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MTE ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETŐ
Kelt: 2017. 01. 09.
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.
1. Beszámoló az elmúlt két hónapról (Schőnviszky).
Sch. L.: November 21-én kérelmet nyújtott be a Budavári Önkormányzathoz, hogy a
hagyatéki eljárás során, biztosítson lehetőséget arra, hogy az örökösök mondjanak le, a
közelmúltban 94 éves korában elhunyt tagtársunk Kovács László által hátra maradt, az
MTE-hez kapcsolódó emlékekről: fényképek, naplók, feljegyzések, turista könyvek és
térképek, azok az MTE tulajdonába kerüljenek.

November 23-án Orbán Imre, Pilis Kupa szervezője kereste meg e-mailben, hogy Hegyi
Szent Bernát teljesítménytúra bekerüljön a rendszerbe, elvben hozzájárult a feltételek
tisztázásától függően.
November 23-án Gáspár Dóra tájékoztat, hogy Tóth Tamás nem tudja vállalni a honlap
kezelését, de ajánlott más valakit.
November 24-től elkezdték készíteni a Siketek O. pályázatát a Szerencsejáték Zrt-nél.
December 4-én a Dobogókői menedékházban beszélgetés volt Magyar Zsolt bérlővel,
amelyen részt vett Schőnviszky László elnök, Vuray Villő ügyvezető alelnök és Mátyus
Attila a Nagykovácsi O. vezetője elmondták véleményüket a ház működésével
kapcsolatban.
December 5-én könyvelőnk nyilatkozatot kért a NAV részére.
December 6-án tartotta a Levélőrség O. az évzáró Mikulás túráját.
December 8-án a Szerencsejáték Zrt. aláírásra küldi a szerződést, miszerint a Siketek
Osztálya 750 000 forint támogatást nyert.
December 10-én Kovács Zoltán levélben lemond alelnöki és háznagyi tisztségéről.
.
December 12-én Pikaly Ágoston pénztárosunkkal egyeztetett.
December 11-én válaszol Kovács Zoltánnak.
December 16-án beszélt a meteorológusokkal az állomás felszereléséről. Januárra ígérik, az
időjárástól függően.

December 20-án beszélt Encsi Csaba a Vérteserdő Rt., vezérigazgató helyettesével un.
szélfa beszerzése ügyében, a menedékház burkolásához. Pusztavámon van a
fafeldolgozójuk.
December 21-én jelentkeztek Pusztavámról a fafeldolgozóból, január 10-én időpont
egyeztetés lesz, hogy mikor tekintjük meg ott a burkolásához felhasználható szélfákat
(széldeszka), Magyar Zsolt is szívesen megnézné, mivel a felrakását ő vezényelné.
December 28-án Dobogókőn a Nagykovácsi O. 13 tagja egy teljes napon keresztül részt
vett a takarításban és egy konténernyi elszállításra váró szemét gyűlt össze. Ezzel egy
időben Somodi Gábornak átadtuk a számunkra értéktelen zálogba vett tárgyait, kivéve
azokat, amelyeket bérlőnk még tudna használni.
December 29-én Deák Krisztián, a honlap új szerkesztője és kezelője tájékoztatja, hogy
betegségébe visszaesett, és így január 10-re ígéri a teszt oldalt.
Január 2-án beszélt Somodi Gáborral a kárigényünk ügyében, még január első felében
személyes egyeztetésben állapodtak meg.
Január 2-án a Magyar Televíziótól megkeresett Kontra Mária, hogy egy 60 év feletti baráti
turista társasággal akarnak túrázás közben felvételeket készíteni. Ezt követően a
Dobogókői O. január 14-i túráját egy héttel korábbra szerveztük át.
Január 3-án Beck László tájékoztatása alapján Tombor Zsuzsa túratársunk - vizsgázott
kerékpáros túravezető - vállalja a Technikai Munkacsoport vezetői munkájának
megbízatását.
Január 3-án Pásztor Lajos (Csobánka) megküldi a 2016-os évi módosított tagnévsort.
Január 7-én, az MTV teljes megelégedésére 17 fővel megtartottuk a Pasarét – Apáthyszikla - Libanoni cédrus – Hűvösvölgy útvonalon a túrát, amelyet egy operatőr végig
felvett miközben interjúk készültek a résztvevőkkel (január 16-án kerül adásba).
2. A dobogókői menedékház működése (Schőnviszky, Vuray V., Kovács Z.).
Sch. L.: december 4-én ott jártakkor elmondták véleményünket a ház működésével
kapcsolatban, elsősorban a szakács hiányából adódó gondokat, ezekről kellene most még
tárgyalnunk és megoldást találnunk.
