
Mátraderecske, 
az önellátó falu
19. oldal

Kísérlet a multik 
megkerülésére 16Tudatosodó 

magyar vásárlók 10 Kátyús utakon 
az unióba 14 Nemzetegyesítő 

hidak az Ipolyon 20

Magyar önkorMányzati

Tükör 18. évfolyam
2012. június

A DÖNTÉSHOZÓK LAPJA



Az e-közmű rendszerrel az állam a közműszolgáltatók, tervezők, beruházók, kivitelezők 
munkáját kívánja megkönnyíteni, egyszerűsíteni a közmű-egyeztetési folyamatot és 
csökkenteni a közművezetékek elvágásából adódó károkat. A DV INFO Informatika Kft. a lehető 
legkisebb költségekkel olyan digitális nyilvántartást hozott létre, amely biztosítja a naprakész 
karbantartást, a folyamatos elérést és adatszolgáltatást.

Ha ÖN is szeretne megfelelni az e-közmű-rendelet 
előírásainak, akkor most kedvezményesen van rá 
lehetősége. A 2012. szeptember 30-ig beérkező 
megrendelésekre 20%-os kedvezményt adunk. 

KÉRJE ÁRAJÁNLATUNKAT!
DV Info Informatikai Kft. 
4025 Debrecen, Piac utca 77.
Tel/fax: (+36 52) 509 429
Guba Pál , Tel.: (+36 30) 6762 219,
e-mail: guba@dvinfo.hu

E-közmű létrehozása mindenhol

http://map.dvinfo.hu/terinformatika/
html/projects/debrecen/main.php
Felhasználói név: dvinfo Jelszó: erda

Költségcsökkentés

Vízmegtakarítás

Biológiai
szennyvíztisztítás 
közműpótló
berendezésként is

Vízvisszaforgatás,
csapadékvíz-
hasznosítás

Klaro� x®  4-50 
lakosegyenértékig (LE) (csa-
ládi házak, panziók, turisztikai létesít-
mények, intézmények)
Klarocom®  50-1500 LE (közintézmények, lakókö-
zösségek, kistelepülések) szennyvíztisztítási rendszere 
kommunális szennyvíz kezelésére.
A tisztított szennyvíz már az alap tisztítási osztálytól is öntö-
zésre, szikkasztásra alkalmassá válik, magasabb fokú tisztítás 
esetén pedig akár WC-öblítésre, vagy technológiai vízként új-
rahasznosítható, továbbá felszíni vízbe vezethető. A minősé-
get 18 000 működő berendezés szavatolja Európa-szerte.

AQUALOOP A 2012. évi IFAT ENTSORGA Környezetipari Kiállításon 
bemutatott innováció. Membrántechnológiás vízvisszaforgató 
rendszer, akár 80%-os vízmegtakarítást is eredményezhet. A modu-
lárisan építhető membránszűrők egységenként napi 28 köbméter 
szürkevizet képesek megtisztítani, ami újra felhasználható. Családi 
háztól nagyobb objektumokig, társasházakhoz, iskolákhoz és 
egyéb épületekhez is 4-192 LE-ig.

zösségek, kistelepülések) szennyvíztisztítási rendszere 

Minden cseppért 
kár

Minőség, biztonság, megbízhatóság
A berendezések távfelügyelettel működtethetők,
alacsony energiaigényűek, üzembiztonságuk egyedülálló.

További információ:
Telefon: (+36 70) 287 2326 
E-mail: info@ecospringaqua.hu
Weblap: www.ecospringaqua.hu
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a Munka Megkopott 
becsülete

A 15-29 év közötti magyar fiatalok 
nyolcvan százaléka szerint a 
becsületesség fontos, de nem 
kifizetődő tulajdonság ma 
Magyarországon – tudtuk meg a 
Transparency International által 
nemrégiben közzétett felmé-
résből. Az ismertetett kutatás 
alapján, a magyar fiatalok 80 
százaléka szerint sokkal jobban 
boldogulnak azok az emberek, 

akik készek hazudni, csalni, lopni, mint azok, akik be-
csületesen dolgoznak. 

A fiatalkorúak miskolci fegyintézetében a börtönlakók 
jelentős része nem csak a törvény betűjét nem ismeri, de 
gyakorlatilag semmilyen betűt nem ismer. Funkcionális 
analfabéta. A börtönben azonban hiába vannak szakmun-
kásképző programok, amelyek arra szolgálnak, hogy 
elvezessék a bentlakókat a munka világába. Nincsenek 
még azon a szinten sem, hogy szakmát tanuljanak, úgy-
hogy fel kell őket zárkóztatni. 

És itt jön a buktató. Amikor megkérdi a börtönlakó, 
hogy ugyan mennyit keres egy munkás ma Magyarorszá-
gon, érdemes-e neki energiát invesztálnia a tanulásba, az 
igazságot nem lehet előle eltitkolni: azt, hogy ha sze-
rencséje van, majd bejelenti a munkáltatója, ez esetben 
kereshet úgy a minimálbér környékén. Gyakran azonban 
nem jelenti be, helyette zsebbe fizetik, azaz sem munka-
jog, se tébé, se nyugdíj. A jövő örökös létbizonytalanság-
ban telik majd. Ezért tanulni, ezért kelni hajnalban, ezért 
robotolni egész nap? Akkor már nem könnyebb elvenni a 
másét, még ha van is kockázata? A börtönben legalább 
enni adnak – mondhatja. 

Őrült beszéd, de sajnos van benne ráció. Mint ahogy 
a 15-29 éves korosztály egésze is érthetően vélekedik a 
becsületről úgy, ahogy. Érzékelhető: ma Magyarországon 
a tisztességes munkának, a becsületes életnek kevés a 
társadalmi presztízse. 

A munka becsületének helyreállításához szerintem 
végtelenül egyszerűen normális életnívót biztosító 
bérekre lenne szükség. Nagyságrendnyi különbségnek 
kellene lennie a segély és a munkával a legalacsonyabb 
jövedelmi kategóriában elérhető kereset között ahhoz, 
hogy a munka vonzó perspektívát jelentsen. Mint Nyugat-
Európában. Ennek esélyét azonban az elmúlt évtizedek 
során szívós munkával sikerült felszámolni. Közben vi-
szont a fogyasztói társadalom sulykolta üzenet hatja át a 
lelkeket: sikeres és szép csak gazdagon lehetsz. Ha nem 
vagy tagja a klubnak, érezd magad rosszul!

