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1. Telep használatával kapcsolatos szabályok 

A kikötő vízi területére érvényes előírásokat és szabályokat a Kikötőrend tartalmazza. Az 

egyéb területek használatának módját és szabályait a jelen Teleprend foglalja magába. A 

területhasználattal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos díjszabásokat, valamint a Teleprendet az 

Igazgatóság állapítja meg, és teszi közé. A telep használói a Teleprenddel kapcsolatos írásos 

észrevételeiket az Igazgatósághoz, illetve a Felügyelő Bizottsághoz nyújthatják be. 

A teleprend és a kikötőrend betartása kötelező érvényű mindenki számára (részvényesek, 

bérlők, hozzátartozók, vendégek, külsős vállalkozók). Belépés és a kártyahasználat rendjét 

részletesen a Beléptetési rend szabályozza, amit az 1. sz. melléklet tartalmaz. 

 

A telepre való belépésre és telep létesítményeinek a Teleprend által meghatározott módon 

történő használatára jogosultak: 

 

• Zrt.-vel bérlői viszonyban álló személyek 

• Bérlők családtagjai vagy vendégei a hajólevél szerinti létszámig, vagy a Beléptetési rend 

szerint, - Igazgatóság részéről hivatalos jelleggel meghívottak 

• Azok, akiknek erre az Igazgatóság vagy a Kikötővezető engedélyt ad (pl. eseti 

munkavégzés, felmérés stb. céljából) 

• Túrázó TVSK tagok 

• Kis és nagyhajós, valamint lakókocsis részvényesek és bérlők által a Beléptetési rendben 

meghatározott létszámon felül fogadott vendégek után, a lista árban szereplő személyi és 

autós parkolási napidíjat meg kell megfizetni az adott napi létszám alapján. 

2. Parti tárolás rendje 

Hajók a telepen csak a Hajótulajdonos és az Zrt. között létrejött tárolási szerződésben, ill. a 

TVSK Balatonalmádi és a Zrt. közötti megállapodásban foglaltak szerint, a kikötővezető 

rendelkezéseinek megfelelően helyezhetők el (ki és be daruzás).  

3. Zrt.-vel szerződött hajók kikötési és tárolási rendje 

A hajók kikötői elhelyezkedésének rendjét a kikötővezető készíti el, az igények és lehetőségek 

felmérése alapján. A hely elosztással kapcsolatos kérdésekkel írásban az Igazgatósághoz kell 

fordulni. 
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4. Hajó kiemelés és vízre tétel rendje 

A hajók kiemelésére, vízre tételére és szárazföldi mozgatására a Zrt. traktort, önjáró 

emelőgépet és elektromos emelőgépet üzemeltet. Ezen gépeket csak a Zrt.-vel 

munkaviszonyban álló, az előírt szakvizsgával rendelkező dolgozók kezelhetik. Az emelőgép 

hatósugarában az oda beosztottakon kívül másnak tartózkodni tilos. 

A hajó mozgatásánál a tulajdonosnak, vagy megbízottjának és a kikötői szakképzett 

személyzetnek jelen kell lenni és az emelőgép kezelőjének utasításai szerint segédkeznie kell. 

A hajók mozgatása a jelentkezés sorrendjében történhet. Az igényt a kért időpont előtt két héttel 

lehetőleg írásban kell bejelenteni (az erre rendszeresített daruzási naplóba bejegyezni). 

A hajó szárazföldi mozgatásához saját tulajdonú, megfelelő műszaki állapotú kerekes 

szállítóeszköz szükséges, amelyen a hajó célirányosan mozgatható és tárolható. 

A hajózási időszak április 1-gyel kezdődik és adott év november 15-ik napjáig tart. 

A részvényesek és a bérlők egyaránt kötelesek minden év május 31-ig a hajó vízre rakását 

(bedaruzását), ill. legkésőbb minden év november 15-ig a vízből kiemelést (kidaruzást) kérni 

és elvégeztetni. Ennek elmulasztása esetén köteles a hajó áthelyezésével kapcsolatos többlet 

költségeket viselni. Esetenként (20.000 Ft+Áfa). 

