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az MTE Szentendrei Osztály kezelésében:
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MTE ELNÖKSÉGIÜLÉS EMLÉKEZTETŐ
Kelt: 2016. 11. 14.
Helyszín: Budapest, 1025. Törökvész út 64/a.
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.:
Szeptember 12-én Magyar Zsolt bérlő levelet küld a bérleti díj ÁFA felszámolásával
kapcsolatban, amit könyvelőnk már korábban elindított.
Szeptember 13-án dr. Csetneki ügyvéd úr, válaszol dr. Doma úrnak, az Erdei Wellness
ügyvédjének. Levelét továbbítja az alelnököknek.
Szeptember 13-án Gáspár Dóra, a Levélőrség asztaltársaság vezetője elküldi önálló
osztállyá alakulásuk jegyzőkönyvét.
Szeptember 16-án Kovács Zoltán elküldi Fuzik Imre tetőjavítási számláját 449 230,-Ft
értékben, amelyet sem az elnök, sem az ügyvezető alelnök nem fogad be, előre el nem
fogadott mértéktelen túlszámlázásnak tekintik.
Szeptember 16-án elküldöm Kovács Zoltánnak a mai napon érkezett levelet, amelyben a
Pestmegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzését ad ki a tűzvédelmi vizsgálat során
tapasztalt hiányosságok megszüntetéséről.
Szeptember 16-án könyvelőnk tájékoztat arról, hogy az 1%-ból az MTE javára 25 583,-Ft
folyt be. Ezúton is köszöni azoknak, akik megtették felajánlásukat.
Szeptember 17. felavatjuk a Peták pihenőt a Feketekő szikla ormán, a Pilisi Parkerdő aktív
részvételével (4 terepjáró). Beszédet mond Csépányi Péter PPZrt. főmérnöke és Németh
Lehel az MTE alapító tagja. Utána felmegyünk Dobogókőre, ahol az újonnan osztállyá
alakult Levélőrség rendezi az MTE Vándorgyűlést, amely kellemes hangulatban zajlott
le.
Szeptember 18. és 20. között különböző bérleti díjakkal számolva, több számítást készít a
pénzügyi helyzetünkről, ugyanis Magyar Zsolt meg rendelte a fűtés felújítást, ami nem
lenne jó, ha ő fizetnék ki.
Szeptember 19-én tárgyal a MERKAPT igazgatósági tagjával, Halgas Csabával, a
dobogókői menedékházunkban felújított fűtési rendszer költségeinek több részletben
való halasztott kifizetés lehetőségeiről, ugyanis mindenképen az MTE-nek kell a számlát
címezni, hogy az esetleges pályázatnyerés esetén az MTE nevén legyen.

Szeptember 20-án Pikaly Ágoston, az új pénztáros, az elnök jelenlétében átveszi az MTE
pénztárát Osztényi Károlynétól, aki betegség miatt lemondott. Osztényiné a 65 100,-Ft
készpénz mellett hiánytalanul átadja az MTE bankkártyáját, a Dobogókőn lévő
értékcikkek szekrénykulcsát és valamennyi pénztári bizonylat könyvet. Az átadásátvételről jegyzőkönyv készült.
Szeptember 27-én a MERKAPT elfogadta a késleltetett fizetést.
Szeptember 30-án a Teljesítménytúrázók Társasága 2017-ben is megjelenteti rendszeres
kiadványát, amelyhez adatokat kér, továbbítva Vuray Villőnek, aki intézi.
Október 3-án aláírtuk a MERKAPT-tal a szerződést és egy megállapodást a fizetés
ütemezéséről.
Október 8-án megalakul (viszonylag rövid egyeztetés után) az MTE Alsó-Zagyva Vidéki
Turisztikai Osztálya Dobozi Róbert vezetésével, 23 fővel Újszászon, amely rövidesen 30
főre bővül. Ezzel az MTE-ben 10 működő osztály van. Ezúton is sok sikert kíván a
működésükhöz.
Október 10-én a Kinizsi Természetbarát Egyesülettől Kovalik András keres meg e-mailben,
az I. világháborús turista hősi halottak megemlékezésével kapcsolatban. Ők több
kegyeleti túrákat szerveznek. Az elnök véleménye szerint, az MTE Dobogókőn a turista
hősi halottak emlékművénél 2018-ban tervez megemlékezést, valószínűleg november 3án, amikor a Monarchia fegyverszünetet kért. Ezeket még egyeztetni kell.
Október 12-én idén is nagy sikerrel megrendeztük a Hetvenkedők Napját Dobogókőn.
