.
c = számított késedelmi díj
Bérbeadó jogosult a késedelem idejére felszámított díj összegét a Bérlő által befizetett kaució összegéből pénzügyileg rendezni.
Amennyiben a kaució összege nem fedezi a számított késedelmi díj összegét, Bérlő köteles a hiányzó különbözetet a helyszínen
készpénzben vagy átutalással rendezni.
IX. A KAUCIÓ
Bérbeadó motoros csónak és kisgéphajó bérbeadása esetében jogosult:
a) a bérlet tárgyát képező vízi járműben a Bérlő, a vízi jármű vezetője, vagy utasai által okozott bármilyen jellegű károkozás
fedezeteként,
b) a bérelt vízi jármű Bérbeadó részére történő késedelmes visszaadása esetében keletkező késedelmi díj fedezeteként
a bérbeadást kaució megfizetéséhez kötni.
Bérlőnek a kauciót minden esetben a bérleti szerződés aláírásakor, a helyszínen szükséges megfizetnie a kikötő pénztárába történő
befizetés, vagy elektronikus utalás formájában. Bérbeadó a kaució átvételét írásos átvételi elismervény (bevételi pénztárbizonylat)
ellenében veszi át.
A kaució mértékét a mindenkori bérleti szerződésben összegszerűen rögzíteni kell. A kaució aktuális mértékére vonatkozó információ
minden esetben a kikötő hivatalos információs oldalán, az adott vízi járműre vonatkozó aloldalon található meg. Bérbeadó kizárólag a
hivatalos információs oldalon megadott összeg megfizetését követelheti bérlőtől a bérleti szerződés megkötésekor.
Amennyiben a vízi jármű Bérlő általi visszaadásakor a VIII. fejezet 3. vagy 6. pontjában részletezettek szerinti tényállás következik be
(károkozás és/vagy késedelmes visszaadás), Bérbeadó jogosult kárának összegét, ill. a késedelmi díjat annak erejéig a kaució
összegéből rendezni. Amennyiben a kaució összege nem fedezi a kár-, és/vagy a késedelmes díj összegét, Bérbeadó jogosult követelni,
ill. Bérlő köteles megfizetni a kár-, ill. késedelmi díj összege és a kaució összege feletti különbözetet.
Amennyiben felek a visszaadás-visszavételkor nem tudnak a kár- ill. a késedelem jogosságáról és/vagy összegéről megegyezésre jutni,
Bérlő jogosult a kaució összegét a megegyezésig, ill. annak hiányában a Hatósági határozatig, vagy Bírósági ítéletig visszatartani.
Amennyiben Bérlő a bérelt vízi járművet annak átvételkori műszaki állapotban, hiánymentesen visszaszolgáltatta és ennek tényét az
átadás-átvételi jegyzőkönyvben mindkét fél aláírásával nyugtázta, Bérbeadó köteles a kaució összegét a befizetés módjának megfelelő
módon Bérlő részére visszafizetni. Bérlő a kaució összegének visszaadását átvételi elismervényen (kiadási pénztárbizonylat) köteles
nyugtázni.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt vízi járműre vonatkozóan Bérbeadó általános felelősségbiztosítással nem rendelkezik, ezért
minden, a bérlés során harmadik személy felé történő károkozásért teljes körű felelősséggel tartozik.
X. A BÉRELT VÍZI JÁRMŰ HASZNÁLATA
1. Használat területi hatálya, a bejárható vízterület határai
Bérlő az általa bérelt vízi járművel kizárólag:
- a Tisza folyó 159,6 fkm (Gyálarét, államhatár) és 247,2 fkm (Csongrád, pontonhíd) közötti szakaszán
- a Maros folyó 0,0 fkm – 5,0 fkm közötti szakaszán
közlekedhet.
Tilos a vízi járművet a folyóból a partra kiemelni, vagy más helyszínre elszállítani.
2. Használat időbeli hatálya
Bérlő az általa bérelt vízi járművet kizárólag a bérleti szerződésben megadott időkeretben használhatja.
Tilos a vízi járművel való közlekedés napnyugta és napkelte közötti időszakban.
Bérlőnek kötelessége gondoskodni arról, hogy a vízi járművel napnyugta előtt biztonságos kikötőbe tudjon eljutni és ott a vízi járművet
biztonságos módon ki tudja kötni. Amennyiben Bérlő a vízi járművet nem tudja napnyugta előtt biztonságos kikötőbe eljuttatni, akkor
köteles gondoskodni a vízi jármű hajózási szabályzat előírásainak megfelelő, biztonságos vesztegléséről.
A nem megfelelő helyen történő kikötésből és/vagy a tiltott időszakban történő közlekedésből származó károkért, balesetekért Bérlő
teljes körű felelősséggel tartozik.
3. Használat módja
Bérlő a vízi járművet kizárólag saját maga és a vele együtt utazó személyek számára, kedvtelési, rekreációs céllal, annak
rendeltetésének megfelelően használhatja. A vízi járművön, ill. a FOKA ÖkoKikötőben a dohányzás szigorúan tilos!
Bérlő a bérlet tárgyát képező vízi járművet Bérbeadó engedélye és Bérbeadóval kötött egyedi megállapodás hiányában más (pl.:
gazdasági) célra nem hasznosíthatja.
