BÉLAVÁRI NAGYBÁNYATÓ SPORTKLUB ÉS
HORGÁSZEGYESÜLET HORGÁSZRENDJE

Horgászni csak a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló (2013. évi CII. Tv.) törvényben,
a MOHOSZ Országos Horgászrendjében, a Bélavári Nagybányató Sportklub és
Horgászegyesület horgászrendjében meghatározottak szerint lehet.
Méretkorlátozások: általában a MOHOSZ által kiadott országos horgászrend alapján. Ettől
eltérően: csuka és süllő elvihető mérete 50 cm-től, 70 cm-ig terjed, mérési szabály az
orrcsúcstól a farok tőig, ponty elvihető 6 kg-ig; harcsa elvihető 25 kg-ig, amur 6kg-ig.
Mennyiségi korlátozások: naponta maximum 3 db méret- és súlykorlátozással védett hal
vihető el. Pontyból napi 2 db vihető el, a 2 db súlya nem lehet több 6 kg-nál. Pontyból
maximum heti 6 db vihető el. Ragadozóhalból hetente maximum 6 db vihető el. Az
idegenhonos (invazív) halfajokból ezüstkárász napi 5 kg, Amurból heti 6 kg vihető el
Ragadozó halra csak egy ágú horog használható, kivételt képez a harcsázás melynél az
egyágú horog alá köthető 3 ágú horog, illetve a pergetés, a gyárilag háromágú horoggal
szerelt műcsalik használhatóak. Élő döglött vagy darab csalihallal történő horgászat esetében
a mélyen nyelt horgot, nem szabad eltávolítani, a hal szája előtt a zsinórt vagy drótelőkét
haladéktalanul el kell vágni, és a méret alatti, illetve méret feletti halat a lehető legrövidebb
idő után vissza kell engedni.
A területi jegy érvényességi ideje alatt 70 db méretkorlátozással védett hal vihető el, ebből
ponty maximum 35 db lehet. Ifjúsági horgász (8-12 éves korig) 1 db készséggel, a szerelék
végén 1 db horoggal, érvényes területi jeggyel naponta 1 db nemes halat és 3 kg egyéb halat,
összesen 35 db méret- és súlykorlátozással védett halat foghat,ebből ponty 15 db lehet.
Gyermek horgász (8 év alatti) spiccbottal horgászhat napi 3 kg egyéb hal kifogásáig,
kizárólag szülő vagy gondviselő felügyelete mellett.
Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül! Ezen felüli
mennyiség megtartásához a horgász az adott évben +1 új területi engedély vásárlására
jogosult.
A normál területi jegy, vagy normál napijegy érvényességi ideje alatt pontyozni, vagy
amurozni csak általános horgászmódszerrel lehet.(bedobás, etetőkosaras vagy method
módszer, etetőrakétás etetés, úszózás, féderezés) Normál területi engedéllyel rendelkezők
behordásos horgászmódszert csak kiegészítő jegy megvásárlásával végezhetnek! Kivéve
harcsázás süllőzés.

