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Pákozd polgármestere
Fejér megyei fıépítész

L. Simon László:
Üdvözölte a megjelenteket, valamint köszönetet mondott a vendéglátó Pákozd település
Önkormányzatának a meghívásért.
Megállapította, hogy az öt tagból három megjelent, vagyis az ülés határozatképes.
Ugyancsak köszöntötte a további megjelenteket.
A kerékpárút fejlesztési terveit Naszvadi György NGM államtitkárnak, Simicskó István EMMI
államtitkárnak és Garancsi Istvánnak, a Magyar Természetjáró Szövetség elnökének,
miniszteri megbízottnak átadták, Ugyancsak rövid tájékoztatót kapott dr. Völner Pál NFM
államtitkár is.
A kerékpárút fejlesztési tervérıl szórólap is készült, melyet Orbán Viktor miniszterelnök is
megkapott. Ezzel kapcsolatban a VVVTFT-t nem terheli pénz, mivel szponzorációból
készült a kiadvány. Miután a miniszterelnök urat tájékoztatták a teljes tevékenységrıl, ı
elismerıen nyilatkozott a tevékenységrıl, biztosítja annak a Kormány oldaláról való
támogatását,.
A Fejlesztési Koncepción gızerıvel dolgoznak. A Fejér Megye Hírlapban való megjelenést
a LEADER-bıl finanszírozzák, a riport már elkészült. Cél, hogy Komárom-Esztergom
megyében is legyen sajtóhíradás.
Ismertette a meghívóban is szereplı napirendet, amit a helyszínen ki is osztottak. Ezt
követıen kérte a Tanács tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. A jelenlévık
egyhangúlag, 3-0-0 arányban elfogadták a napirendet.
Elfogadott napirend:
1.) Mészeg-hegy megismerése