 Bertók T. László
 főszerkesztő

tartalom
AKTUÁLIS 

4 Állami kézben a szelektív hulladékgyűjtés

7 Rövid hírek

KÖZüZEM

9 Észak-magyarországi tőkecsalogató

18 Az ELMŰ-ÉMÁSZ a hatékonyabb gazdálkodásért

PANASZLÁDA

10 Tudatosodó magyar vásárlók

VALÓSÁG

12 Új sláger: kalandparkok

14 Kátyús utakon az unióba

16 Kísérlet a multik megkerülésére

PRAKTIKA

19 Mátraderecske, az önellátó falu

22 Szenzációs magyar találmány

TESTVÉREK

24 Nemzetegyesítő hidak az Ipolyon

KARIZMA

26 Utazósebességgel a cél felé

Impresszum

Magyar önkorMányzatI tükör
főszerkesztő: Bertók T. László
főszerkesztő-helyettes: Szarka Sándor
fotó: Somfai Sándor
tördelés: Valkóczi József

szerkesztőség címe: 
1085 Budapest, József körút 68.
Telefon/fax: (+36 1) 334 1974
E-mail: motszerk@gmail.com

kiadó: Ergotop Kft.
1085 Budapest, József körút 68.
kiadásért felel: Galsa László ügyvezető igazgató
E-mail: ergotop@t-email.hu

Hu Issn: 2063-4021
nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.
Megjelenik: havonta

beregszászI MIklós hirdetési vezető
Tel./fax: (+36 1) 220 3760 
Mobil: (+36 70) 519 4434
onkortukor@gmail.com

HIrdetÉs- 
felVÉtel:



Magyar önkorMányzati

Tükör

4 2012. június

aktuálIs

Ha valaki egy kicsit környezettudatos, 
vagy egyszerűen csak érdekli, hogyan 
élnek a tőlünk nyugatabbra lakók, 
akkor már régen hallhatott a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés ké-
nyelmeiről. Arról azonban mégis ke-
vesen tudnak, hogy Magyarországon 
több vidéki városban és a fővárosban 
is van lehetőség ilyen szolgáltatás 
igénybevételére. 2013-tól pedig egész 
Budapesten házhoz megy a szelektív 
gyűjtős kocsi, 2015-től pedig orszá-
gossá válik a begyűjtési rendszer.

Nagy változások zajlanak a szelektív hulladékgyűjtés 
terén. Az állam láthatóan egyre inkább saját kezébe veszi 
a lakossági begyűjtést, azzal az egyértelmű céllal, hogy 

erősítse a közszolgáltatók szerepét. Eddig magáncégeken 
alapult a rendszer: a gyártók ugyanis mentessé válhattak 
a csomagolásra kiszabott termékdíj befizetése alól, ha 
csatlakoztak például az Ökopannon Nonprofit Kft-hez, 
vagyis olyan más cégekhez, amelyek elintézték helyettük a 
csomagolási hulladékaik összegyűjtését és újrahasznosítá-
sát. Ezért cserébe úgynevezett licencdíjat kellett fizetniük, 
ám ez olcsóbb volt a termékdíjnál. A koordináló szerveze-
tek e rendszer szerint részben maguk végezték a gyűjtést, 
részben támogatták az ezzel foglalkozó, kisebb cégeket.

Január óta óriásit fordult a helyzet az új termékdíj-tör-
vény révén. Az állam átvette a koordináló szerepet, a to-
vábbiakban a gyártóknak nincs lehetőségük mentesülni a 
termékdíj befizetése alól, és az Országos Hulladékgazdál-
kodási Ügynökség (OHÜ) osztja szét a hulladék szelektív 
gyűjtésére, illetve hasznosítására fordítható összegeket. 
Ám a folyamat egyelőre lassan halad előre. Az OHÜ 
ugyan már szerződést kötött a közszolgáltatókkal, de a 
nem a közszolgáltatók számára csak most kezdte kiírni a 
közbeszerzési tendereket. Ezért azok a kis cégek, amelyek 
működését korábban állami támogatás biztosította, január 
óta légüres térbe kerültek.

KiszorulnaK a magáncégeK
– A bevételünk a begyűjtött hulladékanyagok eladásából 

és a támogatásból tevődött össze: az utóbbi megszűnt, 

állami kézben 
a szelektív 
hulladékgyűjtés
nszöveg: FEHÉRVÁRy KRISZTINA
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az előbbi pedig erősen függ a változékony világpiaci 
ártól. Ráadásul itthon is alacsonyabb árakon lehet érté-
kesíteni a hulladékot, mivel a hasznosítók támogatása is 
megfogyatkozott – magyarázza David McCall, a Recycle 
Hungary Kft ügyvezető igazgatója. A négy éve működő 
cég a XVII. és a VIII. kerületekben végzett házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést, a lakosok önkéntes alapon, 
ingyen vehették igénybe a szolgáltatást. Idén áprilisban 
azonban a vállalat kénytelen volt megszüntetni a te-
vékenységét. – Tavaly a begyűjtött pet-palackok kilója 
100-110 forint volt, amihez 20 forintot kaptunk támoga-
tásként. Idén már csak ötven forintért tudjuk eladni őket, 
és nincs támogatás. Közben kötelező béremelést kellett 
végrehajtanunk, nőttek az üzemanyag-árak: ráfizetéses 
lett a begyűjtés – mondja elkeseredetten az igazgató. Úgy 
érzi, már nincs értelme folytatnia a vállalkozást, hiszen a 
Parlament előbb-utóbb valószínűleg meg fogja szavazni az 
új hulladékgazdálkodási törvénytervezetet, és eszerint a 
jövőben már csak olyan cégek végezhetnek ilyen felada-
tokat, amelyek többségükben állami vagy önkormányzati 
tulajdonúak. A Recycle Hungary tehát megpróbálta eladni 
eszközeit a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.-nek, de 
választ egyelőre nem kaptak ajánlatukra.

Vannak azonban olyan kiscégek is, amelyek egyelőre 
továbbra is jól működnek, ugyanis már a kezdetektől nem 
akartak függeni a támogatásoktól vagy a változékony 
áraktól: ők pénzt kérnek a lakóktól.

– A környezettudatos emberek számára a házhoz menő 
szolgáltatás nemcsak kényelmesebb, mint elmenni a hul-
ladékgyűjtő szigetekhez, hanem jobban meg is éri, mert 
a társasház még így is sokat spórolhat a szemétdíjon: ha 
például addig négy kukát használt, egy feleslegessé válik. 
A lakók a mi rendszerünkben a házhoz menő gyűjtés 
költségeivel és a maradék, kommunális szemétdíjjal együtt 
is kevesebbet költenek 15-20 százalékkal, mint korábban 

– mondja Sziromi-Nagy Tamás, a Humusz Recycling Kft. 
ügyvezetője. A vállalat a Humusz szövetség (korábban 
Hulladék Munkaszövetség) elnevezésű civil egyesületből 
vált ki, összesen tizenkét éve foglalkozik gyűjtéssel. Egy 
közszolgáltatóval együtt ma 120 intézményhez, a kilence-
dik kerületben 160, Budapesten pedig további 150 társas-
házhoz járnak ki. Sziromi-Nagy Tamás hozzáteszi: nem 
próbálják meg rátukmálni a szolgáltatást a lakóközössé-
gekre, mert az a tapasztalatuk, hogyha a ház teszi meg a 
kezdeményező lépést, vagyis a lakók önálló döntéséről van 
szó, akkor sokkal inkább garantált a szelektív gyűjtéshez 
szükséges fegyelmezettség. A társasházaknak egyébként 
nem kell beruházniuk a szelektív kukák megvásárlásá-
ba, viszont a cég csak papírt és műanyagot gyűjt, mert a 
fémhulladék nagyon kevés, ráadásul azt is ellopják, hiszen 
a MÉH-telepeken pénzt lehet érte kapni.

