Vitorláskikötők a Balaton körül
BAHART Bérlői Hírlevél 2020./március

Tisztelt Bérlőnk!
Kérjük, engedje meg, hogy jelen hírlevelünkben tájékoztassuk Önt vitorláskikötőinkkel
kapcsolatos aktuális híreinkről és a fontosabb információkról.

Vitorláskikötők nyitása – Kérjük együttműködésüket!
A hírlevél kiküldésének időpontjában ismert információink alapján a vitorláskikötőink 2020.
március 30-án (hétfő) megnyitnak. Amennyiben időközben bármilyen központi, kormányzati
intézkedés ezzel ellentétes helyzetet eredményezne, akkor haladéktalanul tájékoztatjuk
Tisztelt Bérlőinket! Bár a szolgáltatást egyelőre – fokozott biztonsági intézkedések mellett –
biztosítjuk, felhívjuk a figyelmét, hogy a megbetegedés megelőzésének leghatékonyabb
módja, hogy aki teheti otthon marad!
A koronavírus járvány miatt kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel az Ön, valamint
kollégáink egészségének védelme érdekében kérjük, hogy amennyiben a kikötő látogatása
mellett dönt, a vitorláskikötőink területén az alábbi szabályokat mindenképpen tartsa be:
1. A Magyar Vitorlás Szövetség ajánlását is figyelembe véve a kikötő területére maximum
egy-két fős kiscsoportokban lépjenek be, szülőket, nagyszülőket, vállalkozókat,
szakembereket és vendégeket ne hozzanak magukkal!
2. A kikötőmesteri irodában kizárólag kikötőmestereink tartózkodhatnak. A járványügyi
vészhelyzet megszűnéséig bérlőink részére az irodába TILOS A BELÉPÉS.
3. A daruzási terület kijelölt részén, az egyeztetett időpontban zajló daruzási munkák
ideje alatt bérlőink NEM LÉPHETNEK BE.
4. Kérjük, hogy a szolgáltatási díjakat bérlőink mindenképpen előzetesen rendezzék
átutalással, postai befizetéssel. Helyszínen történő fizetéskor kérjük a
készpénzhasználat mellőzését, helyette az érintésmentes módszerekkel történő
fizetést részesítsék előnyben. A járványügyi kockázat csökkentésének érdekében
kérjük HASZNÁLJÁK A BANKÁRTYÁJUKAT!
5. A kikötőmesterekkel való érintkezést (pl. kézfogás) KÉRJÜK MELLŐZÉK. Munkatársaink
a kikötőben tárolt hajókon a munkaidőn kívüli időszakokban bérlőink megrendelésére
nem végezhetnek ügyfélkontaktot jelentő (ügyfél helyszíni jelenlétében) munkát a
korlátozások feloldásáig!
6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kikötő mosdóiban, zuhanyzóiban az országos szintű
beszerzési nehézségek miatt csak hagyományos kézmosószer áll rendelkezésre,
fertőtlenítőszert csak munkatársaink számára tudunk biztosítani.
A fentiekkel kapcsolatban köszönjük segítő együttműködésüket!

Tájékoztató a daruzási szolgáltatásunkról
A kikötők nyitásával szinte egyidőben megkezdjük a parton lévő kishajók vízre daruzását is a
korábbi évek gyakorlata alapján. A daruzási szolgáltatás részletezése előtt szeretnénk
néhány információt adni a bedaruzás és a kikötőhelyek átvételének feltételeiről.
A daruzási munkák megkezdése előtt kikötőmester kollégáink ellenőrzik, hogy a kikötőhely
bérleti szerződés aláírva visszaküldésre került Társaságunk részére és a bérleti díj
megfizetése maradéktalanul megtörtént. Amennyiben ezek nem teljesültek, a daruzást nem
fogják elvégezni, a hajót nem tehetik vízre. Amennyiben a bedaruzás, illetve a hajó vízre
tétele nem Társaságunk által történik, a kikötőhelyre történő érkezéskor a fent írt ellenőrzést
kollégáink szintén elvégzik, és amennyiben hiányosságot tapasztalnak, az érintett bérlő
értesítése mellett Társaságunk napidíjat számít fel.
A kikötőhelyek átvételével egy időben kikötőmestereinktől átvehető a 2020. évre érvényes
kikötői háromszög és parkoló matrica, illetve az internet szolgáltatás igénybevételhez
szükséges kódot tartalmazó WIFI kártya. Ezúton is felhívjuk a figyelmét, hogy az ÁSZF 23.
pontjában foglaltak értelmében a hajó vízre kerülésekor a bérlő köteles a kikötői
háromszög matricát az árbócon, partról is jól látható helyre felragasztani.
Az alábbi táblázat tartalmazza a kikötőnként előre meghatározott daruzási napokat:

Alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2020. tavaszi daruzási szolgáltatás igénybevételeinek
feltételeiről, amely alapján kérjük segítsék munkánkat azzal, hogy a leírtak szerint vegyék
igénybe daruzási szolgáltatásunkat, hogy a kiszolgálásuk minél gyorsabb és színvonalasabb
lehessen!
A daruzási szolgáltatás igénybevételének menete:
1. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot telefonon az adott BAHART kikötőben dolgozó
kollégáinkkal, és az egyeztetés után foglalja le az Ön számára megfelelő, és munkatársunk
által is elfogadott időpontot (hónap-nap-óra).
2. A Hajótulajdonos/Bérlő/Megbízottja a leegyeztetett időpontban jelenjen meg a kikötőben
a daruzásra előkészített állapotú hajóval.
3. A kikötőmesterek az elvégzett munka alapján elkészítik a szolgáltatási jegyzőkönyvet,
melyet a Hajótulajdonos/Bérlő/Megbízottja aláír, mellyel elismeri a szolgáltatás teljesítését.
4. Helyszíni fizetés esetén a már megszokott lehetőségek közül választva (Készpénz,
bankkártya) egyenlítse ki a Kikötőmester által kiállított számlát. A kialakult járványügyi
helyzet miatt kérjük a bankkártyás fizetést részesítse előnyben. Amennyiben az Ön
kikötőhely bérleti szerződése tartalmazza a daruzási szolgáltatást, és a számla kiegyenlítésre
is került, a szolgáltatás ellenértékével kapcsolatban a Bérlőnek további teendője nincs.

Szükség esetén 24 órával a lefoglalt daruzási időpontot megelőzően a hajótulajdonos a
rendelkezésre álló szabad kapacitások függvényében módosíthatja az általa már korábban
lefoglalt daruzás időpontját. Szélsőségesen viharos időjárás esetén BAHART jogosult
részben-, vagy teljes mértékben lemondani a meghirdetett daruzási napot.
Kikötőmestereink elérhetőségei megtalálhatóak honlapunkon. A daruzási díjakról és további
helyszínen igénybe vehető szolgáltatásaink díjairól IDE kattintva tájékozódhat.

Áramszünet Balatonszemesen!
Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy az E.ON tájékoztatása alapján a balatonszemesi
vitorláskikötő területén 2020. március 31-én 8:00-20:00 között áramszünet lesz. Kérjük,
amennyiben olyan jellegű felkészítést végezne a hajóján, amihez szükséges a villamosenergia
szolgáltatás, azt egy másik napra tervezze.
Megértését köszönjük!

Fejlesztések vitorláskikötőinkben
A balatonföldvári vitorláskikötőben történő farcölöp cserék megkezdéséről már korábban
hírt adtunk. Kollégáink március második felére fejezték be a megkezdett munkát, aminek
eredményeként ebben a kikötőben is lecseréltük az összes fa cölöpöt acél cölöpre. Ezzel
egyidőben megtörtént a DNY-i „sarokban” lévő utolsó bójás helyek cölöpözése is.
A vége felé közeledik az idei év egyik legjelentősebb vitorláskikötői beruházása, a
balatonszemesi déli, fa móló teljes cseréje. A hírlevél időpontjában már helyére került az új
móló szerkezet, amelyen a műszaki ágazat munkatársai már megkezdték a közművek (víz,
villany) kiépítését.
Folyamatosan és több kikötőben zajlanak tisztasági és karbantartó festési munkálatok,
amiket a kikötők nyitásáig igyekszünk befejezni.

29. Budapest Boat Show
A Budapest Boat Show Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, immár 29 éve a
hajózás és a vízi sportok szezonnyitó nagy rendezvénye. A kiállításon a hazai vitorlás,
elektromos és motoros hajó piac teljes szegmense felvonult. A rendezvény szakmai napján,
2020. február 27-én a Balatoni Hajózási Zrt. is jelen volt a színpadon. Ezen a napon került sor
a 2019. évi BAHART Regatta/Selfie Regatta győztes ünnepélyes díjátadójára, melyet a
Papagena nevű vitorlás csapat nyert meg, a díjat a Yacht Charter Guru képviseletében Ligeti
Zoltán adta át.

ELMARAD a BAHART Regatta 2020-ban!
Tisztelt Bérlőnk!
Szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy a koronavírus járvány miatt kialakult egészségügyi
helyzetre való tekintettel Társaságunknak meg kellett hozni azt a sajnálatos döntést, hogy
az eredeti tervek szerint a 2020. májusban induló BAHART Regatta vitorlásverseny
sorozatot töröljük. Tesszük mindezt felelősségteljesen valamennyi résztvevő és
kilátogató néző, valamint a szervezésben, lebonyolításban érintett munkatársaink
egészségének védelme érdekében!
A Társaság vezetése és a szervező bizottság a kialakult helyzetre való tekintettel úgy
határozott, hogy a versenysorozat az idei évben későbbi időpontban sem kerül
megrendezésre.
Megértését köszönjük!

Suzuki hajómotorok magyarországi elérhetőségei az alábbi hivatalos hazai
Suzuki Marine Márkakereskedésekben:

Biztosító Partnerünk a Generali Biztosító Zrt.
A vitorláshajók felelősségbiztosítását a Generali Biztosító Zrt. biztosítja.

Velünk Biztonságban.
Kapcsolat: mailto:hajo@generali.hu

Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni tőlünk, az alábbi e-mail címen leiratkozhat:
marina@balatonihajozas.hu
Kövessen minket:
Facebook
Twitter Google+

Kapcsolat:
Balatoni Hajózási Zrt..
8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
Telefon: +36 84 312 144/140, 142. m.
E-mail: marina@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu

