
 Rendkívüli Elnökségi Ülés 

2012. november 27. 

 

Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 

Napirendi pontok: 

1) Bálvány, Petőfi kilátó. 
2) Egyebek. 

 

Makár Richárd elnök köszönti a megjelenteket és ismerteti a napirendi pontokat.  
Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat. 
 

1. napirendi pont 
 

Makár R.: tájékoztatja az elnökség tagjait és a meghívottakat, hogy az október 17-i 
ülés után ügyvédi állásfoglalást kértünk a Petőfi kilátó ügyében, melyre megérkezett 
a válasz (mellékelve). Ez e-mailen továbbításra került az elnökségi tagoknak. Az 
ügyvéd (Kaiserné Dr. Temesi Rita) állásfoglalásában három lehetséges módját 
ismerteti az ügy rendezésének: 

1. átruházással szerződés révén,  
2. ráépítéssel, 
3. elbirtoklással. 

Ez csak a felépítményre vonatkozik, a földre csak földhasználati jogot kérhetünk a 
Nemzeti Földalapkezelőtől.   

Döntenünk kell, hogy milyen úton folytatjuk tovább, mert a Katasztrófavédelem felé 
december 09-ig választ kell küldenünk. 

Gyurák J.: ezek szerint a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vitatja a 
tulajdonjogunkat? 

Bernáth M.: igen, ezért kéri, hogy dokumentumokkal igazoljuk tulajdonosi 
jogosultságunkat. 

Gyurák J.: meg kell próbálni a Katasztrófavédelemmel megegyezni.  

Szemán L.: szerintem bízzunk meg egy ügyvédet, aki tárgyal velük helyettünk.  

Solczi Á.: ilyen esetekben – a konfliktusok megoldásában – nyújtanak segítséget a 
mediátorok. A következő tárgyaláson egy mediátor segítségét is lehetne kérni. 

Demeter L.: itt az ügyvédi elv nem érvényesülhet, a per nem jó megoldás. Szerintem 
az elbirtoklás ténye áll fenn, több mint 15 éve karbantartjuk, felújításáról mi 
gondoskodunk. Elődeink felépítették, nekünk harcolni kell, hogy a miénk is maradjon. 
Meg kell egyeznünk a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, kompromisszum kell. 
Szerintem a Szövetség vezetői menjenek el tárgyalni. Ellenzem a jogi utat, pert.  

Szemán L.: Szerintem is kompromisszumos megoldásra kell törekedjünk. Szerintem 
Elnök úr, Titkár asszony és egy ügyvéd menjen el tárgyalni a Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz. 
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Bernáth M.: Jómagam részt vettem már egy megbeszélésen Egerben. A partner 
hangvétele, stílusa alapján nem kívánok vele a továbbiakban egy asztalhoz ülni, 
hogy tárgyalásokat folytassak az ügyben. Ügyvédi támogatást kérek és levelezés 
útján való megoldást, vagy ügyvéd meghatalmazását személyes eljáráshoz. 

Sum A.:. Az ügyvédek célja, hogy perre vigyék az ügyet, szerintem a tárgyalásra 
csak mi menjünk ügyvéd nélkül. 

Makár R.: azt kellene eldöntenünk, hogy peres úton, vagy megegyezésre törekedve 
folytassuk beszélgetésünket. 

Szavazzunk arról, hogy a tulajdonjog megszerzését ráépítés (peres út) lehetőségével 
kívánjuk-e elérni. 

Szavazás eredménye: 8 fő nem fogadja el. 

Szavazzunk arról, hogy a tulajdonjog megszerzését elbirtoklás (peres út) 
lehetőségével kívánjuk-e elérni. 

Szavazás eredménye: 8 fő nem fogadja el. 

Szavazzunk arról, hogy a tulajdonjog megszerzését megegyezéses tárgyalásra 
törekedve kívánjuk-e elérni. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

Bernáth M.: mivel a Vodafone Zrt.-vel még le nem járt bérleti szerződésünk van, 
velük is tisztáznunk kell a soron következő időszak bérleti díjának fizetését.  

Szemán L.: arra azért figyeljünk a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal történő 
tárgyalás során, hogy kikössük a kilátó továbbra is kilátóként üzemeljen. Nekünk a 
turisták érdekeit kell képviselni.  

Szemán L.: ha perelnénk, a magyar állammal állnánk szemben a bíróságon, mert a 
föld az övé, de a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kezelője. 

Sütő M.: Javaslatom az, hogy meg kell bízni egy földmérő társaságot, hogy 
készítsék el az építményi vázrajzot és indítsák el az ügyintézési folyamatot. Aztán a 
Földalapkezelőnél két lehetőség van, elfogadja, vagy elutasítja a kérelmet. 

Sum A.: javaslom, hogy indítsuk meg a földmérési eljárást és ezt írjuk meg a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. 

Szemán L.: a tárgyalásnak két sarokpontja legyen, garanciát kérünk arra, hogy a 
kilátó továbbra is kilátó legyen, és ne kelljen 5 év bérleti díjat visszafizetnünk, hiszen 
gondoskodtunk a kilátó szerkezetének karbantartásáról. 

Makár R.: a megbeszélések után esetlegesen a Vodafone Zrt. szerződését 
módosítanunk kell. 

