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A körlevél csak a legfontosabb információkat tartalmazza, fontos, hogy olvasd a faliújság 
híreit illetve a http://www.fuzfohorgasz.hu weblapunkon folyamatosan naprakész 
információkat teszünk közzé. 

 

A horgásztanya területén beléptető és térfigyelő rendszer működik, 2019-ben is a 

belépőkártyákat a tagdíj befizetésével lehet aktiválni. Május 1-ig még a 2018. évi aktiválással 
működnek, utána azonban már csak a tagdíj befizetését követően használhatók. Aki előbb 
kezdi a horgászatot, vagy a horgásztanya területének, használatát természetesen a 
befizetéseket azzal egy időben kell megtenni. 

A kártyákat ki és belépéskor minden esetben a leolvasóhoz kell tenni, akkor is, ha a kapu 
nyitott állapotban van, mert ha az nem történik meg a kaput a következő ki, vagy be lépéskor 
nem lehet nyitni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy belépéskor a saját hozzátartozókon és vendégeken kívül, másokat 
beengedni szigorúan tilos. A kapunyitót átadni másoknak, még családtagoknak is tilos! 

A kapu a teljes nyitást és áthaladást követően még nyolc másodpercig van nyitva, majd 

automatikusan záródik. 

A területre behozott vendégek fizetési kötelezettségeit a tagnak kell felszólítás nélkül 

teljesíteni. Előzetesen is van mód a díjak rendezésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy azok a 
tagjaink, akik több esetben hoznak vendégeket, vagy vendégeik önállóan jönnek, részükre 
célszerűbb, ha éves belépőt, vagy vendégkártyát vásárolnak. 

A területen kiegészítve a kapun kívül a kerékpárútig 30 km/ órás maximális sebességgel 

lehet közlekedni, a baleset elkerülése érdekében. 

 

Tervezett rendezvényeink: 

Elnökségi üléseink, időpontjait, valamint a tárgyalt napirendeket hirdetőtáblán és 

honlapunkon tesszük közzé, melyek nyilvánosak. 

Küldöttgyűlés január 19 

Télbúcsúztató február 23 

Évadnyitó horgászverseny április 27. 

Madarak és fák napja május 10, 

Nyári horgászverseny július 6. 

Babakocsis túra szeptember 14. 

Süllőkupa szeptember 27 

Pergető horgászverseny október 12 

 

Egyéb rendezvényeinket és az esetleges változásokat, a faliújságon és honlapunkon 

folyamatosan közzétesszük. 



. 

Tervezünk két alkalommal klasszikus környezetrendezési napot, tavasszal március 30-a, 
ősszel november 16-a. Az időpontokat a várható időjárás függvényében egy héttel előbb 

honlapunkon és a faliújságon pontosítunk, illetve ha szükséges azokon változtatunk. 2019. 
évtől bevezetjük a tagsághoz kötődő társadalmi munkát, amit nem csak a meghatározott két 
napon lehetséges hanem egész évben a gondnoknőnél előre bejelentett időpontban. A munkát 
3000 Ft értékben határozzuk meg mely összeget a tagdíj befizetésekor beszedünk, a 

teljesítéskor visszafizetünk. 

A 2019. évi árakat a befizetési időpontokat hirdetőtáblán és a honlapunkon közzétesszük. 

A díjfizetésekre átutalással is van lehetőség, név és befizetési rendeltetés megjelölésével, a 

Zirci Takarékszövetkezet Balatonfűzfői Horgász Egyesület 73900102-11071998-as 
számlájára. A végleges bizonylatolást a gondnoknál utólag lehet megtenni. 

A csónak és kabinhelyek befizetését legkésőbb április 1-ig kell rendezni utána június 30-

ig 20%-os felárral, majd Július 1-től a szerződés felmondásra kerül, azt követően a 

fennmaradó tartozás kifizetése után a vízijárművet el kell szállítani a területről a 

további költségek elkerülése érdekében, a kabin helyet kitakarított állapotban kell 

átadni a személyes tárgyak elvitele után. 

A bérlemények felmondási határideje továbbra is a szerződésben is meghatározott 

január 31, annak elmaradása esetén 6 hónapot mindenképpen ki kell fizetni. 

Csónak és kabin helyet Németh László elnökhelyettesnél, illetve a gondnoknál lehet 
igényelni. Csónakok vízre tételéről legkésőbb május 1-ig kell gondoskodni. A kikötőmesterrel 
külön egyeztetés alapján a vízre tételt és kisebb javításokat lehet megbeszélni, illetve neki 

jelezni, ha a csónak a tárolón marad. A kikötőmester kisebb-nagyobb javításokat is elvégez, 
de azokat a téli időszakban már célszerű megrendelni. 

A területen csak számozott vízi járművek eszközök tárolhatók. 

A csónakokat csak engedéllyel lehet a területről ki, és behozni, annak Ügyeljünk a 
megfelelő csónaktárolás, kikötésre. Minden esetben szükséges a kikötéskor csillapító rugó 
használata és folyamatosan gondoskodni kell a víz kimeréséről nem betartása a beléptetés 

átmeneti letiltásával járhat. A tárolón a csónakokat a jobb helykihasználás érdekében 
fartükörrel kifelé kell elhelyezni. 

A csónakot lemosni Sterimobbal - magasnyomású mosóval az első -1C fokos levegő beálltáig 

lehet akkor az elfagyás veszélye miatt vezetékszakaszokat víztelenítünk. 

A házirendet és tanyarendet kérjük betartani. A vendégek tevékenységéért a tag a felelős.  

 

Kérjük, hogy az adó vagy családtagjaitok adójának 1%-át az Egyesületnek ajánljátok. 
Az Egyesület neve adószáma: Balatonfűzfői Horgász Egyesület 19901246-1-19 
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