
 HELYI HORGÁSZREND A 2020. FELNŐTT ÉVES TERÜLETI JEGYHEZ a Szeremlei Sugovica 
(víztérkód: 03-096-1-1)  vízterületre 
  
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. Az éves területi jeggyel rendelkező horgásznak 1 db táblával megjelölt horgászhelye lehet, 
melynek használatához két letűző karót hagyhat a vízben. A táblán fel kell tüntetni a horgász nevét, 
és lakcímét. Az így megjelölt horgászhelyen más személy nem horgászhat, kivéve, ha ehhez a hely 
tulajdonosa írásos engedélyét adott. Abban az esetben, ha nem táblás helyen történik a csónakos 
horgászat, akkor a rögzítő karókat, a horgászat befejeztével minden esetben el kell távolítani, nem 
hagyhatók a víztérben.  
7.A kompkikötőtől Baja felé kb.450 méter hosszban (a víz kanyarulatának kezdetéig), a Sugovica 
képzeletbeli felezővonalának falu felöli oldalán, (ez a terület horgászverseny pályának, illetve parti 
horgászatra van kijelölve), csónakból horgászni TILOS!  Ezen a szakaszon, a Szeremlei SHE 
horgászversenyek idejére, horgászati tilalmat rendelhet el. 
8. Az érvényes területi jeggyel rendelkező horgász, jogosult a vízen ladikot tartani. Minden csónak, 
illetve ladik tulajdonos köteles vízi járművét névtáblával ellátni. A táblán fel kell tüntetni: Név, lakcím, 
szállítható személyek száma, tárolási hely. Csónakos horgászat esetén, kizárólag elektromos vízi 
motor használata engedélyezett, de a vízben lévő növényzet illetve egyéb akadályok miatt nem 
javasolt. Az erdő felöli oldalon teljes hosszban csónak, ladik kikötése, őrizetlenül hagyása tilos!  
9.A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat 
befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 
10. A nem szájban, vagy fejen akadt halat megtartani tilos! 
11. 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! 
12.A mederbe fát, követ, bármilyen más anyagot behordani, elsüllyeszteni TILOS! 
13.A Szeremlei Sugovica területi engedély, csak a zárógátig érvényes, nem jogosít fel a Duna és a 
zárógát közötti horgászatra! 
14.A zsilippel ellátott zárógáton motorkerékpár és kerékpár kivételével, egyéb járművel közlekedni 
TILOS!   
15.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! 
16.Az a tag, aki rendelkezik az egyesület bármely vizére érvényes területi horgászengedéllyel, 
köteles évi 8 óra társadalmi munkát végezni. Kivételt képez a 70 év feletti horgász. A társadalmi 
munka letöltését pénzben meg lehet váltani, melynek összege 3.000,-Ft.  
 

 


