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HÁZIREND 

A Sulymos Kikötő szolgáltatásait minden bérlő és vendég a jelen házirendben megfogalmazottaknak 

megfelelően veheti igénybe. 

- A Sulymos Kikötő területére belépő személyek, a területre való belépéssel egyidejűleg 

tudomásul veszik a házirendben leírtakat. 

- A kikötőmester utasításait be kell tartani! 

- A rendet és a tisztaságot fenn kell tartani! 

- A környezet szennyezése Tilos! 

- Bárminemű, kikötő területén lévő tulajdonban való károkozást a kikötőmesternél azonnal 

jelezni kell! 

- A Sulymos Kikötő területére belépő személyek tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy a 

területen fotók és videó felvételek készülnek. A fotók és videó felvételek korlátozás nélkül 

nyilvánosan is felhasználhatóak, publikálhatóak a felvételeken szereplő személyek külön 

hozzájárulása és megkérdezése nélkül. 

- A Sulymos Kikötő területén mindenki saját felelősségére tartózkodik! 

A területen előforduló vagy okozott személyi sérülésekért és vagyoni károkért vagy 

károsodásokért a Sulymos Kikötő semmiféle felelősséggel nem tartozik! 

- Közúti járművekkel csak a kijelölt helyeken lehet parkolni! 

- A szerződött személyek felelősek a vendégeikért. 

- A hirdetőtáblára csak a kikötőmester által lepecsételt hirdetés kerülhet ki 30 napra. 

 

Kikötő használata: 

- A Sulymos Kikötő április 01. – október 31. között üzemel. 

- A kikötő területén lévő összes helyiség használatát és rendeltetését a Sulymos Kikötő 

vezetősége határozza meg. 

- Minden helyiséget csak annak rendeltetésének megfelelően lehet használni! 

- A szociális helyiségeket mindenki rendeltetésének megfelelően használhatja! 

Mindenki köteles a használat előtti tisztaságot visszaállítani! 
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Szárazföldi terület használata: 

- A Sulymos Kikötő szárazföldi területének felhasználásáról a Sulymos Kikötő vezetősége dönt 

tekintettel a szárazföldön tárolt vízi járművek, szállító és tároló eszközök elhelyezésére és a 

gépjárművek parkolására. 

- A vízi eszközöket napközben csak úgy lehet a fűvel vagy kővel borított területeken 

ideiglenesen tárolni, hogy az ne akadályozza a közlekedést. 

- A Sulymos Kikötő területére gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral csak a 

kikötőmester külön engedélyével lehet behajtani. 

Parkolni csak a kijelölt helyeken lehet! 

- A Sulymos Kikötő területén a gépjármű mosása szigorúan Tilos! 

- Dohányozni a mólókon szigorúan Tilos! 

- A Sulymos Kikötő területén 22:00 után hangosan zenét hallgatni nem szabad. 

Ez alól kivételt képeznek az előre bejelentett és vezetőség által engedélyezett programok. Az 

ilyen eseményeket a faliújságon legalább 1 héttel a rendezvényt megelőzően a Sulymos 

Kikötő hivatalos honlapjának esemény naptárában közzé kell tenni. A programszervezési 

szándékot a kikötőmesternél időben kell jelezni! 

- A kikötőt olyan hajók vehetik igénybe, amelyek megfelelnek a szabályzatban megállapított 

feltételeknek, hajózásra alkalmasak. 

Üzemképtelen (pl.: roncs, kiselejtezett, stb.) nem használhatja a kikötőt! 

- A kikötő üzemeltetője kikötőhelyet igénybevevő hajókról köteles nyilvántartást vezetni, 

amelynek tartalmaznia kell a hajó állami hovatartozását, annak azonosító adatait (tulajdonos 

neve, címe, hajó nyilvántartási száma, fő méreteit) és az igénybevétel időtartamát, valamint a 

kikötőhelyen történt jelentősebb kárt, balesetet. 

- A kikötő elsősorban a Sulymos Kikötő bérlők használatában és tulajdonában lévő vízi 

járművek kikötésére szolgál. 

 

Helybérleti díj: 

- Helybérleti díjak és esetleges egyéb költségek befizetésének határideje minden hónap 05.-ig 

esedékes. A díjak befizetése csak átutalással történhet! 

- A díjakat minden hónap 05.-ig nem teljesítő tagoknak maximum 5 naptári nap haladékuk 

van! 
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- Amennyiben minden hónap 10. napjáig a bérleti díjat nem fizeti meg, úgy a hónap 11. 

napján a Kikötő üzemeltetője jogosult a tárolt eszköz(ök) szárazföldre való kihelyezésére, és 

a kikötő hely harmadik személy részére történő kiadására 

- A tagok a helyváltoztatási kérelmüket kötelesek – a vezetőség felé – előzetesen írásban 

igénybejelentéssel jelezni. A helyváltoztatás engedélyezése illetve a tartósan, vagy 

véglegesen felszabaduló helyek kiosztása a vezetőség hatáskörébe tartozik. 

 

Vízi járművek vízre tétele, kivétele: 

- A vízi járművek vízre tétele, illetve kivétele csakis a kikötőmester tudtával végezhető! 

- A mólón és tartozékain a kikötőmester engedélye nélkül módosítást, javítást végezni Tilos! 

 

Kikötési és tartózkodási tilalom: 

Nem veheti igénybe a kikötőt az a hajó: 

- amelyen tűz keletkezett vagy annak alapos gyanúja áll fenn, 

- amelyen fertőzés vagy fertőző megbetegedés gyanúja áll fenn, 

- amely a kikötő-használati (bérleti) díjat nem fizette meg, 

- amelynek a kikötő üzemeltetője – a kikötőbiztonsága érdekében – a használatot megtiltotta, 

környezetet és a vizet szennyezi 

Tilos a kikötő és a kikötőhely területén, illetve vízterületen: 

- Olyan kereskedelmi és szakmai tevékenységet folytatni, amelyet a Sulymos Kikötő vezetősége 

előzetesen nem engedélyezett! 

 

Kikötő vízterületén: 

- Csak a műveletezéshez és a kormányképesség megtartásához szükséges sebességgel (illetve 

géperővel) közlekedhetnek az induló és érkező hajók! 

- A hajók műveletezése során a kikötő berendezéseinek, eszközeinek, valamint a veszteglő 

hajók védelme érdekében kerülni kell a káros szívóhatást és hullámkeltést! 

 

Tűzvédelmi előírások Magatartás tűz esetén:  

-  A rendelkezésre álló eszközökkel haladéktalanul meg kell kezdeni az oltást és a mentést  

-  A tüzet azonnal jelezni kell a kikötőhely üzemeltetőjének, valamint a további intézkedésre 

jogosult szervezetnek. Tűzoltóság, telefon: 105 illetve 112  

-  Általános előírásként az égő úszó létesítményt a kikötőhelyéről nem szabad eltávolítani, 

azonban ha fennáll annak a veszélye, hogy a tűz továbbterjedése a kikötőhely 

létesítményeiben jelentős kárt okozhat, úgy a helyszínen tartózkodó tűzoltás-vezető 
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elrendelheti az égő úszó létesítmény eltávolítását, más úszó létesítmények, személyek 

veszélyeztetése nélkül.  

Környezetvédelmi előírások: A kikötő területén tartózkodó bármely személy, ha a kikötőben 

tüzet, balesetet (vízbe esés) vagy környezetszennyezést észlel:  

-  Köteles a káresemény (tűz) csökkentésére mind azt az intézkedést megtenni, ami a saját 

életének vagy testi épségének veszélyeztetése nélkül megtehet,  

- Az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell,  

-  A rendelkezésre álló eszközökkel haladéktalanul meg kell kezdeni az oltást és a mentést,  

-  A vészhelyzet elhárítását végző szervek (tűzoltóság, mentők, környezetvédelmi szakemberek) 

megérkezéséig, minden kikötőben tartózkodó személy a kikötőmester utasításait köteles 

követni,  

-  A kikötőmester jogosult a nagyobb kár elhárításának érdekében a tűzzel sújtott hajó 

kikötőből történő eltávolításáról intézkedni, 

-  A kikötő műtárgyaiban, berendezéseiben, eszközeiben továbbá harmadik személy 

tulajdonában keletkezett kárt, valamint a kárlehárítás költségeit a káresemény 

bekövetkezéséért felelős személyek kötelesek megtéríteni,  

-  A vízből történő mentés esetén az eseményt észlelő, hangos „Ember a vízben!” Kiáltással 

köteles riasztani az úszóművön és a parton levőket s azonnal dobókötéllel lelátott 

mentgyűrűt kell dobni a vízben levő irányába. 

Úszva mentésre csak az vállalkozzon, aki jó tud úszni és gyakorlata van a mentésben! 

