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BALATONFŐI YACHT CLUB KIKÖTŐHASZNOSÍTÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
 
 

D Í J S Z A B Á S 
. 

Hatályba lépés: 2022.04.01. 
 

A Díjszabásban feltüntetett díjak, illetve egyéb fizetendő tételek 
az ÁFA tartalommal megnövelt teljes összegek, magyar forintban (HUF) meghatározva. 

 
 
 

  I. Kikötőhely Használati Díjak  
 
 

      
 
 
 

Az aktuális ÁFA-tartam a jelen Díjszabás valamennyi díjtételére vonatkozóan, egységesen 27%.  
A Kikötőhely Használati Díj és az egyéb díjak az ÁFA összegén felül más közterhet nem tartalmaznak. 

 

 
1. Kikötőlétesítménnyel, panzióval, kommunális épülettel és étteremmel kapcsolatos szolgáltatások, 

jogosultságok: 
 

 
(A) A Kikötő területével kapcsolatos használati jogosultságok és szolgáltatások 

 
 a Kikötői létesítmények és eszközök használata az ÁSZF szerint; 
 a Kikötő strandolásra alkalmas vízparti területén 

− az erre a célra fenntartott napágyak térítés nélküli használata, 
− a fixen telepített sporteszközök és a játszótér használata; 

 a Kikötő teljes parti területe bekerített, melynek főbejáratánál portaszolgálat biztosított; 
 a Kikötő teljes területén kikötőmesteri szolgálat biztosított; 
 a Kikötő területén biztonsági kamerarendszer üzemel; 
 a Kikötő területén a kommunális hulladék gyűjtése részben szelektíven biztosított; 
 a Kikötő területén kémia WC ürítési pont biztosított; 
 a Kikötő területén vezeték nélküli internet használata biztosított; 

Hajó díjbesorolási 
típusa

Hajóhely szélesség x hajóhely 
hosszúság(méterben)

Egy éves időtartamú
 Kikötőhely használati Szerződések 

esetén:

I. kategória 3m x 8m 1.450.000,- Ft

II. kategória 4m x 11m 1.615.000,- Ft

III. kategória 5m x 15m 1.780.000,- Ft

IV. kategória
5m-nél szélesebb ill. 15m-nél hosszabb 

hajók esetén 
egyedi ár 
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 a Kikötő területén kialakított zárt parkolóban egy személygépkocsi részére térítésmentesen parkolás biztosított. (Érkezési 
sorrendben a kapacitás függvényében.) 

 

 
(B) A Kikötő területén található panzió és kommunális épület használatával kapcsolatos jogosultságok és 

szolgáltatások 
 
 a Kikötő területén található kommunális épület helységeinek (WC, vizesblokk, mosókonyha és mosógép 

használata, speciális célú elkülönített helyiségek) használata. 
 
 

2. Kedvezmény szolgáltatás 
 

 
A Használatba Adó által a Kikötő területén nyújtott szállodai, illetve éttermi szolgáltatások igénybevétele esetén, 
a Kikötőhely használóját kedvezmény illeti meg. 
A kedvezmény mértéke az igénybe vett szolgáltatás bruttó ellenértékének 10%-a. 
 
 

 II. Egyéb szolgáltatási díjak  
 

1. Parkolási díj a díjköteles személygépkocsik tekintetében: 5.000,- Ft/szgk./nap 
 
 

2. Kártyapótlási díj: 6.000,- Ft/db 
3. Egyszeri daruzás díja a Használatba Adó által meghatározott időpontban 25.000,-Ft/emelés, az ettől eltérő 

egyedi időpontban 40.000.-Ft/emelés 
4. Parti téli tárolás díja az éves Kikötőhely használati díj 20%-a. (Kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott 

tárolókocsi használatával) 
5. Vendéghely használata: 15.000,-Ft/hajó/éjszaka 
6. Charter utas ki és beszállítási díj: 20.000,-Ft/hajó/alkalom 
7. Külsős vállalkozó telephely használata hajójavítás idején: 8000,-Ft/nap/hajó 

 
 
 
 
 

Elérhetőségeink: 
 

Tel.: +36 88 482 994   +36 70 372 2120   +36 70 380 0541 
www.bfyc.hu info@bfyc.hu uzemeltetes@bfyc.hu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! 
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