A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület
Helyi horgászrend

A Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület Vezetősége az Alapszabály 15.§ 1) h) pontja
értelmében egységes szerkezetbe foglalta az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kezelésében
lévő vízterületeken a horgászat rendjét.
Bevezető
Jelen helyi horgászrend egyes horgászati előírásai a BSHE felnőtt, ifjúsági, örökös és
tiszteletbeli tagjaira, gyermek horgászokra, valamint a napi területi és éves területi jeggyel
rendelkezőkre vonatkozik. A kezelt területeken való tartózkodás horgászatot nem érintő
szabályait a nem horgászó családtagokra, kísérőkre is kötelező érvénnyel kiterjedően
szabályozza!

I. A kezelt területeken való tartózkodás szabályai
1. Jelen szabályozás tárgyában a BSHE által kezelt területek a Bácsbokodi Kígyós csatorna
19+033 – 20+700 cskm létesített víztározó víz- és földterületei, valamint a Felső-tó és
horgásztanya földterületei.
2. Az elfoglalni kívánt horgászhelyek gyalogos ill. gépjárművel történő megközelítése és
elhagyása kizárólag a zsilip, valamint a földutak felől engedélyezett. A Felső-tónál csak a
kiépített horgászállásokról lehet horgászni. A kezelt vízterületek körül mezőgazdasági
területek vannak, amelyben a károkozásért a szabályt szegő tartozik kártérítési
felelősséggel.
3. A tározó belső útjain a megengedett legnagyobb közlekedési sebesség 20 km/h.
Különösen vigyázzunk a gyermekekre!
4. A tározón és a védterületén a természet védelmének általános szabályait fokozottan
érvényesíteni kívánjuk. Ennek jegyében a szabályozott horgászati tevékenységen túl tilos a
helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz
szennyezése és a szemetelés bármilyen változata.
5. Szennyezésnek nem minősül a kereskedelmi forgalomba hozott, vagy hozható
(környezetbarát) etetőanyagok célzott használata, melynek napi mennyisége nem haladhatja
meg az 5kg-ot.
6. A horgászat során keletkezett szemetet a horgászat befejeztével a horgásznak el kell
vinnie, nem helyezhető el a parton.
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7. A védterületre kutyát csak felügyeletet biztosítva lehet bevinni. Annak tartása csak
mások zavarása és veszélyeztetése nélkül, továbbá a keletkező hulladék (ürülék) szemétként
történő kezelése mellett történhet. A kutya fürdetése tilos!
8. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos
befolyásoltság esetén a halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület elhagyására
való felszólítás mellett.
9. Tüzet gyújtani csak a kiépített helyeken, és csak hozott faanyag felhasználása mellett
lehetséges.
10. Sátorozás kijelölt partszakaszokon és külön bejelentés alapján lehetséges.
11. Sátor a halőr által egyedileg meghatározott helyen állítható fel, a vízvonaltól minimum
2 méter távolságra. E szabály értelmezése esetében sátornak számít a lakókocsi és a
lakóbusz is. A BSHE a sátorozást az időjárás függvényében tovább korlátozhatja.
12. A védterületen elhelyezett padcsoportok és egyéb tóberendezési tárgyak
rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése szintén a használók kötelessége.
13. A horgásztanya üzemeltetését és nyitvatartási rendjét, valamint szolgáltatásait az
Egyesület külön szabályozza. E szabályozás, így a horgásztanya működése elsődlegesen a
horgászok és családtagjaik, kísérőik érdekeit szolgálja.

