
Jegyzőkönyv 

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendkívüli elnökségi ülésén 2012. október 17.-én, 
a Bernáth Bt. hivatalos helyiségében Miskolcon. 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

Napirendi pontok: 
1./ Bálvány, Petőfi kilátó. 
2./ Egyebek. 
 
Makár Richárd: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a részleteket a meghívóban közölt első 
napirendi ponttal kapcsolatban, amely a Bálványon lévő Petőfi kilátót érinti. Elmondta, hogy két hete 
a Heves Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóságtól kereste meg telefonon egy jogász, aki igazgatója 
nevében találkozót kért a nagyvisnyói Petőfi kilátó ügyében. Ezen a találkozón Bernáth Marietta és 
Balkányi Ferenc vett részt vele együtt. A megbeszélésen jelen volt a Heves megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, gazdasági igazgató-helyettese, jogtanácsosa, valamint a 
Vodafone Zrt. megbízott képviselője.  
A Katasztrófavédelem tájékoztatta Szövetségünket, hogy tudomásukra jutott, a Szövetség és a 
Vodafone Zrt. 2002-ben megállapodást kötött a kilátó használatáról. Álláspontjuk szerint a Szövetség 
ezt jogellenesen tette, tekintettel arra, hogy az ingatlan tulajdoni lapján a Szövetség nem szerepel 
tulajdonosként, illetve az építmény ilyen jellegű hasznosítására a terület kezelőjeként nem adták 
hozzájárulásukat. A Heves Megyei KI igazgatója felelősségre vonta Szövetségünket, hogy ezt milyen 
jogalap alapján tettük és milyen okirattal tudjuk bizonyítani az építményre vonatkozó 
tulajdonjogunkat? Az igazgató Úr szóban felszólította Szövetségünket, hogy a bérleti szerződést 
azonnali hatállyal szüntessük meg. 
Szövetségünk képviseletében elmondtuk a kilátó 1948-ban történt építésének körülményeit, az 1999. 
évi felújításunkat, majd az azt követő tulajdonjog bejegyzésre irányuló ügyintézési folyamatot. A 
Vodafone 2002-ben építési engedélyt kapott antennaszerkezetének kilátón történő elhelyezésére, bár 
az akkori tulajdoni lapon sem szerepel az építmény annak ellenére, hogy az engedélyre vonatkozó 
engedélyező határozatban erre történő utalás található. 
A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői a megbeszélést követő 2-3 napon belül 
emlékeztető megküldését ígérték, melyet a mai napig sajnos nem kaptunk meg. 
Az ügy bonyolult jogi helyzetére tekintettel ügyvédi közreműködést kell kérnünk az emlékeztető 
kézhezvételét követően, mely alapján elnökségünk az ügy folytatásában döntést hozhat. Mindezekre 
tekintettel a napirendi pont további hivatalos tárgyalásának elnapolását javaslom. 
Az egyebek napirendi ponttal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Népek Tavasza 
teljesítménytúra 10 km-es útvonalának módosítását javaslom, hogy a Bükki Nemzeti Park és a Natura 
2000 területet ne érintse. Erre vonatkozóan Balkányi Ferenccel egyeztettük az új útvonalat, melyet az 
engedélykérelmünkben megadunk. 
Ha nincs egyéb észrevétel, akkor a mai elnökségi ülést hivatalosan bezárom. 

 

k.m.f. 
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