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T A N Y A R E N D 
 

 

Egyesületünk, a GANZ Horgász Egyesület Vezetősége a Horgásztanya (2318 

Szigetszentmárton, Dunapart alsó u. 74.) rendjének, a Tanyát használó egyesületi tagok, 

valamint az ide látogató vendégek kulturált körülmények közötti pihenésének biztosítása 

érdekében az alábbiak megtartását írja elő: 

 

1. Általános előírások 
 

1.1. A Tanyarendben foglaltak hatálya kiterjed mindazokra, akik: 

a/ a Horgásztanyán egyesületi kabinhasználati engedéllyel rendelkeznek, 

b/ ideiglenesen a Horgásztanyán tartózkodnak, valamint az a., és b., pont alatti tagok 

családtagjaira és vendégeire is. 

1.2. A Horgásztanyán és Egyesületünk vízterületén horgásztársak vagyunk. Minden 

társadalmi és egzisztenciális előítéletet félretéve úgy viselkedjünk, hogy mások 

önérzetét meg ne sértsük, senkinek a nyugalmát ne zavarjuk. Az erkölcs és együttélés 

szabályait maradéktalanul tartsuk meg. 

1.3. A Horgásztanya létesítményei, berendezései és felszerelési tárgyai elsősorban a 

Horgásztanyán tartózkodó egyesületi tagokat és vendégeket szolgálják. 

1.4. Az Egyesület létesítményeit kötelességünk megóvni minden erőszakos károsodástól, és 

fejlesztésüket önzetlenül segíteni. 

1.5. Az egyesületi előírások érvényre juttatásában az Egyesület alkalmazottaira nagy feladat 

hárul. Az Egyesület alkalmazottainak (gondnokok) udvarias, segítőkész magatartást kell 

tanúsítaniuk, viszont a Horgásztanyát használóktól is elvárjuk, hogy a munkájukat 

végző alkalmazottakkal szemben udvarias magatartást tanúsítsanak, munkájukat 

segítsék, és ne hátráltassák. 

1.6. A Horgásztanyára való érkezést, illetve távozást a gondnoknak be kell jelenteni. A 

Horgásztanya személybejáróval ellátott kapuja 06:00-22:00 óráig van nyitva. A nyitva 

tartáson kívüli érkezés és távozás lehetővé tétele a gondnok feladata, amelyet azonban a 

későn érkező köteles előzetesen egyeztetni. 

1.7. A Horgásztanya és az előtte fekvő partszakasz, stég rendjét és tisztaságát minden 

Horgásztanyára érkező köteles megőrizni. Amennyiben a Horgásztanyára érkező 

gyermek, eb, stb. erre nem képes, a rend és tisztaság megtartásáért a velük érkező 

Horgásztanya használó (gyermek szülője, gondviselője, illetve az eb tulajdonosa) 

felelős. 

 

2. Kabinhasználat 

 

2.1. Kabin használó csak Egyesületi tag lehet. A kabint használók kötelesek 

a/ a kabin állagát minden lehetséges módon megóvni, csak a rendeltetésüknek 

megfelelően használni, javításukról gondoskodni. 

b/ a kabinban keletkezett károsodást azonnal jelezni a gondnoknak, 
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c/ a kabin belsejét és közvetlen környékét tisztán tartani, illetve arról gondoskodni, 

d/ a kabin bármilyen átalakításához, elektromos hálózat bővítéséhez, vagy a kabin 

környékének megváltoztatásához a Vezetőség előzetes engedélyét kikérni. Az 

elektromos hálózat javítását csak szakképzett, villanyszerelő vizsgával rendelkező 

személy végezheti. 

2.2. A kabinhasználó köteles minden évben április 30-ig jelen Tanyarend 1. sz. 

mellékletét képző űrlapon bejelenteni az abban az évben az adott kabint rendszeresen 

használók névsorát. A kabinhasználó az adott év során kérheti más személy felvételét, 

illetve cseréjét, de a bejelentett rendszeres kabinhasználók száma az adott évben nem 

csökkenhet, és számottevően nem is növekedhet. A kabindíjat – valamint egyéb 

szolgáltatások díjait – a tárgyév június 30-ig kell felszólítás nélkül befizetni, ettől 

eltérni csak a Vezetőség engedélyével lehet. Részletfizetési kérelmét a kabinhasználó 

minden év április 30-ig, a Tanyarend 1. sz. mellékletét képző űrlapon jelezheti. 

