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Sch. L.: üdvözli az Elnökség tagjait. Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az elmúlt négy hónapról (Schőnviszky).
Sch. L.: ismerteti az elmúlt két hónap eseményeit:
Május 7-én tartottuk a 2016. évi rendes küldött közgyűlésünket
Május 10-én Vuray Villő elindítja és szervezi a Hegyi Szent Bernát teljesítménytúra 5 db
molinó és jelvények készítését
Május10-én átutal 42 eFt igazgatási és szolgáltatási díjat az Országos Környezet és
Természetvédelmi Hivatalnak a teljesítménytúra engedélyezésére. Elkészíti a
teljesítménytúra térképét.
Május 21-én megrendezzük az első Hegyi Szent Bernát teljesítménytúrát 90 indulóval öt
különböző távon, a Dobogókőiek, a Kosborosok, a Szentendreiek és Mátyus Attila
segítségével
Május 23-án levelet küld a T-home-nak a dobogókői telefon visszakapcsolása ügyében,
Villő saját kapcsolatait is beveti.
Május 27-én levélben elküldi az OBH-nak az egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági
mellékletet.
Június 1-én Csobánné elküldi a KSH-nak a kötelező statisztikai adatokat.
Június 3-án jelentést küldünk a tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetésének igazolására.
Június 11-én sikeresen és magas részvétellel lezajlott a Crosskovácsi hegyi bicikliverseny.
Június 17-én postázza a meghívókat a július 3-i ünnepségekre.
Június 21-én, Dobogókőn a menedékházban ajándékba kapunk egy kovácsoltvas csillárt,
amit Magyar Zsolt azonnal felszerel a söntésben.
Július 1-én Zambó Péter vezérigazgató úrral megegyezik a Peták pihenő helyszínéről, amit
levélben rögzítek.
Július 3-án, Dobogókőn megünnepeljük Téry Ödön születésének 160. évfordulóját utána
Felavattuk Peták István emléktábláját.

Július 4-én Laza Anita e-mailt küld, amelyben kéri a 2016. május 31-ig terjedően közöljük
az aktuális egyenleget. Ezután kéri Csobánnét, könyvelőnket, hogy szíveskedjen
összegyűjteni az elmaradt számlákat és készítse el az egyenleget.
Július 5-én Batho Márta e-maiéban közli, hogy hajlandók az EON mérőóra szekrényét
zárható módon elkészíteni. Így megakadályozható, hogy valaki a házfalán lévő mérőórát
bármikor lekapcsolhassa és ezzel az általuk felállított szobor kivilágítása, és figyelő
kamera folyamatos figyelése megszűnjön.
Július 7-én tértivevénnyel elküldi az Erdei Wellness-nek az MTE 2016. május 31-ig terjedő
követelését, amely 3 653 928 Ft.
Július 8-14. Felvidéki túra a Magas-Tátrába és a Kis-Fátrába 17 fővel.
Július 9-én Laza Anita, az Erdei Wellness ügyvezetője levélben közli, hogy a számlákat nem
fogadják el.
Július 18-án dr. Csetneki ügyvédünknek elmondja Laza Anita levelét, aki közli, ne
foglalkozzunk vele, mivel a végrehajtási eljárás folyamatban van.
Július 21-én dr. Doma István az Erdei Wellness újabb ügyvédje levelet küld, amelyben
vitatja a Somodi bérleti szerződésének felmondását, és hogy használjuk az ő
berendezéseit, amelyeket egyébként az MTE raktárban tárolunk. Emellett még
fenyegetőzik.
Július 22-én tárgyalt Mátyus Attilával és Halgas Csabával a Merkapt egyik vezetőjével a
menedékházunk fűtési rendszerének felújításáról. Mátyus Attila megígérte, hogy a
költségek egy részét megelőlegezi a Crosskovácsi Egyesület, míg Halgas Csaba
részletfizetést biztosítana. Így megoldódik a ház rendes fűtése a téli hónapokban is, ami
lehetővé teszi jövő évre a bérleti díj emelését.
Július 25-én a Merkapt ajánlata 1 835 950 Ft anyag és 495 625 Ft munkadíj, ami ÁFÁ-val
összesen 2 961 100 Ft, amely összeg 2017. első negyedév végéig valószínűleg
kiegyenlíthető.
Augusztus 2-án dr. Csetneki Attila ügyvédünk elküldi válaszát dr. Doma István
ügyvédjének, amelyben megemlíti, hogy a végrehajtási eljárás folyamatban van és a
kifogásai nem helytállóak, végül tájékoztatja, hogy ügyvédi levélben alaptalanul
feljelentéssel fenyegetni, etikai vétségnek minősül.
