
 

 

Tisztelt Hivatal, Képviselő Testület! 

Egyesültünk 2021.10.18. közgyűlésén szóba került a terület fejlesztésével 
kapcsolatos igények megbeszélése is, a javaslatok közül azokat írom le, 
amikkel a nagy többség egyetértett. 

Elsősorban egyesületünk hangsúlyosan kéri a tisztelt önkormányzatot, hogy a 
fejlesztéseknél vegyék figyelembe azt, hogy a horgászok maradhassanak az 
adott partszakaszon, a fejlesztések ne az oly kevés szabad horgászhelyek 
rovására valósuljanak meg. 

Ha egy igazán családbarát megoldáson gondolkodik a KT, úgy javasoljuk 

tűzrakó helyek kialakítását, ahova egy-egy család, baráti társaság le tud ülni 
egy finom ételt elkészíteni, beszélgetni. Ehhez kapcsolódik egy használható jól 
megtervezett fedett, de nyitott, könnyen tisztítható előkészítő helyiség lenne, 
vízvételi lehetőséggel, mosogatóval. A horgászok komfortérzetét is növelné, 
egy kulturált mellékhelyiség kialakítása. 

/A konyha és a vizesblokk együtt a Révfülöpön jól bevált konténerházból 
könnyedén kialakítható/ 

Egyesületünk anyagi és szakmai segítséget tud nyújtani egy játékos tanösvény 
kialakításában, ahol a balatoni élővilágot, Révfülöp múltját is megismerhetik 
az ideérkezők, javasoljuk egy csúszó kötélpálya kialakítását a legkisebbek 
szórakozásához, és ehhez kapcsolódó játék elemeket, amik megjelenésükben 

lehetőleg a vízi élővilággal legyenek összefüggésbe hozhatóak. 

Révfülöpi csónak sólyázó hely kialakítása: 

Jelenleg a Balatonon több ezer csónak illegális kikötőkben, vagy a 
nádasokban vesztegel, melyek a vízügy és a természetvédő szervezetek 
folyamatos célpontjai. Ez senkinek sem jó, mindkét fél érdeke az, hogy 



szabályozott körülmények között tárolhassák a horgászok csónakjaikat. Az 
elmúlt években egyre több település ismerte fel a problémát és az ebből 
származó bevételeket, és próbálják kiszolgálni ezen igényeket mind 
Ábrahámhegy, mind Balatonszepezd létrehozta/létrehozza saját kikötőit, bár 

ezek mindegyike jelentősen alultervezett. Ajánlásunk: körülbelül 100-csónak 
befogadására alkalmas sólyahely megépítése. /sólyázóhely: A csónakok 
tárolása a parton történik, egy lejáró segítségével gurul a csónak a vízbe, 
kivétel egy csörlő segítségével zajlik, de akár emberi erővel is ki tudják húzni a 
csónakokat a vízből./ 

Lassan 10 éve dolgozom a vonyarcvashegyi egyesületben pénzügyi 
vezetőként, 2018-tól megválasztott elnökként, ahol a Balaton 

gyöngyszemének hívott 73 férőhelyes csónakkikötőt üzemeltetjük. Az ott 

szerzett tapasztalatot bármikor szívesen meg tudom osztani a tisztelt 

képviselő testülettel. Elöljáróban annyit, hogy évi 40-50 ezer forintért lehet 
egy zárt csónakkikötőt kiadni, így a bevételeket tekintve évi 4 millió forint 
bevétel tud képződni egy ilyen kikötőből. A kezdeti beruházás után 
állagmegóvásra minimális összeget kell költeni. Egy konténerből kialakított 
fogadóépület, és a körbekerítés költségén kívül a sólyahely kialakításának van 
költsége, de ez az első 5 évben bizton meg fog tudni térülni az 

önkormányzatnak, utána pedig profitálni is tud belőle. Ügyelni kell arra is, 

hogy elsősorban a révfülöpi lakcímmel és a nyaralóval rendelkezők 
kaphassanak a kiscsónak sólyázóban helyet. A szükséges adminisztrációban 
szerződéskötésben bontásban éves díjak megfizetésében egyesületünk 
segítséget tud nyújtani, ehhez képzett embereink erőforrásaink egész évben 
rendelkezésre állnak, az önkormányzat számára térítésmentesen. 

Kérjük a javaslatok szíves befogadását, átbeszélését! 

