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ÁRLISTA 2019.ÉVRE
Tagsági díjak 10000 Ft/év/fő
Új tag esetén: 13000Ft
Ifjúsági tag 18 éves korig: 5000 Ft (betöltés évében még ifjúsági)
Gyermek tag 14 éves korig:2000 Ft(betöltés évében még gyermek)
Belépőkártya és használata
Új tag belépőkártya díja: 4000 FT amit 500Ft-ért visszavásárolunk.
A kártyával rendelkező tagok kártyájukat az éves tagsági díjjal aktiválják.
Amennyiben május 1-ig nem rendezik tagsági díjukat, úgy a kártya inaktív vá válik,
csak a díjfizetés után 48 órával használható.
Elveszett, megsemmisült kártya pótdíja 4000 Ft.
Ifjúsági horgász önálló belépőkártyával rendelkezhet.
Gyermek horgász a területen csak kísérővel tartózkodhat, a kísérőnek éves
vendégkártyát kell váltani a gyermek nevére.
Egyesületi szolgáltatások csak tagoknak.
Csónakkikötő díjak: Ft/év/fő 4.1 méteres csónakig alapdíj:
0-10 éves tagsági viszony esetén: 34 000 Ft
11-20 éves tagsági viszony esetén: 31 000 Ft
21-30 éves tagsági viszony esetén: 30 000 Ft
31 év felett:
29 000 Ft
Csónakkikötő 4.1m-5. M-ig
5.1 m felet

42 000 Ft
50 000Ft

Új tag esetén 50000Ft egyszeri fejlesztési támogatás.
Az eddig fizetett fejlesztési támogatás hátralékát egy összegben be kell fizetni.
Csónakkikötő elektromos töltési lehetőséggel: 100 000Ft + fejlesztési támogatás a
kiépítéshez.
Vitorlás hajók, extra méretű csónakok éves díja: 100 000-250 000 Ft.
A vizsgázott vízijárművek után a BS felé plusz 200 000 Ft plusz költség a be kirakás
és téli tárolásra.
Egyéb vízi járművek kikötődíjai egyedi díjmeghatározás szerint.
Nem tagok esetén a díj a fenti árak kétszerese.
Kabindíjak: Ft/év/fő 20 000 Ft
A fejlesztési támogatás hátralékát egy összegbe kell befizetni.

5. Csónak éves száraztárolása, sólyázással, tagsággal: 10000 Ft 4.1m -nél nagyobb,
1.5 m-nél szélesebb esetén 25%os felár
kajak-kenu:
8000 Ft szörf: 6000 Ft
Az előírt határidőn túli fizetés esetén 20% felárat számítunk fel.

Tároló kocsin tárolt nagy csónakok, gumicsónakok, egységesen, tagsági időtől
függetlenül 25000Ft.
Az Egyesület által bérelt területen történő horgászat érvényes területi engedéllyel,

nem tag esetében: 1500Ft/nap, 8000Ft/hét.

A tag, 14 év alatti gyermekeit díjmentesen, 14 év felett 1 főt térítésmentesen
hozhat a területre, szeptember 1és május 31 között. További személyek után belépő
díjat kell fizetni. Június 1- augusztus 31-e közötti időszakban csak a kiadott
belépővel hozható be térítésmentesen vendég. A belépőt a tag felszólítás nélkül
köteles megérkezéskor a horgásztanyánál elhelyezett postaládába tenni, illetve
behozott vendégei belépési díját rendezni.
Gyermek és ifjúsági tag vendéget térítésmentesen nem hozhat.
Belépődíj: 1000Ft/nap
5000Ft/hét
8. A csónak bérleti díja horgászatra, előírt felszereléssel, érvényes engedélyekkel:
Tag esetén: 2000 Ft/nap
10000Ft/hét
Bérlő esetén: 3000 Ft/nap + belépő 1000/nap
15000Ft/hét + belépő 5000/hét
Nagyméretű csónak napi díja: 5000 Ft/nap
A díj nem tartalmazza az éjszakai horgászathoz a világítási eszközt.
9. A csónak bérleti díja csónakázásra:
Csónakázás/óra: 1000Ft + 500 Ft belépő/ fő /óra
Csónakázás/nap: 3000Ft (8h és 19h között) +1000 belépő/fő
Egy csónak max.1- 2 fő csónakázására alkalmas.
10. 4 személyes csónak 2000 +500Ft nagycsónak: 5000FT+1000FT/fő/nap
A csónakok bérlésekor 10 000 Ft kauciót kell fizetni.
5000Ft a kaució fizetendő a vendégkulcsra is.
10. Idegen csónak eseti kikötésének sólyahasználati díja: 500Ft/alkalom. (ki és
berakás)
Idegen csónak alkalmi kikötőhely használati díja: 1500 Ft/nap.
Tag esetén: 1000 Ft/ nap
11. Társ vagy vendégkártya váltható a tag nevére, díja 11000Ft.
A kártyák horgászatra nem jogosítanak.
A vendégkártya kiváltja az alkalmi belépő díjfizetést, 1fő részére.
A vendégkártya nem jogosít további vendég, díjmentes behozatalára, számukra
belépő jegy váltása kötelező.
A meglévő vendégkártya éves aktiválási díja: 7000 Ft/év
Éves belépő, kapunyitó nélkül, melyet tag válthat hozzátartozóinak, ismerőseinek:
7000 FT/év.

12. A tagok családtagjaik részére nyáron ingyenes belépőt kapnak 50 000Ft
befizetett összegig 5 db 100 000Ft befizetett összegig 10db
150 000Ft felett befizetett összegnél 15db

13. A tanya bérleti díja rendezvényre: 30 000Ft/nap 20 fős létszámig, 20 fő
felett további 500Ft/fő. / A takarítás, eszközhasználat, külön költség,
egyedi megállapodás alapján. /
14. A tagoknak évente 4 óra környezet rendezési munkát kell végezni ami 3000
Ft befizetéssel megváltható.
A díjakat a 2019. január 19.ei küldöttgyűlés határozta meg.
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