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Dr. Lakatos Péter PhD        

HORGÁSZTATÁS 
NASH TRADE KFT-VEL együttműködésben 

 

HORGÁSZTATÁS-GURGYÓ FÉSZEK-BÉDA KARAPANCSA 

 

MISSZIÓ: 

Szeretünk horgászni! Szeretjük a halételeket! Szeretjük és óvjuk a természetet!  

Akik jelentkeznek a horgásztúráinkra olyan élményekben fognak részesülni, amelyben még soha!  

Ezt garantáljuk! A halfogás ősi egyszerű módjai mellett lehetőség van kipróbálni a legkorszerűbb 

eszközöket is de szigorúan a természet megóvása és védelme mellett.  

Tehát ez egy kicsit nomád, fenntartható és zöld horgászat, ami a fogási élmények mellett kulináris 

élvezeteket is nyújt a részvevőknek. 

 

Gurgyó Fészek általános szerződési és szolgáltatási feltételei. 

 

Gurgyó Fészek üzemeltetése Lakatos Péter egyéni vállalkozó által történik. GURGYÓ FÉSZEK HORGÁSZAT 

– Dr. Lakatos Péter (proflakatos.hu) ,  
Elérhetőségek: telefonszám: 0036309702865 email: peterlakatos@t-online.hu  adószám: 64404323-1-33, 

web: www.proflakatos.hu  

Gurgyó Fészek szolgáltatásainak a területi behatárolása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%E2%80%93Dr%C3%A1va_Nemzeti_Park#B%C3%A9da-Karapancsa  

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9da-Karapancsa  

 

JELENTKEZÉS: egyszerre egy időterminusra maximum 3 fő  
2022. AUGUSZTUS (google.com) 
 

 

Gurgyó Fészek horgászati szolgáltatás során az alábbi feltételeket kell elfogadni a jelentkező 

horgászoknak: 

 

1. ENGEDÉLYEK, CSALIK: Minden jelentkezőnek rendelkeznie kell érvényes horgász kártyával 

állami jeggyel területi és vagy napijeggyel arra a területre, ahol horgászni fog. Ez elsődlegesen 

Mohács dunai rész és holtágai Béda Karapancsa. A szükséges dokumentumok és csalik valamint 

etetőanyagok megvásárolhatók interneten, illetve Mohács horgászboltjaiban nyitvatartási időben.  

(https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=moh%C3%A1cs+horg%C3%A1szbolt ) 

 Lakatos Péter egyéni vállalkozó Gurgyó  Fészek szolgáltatás üzemeltetője és az általa megbízott 

túravezető Ignácz Mihály nem köteles fentiek ellenőrzésére. Azok meglétének a biztosítása a túrákra 

jelentkező horgászok kötelessége amennyiben nem rendelkeznek a szükséges dokumentumokkal úgy 

viselik annak törvényi következményeit. A horgászattal kapcsolatos törvények és a Duna-Dráva nemzeti 

park valamint Béda  Karapancsa vízeire vonatkozó előírások betartása minden jelentkező horgásznak 

kötelező. 

 

2. SZOLGÁLTATÁS TARTALMA: A horgászati túravezetés során az alábbi szolgáltatásokat 

nyújtjuk: az ígéretes horgász helyekre való elvezetés és a meghatározott időablakban való folyamatos 

ott tartózkodás és a horgászat támogatása a sikeresség érdekében. A sikeres horgászati módszerek 

megmutatása átadása a horgászat teljes ideje alatt. Van lehetőség felár ellenében előzetes egyeztetés 

alapján csónak használatára és kempingezésre vagy lakóautóval való érkezésre. A horgászat során a 

megfogott halak vissza engedését (Catch & Release) preferáljuk, azonban van lehetőség azok 

feldolgozására, elfogyasztására vagy lefagyasztására is. Ilyen jellegű igényeket a jelentkezés során 

előzetesen jelezni szükséges. Horgászati túra során lehetőleg a túravezetőt Misit a horgász(ok) saját 

járműben kell szállítsák. Ha erre nincs lehetőség ezt is jelezni kell, ez esetben plusz 10%/fő felár díj 

fizetendő. 

3. EGÉSZSÉGÜGY: mindenkinek magának kell gondoskodni arról, hogy a horgászat során a 

különböző éghajlati és környezeti hatások ellen védekezzen. A közelben 5 km-re található a Mohácsi 

kórház melynek telefonszáma 06 69/511-150. (https://www.mohacskorhaz.hu/#/kapcsolat ) Célszerű 
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olyan gyógyszereket és eszközöket magunknál tartani, amelyekkel adott esetben pl. rovarcsípés meg 

tudjuk védeni magunkat. 