A hajó tulajdonosa köteles írásban vagy szóban tájékoztatni a kikötővezetőt a hajóján végzendő 

munkálatokról, a munkavégzés idejéről és a munkát végzők személyéről. 

5. Téli vízen tárolás feltételei 

Téli vízen tárolás összegét az Igazgatóság állapítja meg, ez alapján kerül bele a díjtáblázatba. 

Az itt tárolt hajóknak rendelkezniük kell a Zrt.-vel kötött tárolási szerződéssel, megfelelő 

vízforgató rendszerrel, és az elfogyasztott villamos energia mérésére szolgáló (hitelesített) 

fogyasztásmérővel. A hajó helyét a kikötővezető állapítja meg. 

6. Kishajók tárolásának és használatának rendje 

Telep területén kishajót a kikötővezető engedélyével lehet tárolni. A tárolás feltétele a tárolási 

díj befizetése és a Zrt.-vel kötött tárolási szerződés. Tárolás helyét a kikötővezető jelöli ki. 

Kishajó tulajdonosa köteles gondoskodni a tárolás biztonságról. Karbantartási szabályok 

megegyeznek az általános karbantartási szabályokkal. 

 

Kishajó sólyán történő vízre tételéről és kiemeléséről a tulajdonosnak kell gondoskodni. A 

sólyát és csörlőt csak a tulajdonos jelenlétében és felelősségére lehet használni. 
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A fenti két berendezést csak 18 éven felüli személy használhatja. Szükség esetén a kikötői 

személyzet segítségét kell kérni. 

Algásodás miatt a sólya könnyen csúszóssá válhat, ezért a lejtős, csúszós felületre rálépni 

különösen veszélyes! 

Sólya előtti terület a vízre tétel és kiemelés célját szolgálja, ott hajót tárolni tilos. 

Sólya körüli parti területet még ki- és berakodás céljából sem lehet igénybe venni. Sólya 

megközelítésének útvonalát szabadon kell hagyni. Tilos a sólyatérben parkolni! 

Tekintettel a balesetveszélyre, a kishajókkal kapcsolatos bármely műveletet fokozott 

gondossággal kell elvégezni. A biztonsági szabályok megszegéséért a hajó tulajdonosát teljes 

felelősség terheli. 

A legkisebb rendellenességről azonnal értesíteni kell a kikötővezetőt. 

7. Hajók és tartozékaik javításának és karbantartásának rendje 

A hajók tulajdonosai, bejelentett hajózó társaik, vagy megbízottaik – telepen való 

tartózkodásuk jogcímétől függetlenül – karbantartási és kisebb javítási munkákat végezhetnek 

hajójukon. A javítási munkák azonban nem járhatnak mások zavarásával, a telep 

szennyezésével. Tekintettel a környezetszennyezésre és az egészségügyi kockázatokra, a hajó 

karbantartások során a csiszolási munkák kizárólag elszívó berendezéssel ellátott 

csiszológéppel végezhetők a kikötő területén. Mindennemű szennyező munkával járó 

tevékenység előtt a hajó aláfóliázása szükséges. A javítási karbantartási tevékenység 

befejezése után a hajó tulajdonosa köteles gondoskodni a munka során igénybe vett terület 

megtisztításáról (festékek, vegyszerek, veszélyes hulladékok eltávolítása). 

8. Vitorla, ponyva és tárolók használatának szabályai 

Vitorla, ponyva tárolása csak a szekrényekben, illetve a vitorla tároló csövekben lehetséges. 

Egyéb helyeken a tárolás nem megengedett, ezért az ebből adódó kellemetlenségekért 

(sérülések, szakadások, eltűnések) a Zrt. felelősséget nem vállal. 

Tilos a főépületben kialakított tárolókban tűzveszélyes anyagokat tárolni! 

Tilos tároló helyiségben, és a tárolók tetején egyéb tárgyakat elhelyezni, és tárolni. 

