
HELYI HORGÁSZREND A 2020. GYERMEK ÉVES TERÜLETI JEGYHEZ a Szeremlei Sugovica (víztérkód: 03-
096-1-1), Kotya (víztérkód: 03-078-1-4)  vízterületekre 
 
A gyermek horgász csak és kizárólag feln őtt felügyelete mellett horgászhat, egyedül a vízpar ton nem 
tartózkodhat! 
 
A gyermek horgász 1db botra jogosult, a méretkorlát ozás alá es ő fajokból összesen napi 1 darabot, egy héten 
belül 1db, évi 10db halat foghat. Méretkorlátozássa l nem védett (egyéb) fajokból napi 3kg, évi 20kg fo gható. 
 
  
1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a 
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. 
(XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a 
területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező! 
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos 
horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni! 
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható 
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható. 
5. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése 
esetén a területi jegy bevonásra kerül.   
6.A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más 
személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 
 
Szeremlei Sugovica (víztérkód: 03-096-1-1):  
7. A nem szájban, vagy fejen akadt halat megtartani tilos! 
8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles 
magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes 
helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet! 
9.A Szeremlei Sugovica területi engedély, csak a zárógátig érvényes, nem jogosít fel a Duna és a zárógát közötti 
horgászatra! 
10.A zsilippel ellátott zárógáton motorkerékpár és kerékpár kivételével, egyéb járművel közlekedni TILOS!   
11.Az Északi (Pandúr-szigeti) oldal, Bajától a malomrájai csemetekertig, partról is horgászható kivéve, a Vadászati 
Törvény előírásai miatt augusztus 28. és szeptember 30. között minden nap délután 15:00 óra és másnap délelőtt 
9:00 óra között, ekkor az erdőben és a vízparton tartózkodni, és közlekedni tilos és életveszélyes. A holtág többi 
részén, csak a Déli partról vagy csónakból engedélyezett a horgászat! 
 
 
Kotya (víztérkód: 03-078-1-4): 

12. A ponty fajlagos tilalmi ideje feloldásra kerül t, így a méretkorlátozás betartása mellett, egész é vben fogható. 
13. Az amur méretkorlátozással védett, csak az 50cm feletti példány fogható. 
14. Horgászni az évszaknak megfelelően napkeltétől napnyugtáig lehet. ÉJSZAKAI HORGÁSZAT TILOS! 
15. A horgász érkezésekor köteles a kihelyezett „beírókönyvbe” beírni az érkezés időpontját, majd távozáskor a távozás 
időpontját és a kifogott ponty, csuka, amur mennyiségét (darabszámban és kg-ban is megadva).  
16. Helyfoglalás nincs, a helyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni, és csak a kialakított horgászhelyeken 
engedélyezett a horgászat, új hely létesítése tilos. 
17. Villantózni, pergetni, műcsalizni egész évben TILOS! 
18. A vízen csónakot, ladikot tartani, abból horgászni TILOS!  
19. Kerékpárt, motorkerékpárt, gépkocsit a földút melletti oldalon kell hagyni, a horgászhelyet csak gyalogosan szabad 
megközelíteni.  
20. Telepítéseket követ ő két héten belüli id őszakban, a horgász köteles a napi 1db ponty megfogá sa után a 
horgászhelyet elhagyni !  
 
 
Felhívjuk a feln őtt kísér ő (szülő, nagyszül ő) figyelmét, hogy mivel a gyermek nem rendelkezik 
horgászvizsgával, ezért szíveskedjenek az Állami je gyben leírtakat áttanulmányozni, a halakra vonatkoz ó 
szabályozásokat és a fent leírtakat betartani. A fo gott halak csak a szabályozások teljes betartása me llett 
tarthatók meg.   


