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A projekt lényege

 A tó az ország szívében, Budapest belvárosától autóval mindössze 30 perc-
re fekszik. Megközelíthetősége nemcsak autóval, hanem vonattal, autóbusz-
szal, és a szomszédos, kisgépek fogadására alkalmas reptér miatt repülővel 
is könnyen lehetséges.

Szinte közvetlenül elérhető minden közlekedési eszközzel. A Budapestről ki-
induló sugaras szerkezetű autópálya és vasúthálózat kedvező a terület au-
tóval és tömegközlekedéssel való megközelítése szempontjából. A  terület a 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől délkeleti irányba, mindössze 31 km-re 
fekszik. Az ingatlan közvetlen közelében található a Kiskunlacháza Airport, 
Magyarország legkorszerűbb kisgépes repülőtere. A Duna közelsége a hajó-
val való megközelítést is lehetővé teszi.

A bányató Kiskunlacháza külterületén fekszik. Kiskunlacháza a környék leg-
nagyobb településének számít, legfőképp természeti- turisztikai értékeiről is-
mert. A Duna-ág mellett nagy kiterjedésű, kulturált üdülőterület alakult ki. A 
külterületi településrész (Bankháza) mellett kezdődik a Kiskunsági Nemzeti 
Park (Apajpuszta). Kiskunlacháza a kiskunsági autós- és kerékpáros túrák ki-
indulópontja, sokoldalú kulturális-, vízisport- és wellnessprogramok bázishe-
lye lehet. Gazdag választékú üzletei, kulturált vendéglátóhelyei megfelelnek 
a különböző fogyasztói igényeknek.

A bányató közvetlenül a Bugyit Kiskunlacházával összekötő út mellett fek-
szik. Az ingatlanok teljes területe 82 hektár 5549 m2. Az elektromos háló-
zat kiépített. A terület 93 százaléka vízfelszín, 7 százaléka part, illetve beépí-
tésre szánt terület.

Az ajánlatban szereplő bányató közelében olyan természeti kincsek találha-
tóak, mint a Kiskunsági Nemzeti Park, az Ócsai Tájvédelmi Körzet, vagy a 
Ráckevei Duna. Ezen területek páratlan növény- és állatvilága kiváló kirán-
duló és túrázó hellyé teszik a környéket. Az ingatlanok környezetében szá-
mos bányató található, melyek egy részén jelenleg is folyik a kitermelés, 
más részük horgásztóként, fürdőhelyként, vízi sportolásra alkalmas terület-
ként működik.

Kedvező tulajdonságai miatt több fejlesztési alternatívát is kínál. Lehe-
tőségként kínálkozik Magyarország legújabb vízi élményparkjának ki-
építése, de akár horgásztó, vagy az Ön kikapcsolódását szolgáló privát 
tó kialakítása is.

A kiskunlacházi bányató által kínált 
előnyök

•	 A főváros közelsége a vidék nyugalmával.

•	 Kiváló infrastruktúra.

•	 Számtalan fejlesztési lehetőség.

•	 Kb. 76 ha vízfelület.

A projekt vételára 

A projektet belföldi magán- és jogi személy, illetve külföldi magán-, és 
jogi személy is megvásárolhatja.  
A projekt vételára 700 000 EUR + ÁFA.

Jelen ajánlatunkban egy kiváló paraméterekkel rendelkező bányatavat kínálunk megvételre - Magyarország fővárosának, Bu-
dapestnek a belvárosától mindössze 30 percre. Az ingatlanegyüttes számos fejlesztési alternatívát kínál. Akár az ország legna-
gyobb vízi élményparadicsoma is kialakítható a 82 hektárt is meghaladó összterületű, gyönyörű természeti környezetben fekvő 
ingatlanegyüttesen.
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Fejlesztési lehetőségek

Magyarország legkorszerűbb, a környék 
legnagyobb vízi élményparkjának kialakítása 

 
A terület kiváló megközelíthetősége, a vízfelszín nagysága, a főváros kö-
zelsége és a természeti környezet mind nagyszerű lehetőséget biztosít egy 
modern, népszerű vízi paradicsom kialakítására. A terület 25 km-es kör-
zetében találhatóak ugyan szabadidős tevékenység céljából kiépített köz-
pontok, azonban ezek egy-egy lehetőségre specializálódtak: vízisí, csúsz-
dapark, jet-ski.

Az ajánlatban szereplő bányató ezektől sokkal nagyobb felületű, így alkal-
mas lehet arra, hogy a környék legnagyobb, legtöbb szórakozási lehetősé-
get biztosító vízi élményparkja legyen („Water Paradise Kiskunlacháza”), 
ahol mindezek egy helyen találhatóak meg, így a család vagy a baráti tár-
saság minden tagja megtalálja a megfelelő lehetőséget! A környék termé-
szetvédelmi területei túraútvonalakkal szolgálnak a túrázás kedvelőinek, 
tovább színesítve ezzel a szolgáltatási palettát.

 
Privát birtok kialakítása

 
Az ajánlatban szereplő tó Kiskunlacháza belterületétől mindössze 3 percre 
fekszik, a főváros is 30 perc alatt elérhető. Emellett a gyönyörű természeti 
környezet és a tó nyugalma a valódi kikapcsolódás örömét nyújtja Önnek.

A vízi sportok szerelmese? Saját taván bármikor hódolhat szenvedélyé-
nek! Akár nagy családi összejövetelek, baráti találkozók helyszíne, akár 
a nagyváros zajától mentes, csendes kikapcsolódást nyújtó otthon vá-
lik a birtokból, mindig büszkeséggel töltheti el Önt!

Horgásztó kialakítása
 
Tulajdonosként lehetősége van arra, hogy a horgászok paradicsomát 
alakítsa ki ezen a tavon. A kiváló megközelíthetőség és a nagy tófelület 
vonzóvá teheti nem csak a környékbeli, hanem akár a fővárosban élő 
horgászok számára is ezt a helyet!

 
A TISZACASH ZRt.

A TISZACASH Zrt. a termőföld közvetítés és a kapcsolódó szolgálta-
tások területén Magyarország piacvezető vállalata. Amennyiben Ön 
igényt tart rá, az adásvétel teljes körű ügyintézésén túl, menedzsment-
díj ellenében a Tiszacash a befektetés/projekt további menedzsment-
jét is vállalja. 

Amennyiben a tájékoztató felkeltette a figyelmét, kérem, forduljon bi-
zalommal munkatársainkhoz! Ők további alapos szakmai tájékoztatást 
tudnak nyújtani Önnek a befektetés menetéről és részleteiről, bármilyen 
felmerült kérdésre szívesen válaszolnak!

TISZACASH ZRT. 
H-3525 Miskolc, Széchenyi utca 7.

Tel.: +36 20 346 0504 
info@tiszacash.hu
www.tiszacash.eu