Az itt tárolt tárgyakat a kikötő személyzete eltávolítja. Az ebből adódó károkért a Zrt. 

felelősséget nem vállal. 
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9. Gépkocsik tárolásának rendje 

Az Zrt. telepén csak az Zrt. munkagépei és a telepen jogosan tartózkodók személygépkocsijai 

parkolhatnak. Parkolni csak a kijelölt parkolóhelyeken szabad. 

Személygépkocsik a vízparttól számított 15 méteres sávon belül nem parkolhatnak. A partfal 

mellett megállni csak a ki- és berakodás idejére szabad. 

Tilos sólyatérben parkolni! 

Parkolóhelyekkel kapcsolatban, a telepen folyó munkákkal összefüggésben a kikötővezető 

utasításait be kell tartani. 

10. Kikötő előtti vízterület használatának rendje 

A kikötő előtti vízterület használatának rendjével kapcsolatban a NKH Hajózási 

Szabályzatának az előírásai a kötelezőek. 

11. Kikötőmedence használatának rendje 

Kikötőhelyre történő beállás, illetve a kikötő medencéből történő kihajózás során a vitorlás 

kishajók és nagyobb hajó egységek számára a motorhasználat kötelező (maximális sebesség 3 

km/óra). 

Hajót a parton, illetve mólószáron elhelyezett bikákhoz és a kikötőhelyhez tartozó oszlopokhoz 

biztonságosan ki kell kötni. Horgony használata a kikötő területén tilos (kivéve 

veszélyhelyzet). 

A hajót kikötés után el kell látni megfelelő számú és méretű ütköző zsákkal (pufferrel, 

fenderrel). 

Hajó WC tartály ürítése kizárólag az erre a célra kiépített helyiségben lehetséges (faház É. 

oldal). 

Úszni nem tudó személyek (pl. kisgyermekek) a hajókon, ill. a mólón csak felügyelet mellett 

és mentőmellényben tartózkodhatnak, a szülő, illetve saját felelősségükre. 

Szigorúan tilos a kikötőmedence vizét bármilyen módon szennyezni (vegyszeres hajómosás, 

mosogatás, WC használat, olaj, benzin stb.). 

Tilos a kikötőmedence területén és a kikötő bejáratánál horgászni. Horgászás csak a mólóról a 

nyílt víz felé engedélyezhető, a hajózási útvonalon kívül. A kikötő saját horgászrendjét a 2. sz. 

melléklet részletezi, betartása mindenki részére kötelező. 

Hajókban hagyott akkumulátorok téli, illetve nyári töltése csak szabványos, erre a célra 

kialakított hosszabbítókkal engedélyezett. (H07RN-F3G1,5; H07BQ-F 3x1,5; H05RR-F BG 

3x1,5; vagy H05RN-F3G1,5) 
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A nem ilyen típusú hosszabbítókat a kikötő alkalmazottai eltávolítják. Az ebből adódó károkért 

a kikötő felelősséget nem vállal. 

A hajók mozgókötélzetét éjszakára, ill. a hajó elhagyásakor megfelelően rögzíteni, biztosítani 

kell, hogy a zörgő kötélzet másokat ne zavarjon. 

Tilos a kikötő teljes területén fürödni, kivéve az erre kijelölt helyeken. 

12. Általános telephasználati szabályok 

A telepen a Kresz szabályait be kell tartani! Maximális sebesség 5Km/h! 

Tilos a telepen gépkocsit, motorbiciklit mosni és autószerelési munkákat végezni. 

(hibaelhárítás esetét kivéve) 

Tilos 22 órától 7 óráig mindenféle csendzavarás. (zajos munkavégzés, rádiózás-magnózás, 

éneklés stb.) 

A hulladékgyűjtést a kikötőben szelektív valósítjuk meg. A kommunális hulladék fekete 

gyűjtőedénybe, papír, műanyag, alumínium italos doboz – üresen kimosva, laposra taposva – 

pedig citromsárga gyűjtőedénybe kerüljön elhelyezésre. 