Igény szerint állok szíves rendelkezésükre, köszönettel: 

 

Domina Balázs  

elnök 

révfülöpi Magyar Tenger Horgász Egyesület 

 



GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TURISZTIKAI 
BIZOTTSÁG 

 

 

 

Tisztelt Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

 

Az alábbiakban részletezve megküldjük a Révfülöpi Fürdőegyesületnek a 
Császtai Strand utáni feltötött terület horgászturisztikai célú hasznosítására 
vonatkozó javaslatát. 
 

 

1. Jelenlegi állapot 
 

 Az érintett területen a gyep gondozása rendszeres és megfelel. A strand 

felöli – keleti-oldali – részen a kecskefűzfák gondozottak. 
 

 A partvonal folyamatosan öblösödik. Az időnként erős déli szelek okozta 
hullámok öblösödéseket mosnak ki azokon a részeken ahol a horgászok 
megbontották a parti kövezést. Az érintett partszakaszon, három helyen 
jelentős mértékben terjeszkedik a nád, csökkentve a nyíltvíz hozzáférési 
lehetőségét a horgászok számára. Idegen horgászok részéről gyakori a 
vadkempingezés. Egyesek huzamosabb ideig, napokig, életvitelszerűen 

tartózkodnak az érintett partszakaszon annak ellenére, hogy nem 

rendelkeznek közterület foglalási engedéllyel és nem biztosítottak a 
higiénikus feltételek. Az elmúlt időszakban ismeretlen tulajdonosok 

csónakokat helyeztek el a parton és az eddig érintetlen nádasban. 

 

2. Javaslat 

 

 A szabadidő – pihenésre szánt idő – eltöltésének egyik lehetséges módja a 
horgászat. Hazánkban a horgászat egyre népszerűbb, a horgászlétszám 
egyre növekvő tendenciát mutat, és ez különösen jellemző a Balaton 
vonatkozásában. A tó körül folyó fejlesztések egyre inkább szűkítik a 
horgászat szempontjából fontos szabad, nyíltvizi hozzzáférési 
lehetőségeket a tóparton. Az ezévi kormányhatározatban foglalt – és 
révfülöpi tulajdonba került – terület a balatoni horgásztérképeken kiemelt 

területként szerepel, ezért és a nevesített kormányhatározatban 
megfogalmazott célok teljesítése érdekében kulturált horgászcentrum 
létesítését javasoljuk. 

 

 

 



3. A megvalósítás, beruházás szempontrendszere 

 

 A Császtai Strand nyugati keritése és a tájvédelmi besorolású nádas 
közötti partszakasz – felmérésünk szerint tíz horgászhely kialakítására 
alkalmas. Más egyéb tevékenységet tervezni erre a területre szűkítené, 

értelmetlenné tenné a horgászcélú beruházást. 
 

 A horgászcélú beruházás megvalósítására a Révfülöpi Fürdőegyesület már 
korábban – évekkel ezelőtt – látványterv mellékelésével benyújtott egy 

javaslatot a Révfülöpi Önkormányzatnak. 
 

 Ez a terv, figyelembevéve a beépíthetőség mértékét, tartalmazza a 
kulturált horgászat infrastrukturális feltételrendszerét. Nevezetesen a 
horgászhelyek kialakítása, vizesblokk, esőtől védett tartózkodó, inox 
anyagból készült halpucoló, szemét surrantóval és hulladék tartállyal, 
csatorna bekötéssel és természetesen horgászcsónak kikötőt. 

 

4. Működési szempontok 

 

 Biztosítani kell a regisztrációt. Az érintett területen az életvitelszerű 
tartózkodás nem megengedhető (sátrazás, kempingezés). Kivétel a 
szervezett horgászversenyek. 

 

 A horgászhelyek igénybevételének idejét limitálni kell, 1 max. 2 éjszaka. 
Csónakkikötő létesítése esetén kizárólag horgászcsónak helyezhető el, 
térítés ellenében. A helyi lakos és üdülőtulajdonos horgászoknak előnyt 
kell biztosítani. Tapasztalatszerzés céljából javasoljuk a balatonparton 
már működő hogászcentrumok felkeresését, látogatását. 

 

Révfülöp, 2021. október 22. 
 

 

 

 

 

 

 

................................................... 