Azzal együtt, hogy most biztonságosan működnek, ne-
kik sincs pozitív jövőképük, ugyanis Sziromi-Nagy Tamás 
is úgy értelmezi az új törvénytervezetet, hogy a magánvál-
lalatoknak nem lesz esélyük az új rendszerben.

– Szakmai véleményem szerint valóban szükség volt 
arra a lépésre, hogy az állam kezébe vegye a rendszergaz-
da szerepét, mert korábban a koordináló cégek köré-
ben piaci verseny alakult ki, ezért egyre lejjebb vitték a 
licenszdíjakat, amiből következően viszont csökkent a 

támogatási alap, tehát csökkent a hatékonyság is. Ezenkí-
vül az eddigi szabályozás nem ösztönözte a visszagyűjtött 
mennyiség növelését, mert ha valaki ezt mégis megtette, 
nem részesült előnyben. Ráadásul mindezt senki sem el-
lenőrizte – ismeri el az igazgató. Csakhogy a teljes államo-
sítás szerinte a másik véglet, mert ha ezeket a feladatokat 
teljesen a közszolgáltatókra bízzák, a hulladékgazdálkodás 
szintén nem lesz elég hatékony, illetve a közbeszerzés és a 
bürokrácia csapdájában vergődik majd.

sürget az idő
– Jelenleg a csomagolási hulladékok nagyjából 55 szá-

zalékát gyűjti vissza Magyarország, de az év végére 60, 
2014-re pedig 65 százalékot vállaltunk az Európai Unió 
felé. És egy bizonyos mennyiség fölött egyre nehezebb 
növelni az arányokat. Ráadásul 2020-ig az összes lakossági 
hulladék felét újra kell majd hasznosítanunk, és ennek 
az aránya egyelőre csak tíz százalék – vázolja a helyzetet 
Vámosi Oszkár, az OHÜ ügyvezetője. Muszáj volt tehát 
rendet tenni, és átvállalni a rendszergazda szerepét, mert 
tavaly már 22 koordináló cég működött a piacon, aminek 
következtében egy egyszerű, átfogó adatbázis elkészítése 
is komoly akadályokba ütközött.

Az ügyvezető szerint azonban az eddigi változások 
egyáltalán nem zárják ki a magáncégek gazdaságos 
működését. A nagyobb vállalatok például a létező begyűj-
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tési hálózatukon keresztül továbbra is jól működnek, és 
a hulladékanyagok eladásából élnek meg. Az OHÜ által 
szétosztandó pénz döntő hányadát pedig továbbra is a 
piaci szereplők viszik majd el: 15,18 milliárd forint áll ren-
delkezésre, ebből 2,5 milliárdot kapnak a közszolgáltatók, 
10-11 milliárd forintot pedig a piaci szereplők – a közbe-
szerzési tendereken keresztül. Az ügyvezető úgy értelmezi 
a készülő törvénytervezetet, hogy az a jövőben sem zárja 
ki magáncégek részvételét a rendszerben: lehetnek például 
alvállalkozók. Szerinte azonban azért alkalmasabbak 
ezekre a tevékenységre a nagy, állami tulajdonú vállalatok, 
mert a hulladékgazdálkodás drága, tehát nehéz nyeresé-
gessé tenni a magáncégek számára. Márpedig a szeletív 
gyűjtést 2015-től az ország minden pontján kötelezően 
végezni kell, vagyis onnantól nem engedhetjük meg, hogy 
egyszer csak megszűnjön valahol, mert már nem éri meg 
folytatni a magánvállalkozónak.

Az Ügynökség most azt tekinti elsődleges feladatának, 
hogy megtalálja a leghatékonyabb megoldásokat, ame-
lyekkel az egyes térségekben növelni lehet a visszagyűjtés 
arányát.

– Hat-hétféle, közvetlen és közvetett módszer létezik. 
Jelenleg a gyűjtősziget a legelterjedtebb, de ez a környezet-
tudatosságra épít, ami egy ponton túl már nem fokozható. 
A gyakorlatban mindössze egymillió ember viszi el a hul-
ladékát a tárolókhoz, noha azok már 9 millió lakost fednek 
le. Tehát más, esetleg anyagi ösztönzésre van szükség az 
arányok növeléséhez – állítja Vámosi Oszkár. Az ingyenes, 
házhoz menő gyűjtés esetében ez például a csökkenő sze-
métdíjban nyilvánulhat meg. Egy másik ilyen módszer az 
automata, ami már működik a különböző nagyáruházak-
nál: ha beledobjuk az üres alumínium italosdobozt, pénzt 
kapunk érte. Az ügyvezető szerint minden hulladékfaj-
tánál és minden lakóövezetben más megoldás hatékony. 
Van, ahol a gyűjtősziget is működőképes, az OHÜ való-
színűleg azt fogja javasolni, hogy a jelenlegi hétezer sziget 
egy részét megtartsák.

Az új rendszer teljes kiépítése azonban még várat magára. 
A hatástanulmányok elkészítése után ősszel megvitatják 
a terveket a közszolgáltatókkal és az érintett minisztériu-
mokkal, majd társadalmi vitára bocsátják az elképzeléseket, 
a következő lépcsőben meghatározzák a szükséges forráso-
kat, és csak ezután következhet a megvalósítás.

BudapestieK előnyBen
Viszont a fővárosi lakosok már nagyon hamar, 2013-

tól élvezhetik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
kényelmét, miután egy európai uniós pályázaton 4,3 
milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert az 
önkormányzat a rendszer kiépítésére. A Fővárosi Közte-
rület Fenntartó Zrt. (FKF) kísérletként, önkéntes alapon 
már négy kerületben folytat ilyen tevékenységet: összesen 
2500 társasházában a V., a VII., XI. és a XIII. kerületekben. 
A lakók számára a szolgáltatás ingyenes, azt ugyanis az 
önkormányzatok fizetik ki az FKF részére.

– 900 társasház választotta nálunk ezt a lehetőséget, te-
hát elég nagynak mondható az érdeklődés – meséli Cser-
háti László, az újbudai önkormányzat környezetvédelmi 
tanácsadója. – A tapasztalataink jók, a lakók komolyan 
veszik a feladatot, minimális szennyezés van a kukákban.

