MAGYAR TURISTA EGYESÜLET
2098 Pilisszentkereszt, Téry Ödön út 26.
Levelezési cím: Schőnviszky László elnök, 1025 Budapest, Törökvész út 64/A.
(+36-1-200-3319, mobil: +36-70-319-4812, email: mte.elnök@gmail.com

Adószám: 19011187-2-13
Számlaszám: OTP BANK NYRT. 11786001-20141329
Menedékházunk:
báró Eötvös Loránd menedékház, 2098 Dobogókő (26-347-534
az MTE Szentendrei Osztály kezelésében:
Czibulka János menedékház, 2000 Szentendre, Kőhegy (26-718 216
MTE ELNÖKSÉGIÜLÉS EMLÉKEZTETŐ
Kelt: 2016. 03. 07.
Helyszín: Budapest, 1025. Törökvész út 64/a.
Jelenlévők: Schőnviszky László elnök
Vuray Villő
Kovács Zoltán szakmai alelnök
Sch. L.: üdvözli az Elnökség tagjait. Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az elmúlt két hónapról (Schőnviszky).
Sch. L.: ismerteti az elmúlt két hónap eseményeit:
Január 12-én hiánypótlást kérnek a NEA pályázathoz, amit január 13-án postázok.
Január 14-20-ig nem tartózkodtam Magyarországon, az ügyeket az alelnökök vitték.
Január 22-én utolsó felszólító levelet küldöm postán, tértivevénnyel az Erdei Wellness
ügyvezetőjének, Laza Anitának, hogy 8 napon belül fizessen. A levelet csak 26-án veszi
át.
Január 25-én felhívom telefonon Laza Anitát, aki közli, hogy még nem kapta meg a levelet.
Tájékoztatom, ha 8 napon belül nem teljesíti a levélben leírtakat, akkor most már átadjuk
az ügyet az ügyvédünknek.
Január 26-án megkapom dr. Csetneki Attila ügyvéd elérhetőségét, és fel veszem vele a
kapcsolatot, mivel ekkora egyértelművé válik, hogy csak időt húznak, és nem fizetnek.
Január 28-án Magyar Zsolt az új bérlő megkapja az Erdei Wellnesstől Somodi által írt
ajánlatot a menedékház konyhaberendezéseinek eladási áráról, de ezekre nem tart igényt.
Január 29-én a Zsitvay Osztály megbeszélés tart, amikor Koleszár Gyuri bejelenti, hogy nem
vállalja tovább az osztály vezetését és kérik, mint asztaltársaság csatlakozásukat a
Dobogókői Osztályhoz, az Elnökséget a megbeszélésen Kovács Zoli képviselte.
Január 31-én összeállítottam az MTE pillanatnyi kárigényét, amit Somodi okozott.
Február 1-re összeállítottam, a fizetési meghagyás előkészítéséhez szükséges 19 db
dokumentumot, amit elküldtem e-mailben az ügyvédnek és az Elnökségnek.
Február 1-én, dr. Ternai Pétertől Somodi ügyvédjétől e-mailt kapok, amelyben Somodi
követelésekkel lép fel és ismételten csak az ígéri, hogy fizetni fognak és ezzel tovább
húzná a kifizetéseket.
Február 2-án Dobogókőn, Dézsán Zolival megtekintjük a fürdőszoba felújításokat a kazán és
a fűtési rendszer teljes felújítását Dézsán csak tavaszra vállalja.
Február 4-én a Csetneki Ügyvédi Iroda meghatalmazást kér arról, hogy képviselje az MTE-t,
postán még az nap elküldtem.

Február 5-én Kovács Zoli megrendeli a ház tűzvédelmi szabályzat és tartozékainak, valamint
a ház áramlopást követően helyreállított elektromos rendszerének tűzvédelmi
felülvizsgálati jegyzőkönyvének elkészítését
Február 5-én Dr. Csetneki ügyvéd átküldte az összeállított fizetési meghagyást.