Augusztus 2-i keltezéssel az OBH visszaküldi a beszámolót, amely Dobogókőt megjárva 12én érkezik meg.
Augusztus 6-án Kovács Zoltán egyeztetés után elindítja a „Peták pihenő” tábla
elkészítetését.
Augusztus 12-én beszél Halgas Csabával, hogy az elnökség elfogadta a Merkapt ajánlatát és
hozzájárul a fűtési rendszer átépítéséhez.
Augusztus 11-én megérkezik a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác
Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzése, miszerint a menedékház területén lefolytatott
tűzvédelmi ellenőrzéssorán feltárt tűzvédelmi szabálytalanságok miatt – a hatóság előtt
indult és folyamatban lévő eljárást megszünteti.
Augusztus14-én Beck Laci levelet küld a kerékpáros jelzésfestés kiegészítés elszámolására.
Augusztus 18-án Csobánné elküldi elektronikus úton a beszámolót, amit később nem
fogadnak el, mivel Csobánné nincs regisztrálva szerintük. Gáspár Dóri és Emese felkeresi
a Vándorgyűlés rendezésével kapcsolatban.
Augusztus 19-én Nagykovácsiban Nagy Péterrel (Ravatherm kereskedelmi igazgató)
ajándékozási szerződést írunk alá, miszerint: az adományozó, természetben 283,5 m2
Ravatherm XPS 300 WB 60mm extrudált polisztirolhab hőszigetelés apportot adományoz
425 250 Ft értékben. Az apportot kizárólag a menedékház felújítására használható fel.
Ezzel egy időben Mátyus Attila 5 tekercs rabichálót adományoz, miután megkereste az
adományozót és megszervezte ennek lebonyolítását.

Augusztus 25-től, egyeztetések dr. Csetneki Attilával, a válaszlevéllel kapcsolatban.
Augusztus 26-án Kovács Zolival és két meteorológussal (Bötkös Tamás és Ablonczy Dávid)
bejárást tartunk a meteorológiai állomás felszerelésével kapcsolatban
Augusztus 27-én Kovács Zoli irányítása mellett Fekete-kőn, egy sziklára felkerül a „Peták
pihenő” tábla az erdészet segítségével. Felviszi Dobogókőre az 5 tekercs rabichálót.
Magyar Zsolt tájékoztat, hogy a menedékház É-i és Ny-i faláról elkezdik lebontani a
betonit-lapokat.
Augusztus 28-án útban Balatonlellére kap egy telefont, hogy a vasúti pénztárban leadtak egy
pénztárcát, amelyben egy MTE tagsági kártya van (a honlapunk alapján találták meg őt),
másnap már sikerült a kapcsolatot felvenni a pénztárca tulajdonosával (egy hölgy, aki a
Kosbor osztály tagja), visszatérve Pestre pedig átadni neki.
Augusztus 31-én az OBH végre befogadja az egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági
mellékletet.
Augusztus 31. és szeptember 5. között a Választmánynak és 16 személynek küld ki
meghívót a Peták pihenő avatására.
2. A dobogókői menedékház felújítások (Schőnviszky, Kovács Z.).
Sch. L.: két munkát kezdünk ezen őszön. Egyik a ház fűtési rendszerének felújítása, másik a
ház É-i és Ny-i földszint hőszigetelése. Miután elfogadtuk az árajánlatot a Merkapt
elkezdte a fűtési rendszer átépítését. Dobogókőn van már a szigetelőlap, a ragasztó és a
rabicháló. A munkálatok elkezdődtek.
K. Z.: részéről felmerülnek még kérdések a hőszigetelő lapok felszerelésével és az új kazán
kazánházba történő beemelésével kapcsolatban.
V. V.: most volt fent Dobogókőn, az új kazán már a helyén van, és bent hagyták még a régit
is egyelőre.
3. Peták pihenőhely: engedélyek, tábla elkészítése és felszerelése (Kovács Z.).
Sch. L.: az erdészettel megállapodtunk abban, hogy a táblát a PPZrt. költségére mi
készítetjük el. Az engedélyeket a PPZrt. részéről Ribiánszky Gergely intézi, kérésére
Farkas Viktor biztosít terepjárót a munkához.