II. A horgászat általános feltételei

14. A víztározón a horgászat csak a tárgyra vonatkozó jogszabályok, előírások és kiemelten
a BSHE Horgászrendje ismeretében, továbbá az adott horgászati tevékenységre jogosító
okmányok és engedélyek - köztük az érvényes állami horgászjegy- mindegyikének egyidejű
helyszíni birtokában lehetséges. A horgászállásokat horgászat céljára a horgászállás
tulajdonosának távollétében bárki használhatja, a tulajdonos megérkezésekor a horgászatot
az adott helyen a tulajdonos szóbeli engedélyével folytathatja.
15. Jégről horgászni az Országos Horgászrendnek megfelelően lehetséges.
16. Rendkívüli időjárás, valamint környezet- és halvédelmi és/vagy halegészségügyi
veszély esetén a vezetőség a horgászatot, vagy annak módját részlegesen, vagy teljesen
korlátozhatja. E korlátozás hely szerint is lehet általános, vagy csak a meghatározott
területre kiterjedő.
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17. A napi horgászatot megkezdeni csak előzetes tájékozódás után lehet. A jelen
horgászrendben rögzített szabályain túli aktuális tilalmak és korlátozások elsődlegesen - és
irányadóként- az iroda hirdetőtábláján, valamint a www.bacsbokodi-peca.hu weboldalon,
valamint a Facebook-on folyamatosan megtekinthetőek.
18. A BSHE által történő helyfoglalást a horgászállások létesítéséről és fennmaradásáról
szóló közgyűlési határozat külön szabályozza. Horgászállás bontása és új létesítése csak
december 1-től április 30-ig lehetséges. Egyéb javítási munkálatok keddtől csütörtökig
engedélyezettek.
19. A horgászálláshoz tartozó partszakaszon szombat 18 órától hétfő reggel 6 óráig a
fűnyírás szigorúan tilos!
20. A tározón az Országos Horgászrendnek megfelelően az előírt számú horgászkészséggel
horgászni engedélyezett, de készenlétben több felszerelt bot is tartható.
21. A horgász a horgászhelyén bevetett készségét nem hagyhatja el, időszakos távozásakor
köteles azokat kivenni.
22. A horgászati (etetési) hely dűlőbójával megjelölhető, más módon történő tartós
megjelölése nem lehetséges.
23. Elektromos csónakmotor használata az Alsó-tavon horgászat céljából engedélyezett.
24. Távirányítású etetőhajó, gyári típusú illetve ahhoz hasonló felépítményű használata
engedélyezett.
25. Csak csalihal-gyűjtés céljából használható maximum 1 m2-es emelőháló.
26. A merítőszák használata kötelező.
27. Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy
az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó
szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat– a 30. § (1) bekezdés alá eső
horgászverseny kivételével – azonnal vissza kell helyezni a vízbe.
28. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és
kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is,
kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú
vizet, és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.
29. Pányvára (kantárra) csak ragadozó hal fűzhető fel, szájbilincs alkalmazásával.
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III. A horgászati idők és a horgásztatási módok

