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Jelenlévők: Schőnviszky László elnök
Vuray Villő ügyvezető alelnök
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:
Március 5-én Berki Zoltán javaslatot tett, hogy a Fényes-forrás a jövőben Peták István nevét
viselje és legyen ott Peták István pihenő.
Március 11-én a pilisszentkereszt önkormányzat részére átutaltam 62 725 Ft építményadótMárcius 11-én telefonon, majd e-mailben tájékoztatott Szeidemann János, a Sri Chinmoy
Alapítvány elnöke, hogy Somodi Gábor leszereltette és elvitette a szobor felügyeletét
ellátó videó adatrögzítő magnót. Én is érdeklődtem, de eredménytelenül. Javasoltam, hogy
jelentse fel.
Március 12-én Beck Laci kifogásolta az elnökségi ülés emlékeztetőjét, ő legalább elolvasta.
A "királyi" egyesről és többesről annyit, hogy az elnökségi ülésre előkészített elmúlt két
hónapi beszámolót egy az egyben beillesztettem az emlékeztetőbe, amit szerinte át kellett
volna írnom harmadik személybe, erre már időm nincs.
Március 12-én megérkezik a villanyszerelő számlája 1 138 275 Ft-ról, ennyibe került az
áramlopás következményeinek eddigi felszámolása, 17-én átutaltam.
Március 16-án e-mailben tájékoztatott Szeidemann János, hogy Laza Anita tagadja, hogy
elvitték volna az adatrögzítőt. Javasoltam, hogy jelentse fel.
Március 16-án dr. Csetneki Attila tájékoztatott, hogy az FMH (fizetési meghagyás) jogerős.
Végrehajtást lehet kezdeményezni.
Március 18-án Szilágyi Krisztián, az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolájának végzős
műemlékfenntartó technikus tanulója megkeresett, hogy szakdolgozata témájául a
Dobogókőn elsőként megépült báró Eötvös Loránd Menedékházat választotta, és anyagot
kért a dolgozathoz.
Március 18-án tájékoztatott a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), hogy fizetési
meghagyás iránti eljárást kezdeményezett, ezért megküldik az átutalással megfizetett
eljárási díjról kiállított elektronikus számviteli bizonylatot. Somodi Gábor behajtás
ügyében.

Március 18-án az alábbi átutalások történtek: MOKK 40 866 Ft, Bizmut Kft. tűzvédelmi
felülvizsgálat (áramlopás miatt szükségessé vált helyreállítások) és szaktevékenység
101 600 Ft és 44 450 Ft.
Március 25-én az OKTF hiánypótlást kért, térképre berajzolni a teljesítménytúra öt
útvonalát. Ezt elkészítettem és e-mailben elküldtem.
Március 25-től Kovács Zoltán a tavalyi pályázati pénz elszámolását folyamatosan készítette,
miközben több ízben a könyvelőnket is felkereste.
Március 29-én átutaltam dr. Csetneki Attila 53 340 Ft ügyvédi költségét.
Április 4-én telefonon kerestem Zambó Pétert, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatóját, hogy
támogatják-e a Hármashatár-hegyi kilátó Peták Istvánról történő elnevezését. Tájékoztatott,
hogy azt nem. Javasolja, hogy a már korábban szóba került Fekete-kőn szívesen építenek
egy pihenőhelyet, amit Peták Istvánról lehet elnevezni. Erről tájékoztattam ifj. Peták
Istvánt.
Április 4 és 7 között Kovács Zoltánnal a tavalyi pályázat elszámolását állítottuk össze.
Április 6-án Tóth Tamással a honlapunk tartalmáról és szerződés kötéséről beszéltünk.
Április 7-én telefonon hívott ifj. Peták István és tájékoztatott, hogy a család elfogadja, hogy
a Pilisi Parkerdő a Fekete-kő kilátóponton létrehozza a Peták pihenőt. Egyben közölte,
hogy a tervezett vitrinbe nem tudják még összeszedni édesapja turista-emléktárgyait.
