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AZ 

ÖREGPOTKA HORGÁSZ EGYESÜLET 

VÍZI JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI RENDJE 

 

Az Egyesület vizein – az alább ismertetett rend szerint – megengedett és kívánatos a vízi 

járművek használata. Az Egyesület hozzá kíván járulni a horgászok és a vendégek 

élményének fokozásához, emellett a vízminőség megőrzése és javítása érdekében is 

szükséges – bizonyos feltételek mellett – vízi járművek rendszeres használatára. 

 

1 JET-SKI HASZNÁLAT RENDJE AZ EGYESÜLET VIZEIN 

1.1. A jet-ski használata a vízterület tisztán tartása, valamint a hydromotorok 

vízforgatása, és ezáltal a víz oxigénnel történő dúsítása érdekében szükségszerű. 

Másodsorban a jet-ski engedélyekből származó bevétel hasznos forrást jelent az Egyesület 

számára. 

1.2. A jet-ski használat feltételei: 

1.21. Jet-skit sportcélokra használni csak a Pontyos-tavon lehet. Az Élmény-tavon csak a 

vízminőség védelme érdekében, illetve előre bejelentett, szervezett események 

alkalmával, a Vezetőség külön engedélyével lehet használni. 

1.22. A járművek vízrebocsátásának helyétől a külső vízterületig bójasorral kell kijelölni 

a jet-skik által járható útvonalat. A bójasor beszerzése és telepítése a járműveket 

használók feladata. 

1.23. A jet-ski használati területének kijelölése a partoktól minimálisan 120-150 méter 

elhagyásával történhet. 

1.24. A bójasor járművel való elhagyása és a partok megközelítése csak a horgászok 

zavarása nélkül, vízforgatás és vízfrissítés céljából, csak a megjelölt személyeknek 

lehetséges. 

1.25. A jet-ski használat idejét korlátozni szükséges, úgymint: hétfő, csütörtök és 

vasárnap, 11:00-19:00 óráig. 

1.26. A jet-ski használata engedélyhez kötött. Az engedélyeket az Egyesület állíja ki, díj 

ellenében. Lehetőség van éves és napi engedélyek váltására. Az engedélyek másolatát le 

kell adni a területileg illetékes rendőrkapitányság illetékes osztályára. 

1.27. Egy évben maximum 15 db éves engedély adható ki, melynek árát minden évben 

az Egyesület Vezetősége határozza meg (2022-ben: 70 000 Ft/év; napi engedély: 7 000 

Ft/nap). 

1.28. Az egyidejűleg a vízen tartózkodó jet-skik számát korlátozni szükséges. Egy napon 

maximum 10 jármű tartózkodhat a vízen. 

1.29. A jet-ski tevékenységet ellenőrizni és szervezni szükséges, ezért az Egyesület 

Vezetősége egy bizottságot bíz meg a tevékenység felügyeletével (a bizottság vezetője 

2022-ben:Kelemen Gábor, a bizottság tagjai: Réthi Zsombor,Nemes Károly és a 

mindenkori gondnokok). A bizottság felel a járművek biztonságáért, a járművek 

használóinak magatartásáért, a horgásztársak nyugalmáért, az előírások betartásáért és 

betartatásáért. Ez a bizottság tesz javaslatot a Vezetőség felé az engedélyek kiadására és 

esetleges visszavonására. Az engedélyek kiadása és visszavonása az Egyesület Elnökének 

és Titkárának közös feladata. 

1.30. Az engedélyek március 15-től október 15-ig használhatók. 



1.31. A Vezetőség minden év végén értékeli az összegyűlt tapasztalatokat, és ezek 

alapján határoz a következő évre a tevékenység engedélyezéséről vagy tiltásáról. 

 

2 CSÓNAKHASZNÁLAT ÉS CSÓNAKOS HORGÁSZAT RENDJE 

2.1. Csónakot horgászati vagy élmény célra használni csak a vonatkozó szabályok 

betartása mellett lehet. A csónaknak vízi jártasságra alkalmasnak kell lennie, és csak 

megengedett számú személy tartózkodhat benne. 

2.2. Az Egyesület nem kötelezi úszómellény viselésére a csónakok használóit, de 

mindenki csak saját felelősségére szállhat vízre akár mellény viselése mellett, akár anélkül. 

2.3. Az Egyesület tagjai rendelkezhetnek saját csónakkal, mely a biztonsági 

feltételeknek megfelel. A csónakot hajtani csak evezővel, vagy elektromos motorral lehet. 

Robbanómotor használata tilos! 

2.4. A csónakos horgászat rendje 

2.41. Csónakázni és csónakból horgászni csak a Pontyos-tavon, a jet-skiknek kijelölt 

nyomvonalon belül, a jet-skiknek kijelölt használati időn kívül lehet. Hétfőn, csütörtökön 

és vasárnap, 11:00-19:00 óra között a csónakmozgás tilos! Az Élmény-tavon csónakázni 

csak előre bejelentett, szervezett események alkalmával, a Vezetőség külön engedélyével, 

illetve karbantartási munkák elvégzése érdekében lehet. 

2.42. A csónakos horgászat külön engedélyhez kötött, melynek díját minden évben az 

Egyesület Vezetősége határozza meg. (2022. évre: 15.000 Ft/év/csónak). 

2.43. Csónakos horgászengedéllyel rendelkező Egyesületi tag csónakjában érvényes 

horgászati engedéllyel rendelkező vendéget horgásztathat, azonban a csónakos engedély 

átruházása más horgászra tilos! 

2.44. Csónakos horgászat alkalmával az etetőkosaras módszer használata engedélyezett. 

A szóróetetés csónakból szigorúan tilos! 

2.45. Éjjeli horgászat csak elől-hátul jól kivilágított csónakból engedélyezett. 

2.46. Csónakos horgászat céljából csak olyan horgászhelyre merőlegesen lehet leállni, 

ahol parti horgászat nem folyik. Így minimálisra csökkenthető a leszakadt szerelékek által 

okozott baleset. 

2.47. A csónakos horgászat ellenőrzésére az Egyesület Ellenőrzési Szabályzata érvényes. 

 

3 CSÓNAKTÁROLÁS RENDJE 

3.1. A saját csónakok elhelyezése a horgász tulajdonában lévő horgászhely 

partszakaszán engedélyezett. Rögzítéséről, megóvásáról, téli tárolásáról a tulajdonos 

köteles gondoskodni. 

3.2. Bármilyen idegenkezűségből bekövetkezett kárért az Egyesület nem felel. 

3.3. A csónaktulajdonos tag köteles esetleges vízvédelmi vagy halvédelmi célból a 

csónakot az Egyesület érdekében használni, vagy használatba adni. 

Az Egyesület tervezi saját csónakkikötő létesítését, és a meglévő csónakállomány bővítését a 

rendszeres napidíjas csónakos horgászat lehetősége érdekében. Jelenleg korlátozott keretek 

között, 1500 Ft/nap/csónak díjért lehet Egyesületi csónakot igénybe venni. 

 