30. Aktív horgászat az a tevékenység, amikor a horgász bármilyen szereléke a vízben van,
azaz a bedobás legalább egy készséggel már megtörtént.
31. Az általános horgászat a külön meghatározott természeti feltételek megléte esetén az év
minden napján lehetséges. Felnőtt napi területi jegy birtokában a vezetőség által
meghatározott időpontban horgászhat.
32. A horgászhely (csónak) folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes
időtartama alatt kötelező.
33. A bojlis módszer alkalmazása esetén BSHE az elvihető halak számát, ill. súlyát az
általános tagi lehetőségeken túl is korlátozhatja.
34. A célzottan bojlis módszerrel horgászó horgász a horgászat során köteles magánál
tartani pontyzsákot, pontymatracot és sebfertőtlenítőt.
35. A felnőtt napi területi jeggyel rendelkező horgász saját csónakját használhatja ill. abból,
horgászhat is. Az általános csónakhasználati szabályok valamennyi csónakra és
csónakhasználóra egyaránt vonatkoznak. A csónakhoz használt letűző karókat a horgászat
befejeztével el kell távolítani a mederből. A Felső-tavon csónakból horgászni tilos, a
kíméletes halfárasztás céljából csónak használata lehetséges.
36. A parti horgászok zavarása, így az azok dobási irányában 10 m-nél közelebb történő
csónakos horgászat tilos.
37. Kiemelt rendezvények azok a BSHE versenynaptárában szereplő versenyek, melyek
időtartama alatt a horgászat helye, ideje, módja, vagy egyéb feltétele a tájékoztató általános
szabályaitól eltérően korlátozásra kerül. Ezek a korlátozások az egész tározót egyszerre nem
érintik, mivel az Egyesület a horgászat lehetőségét valahol egész évben biztosítja.
38. A horgászverseny esetében, a megfogott halakat élve kell tartani és legkésőbb a
horgászverseny végén, a kíméletes mérlegelés után vissza kell engedni.
39. E versenyek meghirdetése elsődlegesen a helyi kábeltelevízió helyi képújságjában
történik. A meghirdetésnél a verseny jellege és főbb paraméterei, illetve a tervezett
korlátozások is megjelenítésre kerülnek. A szervezői, rendezői, vagy a versenybírósági
feladatokat a BSHE mellett más szervezet, vagy személy is elláthatja. E versenyek a
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nevezés lehetőségét tekintve lehetnek nyíltak, meghívásosak és zártak. Nyílt versenyre
bárki jelentkezhet, akinek érvényes éves területi jegye van, és a kiírás feltételeit elfogadja. A
meghívásos versenyre elsődlegesen a szervező határozza meg - az ezen alapfeltételeknek
egyébként megfelelő - érintettek körét. Ide a meghívottakon kívüli személyeknek,
csapatoknak is lehet jelentkezni, de ez a jelentkezés, indokolás nélkül visszautasítható. Zárt
verseny esetén csak külön - előre meghatározott kör - versenyezhet. A tározón egyéb,
magánkezdeményezésű versenyek szervezése csak előzetes bejelentés alapján, majd írásos
megállapodás megkötésével történhet. Egyéb rendezvényekre területek bérlése szintén csak
megállapodással lehetséges. Az engedély megtagadható, ha a rendelkezésre álló helyek
megteltek, vagy ha a területen a BSHE által külön előírt minimális horgászlétszám nincs
biztosítva, továbbá ha fegyelmi, valamint halkíméleti szempontok azt indokolják.
40. Általános fogási tilalomként egész évben tilos elvinni a jogszabály által védettnek
nyilvánított halfajokat.
41. Valamely fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét vagy a méret- és
mennyiségi korlátozások által tiltott halat a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva,
vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva –
haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg vagy elpusztult.
42. Az Alsó-tavon és a Felső-tavon a fajlagos tilalmi idők nincsenek érvényben!
43. Általános és minden halfajra kiterjedő tilalmi idő csak telepítés után van az Egyesület
közgyűlése által meghatározott időintervallumban. A tilalmi idők kezdetét és befejező
dátumát a Vezetőség szabja meg.
44. Méret- és mennyiségi korlátozások:
Tag megnevezése
Felnőtt tag,
éves területi jegyet
váltók

Méretkorlátozással védett
halfajok esetében

Méretkorlátozással nem védett
halfajok esetében

2+2+1 db napi fogható mennyiség
heti 6 db minden
méretkorlátozással védett
halfajból

5 kg egyéb hal naponta
pettyes és fehér busa korlátlanul

80 db méretkorlátozással védett
halfaj tartható meg, ebből
maximum 60 db ponty
Ifjúsági és
horgászfeleségek által

2+1 db napi fogható mennyiség
heti 4 db minden
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váltott engedély 1 botra

méretkorlátozással védett
halfajból

fehér busa korlátlanul

50db méretkorlátozással védett
halfaj tartható meg, ebből
maximum 40 db ponty
Felnőtt napi területi jegy

Fogható hal mennyisége:

5 kg egyéb hal naponta

- méretkorlátozás alá eső
halakból: 2db+2db+1db,

pettyes és fehér busa korlátlanul

a méretkorlátozás alá eső halfajok
mindegyikéből csak az 5 kg alatti
példány tartható meg

+1 db amur megtartható, amely a
méretkorlátozással fogható
darabszámba beleszámít

A telepítést követően csak az
válthat napi területi jegyet, aki az
adott naptári év folyamán már 5
alkalommal váltott napi területi
jegyet és ennek tényét igazolni is
tudja.