2.3. A kabindíjat és egyéb szolgáltatások díjait (a családtagokra vonatkozóan is) akkor is 

ki kell fizetni, ha valamely oknál fogva a tárgyévben a Horgásztanya szolgáltatásait a 

kabinhasználó nem vette igénybe.  

2.4. A villanyszámlát minden hónapban, valamint a Horgásztanya őszi zárásakor rendezni 

kell. A tartozásokat a következő évre átvinni nem lehet. 

2.5. Távozáskor meg kell győződni az elektromos- és gáz-fogyasztó berendezések 

kikapcsolásáról. 

   

3. Kutyatartás 
 

3.1. A Horgászanya területére csak békés természetű, beoltott kutya hozható be, a 

Vezetőség előzetes engedélye alapján, a Vezetőség által meghatározott – jelen 

Tanyarend 4. számú mellékletében rögzített – éves állattartási díj ellenében. Macska a 

Horgásztanya területére nem hozható.  

3.2. A kutyatulajdonos köteles a Horgásztanyán tartózkodása alatt a kutya felügyeletéről 

folyamatosan gondoskodni. A kutyatulajdonos köteles a kutyáját naponta legalább két 

alkalommal a Horgásztanya területén kívül megsétáltatni, és a kutyapiszkot köteles 

eltakarítani. 

3.3. A kutyatulajdonos a kutya által okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik, s az 

esetleg bekövetkező rendellenességet köteles helyrehozni.  

3.4. A Horgásztanya kutyája este 10:00 és reggel 5:00 óra között a Horgásztanya területén 

szabadon mozog, ebben az időszakban a kutyatulajdonosok kötelesek gondoskodni 

arról, hogy saját kutyájuk a Horgásztanya kutyájával ne kerüljön konfliktusba. 

3.5. Amennyiben a kutya a Horgásztanya nyugalmát sorozatosan zavarja, a Horgásztanya 

használóiban félelmet kelt, vagy emberrel, más állattal szemben agresszíven lép fel, a 

Vezetőség javaslatára a Fegyelmi bizottság döntésével jogosult a kutyatulajdonost a 

fokozatosság elvének betartásával az alábbiak szerint szankcionálni: 

- figyelmeztetés, 

- kutya egy hónapos ideiglenes kitiltása a Horgásztanya területéről, 

- kutya végleges kitiltása a Horgásztanya területéről. 
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4. Ladikhasználat 

 

4.1. Az egyesületi tag köteles a használatra kapott egyesületi ladik tisztántartásáról 

gondoskodni, károsodástól, rongálódástól, lopástól megóvni, (a lelakatolt csónak 

kulcsának egy példányát a gondnoknak leadni). A ladikon átalakítást csak a 

Vezetőség előzetes engedélyével szabad végezni. 

4.2. A szezon eleji csónakleeresztés előtt az egyesületi tag szükség esetén, de legalább 

minden második évben köteles a ladikot leápolni alga gátlóval, a szezonvégi 

csónakfelvonáskor megtisztítani. Az egyesületi tag köteles a ladikja 

vízrebocsátásakor és felszedésekor jelen lenni, és tevékenyen részt venni a 

munkálatokban, ellenkező esetben a Vezetőség által meghatározott – jelen Tanyarend 

4. számú mellékletében rögzített – térítést köteles fizetni. 

4.3. Amennyiben a ladik használója elmulasztja annak rendszeres gondozását, vagy 

bejelentés nélkül hosszabb ideig nem veszi azt igénybe, a ladikhasználat joga a 

Vezetőség javaslatára a Fegyelmi bizottság döntésével megvonható. 

4.4. A ladikot általában a tárgyév október 15-ig a vízről fel kell vonni. Ez időn túl csak 

indokolt esetben, a Vezetőség beleegyezésével és azzal a feltétellel maradhat a vízen, 

hogy felvonásáról használója köteles gondoskodni. 

