A BSHE 2018. évi kiegészítő szolgáltatásainak díjtáblázata
Készült: a 2017.02.26-án megtartott közgyűlésen módosított Alapszabály és a 2018. évi Horgászrend alapján
A szolgáltatások a Maconkai-víztározón és védterületén1 vehetők igénybe, az okmányokon megjelölt időszakban

Kód:
Típus:
Ár (Ft)2 :
parkolóbérlet, parkolójegy3
PB éves bérlet
5.000
PK kedvezményes b. 3.000
PD déli parti éves b.
2.000
PE éjszakai (24 h) jegy
600
PN napi parkolójegy
300
sátorbérlet, sátorjegy
SB éves bérlet
SV napi vendég sátorjegy
ST napi tagi sátorjegy
csónakbérleti díj4,5
CSV bérleti díj vendégnek
CST bérleti díj tagnak
kölcsönzési díj4,5
EK díj kellékenként*
* Kivétel halbölcső 2x500

--500
300
800
500
500

Főbb feltételek:

Megjegyzés:

Az itt megállapított díjak (Ft/gépjármű) a BSHE tagjaira és vendégeire egyaránt érvényesek.

A szolgáltatás díja az őrzést nem tartalmazza!

A parkolóbérlet a jogcím és a jogosult megjelölésével adható ki a rendszám feltüntetése mellett.
Kedvezményes bérletre a 70 éven felüliek, az igazoltan fogyatékkal élők, továbbá a halőrzési feladatot
el nem látó választott tisztségviselők jogosultak. A bérlet kiváltása a védterületre történő behajtásra,
majd a PB, PK jogcím esetében a déli parti és hosszgáti területeken-, a PD jogcím esetén pedig a déli
parti területeken (FC: a kikötői parkolóban is) a kijelölt helyeken és módon történő parkolásra jogosít.

Általánosan érvényes a megváltás napjától 2019.01.31-ig.
Speciálisan a Horgászrend szerinti napi horgászidő, vagy az
engedélyezett horgászati lehetőség kezdetétől annak végéig;
illetve a jogosult éjszakai-, vagy a helyfoglalásos
horgászatának időszakára érvényes.
A jogosultság időarányos visszatérítés mellett indokolás és
jogorvoslati lehetőség nélkül megszüntethető.

A parkolójegy díjának befizetési igazolása a pénztárgépi bizonylat (nyugta) alapján történik, ezt
követően a halőr adja ki a belépőkártyát. Az igazoltan fogyatékkal élő sporttársaink részére a behajtás
ingyenes. A parkolójegy kiváltása a védterületre történő behajtásra, majd a hosszgáti területeken,
valamint a kikötői parkolóban a kijelölt helyeken és módon történő parkolásra jogosít.

A jegytípusok közül
a PE érvényes a kiadás időpontjától számított 24 óráig,
a PN a napi horgászidő kezdetétől annak végéig,
a PF a belépésre, illetve a napi horgászidő kezdetétől
12:00 óráig, vagy 12:00-től a napi horgászidő végéig.

Sátor csak a Horgászrend szerinti engedélyezett, vagy a halőr által meghatározott helyeken,
a vízvonaltól minimum 10 m távolságra állítható fel. Megállapított díj: Ft/sátor/éjszaka.

A gáti versenypálya területén a sátorozásra
speciális szabályok vonatkoznak!