Gyermeknapijegy

éves 6 db

napi 5 kg egyéb hal fogható

45. A 10kg-nál nagyobb pontyokat fogás után azonnal vissza kell helyezni, viszont a 10 kg
feletti pontyot jelölés céljából a jelölésig meg lehet kíméletesen tartani és telefonon
értesíteni a halőrt illetve az elnököt a fogás tényéről.

46. Ha a horgász olyan őshonos, napi darabszám-korlátozással nem érintett halat fog,
amellyel a megszabott súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, de aznap további napi
darabszám korlátozással nem érintett őshonos halat nem foghat ki.
47. Csak a fejen kívülről akadt halat meg lehet tartani. Kivétel a busa, amely véletlenszerű
(nem szándékos) külső akasztás esetén bármennyi megtartható.
48. Ha a horgászat helyén sorozatosan bármilyen okból el nem vihető hal akad a horogra,
akkor a módszeren, ennek eredménytelensége esetén pedig a helyen haladéktalanul
változatni kell.
49. Ha a horgászat során a megtartani kívánt, és így szákba került halak száma elérte az
adott kategóriára engedélyezett maximumot, akkor az adott halfajra (kategória szerinti
halfajokra) a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.
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50. A szabályosan kifogott és megtartható halak cseréje, átadása-ajándékozása, más
személy által történő fogási naplóba való bejegyeztetése és 10 kg alatti példányok
értékesítése szigorúan tilos.
51. Cserén azt kell érteni, amikor a kifogott - elvihető méretű- hal már szákba vagy ragadozó esetén - szájbilincsre került, és a horgász azt a később kifogott, nagyobb halra
kívánná átcserélni. Átadáson-ajándékozáson a védterületen belüli, horgászat közben történő
ingyenes halátadás értendő. Egy haltartó szákban egyidejűleg csak egy horgász zsákmánya
tárolható.
52. Bármilyen - uszonyon műanyag jellel- megjelölt, vagy sérült, illetve csonkolt
hátuszonyú (bognártüske, hátúszó) hal - a továbbiakban ún. jelölt hal- fogásakor annak
azonnali bejelentése a halőr felé kötelező. A halak öncélú, bármilyen jelölése, csonkítása
szigorúan tilos.
V. A fogási napló vezetése
53. Az állami fogási napló vezetése jogszabályi kötelesség.
54. Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót legkésőbb a fogási naplón feltüntetett
tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az
állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani
szándékozik. A fogási napló tulajdonosa köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves
fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti,
valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát.
55. Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat
horgászat esetén a horogtól való megszabadítás után azonnal köteles a fogási naplóba
bejegyezni. A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a
fogási naplóba nem kell bejegyezni. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok
mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart
elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni.
VI. A Felső-tó horgászrendje
56. A Felső-tavon az éves és napi területi jeggyel rendelkezők horgászhatnak.
57. A vízterületen a horgászat csak a kiépített horgászállásokról lehetséges. Horgászállást
magánszemély és egyéb jogi személy nem létesíthet és birtokolhat.
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58. A Felső-tavon csónak használata szigorúan tilos, kíméletes halfárasztás céljából csónak
használata lehetséges.
59. A Felső-tavon a közgyűlés határozatának értelmében pergetni tilos!
60. Az éjszakai horgászat az éves és napi területi jeggyel rendelkezőknek engedélyezett az
éjszakai horgászat szabályainak betartása mellett!
61. Horgászni csak érvényes állami horgászjegy és területi jeggyel lehetséges.
62. A Felső-tavon kifogott mennyiséget - mind a napi, mind a heti, mind az éves
mennyiséget tekintve – bele kell számolni, nem azon felül értendő.
63. A Felső-tavon a méretkorlátozás alá eső halfajok heti mennyisége: heti 2 darab csuka,
heti 3 darab ponty (a napi 2 db fogható mennyiség).
64. Egyéb halból napi 5 kg tartható meg.
65. Napi területi jeggyel a megtartható hal mennyisége:
- méretkorlátozás alá eső halakból: 2db+2db+1db (pl.: 2db ponty+ 2db csuka+ 1db süllő)
fajtánként 5 kiló alatti tartható meg. Napi 1 db amur tartható meg súlytól függetlenül.
- 5kg egyéb hal fogható
66. Pontyból az 5 kiló feletti példányokat fogás után vissza kell helyezni a vízbe!