Veszélyes hulladék elhelyezésére jelenleg nincs lehetőség. 

Horgászstégeket mindenki saját felelősséggel használhatja. A horgászstégeken rendet kell 

tartani, csak a használatban lévő eszközök tárolása a megengedett. Horgászat befejezése után 

a horgász eszközöket el kell zárni, vagy elvinni, felügyelet nélkül nem maradhatnak. 

Tilos élelmiszer, etetőszer vagy csali maradványokat hagyni a stégeken, ezeket minden 

alkalommal alaposan el kell takarítani. 

Tilos a stégeken dohányozni és piknikezni! 

Tilos a stégeken halat tisztítani, pikkelyezni! 

Új stég, illetve stég melletti tároló nem építhető. 

Horgászstégek bérlői használati elsőbbséggel rendelkeznek. 

Tűzgyújtás csak a kikötővezető által adott eseti engedély alapján, a megjelölt helyen és időben 

megengedett.  

Az ivóvíz, a WC, a hideg- és melegvíz használata díjmentes, de a takarékos vízhasználatra 

törekedni kell. 

Zrt. tulajdonát képező hűtőszekrényeket csak a kikötővezető utasításainak megfelelően lehet 

használni. Élelmiszereket csak felcímkézett módon (név, dátum) lehet a hűtőszekrényben 

elhelyezni, ennek elmulasztása a hűtőszekrényből való eltávolítást eredményezi. 

A telep területén mindenki számára hozzáférhetően elsősegély csomagot kell tartani (felelős a 

kikötővezető). 
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Baleset, vagy tűz esetén a kikötővezetőt, vagy mindenkori helyettesét, vagy az Igazgatóság 

helyszínen tartózkodó tagját haladéktalanul értesíteni kell, hogy az előírásos intézkedéseket 

megtegye. 

13. Kikötővezető ellenőrzési jogai 

Kikötővezetőnek jogában áll a hajók kikötését ellenőrizni, ill. ellenőriztetni, a biztonságos 

kikötés módját előírni és betartatni, valamint veszélyhelyzet esetén a szükséges intézkedéseket 

megtenni. A kikötővezető eljárásával kapcsolatos panaszokkal az Igazgatósághoz, ill. a 

Felügyelő Bizottsághoz lehet fordulni. 

A kikötőben tartózkodó hajók hajólevelének másolatát a kikötővezetőnél le kell adni. 

14. Kutyatartás szabályai 

Tilos kutyát a kikötő teljes területén fürdetni! 

Továbbá tilos a kikötő területén a kutyát szabadon engedni. A telep területére behozott kutyát 

csak pórázon vezetve, vagy megkötve, szükség esetén szájkosárral lehet tartani. 

Tilos kutyát őrizetlenül a telepen hagyni! 

Kutya által okozott minden sérülés és kár esetén a tulajdonos polgárjogi felelősséggel tartozik. 

Ha a kutya, dolgát végezve a területet szennyezi, a kutya gazdája köteles azt a kutya után 

azonnal eltakarítani. 

15. Elektromos áram használatának szabályai 

Elektromos áram használata balesetveszélyes, különös tekintettel a víz közellétére, ezért a telep 

területén az elektromos áramot mindenki a saját felelősségére használhatja. Tekintve, hogy az 

elektromos áram használata során elsősorban kis fogyasztású eszközök nem állandó 

működtetéséről van szó (akkutöltő, kisgépek stb.), ezért az Igazgatóság külön áramhasználati 

díjat nem állapít meg. 

A Zrt.-vel szerződésben álló elektromos hajó tulajdonosoknak, a hajók töltése után külön 

áramdíjat jelenleg nem kell fizetniük. Ezt az állapotot az Igazgatóság minden évben 

felülvizsgálja, és ha szükséges változtat rajta. Elektromos hajókat az Igazgatósággal, illetve a 

kikötővezetővel történt előzetes egyeztetés után, csak megfelelő feszültség forrásból lehet 

tölteni. 

