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A FELSZERELÉSBÉRLÉS FELTÉTELEI  
 
 
 
 

1. 
 

A felszerelésbérlés feltételei: 

- Felszerelést csak 18. életévét betöltött személy bérelhet. 

- Személyazonosságát a bérléskor igazolnia kell a Bérlőnek. 

- A fizetés a felszerelés átvételekor, személyesen, készpénzben történik. A bérelt dolgokért a teljes 

időtartamra vonatkozó bérlési díjat előre kell befizetni. 

- Bérléskor a Sportegyesület megfelelő mértékű kauciót kér a bérléstől függően. 

- A bérelt felszereléseket a Bérlő köteles a közösen megegyezett napon visszahozni a bérléskor kiadott 

állapotban. Amennyiben a bérelt felszerelés megsérült vagy eltűnt, a Bérlő köteles a felszerelés árát 

megtéríteni. 

- A Bérlő és a Sportegyesület a Bérleti szerződés aláírásával igazolja a bérlést. 

- A Bérlő vállalja, hogy a bérelt felszereléseket rendeltetésszerűen használja, valamint bizonyítja, hogy 

tapasztalata van az ilyen jellegű felszerelések használatában. 

 

Kiegészítő feltételek a tengeri kajakok bérlésével kapcsolatban: 

- A kajakokat és felszerelését a bérlőnek a jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelően, 
üzemképesen tisztán, rendben, a Magyar Kaland-Sport Egyesület képviselője tartozik átadni. Esetleges 
sérüléseket, hiányokat a bérleti szerződésben átadáskor fel kell tüntetni, a későbbi viták elkerülése 
érdekében. 
- A bérlet idején a kajakokkal történő közlekedés során, a bérlő köteles, a használt vízterületen érvényes 
mindenkori hajózási szabályzat és egyéb rendelkezések előírásait betartani. Ezek megszegéséből eredő 
következményeket (bírság, eljárás) a bérlő köteles viselni. 
- A bérelt hajókat a bérlők saját felelősségükre használják. A használat során történt balesetekért, személyi 
sérülésekért a Magyar Kaland-Sport Egyesület semmilyen felelősséget nem vállal. 
- Amennyiben a kajakot(kat) a bérlő piszkosan, sárosan hozza vissza, hajónként 3.000 Ft tisztítási díjat 
számítunk fel. 
- Ha a bérlő a kajakot nem hozza vissza az előre megbeszélt időpontban, de késedelmét és annak várható 
tartamát (telefonon) jelzi úgy minden megkezdett napra hajónként – annak napi bérleti díját, mint késedelmi 
díjat köteles utólag – a bérleti szerződésben szereplő díjon felül – megfizetni. 
- Ha a bérlő a hajót a bérlet lejártakor nem szolgáltatja vissza, kártérítést köteles fizetni, a Magyar 
Kaland-Sport Egyesületnek. 
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2. 
 

A felszerelésbérlés díjai a 2011. évre: 

 

 Felszerelés Nem tagoknak Tagoknak Kaució 

Hegymászó sisak  500 Ft/nap ingyenes 
 

Hegymászó beülő 500 Ft/nap ingyenes 
 

Sziklamászó felszerelés (köztesek, kötélgyűrűk, 

hevederek, biztosító eszközök, ékek) 
3000 Ft/nap ingyenes 20 000 Ft 

Mászócipő 500 Ft/nap ingyenes  

Via ferrata fék és kantár 500 Ft/nap ingyenes 
 

Hátizsák (60l-es) 800 Ft/nap ingyenes  

Sátor (3 személyes) 1 500 Ft/nap ingyenes 10 000 Ft 

Hágóvas (Bármilyen keménytalpú bakanccsal 

használható) 
700 Ft/nap ingyenes  

Jégcsákány 700 Ft/nap ingyenes  

Hótalp  1 400 Ft/nap ingyenes 
 

 
 
 

 Felszerelés Nem tagoknak Tagoknak Kaució 

Tengeri kajak (kétszemélyes, evezőkkel, hordóval)    6000 Ft/nap 2000 Ft/nap 30 000 Ft 

 
 
 
 
Kelt: Tatabánya, 2010.12.18     Magyar Kaland – Sport Egyesület Közgyűlése 
 
 
 


