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Kikötőrend     (ver01_150126) 

 

1. Jelen kikötőrend szabályait mindenki köteles betartani, aki bármilyen jogcímen a Sziget Kikötő (Tiszaújváros, Tisza 
sziget) úszóműves kikötőhely (a továbbiakban Kikötő) területére belép, illetve ott tartózkodik. 

2. A Kikötő területére csak érvényes belépési engedéllyel, ennek hiányában kizárólag a kikötőmester tudtával és 
engedélyével lehet belépni. A belépőt az ügyeletes kikötőmester ellenőrzi. A belépést engedély hiányában indoklás 
nélkül megtagadhatja. 14 év alatti személy a kikötőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Bérlő valamennyi vendégéért 
teljes körű felelősséggel tartozik. 

3. A Kikötőben kikötni, onnan kihajózni az Üzemeltetési Szabályzatban leírtak szerint lehet.   
4. A Kikötő nyitvatartási ideje (hajózási szezon) a március 15. és november 15. közötti időszak. Szezonon kívül a kikötő 

csak korlátozott szolgáltatásokkal üzemel. 
5. A Kikötő területére gépjárművel behajtani illetve ott parkírozni, sólyakocsit, lakókocsit elhelyezni kizárólag a Kikötőmester 

engedélyével és az erre a célra kijelölt területen lehet. A fenntartott helyeket kérjük, szabadon hagyni. A bérlők részére - 
hajónként egy személyautó erejéig - a parkolás díjmentes. Egyéb esetekben a parkolási díj megállapítása az érvényes 
díjszabás szerint történik. 

6. A kikötőt kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak és környezetvédelmi előírások betartásával lehet használni, 
következésképpen a kikötő teljes területén tilos: 

 Szilárd vagy folyékony hulladékot gyűjtőhelyen kívül elhelyezni. 

 Veszélyes hulladékot, gyúlékony anyagot a Kikötő területén elhelyezni! 

 Fürdeni, búvárkodni, horgászni 

 Kutyát póráz nélkül a területre behozni. A kutyaürüléket az állat gazdájának kötelessége azonnal eltakarítani. 
7. Dohányozni, halat pucolni, tüzet gyújtani, szabadtéren főzni kizárólag a kijelölt helyeken lehet!  
8. Kikötőhely használó köteles Hajóját az Üzemeltetési Szabályzatban foglaltak szem előtt tartásával, gondosan, 

biztonságosan és szakszerűen, megfelelően erős kötélzettel (kötél, gumikötél) rögzíteni, és megfelelő méretű és kellő 
számú ütközőpárnával vagy más a Hajó védelmére alkalmas eszközzel kell ellátni. 

9. . A hajók szakszerűtlen kikötéséből a ponyvázási hiányosságokból eredő, valamint Kikötőhely használók által 
egymásnak és saját maguknak okozott károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal.  

10. A kikötő létesítményein, eszközein semmiféle külső beavatkozás nem végezhető. 
11. A kikötőben üzleti tevékenységet folytatni, reklámozni csak külön megállapodás esetén lehet. A kikötőhely bérlője a 

kikötő területén üzleti tevékenységet nem folytathat, ilyen jellegű szándékát a vezetőség felé előzetesen jelezni köteles 
és annak feltételeit külön megállapodásban rögzítik. 

12. A kikötőhely használó a kikötőhelyét albérletbe nem adhatja 
13. A Kikötőben bármilyen hajójavítási, daruzási, sólyázási, valamint hajószállítási tevékenység alvállalkozás vagy saját 

kivitelezés keretében kizárólag az üzemeltető előzetes hozzájárulásával történhet. Daruzni, sólyázni csak a kikötőmester 
jelenlétében lehet. 

14. A Kikötőben kerülni kell a csendháborítást, mások nyugalmának megzavarását. 
15. A Hajózási Szabályzat és a Kikötőrend maximális betartása kikötőn belül és kikötőn kívül is minden hajós kötelezettsége. 
16. A kikötőben valamint a kikötő előtti Tisza szakaszon csak kis sebességgel (5 km/h), hullámkeltés nélkül szabad 

közlekedni. 
17. Kérjük, hajózás közben ne zavarja a többi vízen tartózkodót. Mások, a parton kikötött hajók, stégek illetve parton 

horgászok mellett csökkentett sebességgel és minimális hullámkeltéssel haladjon el.  
18. A Kikötő egész területe kamerával megfigyelt terület. A Kikötőrend vagy a Bértárolási szerződés bármely pontjának 

megszegése esetén Üzemeltetőnek jogában áll a rögzített képanyagot felhasználni.  
19. A Kikötőrend be nem tartása, indokolatlan megszegése a Szerződés felmondását eredményezheti. Ez esetben 

Üzemeltetőt semmiféle kártérítési, használati díj visszafizetési kötelezettség nem terheli. 

 
Tiszaújváros, 2015. Április 1. 
 