Klíma berendezés vagy más nagyfogyasztású berendezés csak mérőórán keresztül (a Zrt. 

biztosítja) csatlakoztatható, díjfizetés mellett. 
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Elektromos készülékek szakszerű használatáról és biztonságos működtetéséről mindenki saját 

maga köteles gondoskodni. 

Kikötőmedence területén kiépített elektromos hálózatról csak kis teljesítményigényű (max. 

500 W-os) készülékek üzemeltethetők. 

Elektromos hálózathoz csak ép állapotú, kellő szigetelésű kábellel szabad csatlakozni. 

A hajó hosszabb idejű elhagyása esetén az elektromos hálózatra történő csatlakozást nem 

szükséges megszüntetni, viszont az ebből adódó károkért (Zrt.-nek, bérlőnek, részvényesnek) 

a hajó tulajdonosa a felelős, a károkat teljes mértékben köteles megtéríteni. Ennek 

elmaradásából eredő esetleges károkért a Zrt. felelősséget nem vállal. Amennyiben a 

kikötővezető valamilyen okból a csatlakozást mégis megszünteti, erről a tulajdonost minden 

esetben értesíteni köteles. 

Ha a hajó elhagyja a kikötőhelyét, a csatlakozó vezetéket feszültségmentesíteni kell. 

Feszültségmentesítés elmulasztása esetén a kikötő vezetője jogosult a csatlakozást 

megszüntetni. 

Elektromos áram használatából eredő károkért (villámcsapás, túlfeszültség) vagy balesetekért 

a Zrt. felelősséget nem vállal. 

Elektromos autók, motorok, és más közúti járművek töltése csak az erre kialakított töltőből 

lehetséges. A csatlakozási szándékot a kikötővezetőnél előre kell jelezni és csak ezután, a 

fogyasztásmérő leolvasása után kezdhető meg a gépjármű töltése. Az elfogyasztott energiát a 

Zrt. kiszámlázza, a mindenkori E.ON által számlázott díj alapján (kWh/Ft). 

16. Szállás használatának szabályai 

Szállás szobáinak használati díját, az Igazgatóság évente határozza meg. Az így megállapított 

díj az alábbiakat foglalja magába: 

- szoba díját, 

- személybelépőket, 

- egy gépkocsi parkolását, 

- konyha használatát.  

Nem tartalmazza az Idegenforgalmi Adót. 

17. Konyha használatának szabályai 

Konyha felszerelését minden használó köteles megóvni és tisztán tartani. Használat után a 

konyhát tisztán és rendben kell átadni. Étkezés során használt edényeket, tányérokat, 
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poharakat, evőeszközöket minden esetben a használónak kötelessége elmosni és elpakolni. 

Tilos a mosogató tálcában mosatlant, piszkos konyhai eszközöket hagyni. 

Konyhában lévő (vásárolt és otthagyott) edényeket mindenki használhatja, de onnan poharakat, 

edényeket és eszközöket elvinni tilos. 

18. Lakókocsik elhelyezésének szabályai 

Lakókocsik elhelyezésének díját az Igazgatóság határozza meg és teszi közzé. Az erre 

vonatkozó szerződést a kikötővezetővel kell megkötni. 

Lakókocsi helyét a kikötővezető jelöli ki. 

Lakókocsik csak a kocsihoz rendelt (mért) áram és víz csatlakozót használhatják. 

Tilos villamos áram és víz továbbadása! 

Telepen csak olyan méretű lakókocsik helyezhetőek el, amit az Igazgatóság határozatban 

engedélyezett. Mobilház és lakóautó elhelyezése a telepen tilos. A lakókocsik előtti terület 

bármilyen jellegű átépítéséhez, illetve a burkolásához az Igazgatóság engedélye szükséges. 

Tilos lakókocsik kiadása, illetve bérbeadása. 

19. Charter és gazdasági tevékenység szabályai 

A kikötőben bármilyen üzleti tevékenység folytatni, mint oktatás, hajó kiadás, lakókocsi 

bérbeadás  és más hasonló üzletszerűen végzett tevékenység, csak a kikötővezető előzetes 

tájékoztatása és az Igazgatóság írásos jóváhagyásával lehetséges. 