Október 14-én a MERKAPT megküldi az 1. részszámlát, amit következő nap átutal.
Október 14-én a PREFA Hungária Kft. megküldi az ereszcsatornák felszereléséhez az
útmutatót.
Október 14-én küldi ügyvédünk a hozzájuk 10-én érkezett végzést, amelyben kézzel írva az
olvasható ki, hogy az Erdei Wellness Kft. nem létezik.
Október 22-én a Prédikálószéken felavatott kilátó ünnepségén az MTE 7 fővel képviseltette
magát. Beck László aláírja a Szentendrei Osztály támogatási szerződését. Következő nap
az elnök átutalja a Szentendrei Osztály MTE számláján lévő pénzét.
Október 24-én kiderülnek Somodi korábbi disznóságai a Creditinform: 2016.05.04. NAV
adóvégrehajtás, bírósági végrehajtás elrendelése: már 2016.05.26-án.
Október 24-én levelet ír a Tótszegi és Tsa. Végrehajtó irodának, mivel az általuk küldött
végzés kézzel írt része olvashatatlan.
Október 25-én Kovács Laci bácsi temetésén a Dobogokői, a Kosbor és az Esztergomi
osztályok tagjai jelentek meg.
Október 25-én az MTSZ-ből levél érkezik, miszerint 2017. nyarán ifjúsági
vándortáboroztatást szerveznek, amely be a báró Eötvös Loránd menedékházat is
szándékoznak bevonni. Válaszol, hogy részünkről nincs akadálya a részleteket a bérlővel
tisztázzák.
Október 27-én a bérlő ismét levelet írt a bérleti díj ÁFA-körrel kapcsolatban.
November 1-én könyvelőnk válaszolt, hogy ő már korábban kérte ezt a NAV-tól.
November 3-án ügyvédtől és 7-én postán érkezik meg levélben Tótszegi és Tsa. Végrehajtó
iroda levele, amelyben a kéziratot már géppel írták le.
November 12-én e-mailban Zsemba József jelentkezik a Pest Megyei Természetbarát
Szövetségből, miszerint szívesen vállalnának jelzésfestést, a levelet Beck Lászlónak is
továbbítom.
November 13-án Bathó Márta (elküldi az elkészült árammérő óra házhoz illő faburkolatáról
készült fényképet, amely szervesen illik a házhoz.
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2. A dobogókői menedékház működése és a dobogókői menedékház bérleti szerződésének
véglegesítése (Schőnviszky, Vuray V., Kovács Z.).
Sch. L.: a működésben tapasztalt pozitívumok: a bérlő számtalan olyan munkát végzett el
már a saját költségén, ami a szerződésben nem szerepelt: Kazán ajtó kibontása és új ajtó
beépítése, bentonitlap bontása, a szigetelés felragasztása és a lábazati vakolat elkészítése.
A működésben tapasztalt negatívumok: magasak az éttermi árak, legyen olcsó
turistamenü. Hétvégén hosszú sorok állnak a büfé előtt, ezen segíteni kellene. Több
minőségi kifogás érkezett az étel minőségéről.
V. V.: nincs végleges gondnok, aki állandóan ott tartózkodik.
Sch. L.: Korában kiküldte az Elnökség tagjainak a javasolt szerződés szöveget, amelyről
most kell döntenünk és elküldeni a bérlőnek elfogadásra, majd aláírni. A 4. mellékletet
még el kell készíteni.
Az Elnökség fenntartásokkal egyet ért az 5 éves szerződés aláírásával.
Határozat 16-05. Az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy Magyar Zsolt bérlővel öt
éves szerződést ír alá és mivel 2017. év végéig nem emeli a bérleti díjat, ezért a
Kiegészítő szerződés 4. mellékletében részletesen rögzíti a hátralévő munkákat.
3. A dobogókői menedékház 2016. évi felújításai (Schőnviszky, Kovács Z.)
Sch. L.: Még tavasszal, részben a pályázati pénzből tudtuk kifizetni az első emeleti két
szoba vizesblokk és a fűtési rendszer felújítását 1,7 millió forint összegben. Ez évben a
legnagyobb és egyben a legdrágább munka volt a menedékház fűtési rendszerének teljes
felújítása. A radiátorok tavaszi átmosása, majd a kazán többszöri ellenőrzése, javítása nem
hozta meg a kívánt eredményt. Ezért kellett egy új, nagyobb teljesítményű (74 kW)
mellett döntenünk. Ez anyagilag nem látszott kivitelezhetőnek, addig, amíg a MERKAPT
nem adott olyan lehetőséget, hogy hozzájárult a halasztott fizetéshez, Így három
részletben 2016. október 15., 2017. március 31. és augusztus 31. határidővel egyenként
1,2 millió forintot utalunk át. Ezzel viszont nem csak az ez évi árbevételünk, hanem a jövő
évben nincs már sok szabad pénzünk. Ezen segített Mátyus Attila közbejárása az
áldozatkész barátainál. A Ravatherm cég ajándékba felajánlott 283,5 m2 Ravatherm XPS
300 WB 60 mm extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblákat közel fél millió forint
értékben. A Lassellberger-Knauf Kft. 2 raklap (2 400kg) kleberspachtelt (K00617031)
hőszigetelő ragasztót adományozott. Mátyus Attila 2 tekercs rabichálót adományozott.
