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Tárolási díjak 

Olyan 18. életévét betöltött személyek részére, akik nem tagjai az Egyletnek, kizárólag stéghasználatot és tárolóhelység használatot vesznek 
igénybe szabadidős tevékenységük során, kötetlen időpontokban. A tárolási díj tartalmazza a tárolóban bérelt hely használatát, az eszközhöz való 
mindenkori hozzáférés biztosítását. A tárolási díj nem tartalmazza az Egylet eszközeinek és a csónakház szolgáltatásainak használatát (zuhanyzó, 
öltöző, mellékhelyiségek, közös helyiségek, erősítő eszközök stb.)! A díjfizetési kötelezettség a választott gyakoriság szerint előre fizetéssel, 
minimum 6 hónapra áll fent, függetlenül a tárolás kezdésének időpontjától. A szezonális tárolási díj esetében az Egyletnek a ki nem fizetett 
időszakokra a hely fenntartására kötelezettsége nincs!

Megnevezés Díj Rendszeresség Esedékesség Érvényesség Kedvezmény

Éves tárolási díj
72.000 Ft/eszköz
(6.000 Ft/eszköz/hó)

havonta 
készpénz vagy átutalás

Minden év  
január 1-től

Egész évben
Egyösszegben történő, előre 

utalás esetén (jan. 15-ig meg-
fizetve) 6.000 Ft a teljes díjból

Szezonális tárolási díj
60.000 Ft/eszköz

(10.000 Ft/eszköz/hó)
havonta 

készpénz vagy átutalás
Minden év  

április 15-től
Minden év  

október 15-ig –

Havi tárolási díj
(Ha van rendelkezésre álló szabad hely)

15.000 Ft/eszköz havonta 
készpénz vagy átutalás

Tárgyhó 15-től 1 hónap –

Egyesületi tagdíjak

Az alapszabályban rögzítettek szerinti Egyleti tagok részére. A tagdíj tartalmazza a vezetett, illetve szabad edzéseken való részvételt, az Egylet által 
kínált állandó vagy időszakos szolgáltatások (családi nap, edzőterem használat, túrák stb.) igénybevételét, az Egylet tulajdonában lévő eszközhöz való 
mindenkori hozzáférés biztosítását (meghatározott feltételek és tudásszint szerint), a csónakház egyéb szolgáltatásainak használatát (zuhanyzó, 
öltöző, mellékhelyiségek, közös helyiségek, stég stb.)! A díjfizetési kötelezettség a választott gyakoriság szerint előre fizetéssel, a táblázat szerint 
áll fent. A tagdíjak megfizetése akkor is kötelező, ha a tag adott hónapban nem veszi igénybe az Egylet szolgáltatásait!

Megnevezés Díj Rendszeresség Esedékesség Érvényesség Kedvezmény

Egyéni tagdíj 84.000 Ft/fő/év
(7.000 Ft/fő/hó)

havonta 
készpénz vagy átutalás

Minden hónap 15-ig Egész évben
Egyösszegben történő, előre 

utalás esetén (jan. 15-ig meg-
fizetve) 7.000 Ft a teljes díjból

Családi tagdíj 132.000 Ft/cs./év
(11.000 Ft/család/hó)

havonta 
készpénz vagy átutalás

Minden hónap 15-ig Egész évben
Egyösszegben történő, előre 
utalás esetén (jan. 15-ig meg-

fizetve) 11.000 Ft a teljes díjból

Havidíjak 

Olyan 18. életévét betöltött személyek részére, akik nem tagjai az Egyletnek. A tagdíj tartalmazza a vezetett edzéseken való részvételt edzésidőben,  
az Egylet által kínált állandó vagy időszakos szolgáltatások (családi nap, edzőterem használat – edzővel, túrák stb.) igénybevételét, az Egylet 
tulajdonában lévő eszközhöz való hozzáférés biztosítását edzések alkalmával (meghatározott feltételek és tudásszint szerint), a csónakház egyéb 
szolgáltatásainak használatát (zuhanyzó, öltöző, mellékhelyiségek, közös helyiségek, stég stb.)! A díjfizetési kötelezettség havonta előre fizetéssel, 
a táblázat szerint áll fent.

Megnevezés Díj Rendszeresség Esedékesség Érvényesség Kiegészítés

Egyéni havidíj 14.000 Ft/fő/hó havonta 
készpénz vagy átutalás

Minden hónap 15-ig 1 hónap –

Egyéni havidíj oktatással 18.000 Ft/fő/hó havonta 
készpénz vagy átutalás

Minden hónap 15-ig 1 hónap Maximum 4 alkalom/hó evezés 
edzővel (alkalmanként 1 óra)

Edzői díj alkalmanként 2.500 Ft/fő/óra Alkalmanként
készpénzben

Alkalmanként 1 alkalom –

Alapoktatás 5.000 Ft/fő/óra Alkalmanként
készpénzben

Alkalmanként 1 alkalom
Tagságba való belépés esetén 
az oktatás elszámolásra kerül 

a tagdíjban!

Kedvezmények

Kedvezmény biztosítható a rendszeresen fizető, évente versenyző, szociálisan rászoruló vagy az Egylet működésében aktívan résztvevő tag díjaiból.

Feltétel Kedvezmény

Éves Egyleti tagság + MESZ versenyrendszerben való részvétel 50% a tárolási díjból

Éves Egyleti tagság + TTVE működéshez tevékeny hozzájárulás 50% a tárolási díjból

Éves családi tagdíj megfizetése (min. 3 fő) 50% a tárolási díjból

Szociális rászorultság Egyedi elbírálás szerint a tagdíjból

A fenti díjak megfizetése minden esetben előrefizetéssel, bizonylat ellenében készpénzben vagy átutalással a 11740047-20125882-es számlaszámra (OTP Bank Zrt., Tata-Tóvárosi Vízisport Egylet) 

történhet. A díjelmaradást az Egylet szankcióval vagy akár a tagság megszűntetésével is büntetheti. 

2021-től várhatóan új közgyűlési rend bevezetése történik meg. A közgyűlés történhet digitális formában, amennyiben az aktuális kormányrendeletek nem teszik lehetővé a személyes jelenlétet. 

A közgyűlés napirendi pontjairól az elnökség és az általuk választottak előzetesen egyeztetnek, majd tájékoztatásul e-mail formájában a tagságnak megküldik. Minden egyéb, a közgyűlésre vonatkozó 

szabályozás a Egylet alapszabályában olvasható. 