– 2013-tól kezdjük el kiépíteni a rendszert Budapest 
egész területére, illetve az agglomeráció egy részére, és 
két év alatt fogjuk befejezni – tájékoztat minket Bokor 
István, az FKF értékesítési és projektigazgatója. Minden-
hol kisebb-nagyobb kukák lesznek majd, még a családi 
házakban is: külön a papír-, külön a műanyag- és fém 
hulladékok számára. Az üveget viszont továbbra is gyűj-
tőszigeteken kell majd elhelyezni, ez ugyanis a szakember 
szerint bonyolultabb begyűjtési technológiát követel.

A főváros és az FKF közös szándéka, hogy a leendő 
szállító kocsik is környezetbarát, alternatív meghajtással 
működjenek. A szolgáltatás ingyenes lesz, és azt remélik 
tőle, hogy a mostani begyűjtött hulladék mennyiségét 
négy-ötszörösére fogja növelni. n
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városoKra hulló 
Kulturális intézményeK

Május elejétől a települési önkormány-
zatok tulajdonába adja az állam a me-
gyéktől januárban átvett művelődési 
intézményeket. A múzeumok, könyv-
tárak működtetése a települések sze-
rint jókora megterhelést jelent majd 
a városi büdzséknek – ám vélhetően 
az állam sem tudta volna biztosítani a 
megfelelő forrásokat. Országosan 212 
intézmény vált így most néhány hóna-
pon belül másodszor tulajdonost.

már jövőre dugódíj

Már 2013 közepétől bevetnék a 
dugódíjat a fővárosban. A hirtelen 
intézkedésre azért lesz szükség, mert 
a Széll Kálmán Terv új változata 
szerint az állam fokozatosan kivonul 
a BKV finanszírozásából – s ebből 
pótolnák a kieső milliárdokat. A 
dugódíjat a Hungária-gyűrűtől befelé 
eső területek használata után szed-
nék – a behajtást kamerás rendszer 
tartaná nyilván. Egy néhány évvel 
ezelőtt készült tanulmány két BKV-
jegy árában határozta meg a dugódíj 
tarifáját, ami évi 30 milliárd forint 
bevételt jelentene.

távmunKaház nagyKörösön
A Bács-Kiskun Megyei Civil Szol-
gáltató Központ és a Microsoft 
Magyarország együttműködésével 
mintegy harminc főt foglalkoztató 
távmunkaházat nyitottak Nagykö-
rösön. A munkaállomásokon olyan, 
internet segítségével végezhető 
feladatokat látnak el, amelyhez nem 
szükséges személyes jelenlét – vagyis 
call centeres, adatrögzítő, kutatási, 
adatfeldolgozó munkákat. Korábban 
a dolgozóknak távoli településekre 
kellett utazniuk munkahelyeikre.

lezártáK a Badacsonyi 
Kilátót

Az építkezéssel kapcsolatos anyagi 
viták miatt lezárta a kivitelező a fél 
éve átadott badacsonytomaji kilátót. 
A Badacsony tetejére épített, 18 méter 
magas torony mintegy százmilliós 
költségének négyötödét uniós beru-
házásból finanszírozták. Ám a kivite-
lező állítása szerint ezt a pályázatban 
közreműködő VÁTI elmulasztotta 
folyósítani, így csupán az önkor-
mányzati önrészt kapták meg.

30 milliós egri 
hacKertámadás
Hackerek támadták meg a Heves me-
gyei önkormányzat telefonszerverét. 
Ismeretlenek egy olyan lettországi 
számot hívtak folyamatosan, ami 
percenként 25 ezer forintba került. A 
támadás 30 milliós kárt okozott. A 
megyei közgyűlés elnöke és a megye 

főjegyzője feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen. Az internetes támadás 
célja az anyagi haszonszerzés volt, a 
megyei önkormányzat adataihoz nem 
férhettek hozzá az illetéktelen beha-
tolók – mondta a heol.hu-nak Szabó 
Róbert elnök. A támadásról ennek 
ellenére értesítették az Alkotmányvé-
delmi Hivatal megyei kirendeltségét 
is, mivel nemzetbiztonsági kockázat 
is felmerülhet.

megegyezett hódmező
vásárhellyel az erste
Megegyezéssel zárult Hódmezővá-
sárhely és az Erste Bank közel féléves 
vitája. Lázár János polgármester még 
decemberben szólította fel a bankot, 
hogy vállaljon át egy részt a város de-
vizahiteleinek árfolyamveszteségéből. 
A lakossági végtörlesztéshez hasonló 
konstrukciót a bank visszautasította, 
az azóta eltelt időben pedig a minisz-
terelnök is többször kijelentette, hogy 
egyszeri akcióról volt szó.

egri vár gárdonyBan

250 milliós uniós támogatási projekt 
keretében Gárdonyban megépítet-
ték az Egri Vár kicsinyített mását. A 
Gárdonyi Emlékház melletti, 500 
négyzetméteres harcias gyermekját-
szótér magában foglalja a Dobó-bás-
tya, az ágyúdomb, a föld- és tömlöc-
bástya kicsinyített mását, valamint 
egy föld alatti labirintust. A közel 
500 milliós beruházástól – a termál-
fürdő felújítása mellett – a turizmus 
fejlesztését várják.

rövid hírek
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leBuKott 
roKKantKártyacsalóK

Egy év alatt 52, rokkantkártyá-
val visszaélő autóst buktatott le a 
főváros II. kerületi önkormányza-
ta. A speciális razziákat a kerületi 
rendőrkapitányság a városrendészeti 
iroda munkatársaival közösen haj-
totta végre. A Parking Kft. felmérése 
szerint a mozgássérült igazolvánnyal 
parkoló gépkocsik mintegy negyede 
luxusautó.

laKásfelújítás 
laKBérhátraléKosoKKal
Naponta 5600 forintot dolgozhatnak 
le azok a nagykanizsai lakásbérlők, 
akik vállalják, hogy részt vesznek a 
ligetvárosi barakképületek felújítá-
sán. A Szociális Építőtábor Egyesület 
szervezésében mintegy húsz család 
működik közre a vakolási, hőszige-
telési, nyílászáró-beillesztési mun-
kálatokban. A 9 felújítandó, és 27 
födémszigetelésre váró lakás szintén 
bérlemény, vagyis a munkálatok a 
későbbiekben csökkentik a bent lakók 
fizetési terheit.