Zsitnyányi István 

Elnök 
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FEJEZETEK

1 , Bevezeté s

2. Helyzetelemzé s

3. A kultú ráltvendé ghorgásztatásfelté telei,
i nfrastru ktú  rá l is fe lté telek.

4. Megvalósí tás

5. É rdekeltsé gi rendszer
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1. Bevezeté s

A horgászat, a vendé ghorgásztatás a turizmus egyik
legdinamikusabban fejlőd ő ága. Számos pé ldával
igazolható, hogy a jó horgászati lehetősé get biztosí tó
termé szetes é s mestersé ges vizeknek hí re szinte
futótűzké nt terjed el, a nemzetközi horgász
társadalomban é s nagy a ,,kereslet" az iIyen vizek
iIletve ví zterületek iránt.

A fizetőké pessé get vizsgálva megállapí tható egy
jelentős szórás a horgászok táborában, azonban
igen magas azoknak a honi é s külfóldi horgászoknak
száma, akik a világ szinte bármely pontján hajlandók
fizetni egy-ké t ezer eurót egy hé t napos horgászaté rt
amennyiben a felté telek, az infrastruktú ra adott illetve
biztositott,

Né hány pé ldán keresztüI igazolhatóak a fenti
állí tások. A teljessé g igé nye né lkü! az egyik magyar
utazási iroda ajánlatából szemezgetve:

Kazahsztán 1 .23B eurólfő
Mongólia 1 ,190 euró/fő
Románia 510 eurólí ő
Egyiptom 1.320 eurólfő
Alaska 3.111 eurőlfő
Ausztria 505 eurőlfő

A felsorolás ugyan nem tartalmazza az illető
országok, horgászvizeit azonban a gyakorlott é s
tajé kozott horgász tudja, hogy ezek mögött milyen
lehetősé gek vannak. A Balaton mint horgászví z az itt
felsorolt lehetősé gek közé p kategórlá4ában foglal
helyet, tehát a vendé ghorgásztatás lehetősé gei a tó
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2.

halállományát vé ve alapul adottak. A jól működő
horgászturizmushoz eIengedhetetIen a megfelelő
infrastru ktú  ra.

A kuItú ráIt horg ászat felté teleinek megteremté sé nek
első Ié pé se az é rdekeltsé gi rendszer kialakí tása,
lé trehozása.

A horgászturizmusban é rdekeIt lehet a helyi polgár
mint áIlandó lakos az üdülőtulajdonos, a
szál láslehetősé gek biztosí tásáv al, a m u n kahety
lehetősé gekkel é s a marketing tevé kenysé get
felvállalő utazási iroda. A helyi önkormányzatviszont
a bé rleti dí j é s idegenforgalmi adó bevé telé vel.

A tanulmány cé lja a rendezett, kultú ráIt é s bevé telt
biztosí tó horgászturizmus lé trehozása Ré vfüIöpön.

Helvzetelemzé s

Horgászati lehetősé gek szempontjából vizsgálva,
Ré vfülöp Nagyközsé g partszakaszai né hány rövid
szakasz kivé telé vel a horgászni vágyók számára
valamilyen módon gyalog vagy csónakkal
megközelí thetők, é s mindenfajta megkötöttsé g né lkül
horgászhatók. Ez alól csak a strandokon elrendelt
időbeni é s té rbeni korlátozások a kivetelek. Az
előzőekbe n e l mo n d otta kbó l követke zik az, h og y
Ré vfülöp a Balaton é szaki partjának egyik
legkedveltebb horgász helye mivel itt nálunk jelentős
kor|átozás é s fizetsé g né lkül bárki bármily módon
horgászhat.

-4-



Az alkalmazott horgászati módok közül a
leggyakoribbak a következők:

- parti fenekezős horg ászat
- csónakos nádi horgászat
- az ú gynevezett bojlis pontyhorgászat
- süIlő horgászat a tómederben

A horgász szokásokat vizsgáIva a tóparton törté nő
tartózkodás idejé vel é s módjával cé lszerű
foglalkozni.

A parton horgászók az esetek többsé gé ben 2-3 őrát
tartőzkod n a k a v álasztott h o rg ász h e l ye n . J e l e ntős
viszont azok tábora akik egé sz iláp, 24 őrában é s
huzamosabb ideig gyakran 5-7 napot töltenek el
nálunk a parton . Ez a fajta, magatartás azonban már
több szempontbó! kifogásolható.

Elsősorban a Ré vfülöpi önkormányzat rendelete
é rtelmé ben közterületen a sátorveré s, kempingezé s
tilos, márpedig közsé günk belterületi partsz akasza
döntően közterület. A hivatkozott rendelet cé lja a
higié né s problé mák megelőzé se, a szemetelé s
visszaszorí tása é s nem utolsósorban a
fizetővendé g látás pozicióinak vé del me.