Az ülésen minden érintett fél képviselve van – Honvédelmi Minisztérium, HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum, VADEX Zrt., Pákozd Község Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap,
Honvédség és Társadalom Baráti Kör.
A történelmi ismeretekrıl, fejlesztésekrıl, részletekrıl komplex, részletes ismertetést kér.
dr. Görög István, Katonai Emlékpark Non-profit Zrt. alelnöke:
A Katonai Emlékpark - amit a Nemzeti Emlékhelyek közé soroltak – bemutatása.
• 1848 – Pákozdi csata
• 1951 – obeliszkállítás
• 1992 – az obeliszk Pákozdé lett, melyet 1998-ban felújítottak az addigi leromlás miatt
május 21. – a honvédelem napja lett
• 1998-2002 – Honvédség és Társadalom Baráti Köre a múzeum emeleti részét karban
tartotta
• 2008 – Történelmi emlékút projekt pályázat
• 2011 – Katonai Emlékpark Kft. megalakulása
A tulajdonosi viszonyokat rendezni kell - 3x1/3 rész a tulajdonban (Pákozd,
HTBK, Fejér Megyei ÖnkormányzatMagyar állam)
Eddig a területet a Katonai Emlékpark Közhasznú Non-profit Kft.
mőködtette.
A Honvédelmi Minisztérium egyre inkább részt vesz a mőködtetésben
Az emlékpark nem múzeum és nem is iskola. Ez egy park, nagy látogatottsággal az év
minden szakában. Komplex foglalkozások vannak, a belépıjegy közös az arborétummal.
Ennek elsıdlegesen nevelési célja van, és a családok részérıl komoly is az érdeklıdés. Ez
egy kegyeleti emlékhely, tehát vásározás nincs. Nagy az igény a kétnyelvőségre. A park
megközelítése jó (autópálya, kerékpárút, hajózási lehetıség).
dr. Kovács Vilmos:
Jelentıs összekapcsolódás a Katonai Emlékpark Kft-vel.
• 1848 – emlékmúzeum, aradi vértanúk, obeliszk, Móga szobor
• világháború – katonai barakk
• világháború – Margit vonal, Doni kápolna
• 1956 – harckocsi
• békefenntartás
Új emlékpark kialakítását a Honvédelmi Minisztérium jóváhagyta, de a meglévı elemek
megırzésének feltételével. A kiállítás szerkezetét meg kell újítani:
• 1848
• Osztrák-Magyar Monarchia és az I. világháború (közös és honvéd alakulatok)
• Magyar Királyi Honvédség újraszervezése és a II. világháború
• 1956 – hadsereg szerepe
• Magyarország útja a NATO-ba
Új elemek létrehozása: látogatóközpont 2000 m2-en, szolgáltatások, vendéglátás (meleg
étkezési lehetıséggel), 60-70 fıs szállás, rendezvényterem, ajándékbolt, 3D mozi,
játszótér, kalandpark rohampályával, haditechnikai park, sikló, kiszolgáló épület, 300 helyes
parkoló, 10 ingyenes busz parkolóhely.
Pákozd szakrális jelleggel bír, fontosak a honvédelmi ünnepek, megemlékezések. A
Pákozdi csata emlékmúzeumának átalakítása is fontos lenne.
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Vargha Tamás:
A Honvédelmi Minisztérium a költségvetésébıl finanszírozza mindezt, amennyiben a pénzt
nem használják fel másra. Kéri, hogy a júniusi közgyőlésre is bekerüljön (Fejér Megyei
Önkormányzat). A HM csak akkor tudja támogatni a projektet, ha 51%-os tulajdonba kerül a
Katonai Emlékpark Non-profit Zrt-ben. A terület a Magyar Állam tulajdona.
dr. Molnár Krisztián:
A prezentációkat elektronikus úton kéri. Amennyiben az elnök úr egyetért, bemegy
közgyőlésre.
L. Simon László elnök úr minden fejlesztési lehetıségnek nagyon örül. A Századvéggel
szerzıdött a VVVTFT térségre. A tulajdonosi viszonyokat rendezni kell.
Takács János:
Elırehaladott tárgyalások folynak az átalakulással kapcsolatban. A terület Pákozd
önkormányzatához tartozik. A régi múzeum a HTBK, a Magyar Állam és Pákozd között
oszlik meg tulajdonilag, így kb. 60% Pákozd tulajdona. Kéri, hogy a települést minél inkább
vonják be a programkínálatba.
dr. Görög István:
Ez egy csodálatos elképzelés. Fontos a táj és a természet védelme, hiszen itt húzódik a
Natura 2000 határvonala. Az egyetlen kérdés a forrásmegosztás (látogatók).
L. Simon László:
Jó, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat is tárgyalja. A koncepció mindenkinek tetszik, a
miniszterelnök úr is támogatja. A Századvég anyagába, a fejlesztési koncepcióba is be
kívánják emelni.
Vargha Tamás:
Milyen térségre vonatkozik?
L. Simon László:
Velencei-tó és térségére, illetve közvetve Székesfehérvárra. Cél az, hogy Székesfehérvár is
sajátjának tekintse a térséget. Egy év alatt megdupláztuk a VVSI-be jövı gyerekek számát
(napi egy busz), de még mindig elmarad a hıskortól (napi öt busz). Szeretnének magyarangol útikönyvet kiadni.
Vargha Tamás:
Problémát jelent, hogy a megye és a város fejlesztései külön történnek. A cél, hogy
csomagban kínáljuk a programokat.
L. Simon László:
Szoros a kapcsolat, de nem tudjuk a városi feladatokat magunkra vállalni.
Kisteleki Péter
A VADEX Zrt. támogatja az elképzeléseket. Egyes részletekben problémát lát, mivel erdıés Natura 2000 terület van benne. Kiegészítik egymás programjait, látogatottságát. A saját
fejlesztési elképzeléseik szerényebbek, a megyében több fejlesztést végeznek idén
összesen 100 millió Ft értékben. Ebbıl kb 25 millió Ft-ot itt használnak fel.
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Majoros Gábor:
Nem készültek prezentációval, de van írásos anyag, amit megküldenek digitálisan is.
Három közjóléti tervezet van:
• Gaja-völgy kék túra – 70 millió Ft (pályázati pénzbıl)
• Soponya ökoturisztikai központ kialakítása, zárt vadászati területet nyitottak meg
néhány éve
• Velencei-tó – a Területfejlesztési Koncepcióba kérik beépíteni.
• A múzeumot 28 év után szeretnék megújítani (öt kontinens és Magyarország
nagyvadjai, természettudományos kiállítás – 180-200 milliós Ft, amit Semjén Zsolt
támogat -, geológiai kızetgyőjtemény, erdei tanösvény, iskolai program – 15000
látogató).
L. Simon László:
A cél az integrált belépıjegyek kialakítása.
Majoros Gábor:
Örül ennek a bemutatásnak, eddig sokszor kapott információt errıl dr. Görög Istvántól. A
kerékpárút hihetetlen lehetıség. Kéri, hogy ezek az elképzelések kerüljenek be a Megyei
Területfejlesztési Koncepcióba.
Igari Antal:
A Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezésében térjenek ki rá.
Majoros Gábor:
Fejér megye gyengén erdısült. A saját illetékességi területen kevés az erdı. A megye
északi területe, a Vértes összefüggı erdı.
L. Simon László:
Köszöni a tájékoztatást, gratulál az új vezetınek. Júniusban két téma lesz a Fejér Megyei
Önkormányzat közgyőlésén, amin én is szeretnék részt venni.
Takács János:
Az MNV Zrt. még nem hozott döntést. Az 1848-as anyagok még nem kerültek vissza
múzeumhoz.
L. Simon László:
Ebben segít közbenjárni a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnál.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén megköszönte a jelenlévıknek az ülés hivatalos
részén való részvételt és az aktív közremőködést.
Ezt követıen a tagok kötetlen formában megtekintették a Katonai Nemzeti Emlékhelyet.
Székesfehérvár, 2013. május 24.

L. Simon László
elnök
Jegyzıkönyvvezetı:
dr. Molnár Krisztián
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