Április 9-én Dobogókőn elkészült a menedékház egyesületi szobájának kémény melletti
tetőrészének felújítása. Egy hőszigetelt tetőablak is készült a tetőkibúvó helyén, hogy a
kialakítandó matraclágerbe a természetes fény is bejusson. Ugyanis a kémény mellé egy
kéményseprő-járda elkészítését terveztük, és ennek kialakítása során derült ki, hogy ott a
tető beázik. A tetőfelújítás során derült ki, hogy az 5 méter hosszú meteorológiai árbocból
csak 2,6 m csúsztatható be a kéménybe, mert az feltehetően eldugult.
Április 12-én ifj. Peták István a család nevében 40 000,- Ft támogatást nyújtott Peták István
emléktáblájához.
Április 14- én a Duna-Ipoly NP. kérésére térképen elkészítettem, és e-mailben elküldtem,
hogy a teljesítménytúrán milyen útvonalon fognak mozogni a rendezők gépkocsival.
Április 17-én felmentem Dobogókőre, egy kéményseprő megnézi a kémény problémát és a
feltételezett dugulást, elhárítja. Sajnos nem dugulás van, hanem az egyesületi szoba
kéménye a tervrajzoktól eltérően mintegy 45 cm elhúzással megy fel. Megegyezem Magyar
Zsolttal az elmúlt időszak bérleti díjának fizetéséről, valamint, hogy az általa elvégzett
tevékenységek közül melyeket tudjuk neki kifizetniEzekről a végleges döntés a következő
elnökségi ülésen születik meg.
Április 23-án az MTE Levélőrség Asztaltársasága által a Föld Napja alkalmából rendezett
programján mintegy 300 kiránduló vett részt.
Április 26-án kérelmeztem e-mailben a Pilisi Parkerdőnél a teljesítménytúra idejére a
gépkocsi behajtási engedélyeket.
Április 27-én a Kis Rigó étteremnél a Pilisi Parkerdő Zrt. a pilisi kerékpárút-hálózat
hivatalos átadását tartotta. Az ünnepségen Mátyus Attilával képviseltük az MTE-t, Magyar
Zsolt, menedékházunk gondnoka is jelen volt. Utána Dobogókőn Kovács Zoltánnal a
menedékházban, az egyesületi szobában és a jövőbeli matraclágerben felmértük a
létesítendő meteorológiai állomás árbocának beszerelését. Kovács Zoltán vállalta, hogy
megpróbálja kivésni a falban az árboc lecsúsztatásának helyét.
Április 28-án telefonon beszéltem Zárbok Zsolttal (Országos Meteorológiai Szolgálat) és
tájékoztattam, hogy az árboc elhelyezése a fenti problémák miatt csúszik. Az árboc
elhelyezése után ők készen állnak a meteorológiai állomás beszerelésére, elnök asszonyuk
szeretne részt venni az állomás felavatásán.
Április 29-én az MTE nevében megkoszorúztam Eötvös Loránd sírját halálának 97.
évfordulóján.

2. A dobogókői menedékház felújítások és az elszámolások (Kovács Z., Schőnviszky).
K. Z.: elmondta, hogy a bérlő kitakarította és tisztasági festéssel újjávarázsolta a házat. Az
emeletes ágyakat lecsiszolták és lelakkozták, az ágyakba új matracok és ágyneműk
kerültek. Két szobában a linóleum helyett szalag parkettát rakott le. A tetőjavítás során a
kéményseprő járda alá OSB lapot épített be és a pala helyett szürke zsindely került. Az
elszámolások folyamatban vannak.
3. A 2016. évi Hegyi Szent Bernát teljesítménytúra (Schőnviszky, Vuray V., Kovács)
Sch. L.: Mátyus Attila felajánlott 3 db 25 literes műanyag kannát frissítő italnak. Döntenünk
kell, hogy az egyes ellenőrző pontokon milyen frissítőt adunk. Villővel már beszéltünk a
jelvényről, közben elküldte már a változatokat. A közgyűlésen a jelentkeztetés és a rajt-cél,
valamint az ellenőrző pontok személyzetét kellene véglegesítenünk. Az ellenőrzésre
használt lyukasztókat 12-én a Spartacusban tudjuk megkapni. A térképvázlatot és
hozzátartozó ellenőrző ablakokat kell még elkészítenem.
