
Dunavarsányi Petőfi Sport Horgászegyesület házirendje 

Hatályos: 2019.09.02 24:00-tól 

 Általános rendelkezések: 

1. Az Egyesület kezelésében lévő tavakon fürödni TILOS és ÉLETVESZÉLYES! 

2. A tavon mindennemű vízi sporteszköz használata tilos! 

3. Tűzrakás csak a kijelölt helyeken engedélyezett! 

4. Gépjárművel a parti helyek megközelítése lehetséges, távozás esetén a gépjármű 
tartamát felszólítás esetén be kell mutatni a Társadalmi / Főállású halőrnek 
minden esetben. 

5. A tó területén gépjárművel max.: 20 km/h a megengedett legnagyobb sebesség! 

6. Tulajdonos gondozásában lévő terület karbantartásának (nádvágás, szemét és lom 
elszállítása) elmulasztása esetén területi engedély nem adható ki, vagy az előzőleg 
kiadott engedély visszavonására kerülhet sor. 

7. Szemetes helyen (a horgászállás 10 m-es körzetében) a horgászatot megkezdeni tilos 
(a cigarettacsikk is szemétnek minősül). A horgász köteles a horgász helyet tisztán és 
szemétmentesen elhagyni a horgászat befejeztével! 

Kérjük óvja a környezetét és a természetet! 

8. Horgászatot megkezdeni, napijegyet váltani csak érvényes Állami jegy ( és Területi 
jegy) bírtokában lehet! Horgászati szándékát a horgászat megkezdése előtt sms-ben 
jelezni kötelező Faggyas László Halőrnek a 06 70 276 4522 telefonszámon a horgász 
adatainak feltüntetésével! 

9. Csónak használata bója elhelyezésére, illetve kivételére, valamint harcsahorgászatra 
lehetséges. A halőrrel történt előzetes egyeztetés után kedden és csütörtökön (kivételt 
képeznek az ünnep-és munkaszüneti napok és az ezeket megelőző utolsó nap 18:00 
utáni időszak). Bója elhelyezését és kivételét szintén a Halőrnek kell jelezni! A 
csónakot mindenki csak saját felelősségére használhatja! 

• A csónaknak a partról láthatóan megvilágítottnak kell lennie!  

• Mentőmellény használata a csónakban tartózkodóknak kötelező! 

• A csónakban csak elektromos csónakmotor használható! 

A használat befejeztével a csónakot kérjük tiszta állapotban átadni. 

10. Halpucolást is sms-ben kell jelezni Faggyas László Halőrnek a 06 70 276 4522 
telefonszámon, a tevékenység megkezdése ELŐTT, a horgász adatainak 
feltüntetésével! 

11. Az etetés jelölő bóját november 01.-ig el kell távolítani a tóból. 

12. A telkek átjárhatóságát folyamatosan biztosítani kell. A telek lekerítéseket kötelező 
elbontani. Azok kialakítását a vízjogi engedélyünk tiltja. Az ebből adódó költségeket az 
adott telek tulajdonosára terheljük. 

13. A „szaletli”-t bérlő személy köteles a közösségi teret az átvételkori állapotban 
visszaszolgáltatni. Ez a szabály vonatkozik a közösségi mellékhelyiségekre is. A 
Házirend betartása, betartatása a bérlő felelőssége. Az okozott károkért anyagi 
felelősséggel tartozik a bérleti szerződést aláíró személy. 



Horgászathoz kapcsolódó rendelkezések: 

14. Gyermek csak szülői felügyelettel horgászhat. 

15. Kíméleti területen (57-es 58-as horgászállások közötti rész, azaz a „spicc”) horgászni 
csak sportjeggyel, „külsős horgász”-ként lehet, hal elvitelére nincs mód. 

16. A botokat őrizetlenül hagyni tilos, kivétel olyan eszközök használata esetén, mely a 
kapás észlelését a horgász felé továbbítja! Azonban ezen eszközök használata 
esetén sem hagyhatja el a horgász a tó területét! 

17. A tavon engedélyezett az:  

• Etetőhajó használata a mások horgászatának zavarása nélkül! 
 (A hajó használata esetén csak szakáll nélküli, vagy mikroszakállas, 
vagy fogóval elnyomott szakállú horog használata lehetséges!)  

• Halradar használata 

• GPS használata 

• Behúzás 

• Bójázás 1 horgászállás/1 dőlő bója, melynek eltávolításának határideje 
minden év november 01. 

18. A etetőhajóval és dobásból elérhető maximális távolság 130 m. 

19. Etetőhajó használata esetén csak a 3,5 kg-ot meg nem haladó zsákmány vihető el. A 
súlyhatárt elérő, vagy a feletti méretű hal fogása esetén kíméletes horogszabadítás és 
fertőtlenítés után a tóba vissza kell helyezni az állatot lehetőség szerint minél 
gyorsabban. 