4.5. Az a tag, aki egyesületi ladikkal nem rendelkezik, illetve akitől a használati jogot 

megvonták, taxi-ladik használatára tarthat igényt. A taxi-ladik igényeket – a 

bejelentés sorrendjében – a gondnok elégíti ki – térítés ellenében. 

4.6. Egyesületi tagok személyi tulajdonú ladikjának a Horgásztanyán történő tárolására a 

Vezetőség csak kivételes esetben és korlátolt számban, térítés ellenében ad engedélyt, 

és csak abban az esetben, ha a tag eleget tesz az egyesületi ladikok használatára 

vonatkozó előírásoknak. 

4.7. A ladikot idegennek használatra átengedni, vagy engedély nélkül a Horgásztanyán 

kívül tárolni tilos! Idegen, nem egyesületi tag ladikját a Horgásztanyán tárolni nem 

lehet! 

4.8. Motoros vízi járművekkel a Dunán 21:00-06:00 óra között tilos közlekedni! 

A motorozási tilalmi idő alatt a Horgásztanyán is tartózkodjunk minden zajt okozó 

tevékenységtől. 

 

5. Vízhasználat, vizes blokkok és hulladékgyűjtés 

 

5.1. Az ivóvíz kutakat takarékosan kell használni, a kutak környékét óvni kell minden 

szennyeződéstől.  

5.2. A konyhát mindenki rendeltetésének megfelelően köteles használni. A konyhát 

használók kötelesek a konyha rendjéről, a berendezési tárgyak szakszerű 

használatáról gondoskodni.  

5.3. A konyhát használó köteles a helyiség tisztaságáról gondoskodni, maga után olyan 

rendet hagyni, amilyet az érkezésekor tapasztalt. A konyhában a mosatlan edények 

huzamos ideig történő tárolása tilos. 

5.4. A WC- és zuhanyozóhelyiségeket mindenki rendeltetésének megfelelően köteles 

használni. Tilos a WC-be, lefolyókba vattát, egyéb dugulást okozó anyagot dobni 

vagy otthagyni. 
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5.5. A WC- és zuhanyozóhelyiségek tisztaságának megőrzése minden használónak 

kötelessége, a helyiségeket használók kötelesek maguk után olyan rendet hagyni, 

amilyet az érkezésükkor tapasztaltak.  

5.6. Amennyiben a WC- és zuhanyozóhelyiségeket használó gyermek még nem tudja a 

megfelelő rendet és tisztaságot megtartani, a gyermek szülője vagy gondviselője 

köteles a gyermekek után rendet rakni, kitakarítani. 

5.7. A szemetet, hulladékot, ételmaradékot az e célra elhelyezett szemétgyűjtőbe kell 

elhelyezni. A Horgásztanya területén a szelektív hulladékgyűjtés kötelező.  

5.8. Kerti zöldhulladékot gyűjteni az erre a célra rendszeresített zsákba lehet, a 

zöldhulladékkal megtöltött zsákot a gondnok által kijelölt helyre kell lerakni. 

5.9. Ivóvizet tilos locsolásra, gépkocsi mosásra használni. E célokra a Dunából merítsünk 

vizet. 

 

6. Tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások 

 

6.1. A Horgásztanya használója köteles betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi 

előírásokat, és köteles más személyek testi épségének, egészségének, illetve anyagi 

javainak veszélyeztetésétől tartózkodni. Az Egyesület munkavédelmi és tűzvédelmi 

szabályzata, illetve tűzvédelmi riadóterve minden kabinhasználó számára elérhető, az 

abban foglaltakat minden Horgásztanyára érkező köteles betartani. 

6.2. Tűzvédelmi okokból a kabinok kulcsának egy példányát minden kabinhasználó 

köteles a gondnoknál leadni. 

6.3. Tűzveszélyes anyagok az erre a célra kijelölt vasszekrényekben tárolhatók, de itt is 

figyelemmel kell lenni a tűzveszélyre, az együtt tárolás követelményeire. 

6.4. A műhelyben, a festéktárolóban, gyúlékony anyagok közelében, a dohányzás és nyílt 

láng használata szigorúan tilos! 