Bezár a coKeKluB

Nem nyit meg idén a siófoki Coke-
club, miután a fonyódi bíróság nem 
engedélyezte, hogy a szórakozóhely 
este 9 óra után hangos rendezvénye-
ket tartson. A magánszemélyek által 
kezdeményezett per a 15 éve műkö-
dő, egykori Coca-Cola Beach végét 
jelenti – noha a hely rengeteg fiatalt 

vonzott a városba. Siófok polgármes-
tere példátlannak nevezte az ítéletet, 
amelynek része az is, hogy a „Balaton 
fővárosában” este 11 után minden 
éttermet be kell zárni.

staBilizálódott 
a BKv helyzete
Az utolsó pillanatban aláírta a fővá-
ros, valamint a BKV-t hitelező kilenc 
nagybank a társaság 63 milliárd 
forintos hitelállományának átüteme-
zését. A cég megkapta a korábban zá-
rolt 32 milliárdos állami támogatást, 
így az idei évre elhárult a csődveszély. 
A cég öreg buszparkjának korszerű-
sítésére pedig 38 darab, nyolcéves 
Volvót vásárolt a főváros.

hévíz a Balaton airportBan

A hévízi önkormányzat lett a Balaton 
Airport új üzemeltetője. A feladatot 
korábban ellátó ír társaság 2009-ben 
ment csődbe, majd ugyanez történt 
a funkciót átvevő SCD Holdingos 
szolgáltatóval is. A hévíziek most a 
felszámolótól bérlik a berendezése-
ket, s az átvételre azért szánták rá 
magukat, mert a repülőtérre érkező 
külföldiek 80 ezer vendégéjszakát töl-
tenek az egyik leggazdagabb magyar 
településen.

földBanK gyulán
Földbankot hozott létre a gyulai 
önkormányzat a város területén ta-
lálható, kallódó földek hasznosítására. 
Az újszerű kezdeményezés kisebb 
területtel rendelkező tulajdonosoktól, 
idős emberektől várja a felajánláso-
kat, akik már nem képesek vagy nem 
szándékoznak művelni földjeiket. A 
földbankban eddig 40 hektárnyi föld 
gyűlt össze, amelyeken az önkor-
mányzat a közmunkaprogram kere-
tében zöldséget és gyümölcsöt termel 
közintézményei részére.

uniós támogatást BuKott 
harKány

Elveszítette 1,5 milliárdos uniós 
támogatásra való jogosultságát a 
harkányi gyógyfürdő. A létesítmény 
3,2 milliárd forintos korszerűsíté-
sének közel felét biztosította volna 
a brüsszeli forrás – vagyis enélkül 
nem valósítható meg a projekt. 
Harkány önkormányzata nem tudott 
volna önerőt biztosítani a beru-
házáshoz, így befektetőknek adta 
volna tovább a részvényeket, azoktól 
azonban nem érkeztek be határidő-
re a pénzek.

terézvárosi ingatlanpanama
A BRFK közleménye szerint a 
gazdaságvédelmi nyomozók újabb 
tizenhárom embert hallgattak ki gya-
núsítottként a Budapest VI. kerületi 
önkormányzat tulajdonában levő 
ingatlanok elidegenítése miatt folyta-
tott nyomozás során. Az adatgyűjtés, 
valamint az igazságügyi ingatlanfor-
galmi szakértői vélemények szerint 
a volt önkormányzati tisztségviselők 
és képviselők 2,3 milliárd forint kárt 
okoztak. Az ügyben többrendbeli, je-
lentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés megalapozott gyanúja miatt 
folytatnak eljárást. A BRFK Gazda-
ságvédelmi Főosztálya korábban már 
vádemelési javaslattal is élt a Fővárosi 
Főügyészségen az Andrássy út 47. 
szám alatti ingatlan ügye miatt. Ez az 
eljárás jelenleg már bírósági szakban 
van. Ezúttal ismét gyanúsítottként 
hallgatták ki Verók István volt teréz-
városi szocialista polgármestert és az 
akkori önkormányzat teljes MSZP és 
SZDSZ frakcióját, valamint három 
korábbi jegyzőt. A gyanú szerint 
áron alul, versenyeztetés és részben 
értékbecslés nélkül adtak el három 
Andrássy úti ingatlant, valamint több 
önkormányzati tulajdonban lévő 
tetőtéri lakást.



A lehetséges tőkebefektetők könnyebb 
eligazodását szolgáló katalógust je-
lentetett meg a térség áramszolgál-
tatója, az ÉMÁSZ. A brossura 29 ipari 
park, három egyetem, kitűnő infra-
struktúra, valamint a több generációra 
visszanyúló munkakultúra miatt ajánl-
ja a régiót a vállalkozások figyelmébe.

Bosch, Jabil, Nestlé, Teva, General Electric, Delphi. Né-
hány világhírű cég, amely az Észak-Magyarországi Régi-
óban hajtott végre óriásberuházást az elmúlt évtizedben. 
A Bosch négy gyárat is működtet a térségben, közülük a 
hatvani a cég legnagyobb autóelektronikai divíziójának a 
gyártóközpontja a világon.

A térség áramszolgáltatója, az ÉMÁSZ most a sikeres 
vállalkozások példáján keresztül szeretne újabb befek-
tetőket megnyerni a régiónak. „Észak-Magyarország: a 
befektetések új terepe” című kiadványuk részben a helyi 
önkormányzatok felzárkóztatásának reményében szüle-
tett, részben azonban saját érdekből is. A társaság ugyanis 
az elmúlt húsz évben erőteljes kapacitásbővítést végzett a 
hálózatán, rengeteg alállomást létesített, amelyek most, a 
válság időszakában csak részben vannak kihasználva. Így 
hiába érte el a terület legtávolabbi csücskét is az elmúlt 
években az autópálya, s hiába volt itt sokáig az ország 
egyik legfontosabb ipari térsége, jelenleg országosan is 
magas a munkanélküliség.

Pedig Észak-Magyarország ma már 29 ipari parkkal, 
144 kutatóhellyel, s három felsőfokú oktatási intézmény-
nyel (miskolci egyetem, egri főiskola, gyöngyösi főiskola) 
várja a tőkebefektetőket. Utóbbiak tantárgyaikat gyakran 
úgy szervezik, hogy kapcsolódjanak a térségben működő 
vállalkozások szakember-igényeihez. Sőt, Nógrád-me-
gyében például a helyi szakképzés-szervező társulás már 
a középfokú képzésben is próbál elébe menni a cégvilág 
igényeinek.

Az Észak-Magyarországi Régió 605 településén 1,2 mil-
lió ember él. A térségben a munkanélküliség az országos 
átlagnál magasabb, 16 százalék. Annak ellenére, hogy 

– mint a brossura írja – sokáig ez a terület volt a magyar 
ipar egyik fellegvára, ahol négy-öt generáció óta öröklő-
dik a magas színvonalú munkakultúra. A térségre egykor 
különösen jellemző nehézipar mára visszaszorult, annyi 
nyomot azonban hagyott, hogy a helyi vállalkozásoknál 

továbbra is az ipari tevékenység a meghatározó. A régió 
exportjának 44 százalékát a gépipar, 38 százalékát pedig 
a vegyipar adja, s még mindig 8 százalékkal részesedik a 
kohászat.

Az ezredforduló előtt döntően a privatizációs befekte-
tők jelentek meg Észak-Magyarországon. Mióta azonban 
megépült az M3 autópálya, szinte kizárólagossá váltak a 
zöldmezős beruházások. Az ipari munkakultúrát a térség 
immár kitűnő infrastrukturális adottságokkal képes 
hasznosítani. Az autópálya mellett villamosított vasúti 
kapacitása például messze az országos átlag fölött van. 
Földrajzilag pedig a régió kitűnő bázisul szolgálhat a szlo-
vákiai, romániai, vagy ukrajnai szállításokhoz.