A gyermek horgászat szabályozására

67. A gyermek területi jegy és fogási napló adható ki azzal, hogy az csak nagykorú személy
felügyelete mellett történő horgászatra jogosít.
68. A gyermek horgászjegy birtokában egy darab, egy horoggal szerelt horgászkészség
használható, gyermek- éves és napi területi jeggyel pergetni és bojlis módszerrel horgászni
tilos!
69. A fogási naplót vezetni kell és a kiadó szervezetnek a naplón feltüntetett időpontig le
kell adni.
70. A gyermek- éves és napi területi jegy az egyesület kezelésében lévő alsó és felső
víztározóján jogosít horgászatra, napkeltétől napnyugtáig.
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71. A méretkorlátozás alá tartozó halfajokból a gyermek horgászjeggyel rendelkező horgász
évente összesen hat darabot, havi 1 darabot, méretkorlátozás alá nem eső fajokból pedig
naponta összesen öt kilogrammot foghat ki. Ha a gyermek horgász a méretkorlátozással
nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel az öt kilogrammos korlátozást
túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett
halfajokra köteles arra a napra beszüntetni.
72. A tíz kilogramm feletti pontyot fogás után vissza kell helyezni, az nem számít bele az
éves mennyiségbe.
73. Csónakból horgászni lehetséges a vízen tartózkodás szabályait betartva.
74. Szabálytalanság esetén a területi jegyet és a fogási naplót az eljáró halőr köteles
bevonni!

VII. Záró rendelkezések

75. A BSHE, mint jogi személy az általa kezelt területeken esetlegesen bekövetkezett
balesetekért és károkért felelősséget nem vállal!
76. A BSHE (igazolvánnyal ellátott) hivatásos halászati őrei és a BSHE egyesületi
igazolvánnyal ellátott halőrei a vonatkozó jogszabályok alapján a BSHE működési területén
jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak,
csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére. Ellenőrzési szempontból a tározói
védterületen belül tartózkodó vendégek, látogatók is ellenőrizhető személynek minősülnek.
E halőröket közfeladatot ellátó személyként a 2012. CXX. tv-ben foglaltak alapján fokozott
jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!
77. A vízterületen ellenőrzésre jogosult még a Rendőrség, a Kormányhivatal halászati
felügyelője, a BSHE (egyesületi igazolvánnyal ellátott) halőre, valamint a MOHOSZ tárgyi
igazolvánnyal ellátott szövetségi ellenőre. A személy- és vagyonbiztonság érdekében a
BSHE együttműködik a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bácsbokodi
Határrendészeti Kirendeltségével, ill. a helyi körzeti megbízottal.
78. A horgász a szükséges horgászatra jogosító okmányok kiváltásával egyidejűleg elismeri
a vonatkozó szabályok ismeretét. E határozatban nem szabályozott egyéb kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv, a horgászatra és a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok és
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egyesületi szabályzatok, továbbá a MOHOSZ által kiadott, „A horgászat országos
szabályai” című tájékoztató előírásai és rendelkezései az irányadók.
79. Ezen szabályozás az elfogadás napjától számítva lép hatályba.

Bácsbokod, 2017. május 07.

Aladics László
elnök
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