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KIKÖTŐI DÍJAK 2022.
Hajótárolási díjak:
I. kategória (6,0 m hosszúságig)
II. kategória (6,01-8,0 m hosszúság között)
III. kategória (8,01-10,4 m hosszúság között)

600.000.- Ft/év
830.000.- Ft/év
1.050.000.- Ft/év

Elektromos hajók tárolási díja megegyezik az egyes hajókategóriák tárolási
az almérőn mért egyedi áramfogyasztás díja - a 10.000.- Ft előleg beszámításával- fizetendő.

díjával,

melyen

felül

még

Egyéb bérleti díj fizetési konstrukció:
Január 1. és 31. között történő a tavalyi bérleti díj minimum 50%-ának befizetése esetén a 2. részlet augusztus 1-én esedékes
(aktuális év bérleti díja mínusz a januárban befizetett bérleti díj részlet)
Egyedi sólyahasználat

5.000.- Ft/alkalom

Hajók téli tárolása (6 hónap, fizetendő a hajó téli tárolásra érkezését megelőzően)
8,0 m hosszúságig
8,01-10,4 m hosszúság között
10,41-11,5 m hosszúság között

180.000.- Ft/tél
235.000.- Ft/tél
260.000.- Ft/tél

Amennyiben a hajó (téli tárolás során) 6 hónapon belül nem kerül elszállításra minden megkezdett hónap után
8,0 m hosszúságig
35.000.- Ft/hó
8,01-10,4 m hosszúság között
40.000.- Ft/hó
10,41-11,5 m hosszúság között
45.000.- Ft/hó
Baktárolás (hajók téli tárolását követően, 2 téli tárolás közötti időszakban, fizetendő, a hajó tavaszi bedaruzását megelőzően)
50.000.- Ft
Szárazföldi tárolás egész évre

8,0 m hosszúságig
8,01 -10,4 m hosszúság között
10,41-11,5 m hosszúság között

400.000.- Ft/év
510.000.- Ft/év
600.000.- Ft/év

(Szárazföldi tárolás esetén, amennyiben a hajó 72 óránál/3 napnál több időt tölt a kikötő területén, úgy vendéghajó napidíjat
kell fizetni.)
Szárazföldi tárolás negyed évre (fizetendő a megkezdett negyedév előtt). Szárazföldi tárolás minimális ideje: negyedév.
8 m hosszúságig
110.000.- Ft/negyedév
8,01-10,4 m hosszúság között
135.000.- Ft/negyedév
10,41-11,5 m hosszúság között
165.000.- Ft/negyedév
Tagok svertes, második hajójának egész éves tárolása szárazföldön az egyes hajótárolási kategóriák díjának 15%-a/év
Svertes, sólyázható kis sporthajók éves tárolása szárazföldön sólyahasználattal
3 m hosszúságig (pl. OP) tagok és bérlők részére
3-5 m hosszúság bérlők (kalóz, 420, 470) részére
3-5m hosszúság (kalóz, 420, 470) tagok részére
3-5m hosszúság (kalóz, 420, 470) 3 havi tárolási díja tagok részére

díjmentes
155.000.- Ft/év
65.000.- Ft/év
40.000.- Ft/3 hónap

Kajak, kenu a kikötő tulajdonosai, bérlői, valamint azok ismerősei részére belépő-, valamint autóparkolási díj mellett
díjmentesen vízre helyezhető, de a kikötő területén nem tárolható.
Vendég hajó

4 óráig
1 nap (24 óra)

Nem a kikötőben telephelyező hajó javítása esetén fizetendő partfal használati díj:

díjmentes
10.000.- Ft/nap
15.000.- Ft/nap

Vendég napi belépő (vendég csak a vendéglátó jelenlétében tartózkodhat a kikötő területén)

1.000.- Ft/nap

Személykocsi napi tárolása

1.000.- Ft/nap
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Lakókocsi tárolás és használat hajóhely bérlők számára
600.000.- Ft/év+almérőn mért egyedi áramfogyasztás (minimum 6.000.- Ft/év)
Lakókocsi tárolás és használat tagok részére
60.000.- Ft/év+almérőn mért egyedi áramfogyasztás (minimum 6.000.- Ft/év)
Hűtőszekrény használat

700.- Ft/nap

Áramhasználat: minimum 6.000.- Ft/év, a fogyasztás egyedi almérőkön keresztül történik. Amennyiben a fogyasztás
meghaladja az 6.000.- Ft-ot, úgy a többlet áramfogyasztási díj kiegyenlítése leolvasást követően következő év tavaszán számla
szerint történik. (Amennyiben valaki jogtalanul nem saját almérőjén keresztül vételez áramot, úgy fogyasztóját az őr, körjárata
során kihúzhatja.)
Szállás
2 ágyas szoba
3 ágyas szoba
Idegenforgalmi adó (18 éven felüli személyek után fizetendő)
Egyéjszakás felár:

Daruzási díjai (a közzétett tavaszi és őszi daruzási napokon) (külső vállalkozó)
5,5m hosszúságig
5,5-7,9 m hosszúság között
7,9 m hosszúság felett

15.000.- Ft/szoba/éj
20.000.- Ft/szoba/éj
500.- Ft/18 éven felüli/éj
5.000.- Ft/szoba/éj

10.000.- Ft/alkalom
11.000.- Ft/alkalom
12.000.- Ft/alkalom

Daruzási díjak (a közzétett tavaszi és őszi daruzási napokon kívüli időpontban) (külső vállalkozó)
7,9m hosszúságig
14.000.- Ft/alkalom
7,9m hosszúság felett
17.000.- Ft/alkalom
Hajófenék-mosás magasnyomású mosóval (külső vállalkozó)
7,9m hosszúságig
7,9m hosszúság felett

5.000.- Ft/alkalom
7.000.- Ft/alkalom

Bakszállítás (külső vállalkozó)

3.000.- Ft/alkalom

Árbóc ki-, vagy bedaruzása alkalmanként (külső vállalkozó)

5.000.- Ft/alkalom

Új árbóc állítása (külső vállalkozó)

előzetes megállapodás szerint

A díjak március 25-től visszavonásig érvényesek.
Az árak bruttó árak, a mindenkori Áfa-t tartalmazzák.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Fejes Károly, elnök