4. ÚTVISZONYOK ÉS TEREPVISZONYOK: azt ésszerű figyelembe venni, hogy akár bonyolult 

terepviszonyok jelentkezhetnek sár, kőhalom, csúszós kátyús viszonyok, tehát olyan járművel 

érkezzünk, amely ezeket le tudja küzdeni. Rendelkezünk pótkerékkel és olyan biztosítással, amely 

kezeli a váratlan helyzeteket. 

5. ÖLTÖZET: fontos a jó ruházat lábbeli és felszerelés megválasztása mert mind a nagy meleg mind 

a sáros csúszós part viszonyok, a rovarok különösen darázs, lódarázs, bögöly és szúnyog a Nemzeti 

Park területén nagy mennyiségben előfordul. 

6. KÜLFÖLDIEK: nem magyar illetékességű állampolgárok intézzék önállóan, hogy legyen 

érvényes engedélyük a területre. Amennyiben szükséges ehhez a segítséget természetesen megadjuk 

melynek külön díjazása van. 

7. SZÁLLÁS: Van lehetőség Kölkeden kedvezményes szállásra.  

8. ELLÁTÁS: A horgászok kapnak naponta egy hideg csomagot (helyi Busó kolbász vagy Stifolder, 

pékárú, szelet csoki, egy db paprika és gyümölcs, víz).  

9. NASH-TRADE CSOMAG- NASH-TRADE ajándék csomagot ajánl fel minden horgásznak 

10. FIZETÉS MÓDJA: EUR-ban vagy forintban a számla kiállítás napján érvényes MNB 

középárfolyamon 

 

11. MEGHIÚSULÁS: A horgászatra jelentkezők abban az esetben kapják vissza a befizetett összeget ha 

Gurgyó Fészek üzemeltetője hibájából marad el a horgászat. Minden egyéb más esetben A befizetett 

díjat saját hibából való lemondás esetén nem áll módunkban visszafizetni, azt a következő hasonló 

vagy másik túrára jóváírjuk 

12. GASZTRONÓMIA: A több napos horgászatra jelentkezés esetén van lehetőség Gurgyó Fészek 

tanyán bográcsolásra megfogott zsákmányból, ezt szintén előzetes jelezni szükséges. 

  GURGYÓ FÉSZEK HALVACSORA I: SAJÁT ZSÁKMÁNYBÓL-5 EUR VAGY 1800 FT/FŐ 

 GURGYÓ FÉSZEK HALVACSORA II: HELYI ÍZEK 10 EUR VAGY 3600 FT/FŐ  

13. KÍSÉRŐK: A horgászati túra során kísérők nem lehetnek jelen.  

14. TÉRERŐ: NEM MINDIG VAN! 

15. JOGDÍJ: A fogott halakról készült fotókat, videókat és írásokat az üzemeltető marketing és PR 

célokra korlátozás nélkül felhasználhatja! 

 

REGISZTRÁCIÓ-2022 AUGUSZTUS 

Early fish kedvezmény 15% (60 nappal a túra megkezdése előtt) 

 

1.HORGÁSZAT MISIVEL SZOMBAT 05.00- 21.00-IG 100 EUR/FŐ, 170 EUR/ 2 FŐ, 250 EUR/3 FŐ 

2.HORGÁSZAT MISIVEL VASÁRNAP 05.00- 21.00-IG 130 EUR/FŐ, 200 EUR/ 2 FŐ, 300 EUR/3 FŐ 

3.HORGÁSZAT MISIVEL SZOMBAT 05.00- VASÁRNAP 21.00-IG 200 EUR/FŐ, 340 EUR/ 2 FŐ, 400 

EUR/3 FŐ 

4.HORGÁSZAT MISIVEL HÉTKÖZNAP 05.00- 21.00-IG 80 EUR/FŐ, 150 EUR/ 2 FŐ, 220 EUR/3 FŐ 

5 HORGÁSZAT MISIVEL HÉTKÖZNAP ÉJSZAKA 19.00- 06.00-IG 150 EUR/FŐ, 200 EUR/ 2 FŐ, 300 

EUR/3 FŐ 

 

Személyi adatok  

Név:  

VÁLASZTOTT DÁTUM  

E-mail:  

Telefonszám:  
 

Költségviselő 

Megnevezése:  

