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A CSEPEL HORGÁSZ EGYESÜLET 

DÖMSÖDI HORGÁSZTANYÁJÁNAK 

 

HÁZIRENDJE 
 

A dömsödi horgásztanya annak berendezéseivel és egyéb eszközeivel a Csepel 
Horgász Egyesület tagjainak közös tulajdona, amely azt a célt szolgálja, hogy 
horgászaink a szabadidejük egy részét kulturáltan, az emberi normáknak 
megfelelő környezetben kellemesen tölthessék. 
 

Horgászaink és családtagjaik részére a nyitva tartást figyelembe véve 
rendelkezésre áll büfé, ebédlő, tisztálkodási lehetőség, WC használat, gépkocsi 
parkoló, valamint a horgászstég igénybe vétele. 
 

A horgászok igénye esetén, térítési díj ellenében, szállást biztosítunk előzetes 

bejelentkezés alapján. 
 

A tanya házirendje: 
 

- A tanya szolgáltatásait az egyesületi tagok, a bérlők, valamint az 
elszállásolt vendégek vehetik igénybe. Kivételt képez a büfé, azonban 
ennek igénybevevői nem zavarhatják a tanya működését, a bérlők és a 
szállóvendégek nyugalmát. 

- A tanya belső udvarán idegen személyeknek tartózkodni tilos. 
- A tanya területének kapuit este 22 órától reggel 6 óráig zárva kell 

tartani. A tanya területén lakók a zárva tartás ideje alatt saját 
kapukulcsaikkal közlekedhetnek, amelyet a tanya üzemeltetője biztosít. 

- A tanya területén - a Csepel Horgász Egyesület Elnökségének írásos 
engedélye nélkül - semminemű idegen tárgy nem tárolható.  

- A vízparton létesített csónaktároló használata díjmentesen csak az 
Egyesület tagjainak és a telekbérlőknek engedélyezett. Nem ebbe a 
kategóriába tartozó személyek csónaktárolási díjat kötelesek fizetni, 
melynek összegét az Egyesület Elnöksége állapítja meg, minden év 
elején. A tanya területén történő csónaktárolás rendjét külön Elnökségi 
határozat szabályozza.  
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- A horgászstégek az Egyesület tulajdonát képezik, használata csak a 
CSHE tagjainak, a bérlőknek, illetve a szállást igénybevevőknek 
engedélyezett. A stégen foglalt hely nincs. Az előre meghirdetett 
egyesületi rendezvények ideje alatt a stéget csak a rendezvényen 
résztvevők használhatják. Ennek idejéről előzetesen, írásban a tanya 
üzemeltetője tájékoztatást ad.

- A tanyán tartózkodó személy köteles a vonatkozó baleseti és tűzvédelmi 

előírásokat betartani. 

- A tanya tisztaságának megőrzése az ott tartózkodóknak kötelességük, ennek 

megszegői a tanyáról kitilthatók.  

- A szeméttárolóba a szemetet kizárólag lezárt szemetes zsákban lehet 

elhelyezni. A levágott füvet ömlesztve lehet elhelyezni a kijelölt tárolóba, a 

falevelet zsákban mellé, a levágott ágakat, gallyakat, kötegelve mellé rakva.  

- Gépkocsival a tanya területére a telekbérlők és a szállást igénybevevők 

hajthatnak be, parkolni csak az erre kijelölt gépkocsi parkoló területén lehet. 

A bérlemények környezetében, a füvön, gépkocsival parkolni tilos. 

Gépkocsi mosása a tanya területén tilos! 

- A tanya területén lévő telekbérlők kötelesek az észlelt rendellenességeket a 

tanya üzemeltetőjével közölni, aki köteles az Elnökséget erről értesíteni. 

- A szándékos, vagy gondatlanságból eredő károkat az elkövető köteles az 

egyesületnek megtéríteni. 

- Televízió-rádió-magnó stb. használata, vagy egyéb zajkeltő szórakozás, 

hangoskodás nem sértheti mások nyugalmát, és este 22 órától reggel 6 
óráig szabadtéren nem üzemeltethetők. 

- A tanya területére kutyát, vagy más háziállatot bevinni, tartani, illetve etetni 

tilos, ez alól felmentést csak az Elnökség adhat. 

- A tanyán tartózkodók felelősséggel tartoznak környezetük rendben 

tartásáért. 

- A házirendet ismételten megsértő személy ügyében az Egyesület 

kezdeményezi a bérleti szerződés felmondását. 

- A Házirendet a tanya területén jól látható helyen ki kell függeszteni, a 

tanyabérlők részére - aláírás ellenében – biztosítani kell a Házirend egy 

példányát. 

- A Házirend betartását a tanya üzemeltetője köteles figyelemmel kísérni, 

annak megszegése esetén tájékoztatni a CSHE Elnökségét. 
 

 

A Házirendet elfogadta a Csepel Horgász Egyesület Elnöksége. 

 

 

Mészáros Ferenc sk. 

       Elnök 