Február 8-án Dr. Csetneki ügyvéd beadta a fizetési meghagyást, ezzel egy időben átutaltam
az eljárási díjat: 122 598 Ft-ot. Amire 15 napon belül kell fizetni, ellentmondani vagy nem
fizetni. Ellentmondás esetén indul a per, nem fizetés esetén pedig a végrehajtás.
Február 8-án Dobogókőn Kovács Zolival és Magyar Zsolttal összeállítottuk a pillanatnyi
leltárt, ugyanis ez még Somodival történő elszámolás után változhat. A felújítás alatti
fürdőszobákban az új villanyvezetékeket védőcső nélkül rakták a falba. Azonnal felhívtam
a Semperit vezetőjét, hogy ezt javítsák ki.
Február 13-án Dobogókőn megtekintettük a fürdőszobák felújítását, ahol megtörtént a az új
villanyvezetékek védőcsőbe helyezése. A fűtés helyzetét továbbra sem kielégítő, bár
javult a beépített termosztáttal.
Február 23-án Dobogókőn aláírjuk a végleges szerződést Magyar Zsolt, a menedékház
bérlőjével. A fűtés továbbra is gyengén működik. Engedélyt kér arra, hogy egy másik
céggel is felvegye a kapcsolatot a javítás érdekében, ehhez hozzájárulunk.
Február 24-én e-mailben kérdéseket tettem fel ügyvédünknek, amit még az nap telefonon
megbeszéltünk, majd az Elnökséget is tájékoztattam, miszerint a Közjegyzői Kamara nem
szokta elkapkodni az intézkedést, így több hétbe is beletelik
Február 25-én a menedékház kéményvizsgálati jegyzőkönyve Kovács Zoli jóvoltából
elkészült.
Február 26-án elkészítettem és elküldtem a Hegyi Szent Bernát teljesítménytúra engedély
kérelmeit az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek és a
Pilisi Parkerdő Zrt.-nek
Február 27-án, reggel telefonon értesít Magyar Zsolt, hogy a ma kicserélt háromutas
termoszelep nem működik, mivel fordítva rakták fel, a kazán hőmérséklete120°C-ra.
felment és biztonsági szelep lefujt. Szombat lévén a szerelők már nem érhetők el, ezért ő
leszereli, de csak ideiglenesen tudja visszarakni. Este még egy e-mailt is küld erről.
Február 29-én reggel felveszem a kapcsolatot a Semperit Kft. vezetőjével és kérem, hogy
azonnal javítsák ki a hibát, ami délutánra megtörténik.
Február 29-én elkészítettem és elküldtem az Elnökségnek a Hegyi Szent Bernát
teljesítménytúra kiírását.
Február 29-én Magyar Zsolt a Pilisi Parkerdőtől kapott egy nagy akváriumot, ami a nagy
étterem bejáratánál lesz felállítva.
Március 1-én, e-mailben elküldöm Magyar Zsoltnak az Elnökség határozatát a menedékház
üzemeltetésével kapcsolatban.
Március 1-én, Csobánné könyvelőnkkel és Osztényi Gyöngyi pénztárosunkkal egyeztettük
és lezártuk az MTE 2015. gazdasági évét.
Március 3-án megkaptam a Bizmut Kft.-től a Tűzvédelmi Minősítő Iratot, a menedékház
Tűzvédelmi Szabályzatát, a Tűzriadó Tervet, valamint a „Tűzoltó készülékek ellenőrzési
és javítási nyilvántartás”-át és a „Menekülési biztonsági jel ellenőrzési nyilvántartás”-át.
2. A dobogókői menedékház bérlőváltása és felújítása (Schőnviszky).
Már korábban is folyamatos volt az értesítés, hogy miként alakult az új bérlővel a ház
üzemeltetése. Eddigi tapasztalatok szerint az új bérlő nagyon lelkiismeretesen és
odaadóan mindent megtesz a ház jó üzemeltetéséért, Sajnos a ház fűtése még mindig
nem kellően megoldott, pedig ennek érdekében is nagyon sok időt fordít rá.