Bernáth M.: A kilátót Szövetségünk 1991-es megalakulása óta tulajdonunknak 
tekintettük és tekintjük ma is. Folyamatosan javítjuk, karbantartjuk, 1999-ben és 
2002-ben nagy felújításra került rajta sor és az utóbbi években is folyamatosan 
gondoskodtunk állagmegóvásáról (padozatcsere az első kilátószinten, lépcsőforduló 
javítása, korlát és kilátószintek faszerkezeti felületeinek festése, stb.)  

Garadnay S.: sok túratársunk részt vett a javítási, felújítási munkákban, a bíróságon 
is tanúsítanák. Ez a kilátó a miénk volt, és ma is a miénk. Erkölcsileg sem 
hagyhatjuk, hogy más kezébe kerüljön.  
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Makár R.: ha nincs több hozzászólás szavazzunk arról, hogy elindítsuk-e a Meridián 
2001. Kft. földmérő társasággal a felmérést és a vázrajzkészítést?  

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

Szavazzunk arról, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak XII.09-ig eljuttatandó 
válaszlevelünk elkészítésével Kaiserné Dr. Temesi Rita ügyvédet bízzuk-e meg? 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

34./2012. sz. Határozat 

A 2012. november 27-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadta, hogy a Petőfi kilátó földmérési munkáit megbízásunk alapján a Meridián 
2001 Kft. elvégezze, valamint Kaiserné Dr. Temesi Rita ügyvéd a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére küldendő válaszlevelünket elkészítse. 

 

2. napirendi pont 

Makár R.: a 2013. évi Népek Tavasza teljesítménytúra nevezési díjaira az alábbi 
javaslataink vannak: 

10 km      700.- Ft/fő 

15 km      700.- Ft/fő 

30 km      900.- Ft/fő 

10 km + 30 km(csak futva teljesíthető) 1.300.- Ft/fő 

Lesz előnevezési lehetőség, mely 100 Ft kedvezménnyel bír. Továbbra is megmarad 
a megszokott igazolványok alapján (MTSZ, MSTSZ igazolvány, Magyar Turista 
Kártya) adható kedvezmény, melynek mértéke 100.- Ft. A kedvezmények nem 
összevonhatóak.  A célban mindenki kap kitűzőt és emléklapot. A futók most pólót 
nem kapnak. 

Bernáth M.: nem tudom, hogy van-e értelme a 10 + 30 km-es távot indítani. Évről 
évre átlagosan 28 – 30 természetjáró jelentkezik a 42 km-es futótávra. 

Garadnay S.: ezt oldják meg, akik futni akarnak. Nevezzenek mind a két távon. 

Zárdai I.: szerintem a futóknak továbbra is biztosítsunk indulást. A 10 km-es táv után 
kapjanak csokit, ásványvizet és úgy induljanak a következő 30 km-es távra. 
Javaslom, hogy a 10 és 15 km-es távon a nevezési díj 600.- Ft legyen. 

Makár R.: szavazzunk arról, hogy a 10 km-es és 15 km-es távon a nevezési díj 600.- 
Ft/fő legyen-e. 

Szavazás eredménye: igen 3 fő, nem 5 fő, tartózkodik: -. 

Szavazzunk arról, hogy a 10 km-es és 15 km-es távon az elnökség javaslata szerinti 
700.- Ft/fő nevezési díj legyen. 

Szavazás eredménye: igen 5 fő, nem 3 fő, tartózkodik: -. 

Szavazzunk arról, hogy a 30 km-es távon a nevezési díj 900.- Ft/fő legyen. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

Szavazzunk arról, hogy a 10 + 30 km-es távon a nevezési díj 1.300.- Ft/fő. 
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Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

Szavazzunk arról, hogy a kedvezmény mértéke 100 Ft/fő, mely minden előnevezés 
esetén, vagy helyszíni nevezéskor érvényes MTSZ,MSTSZ,Magyar Turista Kártya 
felmutatásakor jár, valamint az egyes kedvezmények nem összevonhatóak. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

Megállapítom, hogy a 2013. évi Népek Tavasza teljesítménytúrán a nevezési díj 5 
igen és 3 nem szavazattal a 10 km és 15 km-es távon 700.- Ft/fő, egyhangú 
szavazással a 30 km-es távon 900.- Ft/fő, egyhangú szavazással a 10 + 30 km-es 
távon 1.300.- Ft/fő.  A kedvezmény 100.- Ft/fő, mely minden előnevezés esetén jár, 
vagy helyszíni nevezéskor az érvényes MTSZ,MSTSZ,Magyar Turista Kártya 
felmutatásakor adjuk. Az egyes kedvezmények nem összevonhatóak. 

 

35./2012. sz. Határozat 

A 2012. november 27-i elnökségi ülés határozata alapján a 2013. évi Népek Tavasza 
teljesítménytúra nevezési díjai 10 és 15 km-es távokon 700 Ft/fő; 30 km-es távon 
900 Ft/fő; 10+30 km-es terepfutó távon 1.300 Ft/fő. A kedvezmény 100.- Ft/fő, mely 
minden előnevezés esetén jár, vagy helyszíni nevezéskor az érvényes 
MTSZ,MSTSZ,Magyar Turista Kártya felmutatásakor adjuk. Az egyes kedvezmények 
nem összevonhatóak. 

kmf. 

 

---------------------------------------   --------------------------------------- 
 Jegyzőkönyvvezető            Elnök 


