
A Nyergesújfalu belterület 1807/2 hrsz.-ú bányatavakra 
2020.01.01. évtől vonatkozó tartózkodási rendelkezések, jogosultságok 

 
A  Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület horgászati kezelésében álló államilag nyilvántartott 

„Nyergesújfalu bányatavak” tartózkodási és területi, vizei megközelítésének  

   Területi Rendje 
 
1. 
A Nyergesújfalu 1807/2 hrsz.-on nyilvántartott belterület 1/1 tulajdonosa a Zoltek Zrt.  

A területen található tavak „Nyilvántartott Halgazdálkodási Vízterületet” képeznek, melyek 
Nyergesújfalu bányatavak néven vannak nyilvántartva és a Víztér kódja”: 11-026-1-11.  

A terület „Halgazdálkodásra Jogosult Szervezete” a Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület 
/MOHOSZ Nytsz.111-11-10-4/ 2536 Nyergesújfalu Duna u. 1; mely szervezet a tavak horgászati 
kezelői jogát gyakorolja. 

2.  
A Tavak területe közforgalom elöl el nem zárt magánterületnek minősül, mely területen a magánszemély és 
bármely szervezet alkalmi tartózkodása egyesületileg szabályozott keretek közt lehetséges, illetve a folyamatos 
tartózkodás, fizetett szerződéses egyesületi engedélyhez kötött.  
 
A területen a bérlő és alkalmilag tartózkodó személy kötelessége betartani az itt felsorolt pontokba foglaltakat, 
ELLENKEZŐ ESETBEN TERÜLETRŐL VALÓ KITILTÁS és vagy SZEZŐDÉSBONTÁS KEZDEMÉNYEZHETŐ A VÉTKEZŐ 
FÉLLEL SZEMBEN.       
 
• A területen minden nemű zöldkárosítás /favágás, bozótirtás, nád-sás irtás/ szigorúan TILOS.   

• Fürdeni tilos! 
 
• Stéget, beállót építeni tilos! 
 
• A vizek természetes partját megbontani, vagy rongálni tilos, de az elnökség előzetes  
  engedélyével természetes, vagy környezetbarát anyagból védőgát elhelyezése a horgászhely   
  előtt a part alámosás megakadályozás céljából lehetséges. 
 
* A tárgyi eszközök (zsilipek, szivattyúk,) üzemszerű használata csak az elnökség által     
   megbízott személyek feladata, más személyek azokhoz nem nyúlhatnak! 
 
* Tilos a Tavak területén a járművekkel az út elállása, azzal a gyalogos vagy kerékpár és más 
gépjármű forgalom indokolatlan akadályozása, tilos a gyorshajtás. 
 
* Tilos a Tavak gátjain minden nemű járművel való közlekedés hó és jégolvadás vagy    
    fagymegszűnés vagy esőtől való felázás esetén, illetve Tilos a zöld területen való parkolás. 
 
* Kutyasétáltatás alkalmával a „kutyagumi” felszedése kötelező! 
 
* Nyílt területeken az állatok etetése TILOS! 
 
* Hulladék, hátra hagyása és nyílt területen való elhelyezése TILOS! 
 



 
• Komposztálható anyag elhelyezése közös területen Szigorúan TILOS! 
• Hulladéktároló mellé bármilyen nemű hulladék lerakása TILOS! 
• Hulladéktárolóba csak a hétvégi házakban képződő kommunális hulladék helyezhető.  
• A területre hulladékot beszállítani SZIGORÚAN TILOS. 

 
 
 Személyiségi jogok védelme érdekében. 
 
Figyelem a magánterületen a fényképezés magánérdekeket sérthet, ezért az itt készült képek 
közzététele megegyezés tárgyát kell, hogy képezze, ellenkező esetben a közzé tévő személy a 
tulajdonos és főbérlő által perelhető.  
  
A már területről készült képek, fotók, légi fotók használatára, megjelenítésére a készítő 
hozzájárulása hiányában az egyesület ellentérítés nélkül jogosult.   
 
A fentiek alól kivétel képeznek és szabadon fényképezhetőek, médiában megjeleníthetőek a 
magánszemélyt, magántulajdont nem ábrázoló képek.  
 
Ezen rendelkezés a 2021. 01. 20.-án megalkotott 2536 Nyergesújfalu Belterület 1807/2 hrsz. 
11-026 víztérkóddal rendelkező bányatavakra vonatkozó helyi Horgászrend és Kertszerződés 
kiegészítője. 
  
Nyergesújfalu; 2021. január. 21.   
 
Kovács Zsolt  
he elnök 
 


