AZ 2014. ÉVI SZEZONBÉRLET TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ
DÍJTÉTELEK SZÖVEGMAGYARÁZATA:
Maga a befizetés mértéke ugyan nem csökken, csak immár az két gazdálkodó szervezet (MNE és
NO Kft.) között fog megoszlani. A SZEZONBÉRLET 2014. táblázatba kizárólag a Naturista Oázis
Kft. bankszámlájára utalható, a táblázatban feltüntetett összegek szerepelhetnek.
Magyarán egy területbérlőnek a 2014. évi szezon során is ugyan annyit kell majd fizetnie, csak
immáron az üzemeltetőnek (NO Kft.) kevesebbet, az Egyesületnek (MNE) pedig többet, mint az
elmúlt évben. Miután a technikai okoknál fogva a megváltozott díjtételek sorába új díjtételek
(jogcímek) kerültek bevezetésre, a könnyebb és átláthatóbb megértés érdekében táblázatokba foglalva
igyekeztünk ezeket feltüntetni:
A Naturista Oázis Kft. (NO Kft.) részére:
Díjtétel (jogcím)
megnevezése

Összeg
nagysága

Átutalási
(befizetési)
határideje

Éves szezonbérlet

57 000.- Ft*

április 15.

A címzett
szervezet
(Egyesület v.
üzemeltető)
Naturista Oázis
Kft.

A szervezet
bankszámlaszáma

A címzett
szervezet
(Egyesület v.
üzemeltető)
Magyar
Naturisták
Egyesülete
Magyar
Naturisták
Egyesülete
Magyar
Naturisták
Egyesülete
Magyar
Naturisták
Egyesülete

A szervezet
bankszámlaszáma

OTP Bank:
1174218020071192-00000000

* 26 000.- Ft területdíj + 31 000.- Ft személybérlet

A Magyar Naturisták Egyesülete (MNE) részére:
Díjtétel (jogcím)
megnevezése

Összeg
nagysága

Átutalási
(befizetési)
határideje

Egyesületi (MNE) pártoló 6 000.- Ft
tagdíj

április 15.

Egyesületi (MNE) teljes jogú 106 000.- Ft
tagdíj első részlet

április 15.

Egyesületi (MNE) teljes jogú 40 000.- Ft
tagdíj második részlet

december
10.

SZJA 1% felajánlás
(önkéntes adomány)

május 20.

Adó 1 %-a

Erste Bank:
1160000600000000-59838773
Erste Bank:
1160000600000000-59838773
Erste Bank:
1160000600000000-59838773
Erste Bank:
1160000600000000-59838773

A küldöttközgyűlésen résztvevő MNE tagok (küldöttek) legkésőbb március 29-éig be kell, hogy
fizessék az egyesületi tagsági díjat (6 000.- Ft).
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MAGYARÁZATOK A KÜLÖNFÉLE ELKÉPZELT HELYZETEKRE
A befizetéseket (átutalásokat) annak a Teljes jogú tagnak kell végrehajtania (az MNE éves tagsági
díjat kivéve), akinek a nevén szerepel a területbérlet, azaz aki az üzemeltetővel szerződött éves
területbérletre.
A könnyebb megértést szolgálva egy-egy példát igyekeztünk felsorolni:
Egy fő területbérlő (teljes jogú tag) egy évre kivetítetten az alábbi díjtételeket kell, hogy
befizesse:
a. egy fős területbérlet esetén 57 000.- Ft (évi szezonbérlet, benne saját jogú személybérlet
árával, ami 31 000.- Ft) + 106 000.- Ft (Teljes jogú tagdíj első részlet) + 40 000.- Ft (Teljes
jogú tagdíj második részlet) ∑: 203 000.- Ft.
b. egy fő területbérlő és egy fő (MNE) támogató tag (házastárs, élettárs, felnőtt bérlőtárs)
57 000.- Ft (évi szezonbérlet, benne saját jogú személybérlet árával, ami 31 000.- Ft) +
106 000.- Ft (Teljes jogú tagdíj első részlet) + 40 000.- Ft (Teljes jogú tagdíj második részlet)
esetén a fenti díjtételek értelemszerűen kiegészülnek az adott bérlői területre bejelentett
személy pluszként felmerülő költségeivel: 6 000.- Ft (MNE támogató tagdíj) + 31 000.(személybérlet) ∑: 203 000.- Ft + (6 000.- + 31 000.-) = 240 000.- Ft
c. egy fő területbérlő és egy fő (MNE) támogató tag (házastárs, élettárs, felnőtt bérlőtárs) és
egy gyermek esetében a fenti, b. pontban szereplő összeg kiegészül az igazoltan diák
személybérletre jogosult 16-24 év közötti (15 000.- Ft-os) kedvezményes személybérlet
mértékével. (∑: 240 000.- + 15 000.- = 255 000.- Ft)
d. egy fő területbérlő és egy fő (MNE) támogató tag (házastárs, élettárs, felnőtt bérlőtárs) és
két különböző korú gyermekük esetében az igazoltan diák személybérletre jogosult 16-24
év közötti gyermekük (15 000.- Ft-os) díjtétele mellett, egy 10-15 év közötti (8 000.- Ft-os)
hozzátartozói (gyermek) kedvezményes személybérlet árának mértékével növekszik a
befizetésük. (∑: 240 000.- + 15 000.- + 8 000.-) = 263 000.- Ft)
e. amennyiben egy élettárs pár (házaspár) két táborhelyet (két bérlői telket) foglal el, abban
az esetben két teljes jogú tagnak kell tekinteni őket. A fentiek értelmében az a. pontban
meghatározott díjtételeket kétszeres szorzóját kell alapul venni, azaz 2 x [57 000.- Ft (évi
szezonbérlet, benne saját jogú személybérlet árával, ami 31 000.- Ft) + 106 000.- Ft (Teljes
jogú tagdíj első részlet) + 40 000.- Ft (Teljes jogú tagdíj második részlet) = 203 000.- Ft.] ∑:
406 000.- Ft.
f.

Minden egyes bérlői telekhez egy teljes jogú területbérlő tartozik. Az a területbérlő (teljes
jogú tag), akinek használatában (tulajdonában) két vagy több bérlői telek van, az általa
használt bérlői telkek száma szerint kell, hogy éves bérleti díjat fizessen.

A SZEZONBÉRLET 2014. táblázatban megadott kedvezményes díjak csak az abban feltüntetett
határidőre történő befizetés esetén érvényesek.
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