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3. Vízi járművel való közlekedés
Általános, érvényben lévő szabályok betartása
Bérlő a vízi járművet a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI.22.) NFM
rendelet (Hajózási szabályzat), továbbá a szabad vízen tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII.27.) BM rendelet
előírásainak betartásával használhatja a bérlet vízi jármű műszaki berendezéseinek, ill. a jármű műszaki adottságainak figyelembe
vételével.
Kikötés
Bérlő tudomásul veszi, hogy a vízi járművel úszómű mellett külön díj megfizetése nélkül – a vészhelyzet esetét kivéve - kikötni
kizárólag a FOKA ÖkoKikötőben van mód. Bérlő az egyéb kikötőkben való kikötés esetlegesen felmerülő költségét köteles a kikötő
üzemeltetője felé közvetlenül rendezni.
Bérbeadó felhívja Bérlő figyelmét, hogy a bérelt vízi járművel – a folyópartok földrajzi adottságai miatt - nem javasolja a parthoz való
kikötést, ill. a folyóvizen horgony leeresztését és a veszteglést.
Bérlő a bérelt vízi járművel kizárólag saját felelősségére köthet ki parthoz, vagy vesztegelhet a folyón, ill. vethet ki horgony akár
partra, akár folyómederbe. A kikötésből, vagy veszteglésből, ill. horgonyvetésből eredő károkért, károkért, balesetekért Bérlő teljes
körű felelősséggel tartozik.
4. Baleset esetén szükséges teendők
Amennyiben Bérlő a vízi járművel balesetet okoz, vagy balesetet szenved – az élet és vagyonvédelmet, ill. a segélykérést követően –
értesíteni köteles Bérbeadót a következő telefonszámon: +36 20 4990897.
Bérbeadó felhívja Bérlő, ill. a vízi jármű vezetőinek figyelmét, hogy a vízi jármű átvétele és visszaadása között a bérlet vízi járműben,
vagy harmadik személy által birtokolt egyéb járműben, építményben, vagyontárgyban, stb. keletkezett károkért teljes körű
felelősséggel tartozik.
5. Lopás vagy egyéb harmadik személy által okozott káresemény esetén szükséges teendők
Bérlő a vízi járműért és annak felszereléséért harmadik személy által elkövetett károkozás, vagy eltulajdonítás esetében is teljes körű
anyagi felelősséggel tartozik.
6. Meghibásodás esetén szükséges teendők
Amennyiben Bérlő a vízi járművön meghibásodást, vagy meghibásodásra utaló jelet észlel, köteles – amennyiben lehetséges - a vízi
járművel azonnal biztonságos veszteglő helyet keresni és ott megállni, majd Bérbeadót a következő telefonszámon értesíteni: +36 20
4990897.
Amennyiben a vízi jármű kormányképessége megszűnik (pl.: motorhiba, kormánymű hiba, stb.) Bérlő köteles – amennyiben lehetséges
- a legközelebbi vízi jármű vezetőjétől, vagy elérhető személytől segítséget kérni és a Bérbeadót a következő telefonszámon értesíteni:
+36 20 499089. Bérbeadó köteles a mentést saját maga vagy megbízottja útján azonnal megkezdeni.
7. Tűz és egyéb vészhelyzet
Amennyiben a vízi járművön tűz üt ki, a vízi jármű vezetője vagy/és utasai – amennyiben az személyi sérüléssel nem jár és még
lehetséges - kötelesek a tűz eloltásáról a vízi járművön rendszeresített porral oltó készülékkel gondoskodni.
Amennyiben a tűz eloltás már nem lehetséges, a vízi járművet a lehető leggyorsabban el kell hagyni és a tűzoltóságot vagy a víz
rendészetet, majd Bérbeadót értesíteni kell.
Egyéb vészhelyzet (pl.: lékesedés, megfeneklés, stb.) estében először az életveszély elhárításáról, majd vízi jármű stabilizálásáról,
vagyonvédelemről kell gondoskodni, majd Bérbeadót azonnal a +36 20 4990897 telefonszámon értesíteni kell. Bérbeadó köteles a
mentést saját maga vagy megbízottja útján azonnal megkezdeni.
Amennyiben a tűz, vagy vészhelyzet, ill. a műszaki meghibásodás Bérlő részére felróható okból következik be, Bérbeadót teljes körű
kártérítés illeti meg.
Amennyiben a tűz, vagy vészhelyzet, ill. a műszaki meghibásodás Bérbeadó részére felróható okból következik be, Bérlőt teljes körű
kártérítés illeti meg.
XI. ADATKEZELÉS
Bérlő és a vízi jármű vezetője(i) a vízi jármű bérlésével kapcsolatos eljárás során megadott és rögzítésre került adataik, ill. a kikötő
területén üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszer által rögzített kép- és hanganyagaik adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatókat a
kikötő hivatalos információs felületein találják meg.
Hivatalos rendőrségi, illetve egyéb hatósági megkeresések esetén Bérbeadó jogosult kiadni az illetékes hatóságnak a Bérleti szerződés
és mellékleteiben szereplő személyes adatokat.
XII. FELELŐSSÉG
Bérlő, ill. a vízi jármű vezetője a vízi jármű használata során keletkező közvetlen és közvetett károkozásért, a vízi jármű használata
során végrehajtott cselekedeteik következményeiért teljes körű felelősséggel tartoznak.
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XIII. FELELŐSSÉG
A Szerződő Felek között a Bérleti Szerződéssel, illetve az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban esetleges felmerülő viták
rendezése esetén a Szerződő Felek alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Szegedi Járásbíróság kizárólagos
illetékességének.
Szeged, 2022. március 01.
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