Számlázási cím, adószám:  

Számla postázási címe:  

Elektronikus számla                                 IGEN                            NEM 
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A regisztrációt akkor tekintjük elfogadottnak, ha a túra részvételi díja a túra megkezdése előtt 15 nappal beérkezik az 

alábbi számlaszámra a KIÁLLÍTOTT SZÁMLA ALAPJÁN: 

Lakatos Péter - 10300002-20800204-00003285 (HUF) 
Lakatos Péter-11775427-46923886 (EUR) 

A közleményben kérjük feltüntetni: GURGYÓ FÉSZEK NÉV DÁTUM 
 

A befizetett díjat saját hibából való lemondás esetén nem áll módunkban visszafizetni, azt a következő hasonló vagy  másik túrára 
jóváírjuk 

          

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek tájékoztatást kapjanak az őket érintő adatkezelésről. A tájékoztatási 

kötelezettségről az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek az adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 

13. cikke, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Info tv.) 20.§-a rendelkezik. 

 Lakatos Péter e.v. (Gurgyó Fészek üzemeltető) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak 

védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A 

személyes adatokat bizalmasan kezeli, ennek érdekében megtesz minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudja az 

adatok biztonságát. 

Az adatkezeléshez kapcsolódó hatályos jogszabályok: 

• EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

Adatkezelő legfontosabb adatai: 

• Neve: Gurgyó Fészek 

• Vállalkozó neve: Lakatos Péter kisadózó 

• Székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa köz 3/2 2. em. 6. 

• Nyilvántartási szám: 9276838 

• Adószáma: 64404323-1-33 

• Telefon: +36 30 9702865 

• E-mail: peterlakatos@t-online.hu 

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat Lakatos Péter e.v.  szigorúan bizalmasan kezeli, és gondoskodik 

arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. Személyes hozzájárulás útján, Ön az alábbi adatokat 

adja meg nekünk: 

Online jelentkezés a túráinkra: a kezelt adatok köre: Választott túra, Személyes adatok: Név, E-mail cím, 

Telefonszám, Mobilszám, Értesítési cím, Adószám, Költségviselő 

http://www.proflakatos.hu/
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Adatkezelés célja: 

Lakatos Péter e.v. túráira való jelentkezés és kapcsolatfelvétel céljából. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása 

Az adattárolás módja: elektronikusan 

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

e-mail útján a peterlakatos@t-online.hu  címen, továbbá postai úton Lakatos Péter, 2000 Szentendre, Rózsa köz 3/2 2. 

em. 6. címen. 

Kérésére Lakatos Péter e.v. minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, 

ismerteti az adatkezelés célját és jogalapját, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy 

törlését. Az adatkezelést Lakatos Péter e.v. csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezheti, valamint az ügyfél 

hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek annak személyes 

adatait! 

Adatbiztonság  

Lakatos Péter e.v. garantálja, hogy a jelentkezők személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar 

jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli. 

Lakatos Péter e.v.  nagy figyelmet fordít a túrákre jelentkezők személyes adatainak védelmére. Amennyiben 

Ön személyes adatokat ad meg (Pl: Online Jelentkezés), abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat Lakatos 

Péter e.v.  a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa, felhasználja, kezelje, illetve e-mailben 

levelezzen Önnel! A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően személyes adatnak minősül bármely meghatározott 

(azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés.  

Adatkezelés időtartama: A túrát követő 1. év, illetve, ha hatóság másképp rendeli el. 

Adatbiztonsági irányelveink röviden:  

- személyes adatokat kizárólag a túra jelentkezéssel kapcsolatos levelezéshez, illetve a számla 

kiállításához tartunk nyilván, 

- nem kezelünk közérdekű adatokat, 

- nem tartunk nyilván bűnügyi személyes adatokat, 

- nem tartunk nyilván különleges adatokat, 

- nem végzünk adatfeldolgoztatást,  

- nem kapcsolunk össze nyilvántartásokat, 

- kizárólag hozzájárulás alapján levelezünk a tanfolyamon részvevőkkel, 

- nem hozzuk nyilvánosságra személyes adatokat, 

- Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával 

végezzük! 

- A rendszerből való törlésre lehetőséget biztosítunk! 

Amennyiben olyan kérdése lenne, amelyre ezen Adatvédelemi Tájékoztatóban nem kap választ, kérjük, keressen 

bennünket elérhetőségeinken!  

Budapest, 2022-02-07        

          Lakatos Péter e.v. sk 
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