Ezek után a házat borító bentonit lapok leszerelésre kerültek, és megtörtént a szigetelő
lapok felragasztása, már az utolsó simításokat végzik.
A PREFA Hungária Kft. 40 m ereszcsatornát ajándékozott a hozzátartozó
szerelvényekkel. Ennek felszerelését is szeretnénk még az idén megoldani, de az északi
tetőn a szarufák végei elég rossz állapotban vannak, ahhoz, hogy biztosan rögzíthető
legyen az ereszcsatorna. Idén még a meteorológiai állomást is fel kellene szerelni,
pillanatnyilag az árboc kéménybe történő elhelyezése húzódik.
K. Z.: szeretné, ha mielőbb megoldódna a tetőjavítási számla kifizetése, mivel ez a
költség a kéményjárda építésével kapcsolatban merült fel és a sérült beázott tetőrészt
akkor ki kellett javítani.
Sch. L.: az építési költség kisebb emelkedését Kovács Zoltán közölte, ekkor 150 ezer
forintra lett növelve a keret és a pénzügyi tervezés is ezt vette figyelembe. Pillanatnyilag
ez az összeg áll rendelkezésre és szabad keret csak 2017. szeptembertől áll rendelkezésre
és az általuk magasnak ítélt számlát is csökkenteni kellene.
K. Z.: szerinte ezt mindenképen ki kellene fizetni.
4. Dobogókői menedékház 2017. évi tervezett felújítása (Schőnviszky, Kovács Z.)
Sch. L.: A fentiekből adódik, hogy a jövő évi felújításokat anyagi okokból csak
szeptemberben tudjuk elkezdeni. Terveink természetesen vannak, ezek címszavakban: a
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terasz teljes felújítása (kb. 2-2,5 mFt), északi tető, ahol felmerült középső részén egy
kilátó terasz építése is (4,5-5 mFt), az Egyesületi szoba mennyezete, festése és bútorozása
(1-1,5 mFt), a kis pincében csapadékvíz ciszterna kialakítása (1 mFt), az Egyesületi raktár
felújítása (0,5-1 mFt). Ezen felújítások még 3-4 évre is elhúzódhatnak. Rövidíthet az időn,
ha sikerül további szponzorokat találnunk, akik az anyagokat biztosítanák.
5. A 2017. évi MTE rendezvények összeállítása (Schőnviszky).
Sch. L.: tervezett Elnökségi ülések 2017-ben: január 9., március 6., május 8., szeptember
4. és november 13. Akinek valamelyik időpont nem felel meg, kéri, hogy jelezzék
mielőbb.
2017. évi Közgyűlés tervezett időpontja: május 13.
2017. évi Hegyi Szent Bernát teljesítmény túra, május 20.
2017. évi Vándorgyűlés és Téry Ödön halálának 100 éves megemlékezése Dobogókőn
tervezett időpontja: szeptember 16.
Természetjárók napja (nem MTE rendezvény): szeptember 23.
Hetvenkedők Napja: október 19.
A Kinizsi TE. 2017. november 11-én délutánra megemlékezést javasol Dobogókőn a hősi
emlékműnél (ez még csak 99. év!)
Kérjük az osztályvezetőket, hogy saját programjuk összeállításánál ezt vegyék
figyelembe, egyben kérjük, hogy hagyományos programjaikat, túráikat küldjék meg az
elnökségnek, hogy az osztályok a saját programjaik szervezésénél figyelembe tudják
venni.
6. Egyéb (ez még korábban szóba került, mivel Vuray Villő előbb eltávozott)
Sch. L.: tárgyalásban van Deák Krisztián nevű informatikussal, aki a szabálysértésből
eredő bírságot közmunkával váltaná meg és nagyon szívesen rendbe rakná és kezelné az
MTE honlapot.
V. V.: egyetért vele, mivel a jelenlegi honlap állapota csapnivaló.
Schőnviszky László, MTE elnök
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