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a továbbiakban MEGBÍZÓ 

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Székhely: 8230 Balatonfüred, Zák:onyi Ferenc u. 2. 
Levelezési cím: 8315 Gyenesdiás, Faludi u. 83. 
Adószám: 18929885-2-19 
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a továbbiakban, mint MEGBÍZOTT 

között az alábbi tartalommal és feltételek.kel: 

·l. SZERZŐDÉS CÉLJA, HELYE, TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA 

1.1. ·· A jelen szerződés célja Megbízó üzemeltetésében lévő Balatonszepezd 
Szepezdfürdői strandjához tartozó és (bójával stb.) körül határolt fürdőhelyen az 
élet- és balesetveszélyes fürdőzés, valamint a vízi- és úszóeszközök 
balesetveszélyes használatának megelőzése és elhárítása, valamint a fürdőhelyen 
történt (bekövetkezett) élet- és balesetveszély esetén a vészhelyzetben lévő 
személyeknek segítségnyújtás és vízből való mentésük a strand normál üzemelése 
körében (továbbiakban együtt: vízimentés). Felek egyezően rögzítik, hogy a strand 
normál üzemelése (,,Normál Üzemelés") nem terjed ki a strand egész területének, 
vagy annak egy részének Megbízó általi bérbeadására, függetlenül a bérbeadás 
céljától, nem terjed ki rendezvény szervezésére, nem terjed ki semmilyen vízijáték, 
így különösen vízi katapult, vízi vidámpark, továbbá egyéb, a strandra látogató 
vendégek szórakoztatását célzó berendezés létesítésére, nem terjed ki továbbá az 
esetlegesen megrendezésre kerülő könnyűzenei, vagy más fesztiválok-így például, 
de nem kizárólagosan EFOTT, Balaton Sound, stb. - megrendezésére. A strand 
Normál Üzemelésétől akárcsak részben, ideiglenesen eltérő működésre nem terjed 
ki a jelen Megbízási Szerződés, így mindezekre - ideértve valamennyi esetleges 
kárt - a Megbízott felelőssége nem terjed ki. Megbízó vállalja, hogy a strand 
Normál Üzemelésétől eltérő működésre, így többek között, de nem kizárólagosan a 
jelen pontban részletezett valamennyi esetre külön. megállapodást kot Megbízottal.· 

1.2. Megbízó m�gbb:za, a Megbízott pedig elvállalja kiképzett mentőőrök szolgálatba 
állításával és a IV1egbízott mélyvízi mcntőegységével együttműködve ·· az 1.1. 
fiontban körüfo t ,faimentési feladatok etlátását. 







5. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5.1. A jelen szerződés - az 1.5. pontban foglaltakon kívül - csak és írásban közölt 
rendkívüli felmondással szüntethető meg. 

5.2. Megbízó akkor jogosult rendkívüli felmondási jogával élni, ha a vízimentők 
önkényesen és önhibájukból: 

5.2.1. Legalább egymást követő kettő nap a szolgálati helyen egyáltalán nem jelennek 
meg, onnan hiányoznak; 

5 .2.2. A 5.2.1. ponttól eltérően, kettő naptári héten belül - legalább négy alkalommal -
nem vagy létszám-hiányosan jelennek meg, vagy a szolgálati helyről egy órát 
késnek, vagy a szolgálati helyet egy órával korábban elhagyják. 

5.3. Megbízott akkor jogosult rendkívüli felmondási jogával élni, ha a Megbízó a 
számlák kiegyenlítésével fizetési késedelembe esik, és a késedelem legalább a 10 
(tíz) naptári napot eléri. 

5.4. A 5.2. és 5.3. pont szerinti rendkívüli felmondás esetén a Felek kötelesek egymással 
elszámolni. 

5.5. A mellékletek jelen szerződés szerves részét képezik és a szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, így 
hatálybalépést követően a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 
vízimentésre vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések az irányadóak. 

Jelen szerződés hat számozott lapból - négy oldal és két melléklet - áll és kettő eredeti 
példányban készült. A szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

Balatonfüred, 2022. május 11. 
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