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MEGÁLLAPODÁS hajó eladásáról és  

lemondás kikötőhelyről 
 

 

Amely létrejött egyrészről a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 

8600 Siófok, Krúdy sétány 2., cégjegyzékszáma: Cg.14-10-300113, adószáma: 11238326-2-14, 

bankszámlaszáma: Erste Bank Hungary Nyrt. 11992505-05500873-00000000) képviseletében 

eljár Veigl Gábor vezérigazgató, mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről  

BAHART ügyfélazonosító:     

Szerződésszám:     

Név:     

Cím:     

Adószám (cég esetén):     

Vitorláskikötő:     

Kikötőhely:     

Hajó lajstromszáma:     

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő),  

harmadrészt  

Név:     

Cím:     

Adószám (cég esetén):     

Telefonszám:   E-mail cím:   

mint a fentiekben megadott lajstromszámú hajó új tulajdonosa (a továbbiakban: Vevő), 
együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:  

1. Bérlő kijelenti, hogy hajóját 202……………… napon eladta Vevőnek, melynek következtében 

kijelenti, hogy az adásvétel napjától nem kívánja adott hajójával igénybe venni BAHART 

vitorláskikötői szolgáltatásait, és – amennyiben van a BAHART-tal megkötött vitorláskikötő 

bérleti és szolgáltatási szerződése – a megkötött szerződésben rögzített jogairól kifejezetten 

lemond Vevő javára.  

2. Bérlő kijelenti, hogy fentiekben rögzített szerződéséhez kötődően Bérbeadóval szemben 
semmilyen követelése nincs, tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-nek megfelelően az esetlegesen 
igénybe nem vett szolgáltatás díja részére nem jár vissza.  
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3. Bérlő nyilatkozik, hogy Bérebadó felé – amennyiben van – haladéktalanul rendezi fizetési 
kötelezettségeit, mely Bérbeadó részéről a megállapodás aláírásának alapfeltétele.  

4. Bérbeadó nyilatkozik, hogy az adásvételt és Bérlő nyilatkozatát, mely szerint a továbbiakban 

nem veszi igénybe szolgáltatásait, tudomásul veszi. 

5. Vevő magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja a BAHART kikötőhely bérleti, tárolási, 

daruzási és egyéb szolgáltatásokra, illetve a kikötői vendéghelyek használatára vonatkozó 

Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF).   

6. Vevő jelen megállapodás aláírásával kéri Bérbeadót, hogy 2022. évre szerződéses ajánlatot 

küldjön a vitorláskikötői szolgáltatásokra vonatkozóan.  

7. Vevő hozzájárul, hogy BAHART személyes adatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint kezelje1. Vevő tudomásul 

veszi, hogy jelen nyilatkozat Bérbeadó részéről nem minősül ajánlatnak, és Bérbeadó részéről 

nem jár semmilyen kötelezettségvállalással 2022. évre vonatkozóan.   

8. Jelen Megállapodást Felek átolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták.  

9. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó részéről a Megállapodás aláírása aláírás-bélyegzővel történhet. 
Bérlő és Vevő kijelentik, hogy a jelen Szerződés ily módon történő aláírását tudomásul veszi 
és elfogadja, alaki hibára a későbbiekben nem hivatkozik.  
 
 

Dátum: …………………………  

 

 

 

 

    

Balatoni Hajózási Zrt. 

Bérbeadó 

 Bérlő  Vevő 

 

 

 

 

 

 

 

1 https://balatonihajozas.hu/sites/default/files/2021-07/Adatvedelmi_tajekoztato_ugyfelek_reszere.pdf 


