BSHE 2022. évi helyfoglalásos kiegészítő tájékoztató
1. A helyfoglalás kedvezményes alapdíj-táblázata:
éjszaka időszak fő/hely
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2. Hétvégi időszaki besorolású (HV) az a helyfoglalással érintett időszak, amikor a
kezdő éjszaka csütörtöki, pénteki vagy szombati, illetve egyéb munkaszüneti- vagy
ünnepnap előtti napra esik.
3. Hétközi időszaki besorolású (HK) az a helyfoglalással érintett időszak, amikor a
kezdő éjszaka vasárnapi, hétfői, keddi vagy szerdai, amennyiben az nem
munkaszüneti-, vagy ünnepnap előtti napra esik.
4. Fő: a helyfoglalási kérelemben rögzített horgászó felnőtt és ifjúsági létszám.
Kizárólag ifjúsági horgászok helyfoglalása a minimumfeltétel okán sem lehetséges.
5. Nap: A díjfizetés szempontjából a teljes napokon túl az érkezési és a távozási napok
is egész napnak (vendégnap) számítanak. Ha a visszaigazolásban jóváhagyott
időpontok szerint a hely elfoglalása 18:00 óra után, a távozás pedig 08:00 óráig történik
meg, akkor az adott a napra félnapi díj fizetendő.
6. A horgászó gyermekek és a nem horgászó kísérők az alapdíj-táblázat főben
meghatározott létszámába nem tartoznak bele és így e táblázat szerinti díjfizetési
kötelezettség sem vonatkozik rájuk.
7. A foglalható helyek minimális alapdíjai:
hely
Rekord-tó bal
Rekord-tó közép
Rekord-tó jobb
I. sziget bal
I. sziget bal közép
I. sziget jobb közép
I. sziget jobb
Felező-spicc bal
Felező-spicc jobb
Felező-félsziget
III. tó déli part
II. sziget bal
II. sziget bal közép
II. sziget jobb közép
II. sziget jobb
Gát felső (250-280)
Gát közép (290-310)
Gát alsó (320-350)
Nyári kikötő belső
Nyári kikötő külső

helykód
R/1
R/2
R/3
I/1
I/2
I/3
I/4
S/1
S/2
F/1
D/1
II/1
II/2
II/3
II/4
G/1
G/2
G/3
N/1
N/2

Ft/foglalás
41.400
30.200
41.400
33.600
26.800
28.500
41.400
33.600
38.200
22.400
22.400
41.400
26.800
26.800
33.600
26.800
26.800
26.800
41.400
41.400

-2Az alapdíjak kedvezményi korrekciói
8. A BSHE éves területi jeggyel rendelkező felnőtt- és ifjúsági tagjaira az alapdíjtáblázat nem vonatkozik, így esetükben személyi kedvezményként a tározói
helyfoglalásnál 3.000 Ft/vendégnap/fő, a Rekord-tavi helyfoglalásnál pedig 4.300
Ft/vendégnap/fő tagi foglalási díjat kell egységesen megfizetni.
9. A BSHE alap- és jogfenntartó tagjai, valamint a 70 év feletti-, a hölgy- és az ifjúsági,
továbbá a fogyatékkal élő horgászok esetében személyi kedvezményként az alapdíj a
vendégnapokra számítva egységesen 1.000 Ft-tal csökkentett mértékben kerül
megállapításra.
10. Egy horgásznál egy vendégnapra csak egy kedvezményi jogcím, éves szinten
maximum 10 vendégnapra számítottan vehető igénybe.
11. A program az egy csoport által egy időben, ám több horgászhelyre
kezdeményezett foglalások esetében csoportos kedvezményt nem érvényesít, így a
foglalóknak ezt a tényt a kérelem rögzítésekor a kapcsolt foglalások helykódjával
együtt az „egyéb közlemény” ablakban javasolt jelezniük.
12. A csoportos kedvezmény kizárólag méltányosságból, elsődlegesen a visszatérő
vendégek számára biztosítható, ha a foglalásokkal érintett összes horgászhely a
program szerint engedélyezhető maximális horgászlétszám legalább 80%-ával kerül
feltöltésre.
13. A horgászó gyermekeknek a kötelezően kiváltandó éves területi gyermekjegyen
kívül (ára 1.300 Ft) nincs egyéb díjfizetési kötelezettsége.
14. A nem horgászó kísérők esetében az alapdíj helyett a 3-6 vendégnapig terjedő
helyfoglalásnál 3.000 Ft, a 6 vendégnapon túli időtartam esetében pedig 4.300
Ft/fő/alkalom környezetterhelési pótdíjat kell megfizetni.
15. A helyfoglalás visszaigazolt kérelmen rögzített teljes díjának tetszőleges okból
történő negatív korrekciójára kizárólag a BSHE elnöke, vagy elnökhelyettese jogosult
úgy, hogy ezt a programban, vagy az eredeti visszaigazolt kérelmen jogcím és összeg
szerint írásban rögzíti.
Kiegészítő díjszabások és többletszolgáltatások
16. Áramfelvétel kérelemre történő biztosítása esetén a fizetendő energiahasználati
pótdíj 700 Ft/fő/vendégnap. Az indokolatlan (túlzó) áramfelvétel korlátozható.
17. Általános helyfoglalásnál a kijelölt déli parti parkolóhelyeken történő parkolás
ingyenes. Külön fizetendő gáti, a Nyári kikötői és csónakkikötői belső parkolói parkolási
díj, amely 700 Ft/gépkocsi/vendégnap, lakókocsinál és lakóbusznál pedig ennek a
kétszerese. A csónakkikötői parkoló használata igény szerint lehetséges.
18. A helyfoglalási szolgáltatás időtartamára külön napi sátorozási díjat nem kell
fizetni.
Bátonyterenye, 2022.01.15.
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