
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és 

Környezetvédelmi Bizottsága nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: a Városháza, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Gróf Andrássy Gyula 

termében. 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. március 21. napján 9 órakor 

 

A Bizottság részéről megjelentek: 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök 

Schweitzer Tamás bizottsági tag 

Palicz István bizottsági tag 

Pasztorniczky István bizottsági tag 

Deutsch Eszter bizottsági tag 

Petercsák Pál bizottsági tag 

 

Az ülésről távol volt: 

 

Nyiri Péter bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Tóth Csaba Gábor Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont igazgatója 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

Tóth Csaba Gábor Magas-hegyi Turisztikai Sportközpont igazgatója 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagypál Kitti 

 

Kracson Norbert bizottság elnöke: köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a képviselő-

testület csütörtökön fog tárgyalni egy napirendi pontot, ahol a külső bizottsági tagok 

tekintetében változás áll elő. Ennek kapcsán szeretné megköszönni Nyiri Péter eddigi munkáját 

az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságban, hiszen 2,5 év után már nem fog részt 

venni a bizottságban, más személy lesz helyette. 

Megállapította, hogy az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság határozatképes, mivel 

7 tagból 6 tag jelen van, egyben az ülést megnyitotta. Megkérdezte, hogy van-e valakinek 

módosítási javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban.  

 

Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. 
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Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nem hangzott el, ezért az elnök 

szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását a meghívóban foglaltak szerint. 

 

S z a v a z á s :  az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 

tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

Napirendi pont: 

Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2021. évi működéséről 

szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Tóth Csaba Gábor igazgató 

 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: javasolta, hogy Nyiri Péter bizottsági tag távollétében 

Schweitzer Tamás bizottsági tag legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő. 

 

Mivel a javaslattal kapcsolatban egyéb vélemény nem volt Kracson Norbert bizottsági elnök 

szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztását. 

 

S z a v a z á s :  az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 

tagja, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a javaslatot elfogadta, miszerint Schweitzer Tamás 

bizottsági tag került megválasztásra a jegyzőkönyv-hitelesítőjének.  

 

 

Napirendi pont:  

Előterjesztés a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2021. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadására 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: megkérdezte, hogy Tóth Csaba Gábor igazgató úrnak van-

e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Tóth Csaba Gábor igazgató: elmondta, hogy a legutóbbi éves jelentést a 2020-as évről azzal 

zárta, hogy a kihívások éve volt és nagyon erősen érvényesült a hullámvasút-effektus. 2021-

ben talán fokozottan érvényesült, hiszen nemcsak a Covid19, pandémia helyzet miatti bevétel 

kiesésekkel kellett megküzdeniük, hanem a szükségszerű fejlesztések okozta leállásokkal is. 

Nagy várakozással tekintettek a 2021-es év elé, de mikor a libegő az utolsó útjára indult, tudták, 

hogy a három legnépszerűbb élményelemükből kettő le fog állni, így azokkal az 

élményelemekkel kell gazdálkodniuk, amellyel rendelkeztek. Aggódott amiatt, hogy a 

vendégeik akár turisztikai régióban, akár más régióban fognak majd választani másik 

szolgáltatót.  Ehhez képest Magyarország leghosszabb és legextrémebb bob pályája továbbra is 

hozta azt, amit eddig is megszokhattak. A 2019-es évhez képest, amit ő bázisévnek tekint egy 

nagyon jó bevételt sikerült elérniük, köszönhető az árváltozásnak illetve annak, hogy 

bevezették az éjszakai bobozást. Örömmel jelentette be, hogy elkezdődött a libegő székeinek 

felhelyezése, ami hamarosan be fog fejeződni. Ezzel együtt egy másik libegőt is fognak kapni 

az éven. Külön sikernek könyvelné el, hogy a kollégákat sikerült megtartani. Megköszönte a 

kollégák munkáját és az önkormányzat segítségét.  

 

Kérdések következtek. 

 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: megkérdezte, hogy a vendégekkel hogyan kommunikálták 

le ezt a helyzetet. 
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Tóth Csaba Gábor igazgató: számítottak a negatív visszhangokra, viszont ennek ellenére jó 

előre felkészítették a kollégákat, tudták ők is hogy lesznek kérdések. A honlapon és a Facebook 

oldalukon, tehát a közösségi média felületeken kommunikálták le első sorban, hogy mely 

elemek működnek, melyek azok, amelyek nem működnek, illetve mely elemeket tervezik 

elindítani a közel jövőben. Neki az a tapasztalata, hogy annak ellenére, hogy a vendégeik tudták 

azt, hogy mely fontos élményelemek nem fognak működni, mégis elkötelezetten választották 

Zemplén fővárosát. Nagyon kevés negatív visszhangot kaptak.  

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: mivel ezeknek az élményelemeknek a legtöbbjét Uniós 

pályázati támogatásból valósítja meg az önkormányzat, ezért ezek az önkormányzat 

tulajdonában vannak. Megkérdezte, hogy milyen konstrukció keretében veszi át az intézmény. 