20. Sátorozás tilalma 

Tilos a telep teljes területén sátrat felállítani. 

21. Közzététel 

A Teleprendet a faliújságon, illetve a weboldalon kell közzétenni. 

 

A Teleprendet a Zrt. Igazgatósága a 2021.02.04-ei ülésén elfogadta. 

 

 

 

 

 

 



10 

Beléptetési irányelvek 

1sz. melléklet 
 

Évek óta erős igény mutatkozik az illegális belépés és tömeges engedély nélküli 

autóparkolás megakadályozása kapcsán. Fontos szempont továbbá a 

vagyonvédelem fenntartása. A Balatonon lévő kikötők döntő többségében kártyákkal 

működő sorompós beléptetést alakítottak ki, ezt a gyakorlatot követi a Vitorlás Kikötő 

Zrt is. Tekintettel a kiépített beléptetési rendszer kezdeti tanulási időszakára, annak 

használatára az alábbi irányelveket kell alkalmazni: 

 

1) Belépésre az érvényes belépő kártya felmutatása, használata jogosít fel. 

 

2) Bármilyen problémás esetben a kapura kifüggesztett telefonszámot kell felhívni. 

 

3) A belépő kártyák kiosztását a csatolt táblázat tartalmazza. Jelenleg az autós 

kártyákkal csak a sorompónál, a személyi kártyákkal csak a személykapunál lehet 

ki és bejönni. Folyamatban van az autós kártyáknak a személykapuhoz történő be 

és kilépést lehetővé tevő technikai módosítása. 

FONTOS technikai figyelmeztetés: a kártyákat mind a kilépéskor, mind a 

belépéskor a szenzorhoz érinteni szükséges, különben nem lehet ki- illetve 

bejönni a kapun!  

 

4) Részvényesek és bérlők az általuk tulajdonolt vízijármű (kishajó, nagyhajó 

hajólevelében rögzített) és/vagy lakókocsi befogadóképessége szerinti maximum 

létszámmal léphetnek be egyidejűleg. Tehát akinek lakókocsija és hajója is van, 

azok összesített befogadóképessége számít. Ezen személyek plusz kártyát nem 

kapnak, a kikötőbe való be és kiléptetésük a kártyatulajdonos feladata. 

Amennyiben a kártyatulajdonos nem tartózkodik a telep területén, a személyzetet 

kell hívni a 2) pontnak megfelelően. 

 

5) A kiosztott belépő kártyákat szabadon használhatják: 

i. a részvényesek és családtagjaik 

ii. a bérlők és családtagjaik 

iii. a részvényes vagy bérlő által saját vendégüknek átadott kártyával 

közlekedő vendég személyek 

 

6) Az átadott vendég kártyák kapcsán az adott vendég személy telepen való 

tartózkodása során (teleprend betartása, anyagi- és balesetveszély) az átadó 

részvényes vagy átadó bérlő felelős. 

 

7) Otthon felejtett belépő kártya esetén az adott részvényes/bérlő (és családja) 

fényképes- igazolvány felmutatása és a személyes adatainak rögzítése után léphet 

be. Ezen adatokat a kikötő személyzete utólag ellenőrzi, szükség esetén az adott 

bérlő/részvényes felé telefonon ellenőrzi a jogosultságot.  
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8) Hajókon vagy egyéb magántulajdonú eszközön dolgozó külső vállalkozó, futár, 

szakember 4 órás időtartamban ingyenesen beléphet. Az ezt meghaladó 

munkavégzés esetén napi 500 Ft/fő/nap költségtérítést kell megfizetni 

(felhasznált áram, víz, hulladékszállítás). 

 

9) A belépő kártya körkörös kiadása és ezzel láncszerű belépés vagy autó behajtás 

tilos. 

 

10) Idegen, azaz nem részvényeshez vagy bérlőhöz köthető személy a kikötő területén 
nem tartózkodhat.  