A feketesügér a Bélavári bányatavak jellegzetessége, ezért meg fogás után kíméletesen vissza
kell engedni, nem vihető el.
Sátrazni, lakókocsival táborozni kempingezni a horgásztavak területén csak a kijelölt helyen
szabad. Ellenőrzési jogkörrel a horgászrend alján felsorolt személyek vannak felruházva.
Ellenőrzéskor a horgász köteles a horgászatra jogosító iratait átadni, köteles továbbá az
elvinni kívánt halakat megmutatni, a vízterületen közlekedő horgászt az ellenőrzéssel
felruházott személy megállíthatja és ellenőrizheti. 14 éven aluliak csak szülői felügyelettel
horgászhatnak, 18 éven aluliak csak szülői engedéllyel tartózkodhatnak a tavak területén.
A területre érvényes engedély megvásárlásával, a horgász a horgászrendben leírtakat elismeri
és azokat magára nézve kötelezően betartja. A horgászat közben bekövetkezett balesetekért a
horgász személy szerint felelős, és az üzemeltetővel, illetve tulajdonossal szemben semmiféle
kártérítési igénnyel nem léphet fel. A tó közepén kialakított úszó csérpad a csér pihenő,és
fészkelő helye minden külső beavatkozástól meg kell védeni, azt 30 m-es körzetben
megközelíteni tilos. A vízterületen mindennemű okozott kárért a horgász kártérítési
kötelezettséggel tartozik. Foglalt hely nincs, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik,
kivéve a nagytóban a számozott horgászhelyeket, ahol a helyek előzetesen lefoglalhatóak. Az
üzemeltető a vízterületen 6 db VIP. horgászhelyet jelöl ki, ezek a helyek kizárólag a főellenőr
előzetes engedélyezésével horgászhatóak.
Csónak csak a kijelölt csónakkikötőkben tartható érvényes csónakhasználati engedéllyel. Az
1-es, és 2-es, tóban a horgászhely megközelítése, csónakból való horgászat, a pergetés, etetés,
etetési hely megjelölése engedélyezett.
A tavakban csak dőlő bója használható, ha a horgász bármilyen más eszközt használ jelölésre,
azt az ellenőrzéssel megbízott személyek figyelmeztetés nélkül eltávolítják. A nagy tóban a
csónak használata az államhatárral párhuzamos parton lévő horgászhelyek megközelítésére, a
szerelék behúzására, etetésre, nagytestű hal megakasztásánál fárasztásra engedélyezett. A
nagytóban a csónakból való horgászat kizárólag pergetés módszerrel engedélyezett. Pergetni
csak egy db kézben tartott bottal, mű csalival szerelve lehet. A vízfelület sportcélú használata,
bármilyen építmény, stég építése, valamint a fürdés tilos. Tüzet rakni csak a kijelölt helyen
lehet, azon kívül tilos. Horgászni csak érvényes állami jeggyel és a vízterület haszonbérlője
által kibocsájtott területi engedéllyel és napijeggyel lehet, 2 db bottal, botonként maximum 3
horoggal. Tilalmi idők a mindenkori állami horgászjegy és fogási napló alapján. Mindenfajta
szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását
eredményezi! A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat ,
melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.
Nagyhalas és Bojlis horgászat:
A nagyhalas és bojlis horgászmódszer célja a nagytestű pontyok, amurok és harcsák
sportszerű kifogása, majd mérlegelés, fotózás után, azok legkíméletesebb módon való
visszaeresztése. Ezen alapelv alapján nagyhalas horgászjeggyel a Bélavári Bányatóból

halat elvinni, megtartani TILOS! A nagyhalas vagy bojlis horgászok részére a horgászat
csak a számozott helyeken, kizárólag nagyhalas-bojlis éves területi jegy vagy nagyhalasbojlis napijegy megvásárlásával engedélyezett. Csónak, etetőhajó, halradar, elektromos
motor használható. Pontymatrac, nagyméretű merítő szák és fertőtlenítő spray
használata kötelező, ezek megléte a horgászat feltétele. A számozott helyeken a szerelék
behúzhatóságának távolsága fel van tüntetve. http://www.belavari-banyatavak.hu/ A
felszerelés bejuttatása történhet bedobással, etetőhajóval vagy csónakos behordással. A
felszerelés bejuttatásának maximális távolsága a képzeletbeli felezővonalig, adottságtól
függően jobbra és balra maximum 50 méter. Horgászonként 2 db dőlő bója használható,
amelyet napnyugtától napkeltéig ki kell világítani! A behúzott felszerelések zsinórjait a
bot előtt le kell súlyozni, hogy a pergető és a behúzós technikával horgászók ne zavarják
egymást. Etetés és csalizás céljára csak kereskedelmi forgalomban kapható etetőanyag
használható. A kifogott halakból terítéket képezni tilos! A nagyhalas- bojlis éves, vagy
napijeggyel horgászó horgász a kifogott halat nem teheti sem haltartó szákba sem
pontyzsákba fotózás és mérlegelés után a halat haladéktalanul vissza kell engedni. A
horgász gondatlansága miatti halpusztulás esetén a vízterület halászatra jogosultja
kártérítési igénnyel él az elpusztult hal értékében.
15 kg feletti ponty vagy 50 kg feletti harcsa, vagy 20kg feletti amúr fogása esetén az
ellenőrzéssel megbízott személyt telefonon értesíteni kell. A fényképezést követően a
halat kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe, fényképet a kiérkező ellenőrnek le kell
adni. A nagyhalas- bojlis horgász köteles a horgászhelyet folyamatosan tisztán és
rendezetten tartani, távozáskor a keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni.
Az ellenőrzéssel megbízottak ellenőrzéskor névre szóló kitűzőt viselnek csak a kitűzőt viselő
személynek vagy rendőrnek adja át iratait.

Ellenőrzéssel megbízottak: Jandrók Gyula; Göbölös Sándor; Huszár Endre; Szakács József,
Zsohár Pál
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