A tanösvényre gondolva a Kopaszkán volt egy kis kilátó része, amit elbontottak, széthordtak. 

Megkérdezte, hogy ez lesz-e pótolva. Elmondta, hogy hiányolja a fejlesztések között 

megemlíteni a sokak által várt kötélhíd majdani üzemeltetését. Emellett a vár is egy 

élményelem, aminek az üzemeltetése úgy gondolja szintén a Kalandparké lesz. 

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: elmondta, hogy két témával kapcsolatban ő szeretne 

válaszolni. A 2021-es beszámolót tárgyalják most, úgy gondolja igazgató úr sincs abban a 

helyzetben, hogy két jövőbeni beruházás működésével kapcsolatban tudjon nyilatkozni.  

 

Tóth Csaba Gábor igazgató: általában az éves jelentésekben az adott évet és az előző évet 

vizsgálják, az adott év fejlesztéseit és terveit szokták sorra venni. A várral kapcsoltban a vár 

látogatóközpont lesz az ő üzemeltetésükben, előre láthatólag a nyári időszakban. Olyan 

formában, szervezésben szeretnék majd üzemeltetni, hogy abban az esetben, ha osztályok vagy 

csoportok jelentkeznek be hozzájuk, akkor természetesen ők fogják felkalauzolni őket a várhoz, 

illetve magában a vár látogatóközpontban lévő interaktív élményelemeknek a bemutatását is ők 

fogják végezni. A híddal kapcsolatban annyit tudott elmondani, hogy 2022-ben még semmilyen 

szinten nem fog az üzemeltetésük alá kerülni. A képviselő úr első kérdésére válaszolva 

elmondta, hogy az önkormányzat aktiválja ezeket a fejlesztéseket és szerződéses formában 

kerül át az ő üzemeltetésükbe. Utána fog nézni, hogy pontosan milyen szerződésről van szó. A 

tanösvény egy olyan pontja az általuk kínált élményelemeknek, amelyekkel a Tourinform 

Irodával fognak majd egy komolyabb együttműködést kialakítani, hiszen első sorban hozzájuk 

szoktak befutni azok a bakancsos turisták, akik szeretnék felfedezni ezt a környéket. 

 

Vélemények következtek. 

 

Pasztorniczky István bizottsági tag: nem tette volna fel a kérdést, ha nem lett volna a 

beszámolóban olyan rész, hogy 2022-es fejlesztési tervek. Elmondta, hogy gyakran jár arra, sok 

turista felkeresi a várat, ami feltárás alatt áll. Tájékoztatásképpen jó lenne hallani az 

érdeklődőknek, hogy hogy állnak ezek a beruházások.  

 

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó: elmondta, hogy csak egy információt 

szeretne képviselő úrnak átadni a beruházásokkal kapcsolatban. Mind a vár területe, mind a 

Kálvária területe munkaterület. Ha az ott kialakult állapot nem mindig azt az arcát mutatja, amit 

ők szeretnének, akkor tudja, hogy ez azért van, mert ott munkák folynak.   

 

Schweitzer Tamás bizottsági tag: az Uniós pályázatokból idekerülő összeggel a város 

gazdálkodik, ők fordítják arra, amire szeretnék, jelen esetben a Kalandpark fejlesztésére. A 

Zemplén Kalandpark a városnak egy költségvetési szerve, szerinte nem feltétlenül szükséges 
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az üzemeltetésről szerződést kötni. A Kalandparkot a születésétől kezdve kíséri figyelemmel, 

mindig folyamatos fejlődést tapasztal, látja a vezetők rátermettségét.  

 

Kracson Norbert bizottsági elnök: bármilyen nehéz is volt a 2021-es év, ahhoz képest, míg 

2020-ban 196 ezer látogatója volt a Kalandparknak, a tavalyi évben 96 ezer, és ehhez képest, 

hogy kevesebb, mint a fele volt a látogatottság az árbevétel a 336 millióhoz képest 214 millió 

volt. Tehát nem feleződött meg, hanem csak 1/3-ával csökkent. A másik fontos adat, hogy 25%-

kal emelkedett az egy főre jutó bevétel. Úgy gondolja, hogy minden negatív folyamat ellenére 

nagyon pozitív a hozott irány. Ezt támasztja alá, hogy 35 millióval támogatta a Kalandparkot a 

Kormány.  

 

Tekintettel arra, hogy további kérdés és vélemény nem hangzott el az elnök szavazásra 

bocsátotta javaslatát, miszerint az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2021. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadását.  

 

S z a v a z á s :  az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 

tagja, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága 

10/2022. (III.21.) határozata 

a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2021. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 

2021. évi működéséről szóló beszámolót fogadja el. 

 

 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, Kracson Norbert bizottsági elnök 

megköszönte a bizottsági tagok munkáját és az ülést 9 óra 30 perckor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  Nyiri Péter                                                                                     Kracson Norbert sk. 

   Jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                           Bizottsági elnök 

 

távollétében: 

 

 

Schweitzer Tamás sk. 

   Bizottsági tag 


