
JEGYZŐKÖNYV 
a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület  

2014. december 19-én megtartott rendkívüli Közgyűléséről 
 
Vásárhelyi Nóra elnök (továbbiakban: Elnök): 
Köszöntötte a megjelenteket. 
Bejelentette, hogy a 17.30 órára összehívott Közgyűlés határozatképtelen volt, mert 
azon mindössze 4 fő jelent meg. 
Bejelentette, hogy a jelen, 18.00 órára összehívott, megismételt Közgyűlés a 
jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Tájékoztatta résztvevőket, hogy 8 
tag van jelen és 1 tag meghatalmazást adott, hogy nevében eljárhat a közgyűlés. 
Megjegyezte, hogy az érkezők regisztrálása még tart, tehát a jelenlévők létszáma 
folyamatosan változhat. A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Elnök: Javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetőjére és hitelesítőire. 
 
3/2014. Közgy. határozat:  
A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással 

- a jegyzőkönyv vezetőjének Váradi Nórát, 
- a jegyzőkönyv hitelesítőinek Balázs Mónikát Csillát és Halák Pétert 

választotta meg.  
 
Vásárhelyi Nóra elnök tájékoztatta a jelenlévőket, az alábbiakról: 
 
2006 óta az Egyesület kezelésében áll a zsámbéki Műemlék Rakétabázis (Zsámbéki 
hegy 07/2 hrsz.), amelyen jelenleg a Légvédelmi Múzeum és a Zsámbéki Nyári 
Színház működik. A 15 hektáros terület, valamint a múzeum és a színház 
fenntartását az egyesület a jelenlegi működési formájában nem képes tovább 
fenntartani. Ennek okai a következők:  

- A fenntartáshoz szükséges összeget az egyesület pályázati forrásokból 
biztosította, azonban ezek a források illetve a megítélt támogatások évről évre 
csökkennek. 

- A Műemlék Rakétabázison található épületegyüttesek állapota folyamatosan 
romlik, bizonyos részeken veszélyessé vált, valamint az infrastruktúra (víz- és 
áramszolgáltatás) felújításra szorulna, azonban az állagmegóvásra, 
veszélyelhárításra, megfelelő karbantartásra és felújításra nincs és a 
közeljövőben nem is várható sem pályázati, sem egyéb forrás. 

- A Honvédelmi Minisztérium levélben tájékoztatta az egyesületet, hogy a 
múzeumban lévő eszközöket hamarosan más kiállítóhelyekre szállítják. 
A Honvédelmi Minisztériummal folytatott megbeszélések nem vezettek 
eredményre, mivel az Egyesület és a Honvédelmi Minisztérium két teljesen 
különböző koncepcióban gondolkozik és az elképzelések a tárgyalások 
ellenére sem közelednek egymáshoz.  

- Amennyiben a múzeumi eszközök elszállításra kerülnek, megszűnik a terület 
őrzése is. Az egyesület terület további őrzését önerőből nem tudja biztosítani.  

 
Az Egyesület jelenleg passzív, s bár papíron több mint 90 tagot számlál, a tagok 
többsége semmilyen formában nem vesz részt az egyesületben, tagdíjat sem fizet. 
Az egyesület három fizetett alkalmazottja jelenleg a színház és a múzeum 



szervezésével és a terület fenntartásával foglalkozik, a turisztikai és idegenforgalmi 
feladatok színvonalas ellátására nincs megfelelő kapacitás  
 
A fentiek alapján látható, hogy mindenképpen horizontváltásra van szükség. 
Felmerül a kérdés, hogy az egyesület működjön-e tovább, és ha igen, hogyan.  
Vásárhelyi Nóra kijelentette, hogy a jelenlegi körülmények miatt nem vállalja tovább 
az elnöki tisztet.  
 