20. Horgászni, a területi jegyen meghatározott számú bottal, botonként 1 horoggal lehet, 
kivéve a rablóhalas horgászat! Az ólom, illetve etetőkosár felett nem engedélyezett 
semmilyen fajta forgókapocs, előketartó, stb… Ami a hal elvesztése esetén az ólom, 
illetve az etetőkosár akadálytalan lecsúszását megakadályozza a zsinórról ezzel 
kímélve a halat!! 

21. A horgászat során nagyméretű merítőháló, sebfertőtlenítő, pontymatrac (amelynek 
minimális mérete 60x80cm és legalább 5cm vastag), vagy halbölcső használata 
kötelező! 

Bojlis horgászat esetén kötelező a Pontybölcső használata. 

22. A horgász mindaddig nem kezdheti el a horgászatot, míg ezen eszközöket a 
horgászbotjai közvetlen közelében (kézzel elérhető távolságon belül) el nem helyezi. 

23. A mindenkori Hirdetményben szereplő telepítés utáni fajlagos tilalmi időszakban 
(általában telepítést követő 1 hónapos időszak) békés halra horgászni tilos. A 
pergetés engedélyezett ebben az időszakban, de hal nem vihető el. Egyéb aktuális 
tiltó információkat a honlapon, emailben közzé tesszük. 

24. A halőrök ezeket feltételeket szúrópróba szerűen ellenőrizheti, ami járhat akár a 
készség kihúzásával is!! 

25. A halőrök utasításait a horgászat során mindenki maradéktalanul köteles betartani, 
végrehajtani! 

Tiltó rendelkezések: 

26. Tilos a felszerelések, csomagok, hátizsákok, stb. átadása, átdobása a zárókerítésen! 



27. Tilos hétfőtől szombatig 22:00-08:00 óra között a hangos zenehallgatás, 
hangoskodás, hangos munkavégzés és bármely olyan tevékenység, ami zavarhatja a 
nyugodt pihenést! Valamint szombat 22:00 órától vasárnap 22:00 óráig a hangos 
munkavégzés is tilos (Pl.: benzin vagy elektromos üzemű gépek használata, 
földmunkagépek használata, stb…)  

28. 5kg feletti halat (kivétel süllő, busa, harcsa) elvinni tilos! Ezeket kíméletes 
horogszabadítás, fertőtlenítés, esetleges fotózás (matrac vagy bölcső felett térdelve 
vagy guggolva) után azonnal vissza kell engedni a tóba. 

29. Tilos a Fekete sügér és az aranykárász elvitele és célzott horgászata. Amennyiben 
mégis ilyen fajtájú zsákmány kerülne a horogra, kíméletes horogszabadítás után 
azonnal vissza kell engedni a tóba. 

30. 2017.01.01-től a csukát is és a süllőt is nemes halnak tekintjük, így a fogási naplóba 
be kell írni, és a fogási kvótába is beleszámít. A megmaradási, szaporodási rátát 
segítve időszakos tilalmat vezettünk be ezen halfajokra. A rablóhalas horgászat 
továbbra is engedélyezett, de csak 15 cm-t meghaladó élő- vagy halszármazék 
használata esetén (harcsa horgászat). 

A csuka,süllő elviteli tilalma így 2018.11.21-2020.04.30-ig tart. 
➢ A süllő országos fogási tilalmának végéig. 

 

Záró rendelkezések: 

31. Az a horgász vagy vendége, aki a szabályok ellen vét, horgászatát köteles azonnal 
befejezni és a további Fegyelmi eljárásban meghatározott és kiszabott 
büntetési tételért helytállni!!! 

32. Szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetése, elkövetésének gyanúja rendőrségi 
feljelentést von maga után! 

33. 2019.01.01-től éves tagsági engedélyt csak az a horgász válthat, aki igazolja a 
0113/99 hrsz-ú ingatlanban résztulajdonát a nevére szóló Adás-Vételi szerződéssel. 
Ennek hiányában Területi Jegy nem adható ki. 

34. Egyesületi tagsággal nem rendelkező, vagy azt kettő vagy több éve nem fizető 
horgász köteles az Új belépőkre vonatkozó díjat megfizetni! 

35. Befogadott horgász csak az évenként meghosszabbított érvényes befogadó 
nyilatkozat megléte esetén és a befogadó területén horgászhat. Amennyiben a 
befogadó tulajdona év közben bármilyen okból kifolyólag megszűnik, befogadott nem 
élhet pénz visszatérítési igénnyel az Egyesülettel szemben. 

36. Befogadott és vendéghorgász esetén a befogadó/vendéglátó horgász vállal 
felelősséget a vendége(i) házirendbe, fegyelmi szabályzatba ütköző magatartásáért, 
etikai vétségeiért, és az okozott károkért. 

37. A Házirend betartása minden horgász és látogató számára kötelező! A szabályok nem 
ismerete nem mentesít senkit a következményektől! 

 

Dunavarsányi Petőfi Sporthorgásztó, 2019. szeptember 01. 

 


