
Kedves Horgásztársak! 

Ki ne szeretne horgászni itt…..????? 

 

Ismét bővül az egyesületi tagok által elérhető szolgáltatások köre. 

Exkluziv  –  GENTLEMAN AGREEMENT – megállapodásunk alapján a Halásztelki Sporthorgász 
Egyesület tagjai a szabad helyek függvényében térítés ellenében használhatják a HVDSZ Pákozdi 
Horgásztanyáját! 

 

A képen a horgásztanya elhelyezkedése látható! (fehérrel körberajzolva) 

A horgásztanya napidíja  10.000 Ft/ éjszaka,  +áramfogyasztás melyet az óraleolvasással számolnak 
ki, kilowattonként 70 Ft díjjal. Fűtése is megoldott elektromos rendszerrel, de azért itt számolni kell 
jelentős áramfogyasztással. Ágyneműt vagy hálózsákot vinni kell. A tanyát távozáskor ki kell 
takarítani, hogy a következő vendégek is használni tudják. 

A tanyán, az emeleten 5 fekvőhely található, de vendégágyat lehet vinni, vagy még nagyobb társaság 
esetén még sátorozni is lehet.  Az 5. személy fölött +1000 Ft díj fizetendő személyenként. 



A tanya alsó szintjén konyha és nappali található. Elektromos áram van, a vizet kútból nyerik, hidrofor 
segítségével.  A víz alkalmas fürdésre és mosogatásra, tehát tiszta, de IVÓVÍZNEK nincs bevizsgálva 
ezért ezt ne fogyasszuk, igyunk inkább SÖRT! 

A tanya a Velencei-tó északi partján Halásztelektől 55 km-re helyezkedi el, a Szúnyog sziget nevű 
területen. Közevetlen szomszédságában csak a nagy hírű Halászcsárda áll, valamint a közelben van a 
pákozdi hajóállomás, más turista és civilizácós hatás (bolt sincs :-DDD) nem éri a tanya környezetét, 
tehát a halak és a horgászok is zavartalanul élhetik életüket. 

A tanya mögött kiépített faburkolatos horgászhely található, ahol akár csobbanhat is egyet a megfárad 
horgász. 

 

A tanya bérlésénél legalább 1 fő halásztelki horgászegyesületi tagnak kell lenni, 
jelszó: „Halásztelki Sporthorgász Egysület tagja vagyok”…  + állami jegy a fejbélyegzővel vagy tagsági 
viszony igazolásával. 

A foglalásokat érdemes időben megtenni, mert a hely az előzetes foglalások függvényében szabad! 

 

Időpont és a részletek tisztázása érdekében hívjátok 

Csősz József gondnokot, Tel.: +36 30 931 3703, 
és remélem minden kérdésetekre választ kaptok! 

 

üdvözlettel: 

Halmai Csaba elnök 

 

Néhány kép a horgásztanyáról a következő oldalakon! 





 

 



 

 

 



 

Pákozdi-horágsztanya panoráma képek (kattints a linkre és meglátod a lényeget!) 

https://www.google.com/maps/@47.2106895,18.5772189,3a,75y,26.32h,47.8t/data=!3m8!1e1!3m6
!1sAF1QipMEueXB76wyNcZ35QPbuBD18Bb9rTRVsDePMAn7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleu
sercontent.com%2Fp%2FAF1QipMEueXB76wyNcZ35QPbuBD18Bb9rTRVsDePMAn7%3Dw203-h100-
k-no-pi0-ya340-ro-0-fo100!7i8192!8i4096 

 

https://www.google.com/maps/@47.2070885,18.5812798,3a,75y,334.2h,53.55t/data=!3m8!1e1!3m
6!1sAF1QipP6DwpLOw7WH76eRVfKusBulTndAcujzMjuKsDC!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleu
sercontent.com%2Fp%2FAF1QipP6DwpLOw7WH76eRVfKusBulTndAcujzMjuKsDC%3Dw203-h100-k-
no-pi0-ya280-ro-0-fo100!7i8192!8i4096 

 

https://www.google.com/maps/@47.2099762,18.5795231,3a,75y,111.99h,72.68t/data=!3m8!1e1!3
m6!1sAF1QipOOzu_ilZAoHu1GsF47Ng84wwRNJEW0HTwuYNJC!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googl
eusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOOzu_ilZAoHu1GsF47Ng84wwRNJEW0HTwuYNJC%3Dw203-h100-
k-no-pi-10-ya100-ro-0-fo100!7i8192!8i4096 
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