6.5. A kabinokban motorjavítást, tűzveszélyes tevékenységet végezni nem szabad. A 

kabinok alatt és környékén gyúlékony tárgyak (faanyag, doboz, stb.) tárolása tilos! 

6.6. A tanya területén elhelyezett tűzoltó készülékeket – tűzoltás esetét kivéve – 

felszerelési helyükről eltávolítani, a hozzájuk vezető utakat eltorlaszolni nem szabad! 

6.7. Áram alatt lévő elektromos berendezést, elektromos főzőlapot (rezsót) őrizetlenül 

hagyni, földelés nélkül használni nem szabad! 

6.8. Az egyesületi tag a kabinok, illetve a Horgásztanya felszerelési tárgyainak 

karbantartásához igényelheti a gondnoktól a műhely, illetve a rendelkezésre álló 

szerszámok használatát. A műhelyt, illetve szerszámokat minden használó saját 

felelősségére használhatja, a használatból eredő esetleges balesetekért és anyagi 

kárért az Egyesület semmilyen felelősséget nem vállal. A kabinok, illetve a 

Horgásztanya felszerelési tárgyainak javításához szükséges eszközöket, kölcsönkapott 

szerszámokat megtisztított állapotban vissza kell adni a gondnoknak. 

6.9. A műhelyben 8:00-20:00 óra között, csak munkavégzés céljából szabad tartózkodni. 

Az elektromos árammal működő gépek csak a gondnok külön engedélyével 

használhatók. A Horgásztanya fejlesztését, karbantartását nem szolgáló, idegen célú 

munkát a műhelyben és a Horgásztanya területén végezni tilos. 
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7. Egyéb létesítmények használata 

 

7.1. Társalgó: 

a/ A társalgó elsősorban közösségi célt szolgál (TV nézés, kártya- és egyéb játékok, 

közösségi célú összejövetelek), illetve itt tartjuk vezetőségi és küldöttgyűléseinket. 

b/ A társalgóban emellett „házi könyvtár található. A könyvek az Egyesület tulajdonát 

képzik, amelyet a Horgásztanya használói a Horgásztanya területén szabadon olvashatnak, 

kötelesek azonban a könyvet kiolvasás után visszatenni. 

c/ A társalgó kulcsát a gondnoktól lehet elkérni. A kulcs csak 18 év feletti részére adható 

ki. A kulcs leadásáért és a tisztaságért, valamint a rendeltetésszerű használatért a kulcs 

felvevője felel. 

d/ A társalgóban a dohányzás szigorúan tilos. 

7.2. Stég: 

a/ A stéget 20:00 órától másnap reggel 9:00 óráig kizárólag horgászatra lehet használni. 

Esti-éjszakai horgászat esetén, a horgászat befejezésekor a világítás lekapcsolása a 

horgász kötelessége. 

b/ A stégen és a kikötőben 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett 

tartózkodhatnak. 

c/ A stégen és a kikötőben fokozottan vigyázzunk saját, illetve mások testi épségére. A 

stégen mindenki saját felelősségére tartózkodhat, a vigyázatlanságból bekövetkező 

balesetekért és anyagi kárért az Egyesület semmilyen felelősséget nem vállal. 

d/ A stéget és a Duna partszakaszát, kikötőt az azt használó horgász köteles maga után 

megtisztítani. 

7.3. Játszótér: 

a/ A játszóteret mindenki köteles rendeltetésszerűen használni. A játszóteret minden 

gyermek a szülő, gondviselő saját felelősségére használtja, a használatból bekövetkező 

balesetekért és anyagi kárért az Egyesület semmilyen felelősséget nem vállal. 

b/ A játszóteret a gyermekek vagy szülőjük, gondviselőjük köteles olyan módon 

otthagyni, ahogyan a megérkezéskor találta. Amennyiben a gyermek nem képes maga 

után rendet rakni, a szülő vagy gondviselő felelőssége, hogy a játszótéren rend és tisztaság 

legyen a játszótér elhagyásakor. 

c/ Asztalitenisz felszerelést a gondnoktól lehet kérni, amelyet a játék befejezésekor vissza 

kell szolgáltatni. Labdajátékok esetén ügyelni kell arra, hogy anyagi kár ne keletkezzen. 