A terület ipari parkjainak kihasználtsága 57 százalék, 
533 cég 23 ezer alkalmazottja dolgozik ezekben. A helyi 
önkormányzatok gyakran adókedvezményekkel csábítják 
megtelepedésre a vállalkozásokat. Az Ózd-Putnok-Észak 
hevesi Vállalkozási Övezetben pedig kiemelt kedvezmé-
nyekkel várják a cégvilágot. Nem mellékesen: a térség 
fejlesztését a kormány is támogatja.

A természeti szépségekben is kiemelkedően gazdag 
régió az ÉMÁSZ zöldáram programjában is szerepet 
kapott. A Hernád-folyón működik az ELMŰ-ÉMÁSZ 
első minierőműve, amely 100 százalékban környezetbarát 
áramot állít elő a némileg magasabb árat fizetni hajlandó, 
tudatos fogyasztók számára. A kiadványt önkormány-
zatok közvetlenül a cégről rendelhetik meg, de külföldi 
kamaráknak is küldtek belőle.

(x)
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A 2010 es kormányváltás után vezető-
váltás is történt a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóságnál. Az új vezetés 
szabadulni akart azzal a társadalom-
ban kialakult képpel, hogy a hatóságok 
csak ellenőrizni, büntetni mennek, ok 
nélkül szankcionálnak. Az emberek 
egyfajta adóbehajtásnak tekintették a 
munkánkat, holott nem ez a cél – mon-
dotta Kathi Attila, a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság stratégiai kabinet-
vezetője lapunknak. Hogy ebből mi 
következett, erre voltunk kíváncsiak. 

– ez a közvélekedés csak kommunikációs hibára 
vezethető vissza, vagy tényleg jogos volt?

– Részben kommunikációs okokra vezethető vissza, de 
nem elsősorban arra. Főként jogalkalmazási probléma 
volt. Átgondoltuk, hogy valóban mindenhol szükséges-e a 
pénzbeni szankció. Áttekintve a jogsértések hátterét kiderült, 
hogy azok jelentős része mögött nem valódi ártani akarás, 
szándékos szabályszegés volt, hanem legtöbbször a jogsza-
bályok hiányos ismerete, a hatósági gyakorlat ismeretének 
hiánya állt. Ez a mai napig egyébként nem sokat változott. 

– önök viszont változtak…
– A filozófiánk változott. Ma úgy gondoljuk, hogy 

amennyiben azt látjuk, hogy egy vállalkozás nem szándé-
kosan követett el egy alacsonyabb súlyú jogsértést, akkor 
ezekben az esetekben teljesen indokolatlan rögtön az első 
alkalommal pénzbeli szankcióhoz nyúlni. A váltás után ez 
a mi gyakorlatunkban azonnal megjelent és törvényerőre 
is emelkedett 2011 januárjától. 

– melyik törvényről van szó?

Magyar önkorMányzati
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– A kkv-k támogatásáról szóló törvényről. Olyan rendel-
kezést tartalmaz, hogy a hatósági jogsértések esetében az 
első alkalommal nincsen szankció, csak figyelmeztetés. 

– a hatóságnak van valamilyen állam által elvárt 
bírságbeszedési kötelezettsége, vagy ez csak városi 
legenda?

– Nincs, és nem is lehet ilyenfajta előirányzat. És egyér-
telműen cáfolható az a másik legenda is, hogy a hatóság 
bármelyik munkatársa személy szerint anyagilag érdekelt 
lenne a minél magasabb összegű bírságok megállapításá-
ban. A bírságok az államkincstárba folynak be, a ható-
ságnak és a dolgozóinak sem előnye, sem hátránya nem 
származik a szankciókból. A befolyt bírságok egy része 
egyébként különböző csatornákon társadalmi szervezetek 
támogatására fordítódik. 

– ez esetben viszont az a kérdés, hogy miért nem 
engedékeny az ellenőr? miért nem huny szemet az 
áruház raktárában rohangáló rágcsálók láttán?

– A jogalkalmazás nem szubjektív elemeken múlik. Sze-
met hunyni nem lehet, ha egyszer rögzítette a tényállást. 
Az ilyen vállalkozás nagy valószínűséggel kap egy kötele-
zésre vonatkozó határozatot, amiben rögzítve vannak a 
jogszabálysértések és kötelezve van a vállalkozás annak 
megszüntetésére. Azonban ha egy utóellenőrzés során 
azt látja az ellenőr, hogy nem volt érdemi hatása az előző 
ellenőrzés után meghozott határozatának, második alka-
lommal már biztos, hogy kiszabja az ellenőr a bírságot. 

– akkor is meg lehet úszni az első jogszabálysér-
tést birság nélkül, ha mondjuk a fogyasztó életét, 
testi épségét veszélyezteti, vagy durván megtéveszti 
a vásárlót a kereskedő? 

– Szó sincs róla! A törvény rögzíti, hogy mely esetekben 
nem lehet eltekinteni az azonnali bírságkiszabástól. Az 
ön által említett példákon kívül a kiskorúak sérelmére 
elkövetett fogyasztóvédelmi szabálysértés is ilyen. 

– sokszor azonban nem egyértelmű a tényállás. ha 
akarom egészségkárosító dolog, hogy patkány lakik 
egy élelmiszerraktárban, ha akarom, nem tartozik a 
súlyos hiányosságok közé.  

– Valóban vitatható a határ a megítélés tekintetében, de 
én erről azért nem beszélnék, mert ez az élelmiszerbizton-
sági kérdések egy másik hatósághoz, a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatalhoz tartoznak. Nekünk azt kell 
vizsgálni, hogy egy termék címkéjén, vagy reklámjában 
nincs-e megtévesztés. Ténylegesen azt tudja-e a termék, 
amit állítanak róla, illetve mi ellenőrizzük az összes, nem 
élelmiszernek minősülő termék biztonságosságát. A felü-
gyelőség és a főhatóság is nagyon aktív ezen a területen. A 
napokban jött ki az az uniós jelentés, ami a tagállami ha-
tóságok aktivitását értékeli a fogyasztóvédelmi területen. 
A huszonhét tagállamból a harmadik Magyarország.

– ennyire sok veszélyes termék kerül forgalomba 
magyarországon?

– Nem, a hatóság aktivitása nem a felbukkanó veszé-
lyes termékek számától függ. Azzal függ össze, hogy ha 
például valamelyik tagállam hatósága lejelenti, hogy mely 
termékeket talált veszélyesnek, akkor mi rutinszerűen 
megvizsgáljuk, hogy nálunk vajon került-e forgalomba 
abból a bizonyos áruból, mert ebben az esetben azonnal ki 
kell vonni a kereskedelemből. 

– csak a termékek veszélyességét, vagy a „vacak-
ságát” is vizsgálják?