A fürdőszobák felújítása, ha lassan is, de megtörtént. Menetközben azonban számtalan
minőségi kifogással kellett élnünk. A tavalyi és az idei felújítások egy részét a NEA
pályázatban lehet elszámolni.

Magyar Zsolt kérésére az MTE Elnöksége telefon egyeztetés alapján három határozatot
hozott a menedékházunk működése érdekében még március 1-én, ezek:
Határozat 16-01. Az Elnökség egyhangúan hozzájárul ahhoz, hogy a báró Eötvös Loránd
menedékház fűtési rendszerének elégtelen működése miatt, a fűtési rendszer
felújítását Magyar Zsolt (Bérlő) által kiválasztott szakcéggel végeztesse el. A
felmerült költségeket az MTE kifizeti, amennyiben a Bérlő annak költségét
előzetesen egyezteti az Elnökséggel.
Határozat 16-02. Az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a báró Eötvös Loránd
menedékház földszintjén lévő három szolgálati lakás egységet a Bérlő vegye
használatba, berendezésével együtt. A korábbi bérlő berendezéseit, a végrehajtás
során az MTE tulajdonába vesszük át, mivel tartozásait eddig nem rendezte.
Határozat 16-03. Az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a báró Eötvös Loránd
menedékház második emeletén a félbehagyott padló javítását a Bérlő az MTE
költségére elvégeztetheti. De a vállalkozó által otthagyott és előkészített padlók nem
kerültek elő.
K. Z.: Magyar Zsolt megkezdte már a javításokat.
3. A megnyert pályázat és elszámolása (Kovács Z.)
A fürdőszobák felújítására két számlánk van, egyik még tavalyi, a másik idei, ezek összege
már meg is haladja a pályázat összegét. Egyelőre még tisztázandó, hogy a munka
művezetésére vállalt önrész milyen módon lesz elszámolva, ugyanis az elszámolási
útmutató még nem jelent meg.
4. A 2016. évi Hegyi Szent Bernát teljesítménytúra (Kovács, Vuray V.)
Sch. L.: elkészítettem az engedélykérelmeket és a túra kiírását. Kérem, kezdjétek el a
szervezést és a túra lebonyolításának előkészítését. Ellenőrző pontra szerzek
lyukasztókat. Amint előző elnökségi ülésen eldöntöttük, a túra útvonalakat és technikai
munkákat Kovács Zoltán és teljesítménytúra szervezését Vuray Villő végzi.
5. 2015. június 30-án hunyt el örökös tiszteletbeli elnökünk Peták István, emlékére egy évvel
utána emléktáblát és kiállítást tervezünk Dobogókőn menedékházunkban (Schőnviszky)
Sch. L.: El kell döntenünk, hogy milyen szöveg legyen az emléktáblán, amely a Thirring
táblával azonos méretben és minőségben készüljön, elhelyezésileg pedig a kis étterem
bejáratától jobbra. Erre kérek jelentkezőt, aki ezt szervezi.
Közös megállapodásra: valamennyi elnökségi tag elkészít egy tervezett táblafeliratot, a
végleges szöveg ezek után alakul ki.
Sch. L.: A tábla alatt pedig egy fali vitrinben Pista turistaságához kapcsolódó tárgyai. Ez
ügyben már januárban is, és februárban két alkalommal beszéltem feleségével, aki
mindent ígért, de ifjabb Peták Pistával akarja megbeszélni, aki viszont alig tartózkodik
Magyarországon. Elsősorban azt kértem, hogy kiállításra kerülő tárgyak méretét és
mennyiségét adják meg, hogy a vitrin időben elkészüljön. Erre a feladatra is kérek
jelentkezőt.
V. V.: vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot ifj. Peták Istvánnal, hogy milyen relikviákat
tudunk kapni a készülő vitrinbe. Továbbá ő is érdeklődik a tábla elkészítésével
kapcsolatban.