-5-



3. A kulturált vedé qhorqásztatás felté telei.
i nfrastru ktú  ráI is felté telek:

- Helykijelölé s
A horgászturizmus cé ljára kije!ölendő partszakasz
legyen alkalmas horgászati cé lra. A rentábilis
működteté s felté tele minimálisan 20 horgászhely
kijelölé se a partszakaszon é s eza lehetősé g
kiegé szül a csónakbóI horgászók lé tszámával.

- csónakkikötő
A horgászcentrum elengedhetetlen tartozé ka egy
minden szempontból vé dett csónakkikötő,
tartozé kaival, pld. a csónakok té li táro|ása é s a
vizi rendé szet előí rásai nak megfelelő kieg é szí tők
elhelyezé sé re aIkalmas é pitmé ny. Bé relhető
csónakok biztosí tása.

- Hlgié né s f e!té telek, tisztálkodás
A horgászat helysziné n törté nő huzarnos ideig
tartózkodás miatt gondoskodni kell kellő számú
WC é s mosdó, valamint zuhanyozási lehetősé g
biztosí tásáról. A keletkező szemé t átmeneti
tárolását é s elszállí tását meg kell oldani.

-6-



- Haltisztí tás
Sajnálatos gyakorlat, hogy a horgászok egy ré sze
a kifogott halakat a tó parton tisztí tja meg,
hátrahagyva vagy a parton, vagy a ví zben a
halhulladé kot.

Minden kultú rált horgászcentrumban megtalálható
egy kijeIölt haltisztí tó alkalmatosság. Ennek
tartozé ka a tisztí tő asztal, hulladé k surrantó é s
gyűjtőtartály valamint folyóví z vé tele zé si
lehetősé g. A haltisztí tó horganylemez vagy saváIló
acé llemez borí tással ellátott. A halmaradé kot a
háztartás i sze m é t elszá l l í tásáva l azo n os módo n
ke|I eltávolí tani.

- Főzé si, é tkezé si lehetősé g
A horgászcentrum cé lszerű tartozé ka a nyí lt tüzön
való főzé si, süté si lehetősé g biztosí tása konkré tan
a halászlé  é s bográcsban főtt é teIek, halsüté s é s
grill é telek ké szí té sé nek lehetősé ge. Az é telek
kultú rált elfogyasztásához fedett, eső é s
napsüté stől vé dett é pí tmé nyt javasolt kialakí tani,
mosogatási lehetősé ggel. A fedett szin egyben a
társalgó é s tartozkodő szerepé t is betölti.
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- Horg ászhelyek
A partról való horgászathoz, parti horgászsté gek
telepí té se cé lsz erű, átmeneti szemé tgyűjtőkkel. A
vizsgált partszakaszon hú sz darab parti
horgászsté g helyezhető el, egymástól megfelelő
távolságra ú gy, hogy a horgászok ne zavarják
egymás szórakozását.

- Gé pkocsiparkoIó
A gé pjárművel é rkező vedé ghorgászok ré szé re
kialakí tott izolált parkolási Iehetősé g biztosí tla az
esetenké nt több napon keresztül itt tartozkodó
gé pjárm űvek biztonságát.

4. Megvalósí tás

A ré vfülöpi császtai strandtól nyugatra fekvő un.
feltöltött partszakasz az előző fejezetben ré szletezett
felté teleknek teljes mé rté kben megfelel. Jelen
helyzetben kijelenthetjük, hogy Ré vfülöp
infrastruktú rális nagyberuházásai rövid távon
befejeződnek, tehát a jövőben Iehetősé g nyí lik saját
forrást biztosí tó beruházásokra is, A mellé kelt terven
vázolt horgászcentrum megvalósí tását saját é s
egyé b források - pályázatok - felhasználásával
biztosí tani lehet.
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A beruh ázás lebonyolí tása több megvalósulási
szakaszra bontható, tekintettel a ré vfülöpi
költsé gveté s forrásoldali lehetősé gei re.

5. É rdekeltsé qi rendszer

Elsőrendű szempontké nt emlí té st é rdemel, hogy
saj át erő fe l h asználásáva l megva lós u ló be ru h ázás
eseté n az ingatlan é s é pí tmé nyei nagyközsé gi
tulajdonban maradnak. Saját bevé telké nt, bé rlő
eseté n, bé rleti dí j é s idegenforgalmi adó bevé tel
növekmé ny várható.