K. Z.: elmondja, hogy a táblát Peller kőfaragó elkészítette és augusztus 27-én ő ott volt,
amikor a Fekete-kőn lévő sziklába, a kőfaragó bevéste, a Pilisszentkereszti Erdészet
biztosított terepjárót a munka elvégzéséhez.
V. V.: eredetileg arról volt szó, hogy oda asztal és padok kerülnek, miért vetették el.?
Sch. L.: a Duna-Ipoly NP. nem akarja, hogy ott piknik hely legyen, mivel az a terület
szigorúan védett, mondta neki Ribiánszky.
4. Az OMSZ meteorológiai állomás felszerelése (Schőnviszky, Kovács Z.).
Sch. L.: az augusztus 26-i bejáráskor Dobogókőn kiderült, hogy sajnos csak október
közepétől lesz szabad kapacitásuk a meteorológusoknak az állomás felszerelésére. Addig
Magyar Zsolt az internet kábelt elvezeti oda, míg Kovács Zoli kialakítja a csapadékmérő
helyét és kiépíti a hőmérő kábelcsatornáját. A felújított mérőház áll a helyén, amelyet
végül az OMSZ nem fog használni. Így csak régi meteorológiai műszerek kerülnek bele.
Viszont mindenképen szeretne feltenni rá egy kis ismertető táblát. Miszerint: ugyanezen a
helyen már 1898 májusában itt állították fel az első hegyvidéki mérőházat dr. KonkolyThege Miklós a Meteorológiai és Földmágnességi Intézet igazgató idejében. A mérési
eredményeket Héjas Endre és Réthly Antal (MTE tag) meteorológusok ismertették a
Turisták Lapjában 1898 és 1906 között. A végleges szöveget még egyeztessük. Az
avatásra kellene elkészíteni.

K. Z.: 7-én feljönnek a meteorológusok és beállítják a hőmérő és páratartalom mérő
oszlopot, koordinálja a kapcsolatot velük.
V. V.: mi az, amit ők a mi általunk finanszírozott létesítésből kifizetnek.
Sch. L.: a szerződésbe végül nem került bele, pedig a kéményseprő járóka és a
csapadékmérő tartószerkezete nekünk elég sokba kerül.
5. Az MTE 2016. évi Vándorgyűlése előkészítése (Schőnviszky).
Sch. L.: Gáspár Dóri és Emese személyesen keresete fel, hogy megbeszéljék az általuk
rendezendő Vándorgyűlés menetét és programját. Akkor még úgy nézett ki, hogy
meteorológiai állomás is felavatásra kerül. Ez sajnos elmarad. Így a Peták pihenő
avatására délelőtt kerülne sor, amelyen nem szeretne megintő beszélni. A Vándorgyűlés
az ebéd után lesz, amelyet a fiatalokból álló Levélőrség asztaltársaságból alakuló osztály
rendezi.
V. V.: Kik kaptak meghívót?
Sch. L.: mint a havi beszámolóban elmondta, eddig 16 személynek és a Választmánynak
küldött, de még néhányat szándékozok küldeni. Ezzel kapcsolatban beszélt Petánéval és
ismételten felvetődött a Peták vitrin. Mondta, várjuk az e célra összegyűjtött anyagot.
Javasolta, hogy a jövőben látogassuk meg és segítsünk a válogatásban. Majd név szerint
felsorolja a meghívottakat. Végül felveti, hogy nincs még meg a Vándorgyűlés zászlón az
éves zászló szalag.
V. V.: vállalja a hiányzó 2014. és 2015. éves hiányzó szalagok elkészítetését.
Sch. L.: ide kapcsolódik, hogy még mindig nincsen könyvtárosa az MTE-nek, ebből
következik, hogy a könyvek nincsenek beleltározva, ezért zár alatt tartja a
könyvszekrényt.
V. V.: nincs jelentkező bármilyen más feladat elvégzésére se. De a Választmánynak sincs
elnöke, az Alapszabályunk alapján ezt számon kérhetik.
K. Z.: nevezzünk ki egy Választmány elnökét
6. A Szentendrei osztály jelzésfestéshez kapcsolódó igénye (Schőnviszky).
Sch. L.: a Közgyűlésen Beck László felvetette, hogy a PPZrt. a településeken átvezető
kerékpárutak jelzésfestését nem fizette ki kb. 10 km hosszban, most viszont 17,5 km-t
szeretne elszámolni. Másik része a számlának az, hogy ezt adományként kéri. Ez esetben
nekünk ÁFÁ-t kellene fizetni. Beszélt Csobánnéval, aki javasolta, hogy támogatásként
adjuk és akkor nincs ÁFA. Ugyanígy tudjuk átutalni a 37 809 Ft osztálypénzüket is.
