
Bérletmizéria a szentesi strandon 

Csongrád megye - 250 százalékos, bújtatott áremelésre panaszkodnak a szentesi 
üdülıközpont vendégei a korlátlan felhasználású bérletek megszüntetése miatt. A 
létesítmény vezetıje szerint tavaly sok volt a visszaélés, ezért vezettek be 150 
alkalomra szóló bérleteket, amelyek átruházhatók. A megyében máshol ilyen 
nincs. 

Kellemetlenül érintette a szentesi strand vendégeit az 
üdülıközpont új évtıl érvényes tarifarendszere: az árak 
túlságosan nem változtak, de a bérletesek – a 
kabinbérlık kivételével – 2010-tıl már csak 
meghatározott alkalommal vehetik igénybe a 
létesítmény szolgáltatásait. A lapunkat is megkeresı 
panaszosok szerint 250–300 százalékos, bújtatott 
áremelést hozott a képviselı-testület decemberi 
döntése. 
 
Egyikük, Kozák László érdeklıdésünkre kifejtette: 
tavaly 25 ezer forintért vásárolhatott nyugdíjas éves 
bérletet, amivel annyiszor ment le úszni, ahányszor akart, idén viszont 34 ezer 900 
forintért csak 150 alkalomra szóló bérletet válthat. Vagyis ha az év több mint 300 
napján, esetleg naponta többször hódolni szeretne vizes szenvedélyének, három 
ilyen, 150 alkalmas éves bérletet kell vennie. Ha ezt a 2009-es árakhoz viszonyítjuk, 
több mint 300 százalékos áremelésrıl van szó. A felnıtt éves bérlet ára tavaly 50 
ezer forint volt, idén a 150 alkalomra szóló 49 ezer 500-ba kerül, az éves diákbérlet 
ára 12 ezer forint maradt, de a felhasználást itt is 150 alkalomra korlátozták. 
 

 
– Megnéztük az éves bérletek használatát, és kiderült, 2009-ben egy vendégünknél 
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Tavaly egy bérletes sem járt a ligeti létesítményben 150-nél többször.  
Fotó: Segesvári Csaba
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sem érte el a 150 alkalmat, ugyanakkor számos visszaélés történt, ezért lépnünk 
kellett – mondta lapunknak Deák Albert. Az üdülıközpont vezetıje szerint arról eddig 
kevesen értesültek, hogy ezek az új, 150 alkalmas bérletek nem névre szólóak, vagyis 
átruházhatók. Ha egy 4 tagú család strandolna, megvesz egy ilyen bérletet, 37 napot 
pancsolhat együtt, és még mindig marad 2 alkalom, amit bárki felhasználhat. 
Korlátlan belépésre is van megoldás: 14 darab 4 személyes kabin üresen áll. Ha valaki 
ide társul be, 56 ezer forintért kap névre szóló bérletet. 
 
Átruházható fürdıbérletre nincs máshol példa Csongrád megyében. Makón a névre 
szóló, korlátlan éves felnıtt bérlet 60 ezer, az éves diák 36 ezer forintba kerül. 
Csongrádon szintén nem átruházhatók a bérletek, a felnıtt éves 102 ezer 400, a diák 
éves 49 ezer 200 forintba kerül – mindkettı korlátlan felhasználású. 
Hódmezıvásárhelyen idén öszvérmegoldást választottak: a 100 alkalmas, névre szóló, 
éves felnıtt bérletért 56 ezer 900, diákok esetében pedig ugyanezért 45 ezer forintot 
kell fizetni, a korlátlan, névre szóló felnıtt éves bérlet 75 ezerbe, a diák pedig 65 
ezer forintba kerül.  
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