Megtakarí tást jelent a szóbanforgó terület gondozási
költsé ge, mivel ez ajövőbeni üzemeltető, bé rlő
kötelezettsé ge lesz.

Munkahelyteremtő beruh ázás. Jól működtetett
esetleges vállalkozás eseté n kettő-három fő
alkalmazása indokolt.

ldegenforgalml szempontból a horgá szat
szezonhosszabbí tó. A horgászati lehetősé g kora
tavasztól ké ső őszig biztosí tott a Balatonon , ezáltal a
fizető vendé glátásra is kedvező a hatása.

Revfü!öp, 2006 junius
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Javaslat a 701/2 stb önkormányzati ingatlanok terület fejlesztésére 
Előzmények 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a Császtai strand nyugati oldalán lévő 701/3; 
701/4 stb helyrajzi számú ingatlanokat a xxxx határozat alapján az Állami Vagyonkezelő 
Társaságtól 2019. –ben települési tulajdonba kapta. 
Révfülöp Nagyközség Képviselő testülete a 2018/22 határozata alapján a fent nevezett 
ingatlanok funkcióját vízi sport és horgász turisztikai területként jelöli meg. Az 
ingatlanok hasznosítását ezen iránynak megfelelően kell tervezi. 
A Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Vízimentő és Korcsolyázó Egyesület tulajdonába került 
egy vízi sport célokra használható 250 négyzetméteres rendezvény sátor mellyel az 
egyesület a révfülöpi szabadidősportot és az azzal összefüggő rekreációt szeretné 
támogatni. 
A Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Vízimentő és Korcsolyázó Egyesület elkötelezett munkát 

kíván végezni a helyi közéletben annak érdekében, hogy a balatoni táj, az ahhoz 

kapcsolódó természettudományos, kulturális, történelmi értékek minél szélesebb körben 

bemutathatóak legyenek az itt élők és az ide látogatók számára. Mint vitorlázó egyesület, 

vállalt feladatunknak tekintjük, a víz közelségével, a Balaton vizéről megnyíló csodás 

környezet bemutatását. Igyekszünk Cholnoky Jenő, Eötvös Károly, Udvardy Erzsébet, 

Bertha Bulcsu és a helyi költő – író Nagy Lajos nyomdokaiban járva közvetíteni 

mindazon gondolatokat, amelyek a Tanú Hegyek árnyékából nemzetünk értékeit 

képviselik. Ezen törekvésünk megvalósításához olyan vízi eszközökre, vitorlás hajókra 

pályáztunk és nyertünk jelentős összeget, amelyek segítségével tematikus kirándulásokat 

tehetnek a téma iránt érdeklődők. Szervezett programjainkban más civil szervezetekkel és 

a helyi önkormányzattal is együtt működve az óvodás csoportoktól az idősek közösségéig 

mindenki számára elérhetővé tennénk a mindig szép Balaton különleges atmoszféráját, 

mely közegben még inkább fogékonyak vagyunk saját identitásunk megértésére, 

megélésére. A pályázati támogatásból több olyan vitorlás kishajót vásárolnánk, 

amelyekkel a fent leírt szándékot meg tudnánk valósítani, s közben az aktív pihenés, a 

sporteszközök (vitorlás hajók) öntevékeny használata is megvalósulhatna, mely még 

közvetlenebbé, aktívabbá tenné a táj és az ember kapcsolatát. 

Javaslat a Révfülöpi Vízi Sportcentrum és Yolle Kikötő létrehozására 

Az előzmények figyelembe vételével javaslatot teszek a település turisztikai erejét növelő 
Révfülöpi Vízi Sportcentrum – Yolle kikötő létrehozására. A projekt megvalósítását az 



Önkormányzattal közösen Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Vízimentő és Korcsolyázó 
Egyesület vállalná magára 

A létesítés főbb elemeinek felelőségi körei: 
Révfülöp Önkormányzat – a terület jogi státuszának biztosítása. A létesítendő 
felépítmények helyének kijelölése a helyrajzi számok alapján. Közművek létesítése. 
Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Vízimentő és Korcsolyázó Egyesület – a vízi sportcentrum 
kialakítása, üzemeltetése. 

 

A Vízi Sportcentrum turisztikai és sport tervének bemutatása  
Az érintett terület a kajak-kenu ponttal és a horgász turizmus számára kialakítandó 
területtel egységben Révfülöp egyik legatraktívabb kapcsolódási pontja lehet a 
Balatonhoz. A javasolt tevékenység nagy előnye, hogy vízi tervezést nem igényel, 
kizárólag a parti részen szükséges a tervezői munka. Ez lényegesen egyszerűbbé teszi a 
megvalósítást. 

