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MOTOROS CSÓNAK BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

Mely létrejött egyrészről:  Kis-duna Centrál Kft. (2300 Ráckeve, Bajcsy Zs. út 54/43hrsz,  

adósz:   26194174-1-13 , mint bérbe adó,                                                         

másrészről:  név,…………..……………………………….szül.idő:………………………………………. 

lakcím:………………………………………………..szig.szám:…………………….tel:………………..... 

e-mail cím:…………………………………………....mint bérbe vevő. 

 

Bérbe adó a csónakot bérbe vevőnek a következő felszereltséggel és értékben adja bérbe: 

1db sport túra csónak         800.000,- 

1db csónakmotor                                               680.000,- 

 

Bérleti díj:………..……….Ft/óra,   Eltöltött idő:………….Fizetendő:…………………..… 

Sport-túra csónak           1 óra/7.500,-  5 óra/30.000,- 10 óra/56.250,- 

Igény esetén kapitányt is biztosítunk melynek díja    1 óra/7.000,- 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

Kaució:          20.000 Ft vagy érvényes fényképes igazolvány, lakcímkártya 

A csónak és tartozékai kifogástalan állapotban kerülnek átadásra az alábbi helyen és időpontban. 

2300. Ráckeve, Kis-Duna sor 1. …………… órától. 

A kölcsönzési idő leteltével a bérlő az alábbi helyen személyesen adja át a bérelt csónakot és tartozékait a 
bérbe adónak és kapja vissza a kauciót illetve a fényképes igazolványát: 

2300. Ráckeve, Kis-Duna sor 1. …………… óráig. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kisdunahajokolcsonzo@gmail.com


Kis-Duna Centrál Hajókölcsönző Kft.  E-mail: kisdunahajokolcsonzo@gmail.com     
 
 Tel: 0630-670-77-17 , 0630-670-77-37   
 

Kötelező felszerelés és visszapótlási értéke: 

a kötelező felszereléseket természetesen cégünk biztosítja, a visszapótlási érték csak rongálás, 

elvesztés illetve eltulajdonítás esetén kerül felszámolásra! 

mentő mellény fő/db                          15.000,-/db  kiadva:……………darab 

evező                                                 8.000,-/db  kiadva:……1……..darab 

vízmerő                                              2.500,-/db  kiadva:……1….….darab 

tűzoltó készülék                                 7.000,-/db  kiadva:……1……..darab 

kötél 10 m     6.500,-/db  kiadva…….1……..darab 

horgony     16.000,-/db  kiadva…….1……..darab 

 

 

Bérbe vevő nyilatkozata: 

A motorcsónak átvétele előtt a bérbeadó rövid tájékoztatót tartott annak használatáról a bérlő részére. A 
bérbeadó felhívta a figyelmet a vízen való közlekedés jogszabályainak betartására és az etikus 
viselkedésre. 

A bérlő és/vagy kormányos kijelenti, hogy az általa bérelt csónakban tartózkodók biztonságáért 
egyetemleges felelősséget vállal. A bérleti idő alatt keletkezett károkat, hiányokat a szerződésben foglaltak 

szerinti forint értékben megtéríti. A teljes részletes tájékoztató a Hajó használati utasításában található 

melyet a bérbe vevő egy példányban átvett a bérbe adótól! 

A vitás kérdések tisztázására a BTK. vonatkozó jogszabályai az irányadóak. 

A bérleti szerződés és a bérlemény át nem ruházható, el nem idegeníthető és meg nem terhelhető. 

Kijelentem, hogy a fent leírtakat büntetőjogi felelősségem tudatában magamra nézve kötelező érvényűnek 
tartom. 

a kirándulás időtartama alatt készült fényképek megjelenítéséhez hozzájárulok.   Igen - Nem 

A szerződés elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag 
aláírják. 

