
Nyilatkozat 

 
Alulírott név: …………………………..lakcím:…………………………………………………….  

ig.szám……………… 

Aláírásommal igazolom, hogy a Győrffy és Társa Bt. 8227 Felsőörs tulajdonát képező, azonosító 

adatokkal megjelölt vízi járművet, valamint a szükséges mentőeszközöket átvettem a bérlésre 

vonatkozó tájékoztatást megkaptam. Úszni tudok, ismerem a hajózás szabályait. Az átvett eszközért 

a visszaadásig teljes anyagi felelősséget vállalok. 
Kivonat a hajózási szabályzatból. 
Csónakot és vízi sporteszközt az vezethet, aki: 14. életévét betöltötte,úszni 

tud,a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik,ismeri a 39/2003. (VI.13.) 

GKMrendelettel közzétett Hajózási Szabályzat rendelkezéseit és az igénybe vett 

vízterület sajátosságait.  

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet a vízi közlekedés rendjéről  II. rész 

9.12 cikk - Vízi járművek közlekedése 

2.  Csónak - a szükséghelyzet kivételével - "Figyelmeztetés az elővigyázatosság 

betartására" jelzésnél (I. fokú viharjelzésnél) csak a parttól számított 500 m 

távolságon belül közlekedhet. 

3.  Csónak - a szükséghelyzet kivételével - "Figyelmeztetés a fenyegető 

veszélyre" jelzésnél (II. fokú viharjelzésnél) nem közlekedhet. 
Fürdés céljából a vízijárművet csak a vezető engedélyével szabad elhagyni, a 

vízijárművet elhagyó fürdőzőt mindaddig követni kell – mentésre készenlétben - , 

amíg az nincs teljes biztonságban. A csónakban tartózkodó 16 éven aluli, 

valamint úszni nem tudó összes személy köteles mentőmellényt viselni. 

Figyelem: A partot és a kikötőt- a horgászokra figyelemmel- 50 méternél jobban nem szabad 

megközelíteni.  
Minimális bérlési idő 1 óra, ennek megfelelően, minimális bérlési díj 2500 Ft.  

Amennyiben 15 perces, vagy annál további késéssel kerül a hajó visszaadásra - az előre megbeszélt időpont 

szerint – 1 teljes óra díja kerül felszámításra. 

A fent leírtak egy példányát átvettem. 

2019 ……………hó ………nap 

 

………………………… 

                 aláírás 
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