V. V.:várja a végleges árajánlatot, a jelvényre nem kerül dátum, hogy jövőre is
felhasználható legyen, viszont egy hozzátűzött szalag jelzi a dátumot ?.
Beszéltünk a frissítők mennyiségéről, de ennek mértékét most még nehéz megbecsülni,
megvárjuk az előnevezéseket.
4. 2015. június 30-án hunyt el örökös tiszteletbeli elnökünk, Peták István. Halálának első
évfordulóján emléktáblát tervezünk menedékházunkban elhelyezni., Kérdéses még, hogy
mit nevezzünk el róla a Pilisben (Schőnviszky, Vuray V.).
Sch. L.: Az emléktábla szövegét dr. Peták István a családdal egyetértésben elküldte, a
közgyűlés áldását kérjük rá. Ugyancsak a közgyűlés elé kerül, hogy milyen hely legyen
Peták Istvánról elnevezve. Beck László, Berki Zoltán vagy a PP által támogatott korábbi
javaslattal, amivel a család is egyet ért és az Elnökség is messzemenően tiszteletben tarja
a család véleményét. Kérjük, hogy a közgyűlés is ezt támogassa.
V. V.: Az emléktáblára kellene egy MTE jelvény, de nekünk már nincsen, Megpróbál ifj.
Peták Istvántól szerezni.
5. 2016. július 4-én lesz Téry Ödön születésének 160 (2016-1856)éves évfordulója, július 3-án
Dobogókőn ünnepeljük (Schőnviszky)
Sch. L.: Ott egy beszéddel és egy koszorúval kell megemlékeznünk.
V. V.: felvetette, hogy szombatra tegyük és ne vasárnapra.
6. Szerződéskötés a honlap kezelőjével (Schőnviszky)
Sch. L.: Tóth Tamással megbeszéltük a honlap gondozását, amiért havi 5000 Ft
tiszteletdíjat tudunk fizetni, ezt a feladatot közösen végzi egy barátjával, aki egyéni
vállalkozó és számlát is tud adni (Blaskovics Viktor, egyéni vállalkozó 6727 Szeged,
Vedres u. 10). A szerződés tervezetet előkészítettem, de még két adatot várok hozzá.
7. Közgyűlés előkészítése
Sch. L.: Meghívók időben kimentek, a bérlőt értesítettem, hogy május 7-én a nagy éttermet
10 és 13 óra között igénybe vesszük. Az elnöki beszámolót elkészítem. A közgyűlés
adminisztratív kellékeit: jelenléti ív, küldöttek jelenléti íve, szavazólap, stb ?. Meg kell
még beszélnünk a 2016. évi tervezett költségvetést. Könyvelőnk készíti a mérleget.
Várjuk még az osztályvezetők és az EB beszámolóit.
Ma még közölni kell a küldöttek számát osztályonként, hogy az osztályvezetők adják meg a
küldöttek adatait. Kell küldeni még a mérleget és a 2016. évi költségvetési tervet is, amit
még nekünk előtte meg kell beszélni.

Sch. L.: a következő korábbi határozatra hívja fel a figyelmet: „Határozat 14-02. Az
Elnökség egy hangúan úgy dönt, hogy az osztályok az évek során összegyűjtött
pénzeiket 2014. december 31-ig, megfelelő ÁFÁ-s számlával használják fel.” Sajnos
néhány osztály a mai napig nem használta fel az MTE-ben tárolt pénzét. Közgyűlésen
ezt a problémát is meg kellene tárgyalni és dönteni a megszűnt osztályok pénzéről is.
8. Egyéb
Sch. L.: Itt hívnám fel az osztályvezetőknek szíves figyelmét, kérjék meg adófizető
tagjaikat, hogy aki teheti jövedelme 1%-át szíveskedjen az MTE javára adni,
számlaszám: 19011187-2-13.
Schőnviszky László, MTE elnök

