
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT  

(ÜZEMBENTARTÓTÓL BÉRBE VETT JETSKI HASZNÁLAT) 

 

1. A Sun City Szabadidőközpont zárt jetski pályáján az Üzembentartótól bérbe vett jetskit használok, 

tudok úszni, ismerem a hajózás szabályait és a mentőmellényt átvettem. A bérbe vett jetskiben 

bekövetkezett rendeltetésszerű használatot meghaladó értékcsökkenésért; az esetlegesen okozott 

vagyoni- és személyi károkért valamint balesetekért felelősséget vállalok.  

2. A Sun City Szabadidőközpont zárt jetski pálya használati szabályzatát és házirendjét elolvastam, 

kifejezetten elfogadom és tudomásul veszem, hogy köteles vagyok az azokban foglaltakat mindenkor 

betartani. A szabályok megszegése esetén felmerült teljes kárt az Üzemeltetőnek megtérítem.  

3. A sport szolgáltatásokat saját felelősségemre veszem igénybe, melynek során az Üzemeltető által 

előírt biztonsági és használati követelményeket betartom, az Üzemeltető és az alkalmazásában lévő 

személyzet szóbeli vagy írásbeli utasításait elfogadom, és annak megfelelően használom a 

komplexumot. 

4. Nem állok alkohol, gyógyszer illetőleg kábítószer befolyása alatt, az egészségi állapotom megfelelő. 

5. Tudomásul veszem, hogy a zárt jetski pálya használatával összefüggésben felmerülő vagyoni-, 

illetve személyi károkért, bármely jellegű balesetért, illetve egyéb kárért az Üzemeltető felelősséget 

nem vállal, a felelősségét kizárja.  

6. Tudomásul veszem, hogy a zárt pálya területén egyéb vízi sporteszközt vagy úszóeszközt (pl. fánk, 

tube, banán) elhelyezni, azzal közlekedni tilos! 

7. Tudomásul veszem, hogy általam az Üzemeltetőtől kölcsönzött jetski használata során, 

önmagamnak vagy harmadik személynek okozott vagyoni-, illetve személyi károkért, bármely jellegű 

balesetért, illetve egyéb kárért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, a felelősségét kizárja. 

8. Tudomásul veszem, hogy az Üzemeltető megtilthatja az olyan jetskiknek a pálya igénybevételét 

illetőleg a pályán történő tartózkodását, amelynek vezetője és a jetskin tartózkodó más személy a 

szabályzat előírásait megszegte.   

ZÁRT JETSKI PÁLYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

1. A belépőjegy megvásárlásával zárt jetski pályát használók tudomásul veszik az üzemeltetési 

szabályzatában és a jelen használati szabályzatban rögzítetteket, melyek hatálya kiterjed az 

Üzemeltető által működtetett zárt kijelölési jetski pályára, annak víz-, és partterületére.  A szabályzat 

személyi hatálya kiterjed a zárt pályát közvetlenül vagy közvetve használó személyekre.  A zárt pályát 

használók kötelesek a jetskizés szabályait és az üzemeltetési szabályzatban megállapított használati 

szabályokat megtartani. A jetski vezetője köteles arról gondoskodni, hogy a használati szabályzat 

szabályait a járművön tartózkodó, zárt pályát használó valamennyi személy betartsa. 

2. A zárt pályát igénybe venni kívánó vendég a központi jegypénztárnál köteles a zárt pálya díjat a 

pályahasználati díjszabásnak megfelelően megfizetni. 

3. A zárt pálya területét normál üzemben 4 db 65 kW-s és 1 db 100 kW-s sporteszköz használhatja 

egyidőben. A jetskiknek távleállításra alkalmasnak kell lenniük. Esetleges bemutató esetén 

egyidejűleg 16 sporteszköz engedhető be a zárt pályára képzett vezetőkkel. 

4. A zárt pályát igénybevevő vendég a jegypénztárnál történő beléptetést követően a zárt pálya 

vezetőjénél köteles jelentkezni.  A jelentkezési kötelezettség teljesítésével egy időben kell a jetski 

vezetőjének az egyéb szolgáltatások igénybevételét megjelölnie. 

5. A zárt pályán a jetskik csak a részükre az üzemeltető által kijelölt vízterületen köthetnek ki,  

vesztegelhetnek, illetve tartózkodhatnak. 

6. A jetski szakszerű sólyázásáról, biztonságáról annak vezetője vagy üzemeltetője folyamatosan 

gondoskodni köteles. 