K. Z.:is utánanéz a tábla elkészítési lehetőségeinek.
Sch. L.: magát az ünnepséget július 3-án tartanánk a délelőtti órákban. Ehhez kapcsolódnak
még azok a javaslatok, melyek legyenek azok a turistahelyek, amelyet Peták István
tiszteletbeli elnökünkről neveznénk el. Eddig három javaslat merült fel, dönteni a
közgyűlés fog május 7-én, addig még lehetnek további javaslatok is:

1. A Pilisi Parkerdő a Hármashatár-hegyen egy kilátó teraszt kíván építeni, és nem
zárkózik el, hogy Pistáról legyen elnevezve,
2. Beck Laci javaslata, hogy a Thirring körút egyik szikláját nevezzük el Pistáról,
3. Berki Zoli javaslata a Lukács árok melletti Fényes-forrást nevezné el róla.
6. 2016. július 4-én lesz Téry Ödön születésének 150 éves évfordulója, július 3-án,
Dobogókőn ünnepeljük (Schőnviszky)
Időben az előzőekhez kapcsolódik alapító elődünk és elnökünk, Téry Ödön születésének
150 éves évfordulója, amit a dobogókői kilátónál tartanánk meg egy rövid beszéd és az
emlékmű megkoszorúzásával. Mindkét ünnepségre vendégeket is szeretnénk meghívni.
7. Szerződéskötés a honlap kezelőjével (Schőnviszky)
Az elmúlt időszakban Tóth Tamás nagyon rendesen kezeli az MTE honlapot, ezért a
korábbi hagyományoknak megfelelően javaslom, hogy 2016-tól kössünk vele egy
kezelői szerződést havi 5000 Ft tiszteletdíjra. Az Elnökség ezt egyhangúan elfogadja.
8. Egyéb
Sch. L.: felveti, hogy még több osztály nem fizetett tagdíjat.
K. Z.: javasolja, az emlékeztetőben ezt írjuk be, hogy a határidő március 31. Továbbá
megemlíti, hogy Berki Zoli küldte neki listát azon turistautakról, amelyeknek nincs
egyelőre gondozója.
V. V.: felveszi a kapcsolatot a Levélőrség asztaltársasággal, akik valószínű vállalnak
útjelzésfestést.
Sch. L.: ezúton kéri az osztályvezetőket, ha vannak náluk, akik szívesen festenének, akkor
keressék Kovács Zolit. Majd felveti, hogy a Bizmut Kft.-től megkapott tűzvédelmi
anyagokban téves adatok vannak. Javításáig nem fizeti ki.
K. Z.: vállalta ezek korrigálását és a Bizmutnál elintézi a javításokat. Továbbá elmondja,
hogy miként kell javítani a villanyszerelő számláját, mivel az a vállalkozó alanyi ÁFA
mentes.
Felvetődik az a kérdés, hogy miért nem fűt erőssebben Magyar Zsolt, ahhoz, hogy végre a
ház átmelegedjen. Egyrészt valószínű spórol, másrészt nincsen olyan fatároló, ahol a fa
kiszáradhatna, ezen, nekünk is el kellene gondolkodni.
A teraszlámpák veszélyesek, mivel a vaskorlátban sérült vezetékkel vezetik az áramot.
Vélemény, hogy ideiglenesen le kell kötni a vezetéket és az izzókat kivenni, így nem
üzemeltethető, addig amíg meg nem lesz javítva.
Ismét felmerült a kérdés, hogy hol van a ciszterna, úgy tűnik, senki nem tudja.
Szóba került a meteorológiai állomás telepítése. Elsőként a kémény melletti kéményseprő
járda elkészítése a legsürgősebb. Ezen kisebb vita alakult ki, hogy az ács miért nem ment
már fel a tetőszerkezetet ellenőrizni, hogy a járda alulról megtámasztható legyen.
K. Z.: az ács elfoglaltságára hivatkozott, de ragaszkodik, hogy ő végezze el ezt a munkát.
V. V.: szerint akkor másik ácsot kell odavinni, most már javul az időjárás, el kellene
kezdeni.
K. Z.: megígéri, hogy egy héten belül megpróbálja megoldani ezt a problémát.
Schőnviszky László, MTE elnök