Balázs Mónika Csilla véleménye szerint az egyesületi tagok passzivitásának egyik 
oka, hogy a turisztikai és idegenforgalmi szerep háttérbe szorult a színház és a 
múzeum mellett. Véleménye szerint újjá kellene szervezni a tagságot. A jelenlegi 
tagokat megkérdezni arról, hogy továbbra is vállalják-e a tagságot és újra beléptetni 
őket. Ezen kívül új, aktív tagokat kell toborozni. A tagság akkor működik aktívan, ha 
az egyesület olyan célokat fogalmaz meg, amelyek érdekeltté teszik a tagokat.  
Russói Tamás javasolta, hogy jöjjön létre két munkacsoport: egy 
turisztikai/idegenforgalmi és egy színházi/kulturális.   
A két munkacsoport tagjai első lépésként a saját területükön próbáljanak hatékony, 
komplex programokat kidolgozni, a  tagság bevonásával.  
Balázs Mónika Csilla megkérdőjelezte a Tourinform Iroda működésének 
szükségességét. Információs pontra továbbra is szükség van, de ez megoldható 
lenne a Magyar Turizmus Zrt. hálózatán kívül is.  
Vásárhelyi Nóra elmondta, hogy az önkormányzat fent szeretné tartani a Tourinform 
Irodát, működtetésének költségeit is átvállalná. Azt is figyelembe kell venni, hogy a 
legtöbb TDM Tourinform Irodával együtt működik.  A TDM jelenleg szintén passzív, 
az elmúlt években nem írtak ki pályázatokat, de értesülés szerint hamarosan ismét 
előtérbe kerülnek és talán lehetőség lesz a TDM-en keresztül forrásteremtésre, 
fejlesztésre. 
Mayer Zita javaslata szerint a színházat önkéntes munkával is lehetne szervezni, 
fenntartani addig, amíg nincsenek tartalékok.  Így a pályázati támogatások egy része 
nem a bérköltséget fedezné.   
Vásárhelyi Nóra elmondta, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy a színház 
szervezését, gazdasági ügyeit, működtetését mindenképpen össze kell fognia 
valakinek. A tavaszi és különösen a nyári színházi évadban ez rendkívül megterhelő, 
koncentrált feladatot  jelent, amelyet nem lehet munka mellett, önkéntesen végezni.  
Ahhoz, hogy az egyesület állami pályázatokon részt vegyen, elengedhetetlen az 
egyesület közhasznú jogállása. Az új civil törvénynek megfelelően az alapszabály 
módosítása megtörtént, a közhasznú jogállás megállapításához szükséges kérelem 
beadásra került a Budapest Környéki Törvényszékre. A közgyűlés előtt a bírósági 
titkár telefonon tájékoztatta az egyesületet, hogy a közhasznú jogállás indokolt, 
azonban egy dokumentumot még módosítani kell, csak ezután születik meg a 
végzés.  
Az egyesület a Műemlék Rakétabázis kezelője, melynek fenntartása rendkívül nagy 
anyagi terhet jelent az egyesületnek. Egyelőre az a megoldás látszik ésszerűnek, ha 
az egyesület felbontja a Magyar Nemzeti Vagyon kezelővel kötött szerződést és a 
terület kezelése visszaszáll az államra. Érdemes azonban más, ésszerű javaslatokon 
is gondolkodni.  
   
 
A jelenlévő tagok úgy döntöttek, hogy a felmerült kérdéseket, problémákat 
átgondolják és a következő rendkívüli közgyűlésen részletesen megtárgyalják és 



megoldásokat keresnek.  Mivel Vásárhelyi Nóra elnök lemond az elnöki tisztségről, a 
következő közgyűlés egyben tisztújító is lesz.  
 
A tagok javaslatot tettek a Jelölő Bizottság tagjainak megválasztására.  
4/2014. Közgy. határozat: a tagok a Jelölő Bizottság tagjainak Balázs Csillát és 
Váradi Nórát választották.  
 
Következő rendkívüli közgyűlés helyszíne, időpontja:  
Művelődési Ház, Zsámbék, Etyeki u. 2. Tourinform Iroda  
2015. január 12. 17.30 
 

Jegyzőkönyvvezető: …………………………………… 

                Váradi Nóra 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

…………………………………………..                           …………………………………. 

   Halák Péter           Balázs Mónika Csilla 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 