 A Vízi sportok számára ideális helyszínen több szolgáltatást is tervezünk megvalósítani: 
Yollék – sport-verseny kis vitorlás hajók és surf tárolása 

A Balaton vitorlás életében szinte kizárólag csak a nagyobb, vízben tárolt hajók számára 
nyílik kikötési, tárolási lehetőség. A szabadidő aktív eltöltéséhez, a rekreációhoz azonban 
mindenkinek egyformán joga van. Ezt az elvet valósítja meg a vízizi sportok terén, a 
balatoni yolle vitorlázás, mely emberközelivé teszi ezt a szép sportot és közvetlen 
kapcsolatot teremt a Balaton csodálatos világával. Ennek kiszolgálására szükség van a kis 
hajók tulajdonosainak olyan „kikötőkre”, ahol a hajóikat a vízpart mellett tárolni tudják. 

Gyerek vitorlás és surf táborok szervezése 

A Balaton partján komoly igény jelentkezik a gyerek vitorlás táborok szolgáltatásaira. 
Az ide látogató családok nyári programjait színesítené a Vízi Sportcentrum szolgáltatása. E 
mellett a testvértelepülésekkel, más szervezetekkel, iskolákkal együtt működve szélesítenénk 

a szolgáltatás elérhetőségének lehetőségét. 
Helyi óvodás, iskolás gyerekek és felnőttek vitorlázási lehetőségének megteremtése 

A helyi gyerekek és felnőttek életmód szerű bevonása a vízi sportokba. Rendszeres 
programok szervezése, a terület és az infrastruktúra közösségi térként történő hasznosítása. 
Sport vitorlás és surf kölcsönzés lehetősége 

A nyaralás szándékával ide érkezők aktív pihenését és szórakozását kiszolgáló tevékenység. 
Szerviz lehetőség 

A Vízi Sportcentrum szolgáltatásai igénybe vevő hajótulajdonosok számára a sporteszközök 
felszereléseinek szakszerű karbantartását, javítását, a használathoz szükséges kiegészítők 
beszerzésének lehetőségét teremtenénk meg. 
Hazai és nemzetközi vízi sport rendezvények szervezése, lebonyolítása 

A Révfülöpi Vízi Sportcentrum és Yolle Kikötő a hazai és nemzetközi kishajós versenysport 
egyik kiemelkedő résztvevőjévé kíván válni.  
Révfülöp település turisztikai népszerűsítése a vízi sportok által 
Versenyek, edzőtáborok, a Balatont, Révfülöpöt, a vitorlázást népszerűsítő rendezvények 
szervezésével járulna hozzá a település turisztikai atrakciójához. 
 

 

 

 

 

 





 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő -Testülete. 
 

Gazdasági,Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság. 
 

 

Tisztelt elnök úr. 
 

 

A Révfülöpi Polgári Kör bejegyzett civil egyesület nevében reflektálok az Ön 2021.október 6-án 

egyesületünk címére küldött a Császtai strand nyugati oldalán lévő ingatlan hasznosítási 
tárgykörben megfogalmazott levelére. 
 

Ez a parti rész egy minősitett nagy értékű terület és ennek megfelelően kell kezelni és védeni 
Vízparti terület lévén nyivánvaló,hogy valami vizi-sport tevékenységre predesztinált. 
Yacht-Club létesítését javasoljuk. 
 

Jelenleg a Császtai strand keleti szegletében működik egy vizisport egyesület melynek helyigénye 

valósznű nem a leg ideálisabb. 
A Révfülöp Hotel alatt egy bizonytalan státuszu másik egyesület szintén vizisport cimen a 
köztudatban.E két intézményt össze kell vonni és áthelyezni  császtára.A Yacht-Club bővíthető 

csónakok tárolására is. 
 

A Hotel Révülöp alatti közterületet vissza kell adni eredeti rendeltetésének,vagyis közterületi célra 
miután a terület rendezetté válik és a kerítés lebontásra került. 
A nagy méretű dugig töltött rozsdásodó szemetes konténert mielöbb el kellene szállitatni ami ember 
emlekezet óta a kerítésen  belül díszeleg. 
 

                                                  Üdvözlettel: 
                                                                                               Dianovics Béla 
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                                                                                  A Polgári Kőr elnöke 