Hosszas vita alakult ki, többek között felvetődik, hogy a 11-es autóúton miért kell úgy
festeni kerékpár utat, mint az erdőben vagy egy kanyargós falusi úton. A tanösvényt pedig
miért nem a PPZrt.-vel számoltatta el, erről a közgyűlésen sem volt szó. Csobánné
javasolta támogatásként fizesse ki az MTE. Az elnök tájékoztassa ezekről Beck Lászlót.
7. A Hetvenkedők napja (Schőnviszky, Kovács Z.)
Sch. L.: október 12-én 11:15-kor Dobogókőn, tagnyilvántartásunk szerint Siketeknél: 3 fő,
Kosbornál 1 fő és a Pomázi osztálynál 1 fő, kérése ellenére egyetlen osztályvezető sem
jelezte, hogy lenne még valaki 70 éves ebben az évben. Az ünnepelteket az MTE egy
tortával köszönti, egyéb enni- és innivalót a tagság hozza.
K. Z.: módosít, mivel az egyik hölgy nem adta meg születési idejét a nyilvántartásban ezért
nem szerepel, így a Kosbornál 2 fő van.
8. Egyéb
Sch. L.: Osztényi Gyöngyi betegsége miatt, új pénztárost kell a helyébe állítanunk.

K. Z.: Pikaly Ágoston elvállalná Gyöngyi helyett, ő korábban már FB tag volt, így, van már
gyakorlata a pénzügyekben.
Határozat 16-04. Az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy Osztényi Gyöngyi
váratlan megbetegedése miatt Pikaly Ágoston vegye át az MTE pénztárosi
feladatot.
Sch. L.: a 2017. évi Hegyi Szent Bernát teljesítménytúra időpontját ki kellene tűznünk,
hogy a különböző naptárakba még az idén bekerüljön. Javasolja 2017. május 20-át, a
Bernát nap ekkor szombatra esik, ekkor kellene megtartanunk.
V. V.: az időponttal egyet ért és javasolja, hogy esetleg módosítsunk, pl. a legrövidebb
pályán jóformán nem volt induló, de ezekről később még beszélhetünk
Sch. L.: Tóth Tamás az utóbbi időben elhanyagolja a honlap karbantartását, ezt említettem
Gáspár Dórinak is, aki megígérte, hogy beszél vele. Sajnos, azóta sem történt semmi, a
három hónapja elküldött szerződést nem küldte vissza aláírva és így kifizetés nem történt.
V. V.: sajnos nincs informatikus, illetve aki használható, azt nem tudjuk megfizetni, lehet,
hogy előbb-utóbb megtanul ő honlapot szerkeszteni. Próbáljunk keresni honlap kezelőt
K. Z.: meg kellene nézni az új pénzügyi szabályzatunkat, javasolja, hogy az elnök készítsen
egy előzetes pénzügyi tervet a elkövetkezőkben várható kiadásokról és a bevételekről.
V. V.: a végrehajtóval nem sikerül beszélnie, javasolja, hogy az elnök beszéljen dr.
Csetnekivel, hogy mi várható a jövőben. Szerinte a bérleti alapszerződés 5.13.-5.14.
pontjai szerint az engedély nélkül végzet beruházásokat és átalakításokat azonnali
felmondás esetén kártérítés nélkül kell a házban hagynia. Más: Magyar Zsolttal beszélni
kell a hiányzó turista menü miatt.
K. Z.: az első szakács lopott és összejátszott a pincérekkel, ezért a gondnok be akarja
vezetni a konyhába is az intranetet, hogy csak azon keresztül menjen a rendelés. A
második szakács ivott és azért küldte el, most a felesége főzés, nincs zsíros kenyér, a
babgulyás nem turista menü.
V. V.: nincsenek szörpök, csak drága palackos üdítők, nagyon zavaró ez környezetkárosító
hozzáállás, feleslegesen sokféle étel van, főleg drágák, pl. egy saláta 2000 Ft.
Sch. L.: sajnos ezek mind igazak csak előbb túl kéne már jutnunk a Somodi okozta
problémákon, hogy ezt a sok apró, de zavaró problémát is lerendezhessük a gondnokkal, a
következő kiegészítő bérleti szerződésben viszont ezeket összegyűjtés után rögzítenünk
kell. Megköszöni az aktív részvételt, bezárja az elnökségi ülést,
Schőnviszky László
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