A 2018. évre nem került kiadásra.
A sátorjegy díjának befizetési igazolása a pénztárgépi bizonylat (nyugta) alapján történik.
Kiváltása 1 db külön meghatározott sátor felállítására és használatára jogosít. Sátor - ide nem értve az
egy ponton rögzített sátras ernyőt - minden olyan felépítmény, melynek teteje és legalább 3 oldala van.
A kiállított nyugtát a sátorozás ellenőrzésekor fel kell mutatni.
A bérlő a jogosultság lejártával köteles a csónakot, valamint tartozékait a kijelölt helyen és
időben, az átvett állapot szerint visszaszolgáltatni. Megállapított díj: Ft/fő/napszak.
A csónakbérleti díj befizetési igazolása a pénztárgépi bizonylat (nyugta) alapján történik.
Befizetése a BSHE bércsónak, vagy a BSHE által engedélyezetten, ideiglenesen átadott magáncsónak
használatára jogosít az arra engedélyezett vízterületeken.
A kiállított nyugtát a csónakhasználat ellenőrzésekor fel kell mutatni.
E díj (Ft/eszköz/nap) az előírt horgászati kiegészítő eszközök (merítőszák, halpaplan, pontyzsák,
sebfertőtlenítő) és egyéb kellékek kölcsönzésének ellenértékeként került megállapításra.
A kölcsönzési díj befizetési igazolása a pénztárgépi bizonylat (nyugta) alapján történik.
A bérlő a jogosultság lejártával köteles az eszközt az átvett állapot szerint visszaszolgáltatni.

Általánosan sátorozási lehetőség 2018.03.23-11.05-ig.
A sátorozás az SV, ST díjtípusok váltásának időpontjától
a kifizetett utolsó éjszakát követő napon
10:00 óráig engedélyezett.
A BSHE a sátorozást az időjárás függvényében
időarányos visszatérítés mellett korlátozhatja.

A csónakban tartózkodók engedélyezett
számát a BSHE határozza meg!
Érvényes a kiadás időpontjától
az utolsó kifizetett napszak végéig.
Napszakok: nappal, az adott napi napijegy
érvényességének időszaka alatt; éjszaka, az éjszakai
kiegészítő szelvény érvényességének időszaka alatt.

Az előírt eszközök hiányában a horgászat
nem kezdhető meg!
Érvényes a kiadás időpontjától az adott napi napijegy-, illetve
éjszakai kiegészítő szelvény érvényességének időszaka alatt.

A BSHE, mint jogi személy a tározón és az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal!

A tagok és a vendégek részére megállapított, horgászattal közvetlenül kapcsolatos díjakat külön díjtáblázatok tartalmazzák!
Megjegyzések:
1
A megvásárolt szolgáltatás csak a Horgászrendben meghatározott módon és időszakokban, továbbá kizárólag az arra kijelölt területeken vehető igénybe.
2
A megállapított ár a szolgáltatás 2018. évre előírt valamennyi kötelező díjelemét tartalmazza.
3
A bérlethez és a jegykiadást igazoló nyugtához elektronikus belépőkártya is tartozik.
A BSHE tagjai a 2018. évben is jogosultak ingyenes déli parti napi belépőkártya igénybevételére. A kártyát a halőrháznál kell igényelni, majd távozáskor ugyanott a halőrnek kell leadni.
A belépőkártyát a parkolás alatt az autó belsejében, jól látható helyen kell elhelyezni. Elvesztés esetén a kártya letiltásra kerül és egyidejűleg 5.000 Ft pótdíj (pótlási és aktiválási költségtérítés) fizetendő.
4
A csónak/eszköz kiadásakor személyazonosító okmány letétbe helyezése, vagy 10.000 Ft kaució megfizetése szükséges. Késés, vagy csónaknál az el nem takarított szemét esetén 2.000 Ft pótdíj,
a csónak/eszköz sérülése esetén pedig a várható javítási költség fizetendő. A tartozékok/eszközök hiánya esetén pótdíjként előírt kártérítési értékek: evező 8.000 Ft/db; fém leszúró karó, vagy súly,
illetve lakat 3.000 Ft/db; kötél, vagy lánc 2.000 Ft/db; halbölcső 20.000 Ft/db; merítőszák, halpaplan, hosszabbító/25 m 10.000 Ft/db; pontyzsák 4.000 Ft/db; sebfertőtlenítő 2.000 Ft/db.
5
A csónakbérletre és a kölcsönzésre előjegyzés lehetséges; ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a kölcsönzésnél a BSHE szolgáltatását ideiglenes készlethiány okán korlátozhatja, vagy szünetelheti.
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