Az intézkedésre jogosult szervezetek telefonszámai:  

Mentők: 104  

Rendőrség: 107  

Tűzoltóság: 105  

Általános segélyhívó: 112 

 

Kedvtelési célú kishajó, csónak kötelező felszerelése:  

 

A kötelező felszerelésekre vonatkozó szabályok betartása a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. 

(XI.22.) NFM rendelet II-2- melléklet alapján a kedvtelési célú kishajó, csónak vitorlás hajó üzemben 

tartójának kötelessége. A kikötőben a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott kikötő rend van 

érvényben. Annak betartása minden tag részére kötelező.  

-  Nem vízi jármű ellátásához csak a kikötőmester külön engedélyével lehet vezetékes vizet és 

áramot használni.  

 

Tisztasági rend:  

-  Hulladékot vízbe dobni szigorúan tilos.  

-  Vízi járművek üzemanyaggal való feltöltése a biztonsági előírások betartása mellett 

végezhető úgy, hogy a kikötő vízterülete ne szennyeződjön.  

-  Víz szennyeződése esetén a szennyezést okozó a kárelhárítás költségeit köteles megfizetni, 

beleértve az esetleges büntetés terheit is.  
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-  Haltisztítás és bontás a Sulymos Kikötő területén nem végezhető.  

-  Vízi járművek tisztítása csak a környezet károsítása nélkül végezhető el.  

-  Vízi járművek javítása és felületvédelme a környezet károsítása nélkül végezhető el. 

 

Hajójavítás és - tárolás rendje:  

-  A Sulymos Kikötő területén történő, eddig nem a Sulymos Kikötő területén tárolt vízi jármű, 

sporteszköz és ezekhez tartozó állványok, sólya kocsik tárolásának vállalását a kikötőmester 

intézi. Engedélye nélkül ezek tárolásra tilos!  

-  A vízi járművek javítása során a vízi jármű tulajdonosa és a javítást végző személy köteles 

betartani a javítás ideje alatt a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, és a munka 

befejezése után a munkaterületet tisztán tartani, ill. a hulladékot eltakarítani.  

-  A nagyobb javítási, festési és műanyagozási munkákat minden év május 31-ig be kell fejezni, 

ezen időpont után munka csak rendkívüli esetben, a kikötőmester külön engedélyével 

végezhető.  

-  A Sulymos Kikötő nem vállal felelősséget a területén tárolt hajókért és azok tartozékaiért! 

 

Bérhajózás hajókiadás:  

-  Hajó vagy vízi sporteszköz bérbeadása, bérhajózás (chartereztetés) a kikötő területén csak a 

Sulymos Kikötő vezetősége által jóváhagyott írásos megállapodás keretén belül lehetséges. 

Ennek hiányában a hajó bérbeadás, bérhajózás tilos, kivéve a Sulymos Kikötő vezetőség 

tulajdonában lévő hajókkal történő ilyen jellegű tevékenységet.  

 

Reklám tevékenység: 

-  A kikötő területén semmilyen reklám tevékenység nem végezhető csak a Sulymos Kikötő 

vezetősége által jóváhagyott írásos megállapodás keretén belül. Vonatkozik hajó 

bérbeadására, charter tevékenységre, hajó eladásra hirdetésére. 

 

Hajó hely további bérbeadása: 

- A bérleti szerződés tartalmazza, hogy a bérelt hajóhely tovább nem adható, csak a bérlő saját 

részére használhatja.  

 

Záró rendelkezések:  

-  Jelen házirend a terület használatát és rendjét szabályozza. Nem foglalkozhat, és nem 

szabályozhatja a bérlők, tagok sportszerű magatartást, de a Sulymos Kikötő vezetősége 

szükségesnek tartja erre a lényeges szempontra való figyelem felhívását.  

-  A házirendben foglaltak ellen vétőkkel szemben a Sulymos Kikötő vezetősége javaslata 

alapján, minden súlyosnak ítélt esetben a szankcionálás jogát is a vezetőség gyakorolja.  

-  A házirendben foglaltak betartásának és betartatásának ellenőrzését a Sulymos Kikötő 

vezetősége és a kikötőmester látja el.  
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A Sulymos Kikötő vezetősége bízik abban, hogy a jelen szabályozást tagjaink és vendégeink nem 

felesleges kényszerítő intézkedésnek tekintik, hanem egy olyan alapelvnek, melynek célja, hogy a 

Sulymos Kikötő területén mindenki sportszerű keretek között otthonosan érezze magát, méltóan a 

múlthoz és a kiváló eredményekhez.  

 

 

Tiszabábolna, 2020. május 28. 


