
Házirend 

1.  

Tavunk kizárólag sporthorgász tó, csak gyakorlattal rendelkező, a halak épségét előtérbe helyező 

horgászokat várunk, HALAT ELVINNI TILOS! 

2. A horgászat ideje az első nap 13 órától az utolsó éjszakát követő nap 10 óráig tart. 

http://www.ozetanya.hu/index.php/hu/hazirend


3. Horgászni horgászhelyenként csak a megváltott helyen, 6 bottal lehet, botonként 1-1 szakáll 

nélküli, vagy mikroszakállas horoggal. A horgok mérete kizárólag 4-es, 6-os, vagy 8-as 

lehet. 

4. Fonott zsinór használata főzsinórként éelőtét zsinórként (csapóként) is TILOS, csak horog 

előkeként használható! A halak testi épségének megóvása érdekében az ólomelhagyós szerelék 

használata kötelező (ezalatt a csúszó ólom akadálytalan szerelésére, vagy a klipszre szerelt 

gumiharanggal rögzített ólomra, vagy etetőkosárra gondoltunk). 

5. Horgászhelyenként a 6 db boton felül további maximum 2 db botot használhatnak, aminek árát a 

mindenkori árlista alapján a horgászat megkezdése előtt ki kell fizetni. 

6. A horgászhelyen elhelyezett pontybölcső, valamint saját nagyméretű apró lyukú merítő, és jó 

minőségű sebfertőtlenítő használata kötelező! A pontybölcsőt folyamatosan vizesen kell tartani, 

és időnként a vizet cserélni kell benne! 

7. A halakat kíméletes kifogás, fényképezés után sérülésmentesen azonnal vissza kell engedni. 

Visszaengedni kizárólag a horgászhelyekhez kihelyezett mérlegelő zsákból lehet. A halak 

letárolása, akár rövid időre is TILOS! Fényképezni a halak épsége érdekében csak térdelő 

helyzetben, a pontybölcső fölött engedélyezett, álló helyzetben TILOS! 

8. Csónak kizárólag a tófenék feltérképezésére, bójázásra, és alapozó etetésre, távozáskor a bóják 

összeszedésére használható, érkezéskor egyszeri alkalommal, illetve naponta kétszer, délelőtt 9 

és 10 óra, délután 18 és 19 óra között. 

9. Csónakot minden horgász csak saját felelősségére használhat, esetleges balesetért felelősséget 

nem vállalunk. 

10. Bójázásra kizárólag dőlőbója használható, amit távozáskor kötelező a tóból kihozni. A kihelyezett 

bójákhoz a recepciónál díj ellenében világító fej igényelhető, más tárgyat hozzá rögzíteni tilos. 

11. Robbanó motoros csónakmotor és aggregátor használata TILOS! Elektromos csónakmotor, 

halradar használata engedélyezett. 

12. Etetni és horgászni csak partról engedélyezett (kivéve a fent említett napi kétszeri etetés 

csónakból). Etetésre bojli, pellet, method mix, és főzött magvak használhatóak.A method 

mixből és főzött magvakból összesen napi 10 kg használható horgászhelyenként. A 

pellet és bojli használatára mennyiségi korlátozás nincs. A száraz és erjesztett magvak, valamint 

a kutyatáp használata szigorúan TILOS! 

13. Etetőhajó használata TILOS! 

14. Horgászat közben botokat őrizetlenül hagyni TILOS! Egy horgásznak mindig a helyszínen kell 

tartózkodnia, vagy a távollét idejére az összes botot ki kell venni. Elektromos kapásjelző 

használata kötelező! 

15. Az éjszakai horgászat megkönnyítésére reflektort lehet használni, de csak úgy, hogy az más 

horgászt ne zavarjon. 

16. A horgászállások autóval megközelíthetők, de az autót csak abban az esetben hagyhatják ott, ha 

a horgászat folyamán nem közlekednek vele. Akik a horgászat ideje alatt autóval el szeretnék 

hagyni a tó területét, azoknak kipakolás után a recepciónál lévő parkolóban kell hagyniuk azt, és 

csak a horgászat befejeztével bepakolás céljából állhatnak vele vissza. 

17. Elektromos áram használata csak rendeltetésszerűen, saját felelősségre engedélyezett! 

18. Tűzrakás csak a kijelölt helyeken engedélyezett. 



19. Sátorozás csak a horgászhelyeknél engedélyezett. A sátorokban, faházakban hagyott értékekért 

felelősséget nem vállalunk! 

20. A tó területén mindenki köteles a természetvédelem, és a kulturált viselkedés írott és íratlan 

szabályait betartani. A tóban fürdeni tilos! 

21. A hangoskodás, más horgász zavarása, a halakkal való kíméletlen bánásmód, valamint a 

házirend be nem tartása azonnali kizárást vonhat maga után. 

22. Távozáskor mindenki köteles a horgászhelyet, és csónakot tiszta, rendezett állapotban 

hátrahagyni. 

23. A tó területén a hivatásos halőrök és az üzemeltetők által kijelölt személyek ellenőrzése 

rendszeres, esetenként a járművel távozókat is ellenőrizhetik, aminek mindenki köteles alávetnie 

magát. 

24. A tóra háziállatot csak saját felelősségre lehet hozni, de szabadon engedni TILOS! 

25. A halőr a kötelező halkímélő eszközöket, végszerelékeket, sebfertőtlenítők minőségét 

ellenőrizheti, utasításait maradéktalanul végre kell hajtani. 

26. Vendégeket kizárólag sötétedésig lehet fogadni. 

 

Faházakra vonatkozó szabályok: 

1. Az ágyakon hálózsák, vagy saját ágynemű használata kötelező. 

2. Egy ágyban csak egy személy tartózkodhat. 

3. A faházat maximum 4 személy használhatja. 

4. A faházban házi állat nem tartható. 

5. A faházhoz tartozó elektromos berendezések csak saját felelőségre, rendeltetés szerűen 

használhatók! 

6. Hűtésre, fűtésre csak a házhoz tartozó klímaberendezés használata engedélyezett, amihez 

távirányítót a recepción használati díj ellenében kérhetnek. 

7. Saját hűtő- fűtő berendezés használata TILOS! 

8. A dohányzás és nyílt láng használata TILOS! 

9. Bármilyen főzőeszköz használata TILOS! 

10. Sütni, Főzni csak a faházhoz tartozó szalonnasütőnél engedélyezett! 

11. Tűzveszélyes anyagok tárolása TILOS! 

12. A belső térben etetőanyagot, bojli alapanyagot keverni TILOS! 

13. Az őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! 

14. Érkezéskor jelezze, ha rongálást észlel! 

15. A rongálással okozott kárt köteles megtéríteni. 

 