 

 A Hajó használati utasítása 1 példányát elolvastam és átvettem: 

20.000.- FT kauciót vagy fényképes igazolványt átvettem / átadtam : 

 

 

Bérlő                                                                                      Bérbe adó 

 

 

Ráckeve, 2022……………………………………… 
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    A hajó használati utasítása: 

Tisztelettel kérjük a következő tájékoztatót figyelembe venni: 

Mivel a parton és vízen egyaránt szabadidős és sporttevékenység folyhat ezért a horgászókra, fürdőzőkre, 
csónakosokra, rendőrökre fokozott figyelemmel legyünk.  

Induláskor kb. a folyó közepéig a parttal merőlegesen haladjunk hogy ne zavarjuk a horgászokat majd 
lehetőség szerint a stégektől minél távolabb csónakázzunk! 

Kikötéskor a part előtt kb. 20 méterre állítsuk le a motort és a parttal merőlegesen evezzünk ki.  

A part közvetlen közelében illetve sekély vízben motorral haladni baleset veszélyes, és tilos! (evező 
használata javasolt)  

Amennyiben a sekély vízben a járó motor csigája sérül, vagy tönkre megy, annak javítási, illetve a csere 
költsége a bérlőt terheli.  

A hatályos jogszabályok értelmében, az Angyali-szigeti lagúnában és a Balabán-csatornán járó motorral 

áthaladni Tilos! (evező használata javasolt) 

FONTOS: 

A MOTORCSÓNAK VEZETŐJE NEM ÁLLHAT SEMMI FÉLE BÓDÍTÓ SZER ÉS/VAGY 

ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG ALATT!!!!  

A MOTORCSÓNAKOT 17. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT, ÚSZNI TUDÓ SZEMÉLY 

VEZETHETI!!  

AZ ÚSZNI NEM TUDÓK, ILLETVE A 16 ÉVEN ALULIAK SZÁMÁRA A 

MENTŐMELLÉNY VISELÉSE KÖTELEZŐ!!!!  

AZ RSD (KIS-DUNA) EGÉSZ TERÜLETÉN A LEGNAGYOBB MEGENGEDETT 

SEBESSÉG MAX. 15 KM/H. VANNAK KIEMELT TERÜLETEK AMELYEK KÜLÖN 

KORLÁTOZÁS ALÁ ESNEK, EZEKRŐL A 30/2003.(III.18) 

KORMÁNYRENDELETBEN OLVASHATSZ! 

A CSÓNAKBÓL FÜRDENI, VÍZBE UGRÁLNI TILOS ÉS BALESET VESZÉLYES, 

FÜRDENI CSAK KIJELÖLT FÜRDŐHELYEN, A STRANDON SZABAD! 

A STÉGEK TÚLNYOMÓ TÖBBSÉGE MAGÁNTULAJDONBAN VAN, KIKÖTNI, RAJTA 

TARTÓZKODNI CSAK A TULAJDONOS ENGEDÉLYÉVEL SZABAD!  

KIVÉTELT KÉPEZNEK A NYILVÁNOS STÉGEK, KIKÖTŐK! 
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A CSÓNAK RENDELTETÉS SZERŰ HASZNÁLATA: 

A SPORTCSÓNAK MEGNEVEZÉS NEM ANNAK SPORTOS HASZNÁLATÁRA ÉRTENDŐ, 

HANEM A CSÓNAK FORMÁJÁRA UTAL! 

CSÓNAKJAINK NEM ALKALMASAK SPORT ÉS VERSENY CÉLOKRA. (PL: NAGY 

SEBESSÉGGEL NE UGRASSUNK ÁT SAJÁT ILLETVE MÁS HAJÓ ÁLTAL KELTETT 

HULLÁMON….) 

A SPORTOS ( NEM RENDELTETÉS SZERŰ ) HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROK 

MEGTÉRÍTÉSE MINDEN ESETBEN A BÉRBE VEVŐT TERHELI! 

 

A jogszabályok, és javallatok figyelmen kívül hagyása minden 
esetben a bérbe vevő saját döntése, büntetőjogi felelősségének 

teljes tudatában történik! 

 

 

Köszönettel 

 

Kis -Duna Centrál Hajókölcsönző  Kft. 

mailto:kisdunahajokolcsonzo@gmail.com