7.4. Udvar, parkolás: 

a/ Az udvar növényzetének megóvása minden Horgásztanyán tartózkodó személy 

kötelessége. 

b/ A Tanya területén gépjárművekkel 5 km/óra sebességgel, fokozott óvatossággal, mások 

testi épségének veszélyeztetése nélkül lehet közlekedni.  

c/ A Horgásztanya területén parkolni a jelen Tanyarend 2. sz. mellékletét képző térképen 

zöld színnel jelzett, parkolónak kialakított területeken lehet. A térképen sárga színnel 

jelzett területen parkolni – a Vezetőség által jóváhagyott rendkívüli esetek kivételével (pl. 

nagyobb rendezvény, építkezés érdekében történő rakodási munkálatok) – tilos. A 

közlekedési utakat parkolásra használni nem szabad! A Horgásztanya területén parkolásra 
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jogosultak: a Horgásztanya munkavállalói, a Horgásztanya kabin használói, illetve a 

vendégkabin használói szabad parkolóhely esetén. A Raffás-sziget lakói a Horgásztanyát 

térítés ellenében használhatják parkolásra.  

 

8. Vendég fogadás, vendég kabinok igénybevétele 

 

8.1. A kabinhasználó a vendég fogadásáért, vagy a vendég maga a vendég távozása előtt, 

a gondnoknál elismervény ellenében a Vezetőség által megállapított és közzétett, 

jelen Tanyarend 3. sz. mellékletét képző listán szereplő díjat köteles fizetni. 

8.2. A vendég kabint horgásztagok és természetes személyek egyaránt igényelhetik a 

gondnoktól, aki a bejelentés sorrendjében a kabinfoglalásokat előjegyzi. Ezzel az 

adott időpontra a bejelentő a vendégkabint lefoglalta. Amennyiben a későbbiek 

folyamán a kabinfoglalás tárgytalanná válik, köteles azt a lefoglaló ugyancsak a 

gondnoknak bejelenteni.  

8.3. Az Egyesület tagjai közül azok, akik kabin használati joggal nem rendelkeznek, 

esetenként – térítés ellenében – igényelhetik a vendég kabinok használatát. A 

Horgásztanya szolgáltatásaira térítés ellenében jogosult továbbá az egyesületi tag 

házastársa, élettársa, gyermeke. Az egyesületi tag 14 éven aluli gyermeke térítés 

nélkül tartózkodhat a Horgásztanyán, az egyesületi taggal egy időben. Családtagok 

számára az Egyesület részéről hálóhely biztosítási kötelezettség nem áll fenn. 

8.4. Minden más Horgásztanyára látogató személy vendégnek minősül. A Horgásztanyán 

egyesületi kabinhasználattal rendelkező tagjai a gondnoknak történő bejelentés 

mellett fogadhatnak vendégeket. 

8.5. A Tanyarend előírásai a vendégekre is vonatkoznak. Az abban foglalt szabályok 

megtartásáért, illetve a vendégek által – esetlegesen – okozott károkért a vendéglátó 

horgásztag felelős. 

8.6. A vendégkabin kitakarított állapotban kerül átadásra, az ott tartózkodás tartama alatt 

igénybevevője köteles tisztántartásáról gondoskodni. A vendég kabinok rendjének, 

leltári tárgyainak megőrzése, tisztántartása az igénybevevők kötelessége. Tilos 

távozáskor ételmaradékot, szemetet, hulladékot a helyiségben hátra hagyni. 

 

9. Közösségi munka 

9.1. A tanyát használók a rend és tisztaság, a természet és víz védelme és a közösségi 

célok megvalósítása érdekében kötelesek közösségi munkát végezni. 

9.2. Közösségi munkaként csak a Vezetőség által meghatározott munka végezhető. A 

közösségi munka elvégzését a Vezetőség tagjai vagy a gondnok igazolja a 

kabinhasználó részére, és azt a gondnok tartja nyilván. 

9.3. A közösségi munka mértéke évente kabinonként összesen 10 óra, amennyiben egy 

kabint csak 70 év feletti személy használja rendszeresen, a közösségi munka önkéntes 

alapú. 