7. A zárt pályán jetski vezetését oktatni és gyakorolni csak a zárt pálya Üzemeltetőjének engedélye 

alapján, az arra kijelölt helyen szabad. 

8. A zárt pálya vízterületén egyéb vízi sporteszközt vagy úszóeszközt (pl. fánk, tube, banán) elhelyezni 

azzal közlekedni tilos. 

9. A jetski pálya Üzemeltetője üzembiztonsági okokból intézkedhet a pályát használók rendkívüli 

szabályozásáról (pl.: vészhelyzetben sporteszközök, személyek eltávolításáról).  Az Üzemeltető 

megtilthatja az olyan jetskiknek a pálya igénybevételét illetve pályán történő tartózkodását, amelynek 

vezetője és a jetskin tartózkodó más személy a szabályzat előírásait megszegte, vagy vezetője a zárt 

pálya használati díját felszólításra sem fizette meg. 

10. Ha a jetskin az előírt azonosítójelek nincsenek feltüntetve vagy azt a zárt pálya Üzemeltetőjének 

engedélye nélkül sólyázták be, vagy tárolják a zárt pálya területén, az Üzemeltető jogosult a 

tartózkodást (tárolást) megtiltani, illetve a tulajdonos terhére a jetskit előzetes felszólítás után 

eltávolítani.  

11. A zárt pálya Üzemeltetőjének alkalmazásában lévő személyzet jogosult és egyben köteles 

betartatni a zárt pályán tartózkodókkal az Üzemeltetési és Használati Szabályzatban meghatározott 

szabályokat.   

12. A zárt pályahely területén a jetskik vezetői a haladási sebességet kötelesek a Hajózási Szabályzat 

szerint betartani úgy, hogy 30 m-nél jobban egymást ne közelítsék meg.  

13. Az üzemeltető a zárt pályát használó jetskik részére őrzést nem biztosít. A jetskiken, vontató 

eszközökön és azok tartozékain bármilyen okból keletkező károkért (lopás, rongálás, süllyedés, tűzkár,  

viharkár stb.) kártérítést nem fizet.  

14. Aki az Üzemeltetési és Használati Szabályzatban felsorolt szabályok megszegésével 

veszélyeztetést,  kárt vagy környezetszennyezést okoz, közvetlen felelősséggel tartozik és felel az 

általa okozott károkért.  

15. A zárt pálya műtárgyaiban, berendezéseiben, eszközeiben továbbá harmadik személy tulajdonában 

keletkezett kárt, valamint a kárelhárítás költségeit a káresemény bekövetkezéséért felelős személyek 

kötelesek megtéríteni.   

16. Ha a zárt pálya használata közben a vezető vagy a járművén tartózkodó bármely személy kárt 

okoz, a jetski vezetője köteles azt a pálya Üzemeltetőjének, illetve a képviseletében intézkedésre 

jogosult képviselőjének haladéktalanul bejelenteni. A jetskit használó vezetők a belépőjegy, 

pályahasználati jegy megváltásával - jetski bérlés esetén a bérleti díj kifizetésével - tudomásul veszik, 

hogy minden önmagának vagy harmadik személynek okozott kárért a jármű vezetője tartozik 

felelősséggel.  Tudomásul veszi továbbá, hogy a nem rendeltetésszerű, nem előírás szerinti pálya 

használat esetén a vendégek által önmaguknak vagy harmadik személynek okozott vagyoni vagy nem 

vagyoni kár esetén az Üzemeltető a felelősségét kizárja, felelősségre nem vonható.  

17. A jetskivel éjszaka, továbbá korlátozott látási viszonyok között tilos a tó területén közlekedni!  

18. Jetskizés közben kötelező a mentőmellény használata.   

19. A jetskit alkohol, kábítószer vagy az eszköz biztonságos használatát hátrányosan befolyásoló 

gyógyszer hatása alatt használni szigorúan tilos!  

20. A jetskik használatából eredő károkért az Üzemeltetők felelősségét kizárja.  

21. Viharos időjárási körülmények esetén a pálya biztonsági okokból lezárásra kerül.  

22. A jetskit az vezetheti, aki a 17. életévét betöltötte, úszni tud és a vezetésben kellő gyakorlattal 

rendelkezik.  

23. A zárt jetski pályát kizárólag a felelősségvállalási nyilatkozat aláírását követően lehet igénybe 

venni.  

24. A szabályzatot elolvastam, megértettem és tudomásul veszem. 