 

A fenti (1)-(8) kategóriákba nem tartozó személyek és autók után a mellékletben 

csatolt listaárakban rögzített díjakat kell megfizetni. 

A fent rögzített irányelv alapján szerzett tapasztalatok a szezon végén értékelésre 

kerülnek és a következő szezonra szükség szerint módosítások történhetnek. 

 

Balatonalmádi, 2020-as nyári szezon 

 

Az Igazgatóság tagjai: 

 

Mártha Imre  Károlyi Miklósné Gramer László  Tagyi Zoltán 

  

 

Andrásy Zsolt 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

Fazekas Attila  Gálos Enikő  Erdős Bálint 

 

A TVSK Balatonalmádi telep részéről: 

 

 

Perényi Petra  Erdős Sándor  
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Horgászrend 
A teleprend 2.sz melléklete 

 

Tisztelt Sporttársak!  

 

Igazgatósági döntés alapján kikötőnkben 2018. június 15-től a horgászrend a 

következőképpen alakul: 

 

A kikötő területén csak Vitorláskikötő Zrt. részvényese (és közvetlen 

családtagjai) vagy hajó/lakólocsi bérlő (és közvetlen családtagjai) 

horgászhatnak. Minden horgászni vágyó személyt külön-külön adatlapon 

regisztrálni szükséges. 

 

Rokonok, barátok, ismerősök csak regisztrált részvényes vagy bérlő jelenlétében 

horgászhatnak. (A regisztráció a visszaadott adatlapok alapján történik, adatlapok 

a kikötővezetőnél kérhetők.) 

 

A stégekre vonatkozóan 2019-ben egységes arculati és szerkezeti irányelv 

kerül ősszel kialakításra, valamint és a stégek alapterületére vetítve méltányos 

bérleti díj kerül megállapításra (ez fogja fedezni a kikötői infrastruktúrafejlesztés, 

többlet ivóvíz, szemétszállítás stb. költségeit). A jelenleg meglévő stégek egy 

része fizikai biztonsági kockázatot jelent, illetve jó részük esztétikailag nem 

elfogadható. Aki az új, egységes arculati irányelvet nem kívánja 2019-ben 

betartani, a használatában lévő stég az építő költségére elbontásra kerül. 

 

A meglévő stégeken 2018-ban a horgászás megengedett, a hatályos horgászrend 

betartásával, és a stégek tisztán tartása és környezetének rendben tartása mellett. 

Új stég nem építhető! 

 

Április 1-től október 23-ig a kikötő belső vízterületén (hajók között, 

mólószárakon, sólyán, darunál, fürdőlétrákon) horgászni tilos! 

 

Október 24-től március 31-ig a kikötő belső vízterületén a horgászat 

megengedett. 
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Horgász tevékenység bármelyik időpontban kizárólag az alábbi feltételekkel 

végezhető: 

 

- a hatályos horgászrend betartása kötelező  

 

 

- a hajósok, pihenni vágyók nyugalmát zavarni nem szabad 

 

- a rend és tisztaság betartása kötelező 

 

- halat tisztítani, pikkelyezni csak kizárólag az erre a célra kijelölt haltisztító 

helyen szabad 

 

- hal tárolása kizárólag az erre kijelölt hűtőszekrényben engedélyezett. 

 

Abban az esetben, ha azt tapasztaljuk, hogy a horgászhely vagy halpucoló hely 

elhagyása után szemetes marad a terület (halpikkely, vér, csali anyag, damil, 

kommunális szemét, cigaretta csikk, újságpapír) úgy a takarítást a horgász 

költségére (alkalmanként fix 15.000 Ft-ért) elvégeztetjük, a harmadik ilyen 

eset után az érintett horgászt kitiltjuk. A halakat amelyek nem a kijelölt 

hűtőszekrényben kerülnek tárolásra, a kikötő személyzete eltávolítja. 

  

Hatálybalépés időpontja: 2018.06.15. 

                                                                          

     
 