– Ez egy nehéz kérdés, mert sokszor a két dolog össze-
függ, különösen például a gyerekjátékok esetében, vagy a 
műszaki termékeknél. E két termékcsoportnál a rossz mi-
nőség gyakran biztonsági kockázatokkal is jár, a ruházati 
termékeknél ugyanakkor többnyire csak bosszúságot okoz. 
A rossz minőség problematikáját nem olyan egyszerű 
kezelni, mint a biztonsági kockázatot, amit egy műszaki 
szakértő egzakt vizsgálati módszerekkel képes bizonyítani. 

– magyarán ha egy zokni olyan gyenge minőségű 
alapanyagból készül, hogy az első használat után 
kilyukad, az ellen a fogyasztóvédelem nem tud 
fellépni, mivel a lyukas zokni nem jelent biztonsági 
kockázatot.  

– A rossz minőségű termékeknél elsősorban a cím-
kéken, vagy a reklámjaikban feltüntetett információk 
valóságtartalmát tudjuk vizsgálni. A gagyi áru ellen a 
fogyasztó maga tud fellépni úgy, hogy tudatossá válik, 
és egyszerűen nem veszi meg azt, ami feltűnően olcsó, 
amelyen nincsenek rajta a megszokott információk, netán 
a kereskedőről feltételezhető, hogy nem egészen tiszta 
forrásból szerezte be az áruját. Az ár-érték arány tekinte-
tében nincsenek csodák, jobb, ha nem is reménykedünk 
ilyesmiben.

– tehát az emberek még mindig nem tanulták meg, 
hogy az olcsó a drágább?

– De igen. Tapasztalat, hogy évről évre kevesebb olcsó 
termékekkel kapcsolatos panasz érkezik hozzánk. Ez, 
persze lehet azért is, mert százforintos ügyek nem jutnak 
el a hatóságig, de lehet azért is, mert aki ilyen árut vesz, 
tisztában van a kockázatokkal. Sokkal tudatosabbak a 
magyar vásárlók, mint korábban voltak, ez a hozzánk for-
dulók kérdéseiből is leszűrhető. Tendencia, hogy ma már 
nem azt várják tőlünk, hogy megoldjuk a vitájukat, hanem 
abban kérnek tanácsot, hogy mi módon tudnák maguk 
rendezni a vitát a kereskedővel.  

– mi a helyzet a turkálókkal? ott semmiféle fo-
gyasztóvédelmi szabályt nem lehet számon kérni?

– Az ilyen üzletek korábban valóban a silány minő-
ség szinonimái voltak, ma azonban már ott is meg lehet 
szerezni jó minőségű ruházati terméket. A használtru-
ha-kereskedések elmozdulása a minőség irányába alig-
hanem a fogyasztói tudatosság változásának köszönhető. 
Mindennek örülni kell, mert azt jelenti, hogy az alacsony 
jövedelem nem feltétlenül jelenti a hitvány termékek 
megvásárlásának kényszerét. Különösen a kifutó márkás 
modellek kereskedelmére mondható el, hogy gyakorlatilag 
egyáltalán nem jelentenek fogyasztóvédelmi kockázatot. 

– a válság kihat a fogyasztói magatartásra? 
– Talán meglepő, de egyáltalán nem azt tapasztaljuk, 

hogy a vásárlási szokások a silány termékek irányába 
mozdulnának el. Az igaz, hogy jobban meggondolják az 
emberek, mire adják ki a pénzt. Ez a fogyasztói tudatos-
ságot erősíti. Inkább kevesebbet vesznek magasabb áron, 
de ragaszkodnak a színvonalhoz, amit pozitív változásnak 
tartok. Erre a hullámra felülve a kereskedőket például 
üzleti előnyökkel kecsegtető pozitív lista létrehozásával 
próbáljuk ösztönözni a fogyasztóvédelmi szabályok minél 
jobb betartására. n



Mára harminc és negyven közé te-
hető azoknak a komplex szolgál-
tatást nyújtó kalandparkoknak és 
egyszerűbb lehetőségeket kínáló 
kalandtúrapályáknak a száma, me-
lyek első változatai másfél évtizede 
jelentek meg Magyarországon. Több 
kalandparkot az új bevételi forrást 
szimatoló önkormányzatok építenek, 
de a települések egyébként is hasznot 
húzhatnak az újfajta turizmust vonzó 
létesítményekből.

Az erdei fák között 110 km/h sebességgel száguldó óriás-
hinta, a bátrabbaknak fejjel lefelé is! Ez már a kalandpark 
pihentető része Tiszakürtön. A lazításra szükség is van, 
mert mire ideér a bátor látogató, szerencsés esetben túl 
van egy 15 akadályelemet felvonultató kalandtúrán: lengő-
hidakkal, függeszkedéssel, hordóban kúszással, hátrafelé 
mászással, magaslati drótkötélen csúszással. Egy idő után 
a kihívásra vállalkozók már nem is tartják számon, hogy 
a szemerkélő eső, vagy a fizikai megterhelés miatt csu-
romvizes-e a haja a védősisak alatt. A külső már rég nem 
számít, a tenyér vízhólyagos, a ruha gyűrött, az izmok 
sajognak, az adrenalinszint a csúcson, az elszánt küzde-
lem büszkesége melegíti a megfáradt testet. Kipróbálni 
kötelező, megbánni lehetetlen!

lengőhidaK az arBorétumBan
A Tiszakürti Kalandparkot 2008-ban álmodták meg a 

Complex Training Kft. tulajdonosai. Kürt, ez a magyar 

történelmi hagyományokra utaló elnevezésű alföldi tele-
pülés, egykor királyi birtok volt. A középkorban a királyi 
ménes lovai nyargalásztak a különleges természeti érté-
kekkel bíró térségben. A XIX. században az arisztokrata 
Bolza család hozott itt létre főúri kertet, a mai Tiszakürti 
Arborétum alapjait. A kalandpark az arborétum területén 
működik, mocsári ciprusok, rododendronok, feketefenyők, 
liliomfák, bíbor tölgyek és tiszafák között közelíthető meg. 
Építői még arra is nagy gondot fordítottak, hogy a kötélpá-
lyák rögzítésekor a fák ne sérüljenek meg.

A tulajdonosok – családi vállalkozásról lévén szó – 
magashegyi túravezetői és vendéglátós szakképesítéssel is 
rendelkeznek. Ők is, mint sokan mások, fantáziát látnak 
ebben a műfajban, ezért mindjárt a szomszédos Szarva-
son is építettek egy kalandparkot. Kezdetben az akkor 
divatossá váló csapatépítő tréningpályát szerettek volna 
létrehozni cégek számára, de a gazdasági válság miatt 
nem mutatkozott elég érdeklődés, ezért alkalmazkodva 
a megváltozott viszonyokhoz, úgy alakították ki a pályát, 
hogy azt bárki igénybe vehesse.