9.4. Az adott évben elvégzett közösségi munka tanyazáráskor összesítésre kerül, és amely 

kabin esetében a kabint használók a 9.3. pontban meghatározott mértéknél kevesebb 

közösségi munkát végeztek, a következő évi kabinhasználati díj az el nem végzett 

közösségi munka minden órája után a Vezetőség által meghatározott – jelen 

Tanyarend 4. számú mellékletében rögzített – támogatási összeggel növekszik. 
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10. Előírások betartása, szankciók 

 

10.1. Jelen Tanyarend előírásainak megtartása valamennyi Horgásztanyát használó 

tagunk és vendégeik kötelessége. 

10.2. A Horgásztanya használatával kapcsolatos igények elbírálása – a lehetőségek 

figyelembevételével – a mindenkori Vezetőség jogköre. 

10.3. A Horgásztanyával kapcsolatos panasz, észrevétel, indítvány az info@ganzhe.hu 

e-mail címre jelenthető be. 

10.4. Aki a Tanyarend foglalt előírásokat megszegi, azon egyesületi tag, illetve 

vendég ellen fegyelmi eljárás indítható, és az eljárás eredményeként végső esetben a 

kabinhasználatának megvonásához, illetve a Horgásztanyáról való kitiltásához is 

vezethet.  

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Űrlap kabinhasználatról 

2. számú melléklet: Parkolási rend 

3. számú melléklet: Horgásztanya vendégkabinjainak használati díja 

4. számú melléklet: Vezetőség által meghatározott egyéb térítések 

 

Szigetszentmárton, 2020. január 24. 

 

 

GANZ Horgász Egyesület 

Vezetősége 

 

 

mailto:info@ganzhe.hu
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1. számú melléklet 

Űrlap kabinhasználatról 

 

Kabin használatba vételi nyilatkozat 
 

 

Alulírott ............................................................................ nyilatkozom, hogy a ....... számú kabint a 

2020. évben rendszeresen az alább felsorolt személyek használják.1 

 

Kabin használók neve Telefonszám Email 

   

   

   

   

   

 

Igénybe vett csónakok száma:     ………………. db 

 

Ebet szeretnék lehozni tárgyi évben (név szerint felsorolva): ……………………………………… 
 

 
 

Kelt: 

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

          Aláírás2 
 

 

 

Gondnok/Vezetőség tölti ki! 

 

Megállapított éves kabinhasználati díj összege összesen:    

  

 

 

 

A kabinhasználati díjat kérjük legkésőbb 2020. június 30. napjáig befizetni a GANZ Horgász 

Egyesület OTP Banknál vezetett 11708001-22209843 számú bankszámlaszámára. 

 
1 Egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a GANZ Horgász Egyesület a fent megadott adataimat kezelje. 
2 Aláírásommal igazolom, hogy a 2020-as GANZ Horgász Egyesület Tanyarendet átvettem. 

 



 

9 

 

2. számú melléklet 

 

Parkolási rend 

 



 

10 

 

3. számú melléklet 

 

Vendégkabin használati díja 

 

 

- 4 személyes vendégkabin (36.): 8.000,- Ft/éj + IFA 

- 3 személyes vendégkabin (23.): 6.000,- Ft/éj + IFA 

- 2 személyes vendégkabin (23.): 5.000,- Ft/éj + IFA 

 

- pótágy: 1.000,- Ft/éj + IFA 

- sátor: 1.000,- Ft/éj + IFA 
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4. számú melléklet 

 

Vezetőség által meghatározott egyéb térítések 

 

 

- A Tanyarend 3.1. pontja szerinti állattartási díj összege: 10.000,- Ft/év 

- A Tanyarend 4.2. pontja szerint a ladik használójának távollétében történő vízre 

tételéért vagy felszedéséért meghatározott összeg: 6.000,- Ft/ladik/alkalom 

- A Tanyarend 9.4. pontja szerinti, el nem végzett közösségi munkáért fizetendő 

összeg: 5.000,- Ft/óra 

- A bejelentett kabin használókon felül vendég elszállásolása a saját használatú 

kabinban: 1.000,- Ft/fő/éj 