A drótkötelezést, az íjászatot, a paintballozást, óriás-
hintázást, helikopterezést, légvárépítést, a tiszai eve-
zőprogramot, évente több mint ötezren próbálják ki 
tavasztól őszig, főként családok, és iskolai osztályok. A 
felnőtt jegy 2900 Ft-ba, a gyermek 2200 Ft-ba kerül, de 
igénybe lehet venni pl. csoportos és családi kedvezmé-
nyeket is. Az arborétum belépődíja felnőtteknek 750 Ft, 
talán ez az oka annak, hogy a kalandpark a helyiek között 
nem igazán népszerű. A törzsközönség nem a tiszakürti 
gazdálkodókból kerül ki.

A vállalkozás több milliós nagyságrendű induló tőkéjé-
nek pontos összege szakmai titok, és Gerebics Balázs tu-
lajdonos szerint a befektetés az első 6 évben biztosan nem 
térül meg. De bizakodásra adhat okot, hogy a térségben 
nincs komoly konkurencia, viszont vannak egyéb kedvelt 
turisztikai célpontok, például a népszerű martfűi-, és cser-
keszőlői gyógyfürdő.

Magyar önkorMányzati
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– A különböző profillal rendelkező kirándulóhelyek 
erősíthetik egymást Jász-Nagykun-Szolnok megyében. 
Egyetlen kalandtúrapálya önmagában nem életképes, 
csakis a környező települések egyéb programlehetőségei-
vel együtt – hangoztatja a cégvezető, aki egyébként béreli 
a területet az arborétum-üzemeltető Hortobágyi Nem-
zeti Parktól. A családi hangulatú létesítményt legfrissebb 
tervei szerint speciális mászófallal bővítené, újabb és 
újabb extrém pályaelemek nélkül ugyanis nehéz a talpon 
maradás.

sportKomplexum észaKon
A tiszakürtinél jóval nagyobb beruházásba fogtak több 

száz kilométernyire Sátoraljaújhely vezetői. Az ország leg-
hosszabb libegőjével rendelkező településen Magashegyi 
Sportcentrum létesítésébe kezdtek 2009-ben. A három-
lépcsős beruházástól a térség felvirágoztatását várják.

– Első lépcsőben egymilliárd forintos beruházással 
felújítottuk a libegőt, kalandparkot építettünk Közép-Eu-
rópa leghosszabb nyári és téli bobpályájával, különböző 
nehézségi fokozatú kalandtúra-útvonalakkal, csúsz-
dákkal, tanösvénnyel, játszótérrel, símúzeummal és 
modern kilátókkal, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik 
a városra,a Bodrogközre, a háttérben a szlovák hegyek-
kel. A pénz felét Európai Uniós támogatásként kaptuk, a 
másik felét önerőből, kötvénykibocsátással biztosítottuk 

– avat be a részletekbe Szamosvölgyi Péter polgármes-
ter, aki nem aggódik a kötvénykibocsátás miatt, mert a 
sportcentrum egész évben folyamatosan működik, télen 
és nyáron is komplex szolgáltatásokat kínál. Ez az oka 
annak, hogy már az első évben olyan nyereséges volt, 
hogy a második és harmadik beruházási szakaszt ebből 
a nyereségből finanszírozták, amely a második évben 
megötszöröződött.

Ma már hóágyúzott sípálya, hamarosan pedig gör- és 
jégkorcsolyapálya várja a magyar, szlovák, német, holland 
és olasz közönséget. A sportcentrumba évente kétszázezer 
ember látogat el, a vendégkönyv tanúsága szerint újra és 
újra a szolgáltatások bővítésére ösztönözve a tulajdonos 
önkormányzatot. A vendégek fantáziája és kalandvágya 
határtalan: sokan kerékpárral vagy egyenesen siklóer-
nyővel szeretnék megközelíteni az élménycentrumot. Ki 
tudhatja, az álom talán nemsokára valósággá is válhat. 
Egy biztos: a város vezetői nem tétlenkednek. A Magas-
hegyi centrum létrehozásával párhuzamosan – az említett 
kötvénykibocsátásból befolyt pénz egy részével – elkezd-

ték Sátoraljaújhely belvárosának rekonstrukcióját is, hogy 
tovább bővíthessék az ideérkezők lehetőségeit, akik egy-
előre nem tartják drágának a komplexum 3450 forintos 
kombinált napi jegyét. Csorbáné Bolega Erika igazgató 
szerint a kulcsszó a minőség! A borsodi régióban is lehet 
sikeres egy település, ha gyors döntésekkel a szakmai 
tudás a változó piaci igényekhez igazítható.

az esélyegyenlőség jegyéBen
Gazdagodó településsé szeretne válni Soltvadkert is, a 

város vezetése ezért döntött úgy, hogy ingyenes haszná-
latra adja át a Vadkerti-tó melletti kiemelt üdülő öve-
zetnek számító térséget a Tavirózsa Családi Kalandpark 
építésére, a Geldberg Kft.-nek. Lehoczki Ferenc polgár-
mester azt várja a vállalkozástól, hogy a 2013-as nyitás 
után megsokszorozza az évente idelátogató százezer fős 
turistalétszámot.

A komplexum mozgáskorlátozottak által is használ-
ható szabadidőparkból, lengőhidas, csőkígyós,magaslati 
elemekkel dúsított 25 akadályelemet tartalmazó kaland-
parkból, gyermekjátszótérből és fitneszparkból áll majd. 
Ha megépül, az esélyegyenlőség jegyében munkahelyeket 
teremt majd, népszerűsíti a sportos életmódot, és turiszti-
kai lehetőségeket kínál a városba érkezőknek.

Az Új Széchenyi Terv keretében induló beruházás 50 
millió forintos uniós támogatásra támaszkodik, ezen 
felül a kft-nek kb. 27 millió forintot kellene felmutatnia 
önerőként. A pénz előteremtése a kintlevőségek miatt 
nem egyszerű feladat, a Geldberg Kft. irodavezetője, 
Koltai Krisztina szerint. A határidők kötik a kivitelezőt, 
legkésőbb januárban el kell kezdeni az építkezést. Éves 
20 milliós bevételt kalkulálva, ideális vállalkozási körül-
mények között a tulajdonosok 4 éves megtérülési időre 
számítanak. Ehhez azonban szükség van pénzre, szakérte-
lemre, reklámlehetőségre, és a helyi városvezetés turiszti-
kai központú gazdaságfejlesztési terveire.

Magántőkével, vagy önkormányzati beruházással, 
esetleg a kettő kombinációjával, a kalandpark építési 
vágy erősödik Magyarországon. Kérdés azonban, hogy a 
korlátozott piac el tudja-e tartani, nyereségessé tudja-e 
tenni a beruházásokat? Hiába van ugyanis igény a sza-
badidő aktív eltöltésre, ha hiányzik hozzá a fizetőképes 
kereslet. Úgy tűnik, esélye azoknak az élménycentru-
moknak van, melyek rá tudnak érezni a természetimá-
dók igényeire, kiaknázva a régiók nyújtotta speciális 
lehetőségeket. n