V. V.: a szakács pótlását elsősorban a bérlőnek kell megoldani, természetesen, ha tudunk
mi is segítünk
3. Nagytakarítás a dobogókői menedékházban (Schőnviszky).
Sch. L.: December 28-án Mátyus Attila tizenharmad magával feljött és három helyiség lett
kitakarítva: a létesítendő matracszállás a II. emeleten, az egyesületi szoba az első
emeleten és az egyesületi raktár a földszinten. Ezzel kapcsolatban négy leromlott
állapotú asztalleselejtezésre került és tüzelő lesz belőle. A vasvázas székek egyelőre a
padlástérbe kerültek, sorsukról még döntenünk kell. A teljesen elhasználódott ágyneműk
és ágybetétek kidobásra kerültek (nem leltári tárgyak), hasonlóan az egyesületi szoba két
lepusztult heverője. A többi rossz állapotú heverő egyelőre a padlástérben várja a sorsát.
Az egyesületi szoba használaton kívüli kályháját Mátyus Attila vitte el, annak fejében,
hogy a szemetet elszállítandó konténer, költsége felét kifizeti. Az egyesületi raktárból
minden kikerült, takarítás után csak a hasznos anyagok kerültek vissza. Ott volt tárolva
Somodi lefoglalt konyha felszerelése, azokból négy darabot, amelyeket a bérlő esetleg
használna, visszatartottunk, míg az értéktelen többi részt Somodi elszállította. Így több
mint egy konténernyi szemét maradt vissza, amely el lesz szállítva. Márciusra tervezzük
a padlástér hasonló kitakarítását. Végül javaslom, hogy Mátyus Attila csapatának
munkáját elnökségi határozatban köszönjük meg.
Határozat 17-01. Az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a Mátyus Attila vezette
Nagykovácsi Osztály tagjainak köszönetet, mond, és megdicséri őket a Dobogókői
menedékház három helyiségének kitakarításáért.
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4. Meteorológiai állomás létesítése a menedékházunk tetején és a még hozzá kapcsolódó
feladatok (Schőnviszky, Kovács Z.)
Sch. L.: több ízben beszélt a meteorológusokkal, az állomás felszerelésével kapcsolatban.
Egyelőre január végére tervezik, de az időjárástól függ alapvetően, hogy mikor
végezhető el, fagypont alatt nem lehet szerelni. Kérnének még fényképeket a belső és
külső szerelési helyekről.
K. Z.: felveti, hogy a mi esetünkben kötelező a villámvédelem, amit részletesen kifejt. Ez
két részből áll: Egyrészt villámvédelmi tervet kell készíteni, másrészt a szabvány szerint
kell magát a villámvédelmet elkészíteni, ez utóbbinál is két fokozat van: az elsődleges
villámvédelem (LPS) és a másodlagos koordinált túlfeszültség védelem (SPM), ez utóbbi
az épületen belül lévő elektromos berendezések védelme. Kitér a telepítendő
meteorológiai állomás árbocának villám szívó hatására is. A biztosító nem fizet, ha nincs
villámvédelem. A tervezőnek az árajánlat adása esetén is helyszíni szemlét kell tartani.
Sch. L.: nem ért egyet a helyszíni szemlével az árajánlat esetében, szerinte elegendő, ha a
menedékházról építészeti rajzot adunk.
5. A 2017. évi NEA pályázat lehetőségei (Kovács Z.)
K. Z.: bemutatja az elkészült 2017. évi pályázatot, a megnyert pénzből elsősorban a
villámvédelmet és a teraszt felújítását kell elvégezni. Holnap már postázza, ezért kéri a
2000 Ft pályázati díjat átutalni és kéri az OBH igazolást. Ismerteti a pályázattal
kapcsolatos további részleteket.
Sch. L.: a mai napon utal és küldi az OBH igazolást.
6. A 2017. évi Hegyi Szent Bernát teljesítménytúra előkészítése (Schőnviszky és Vuray V.)
Sch. L.: leglényegesebb javaslata, hogy a többi osztályt is be kellene vonni ebbe a
munkába, a Dobogókői, a Kosbor és Szentendrei mellett a Nagykovácsi, a Pomázi és a
Levélőrség tagjait is. Már most fel kell venni velük a kapcsolatot. A pályákon nem
módosítana, legrövidebb pályára nagyobb reklámot kellene szánnunk, gondolok itt a
Levélőrségre, akik gyerekeknek játékokat szerveznének..
V. V.: vállalja, hogy a Levélőrség osztállyal felveszi a kapcsolatot és megbeszéli velük,
hogy a teljesítménytúra idejére milyen kultúr, illetve gyerek programot készítenek.
Sch. L.: beszélni fog a Pomázi Osztállyal, Pásztor Lajossal, hogy miként tudnak segíteni a
rendezésben.
7. A 2016. adományozók köszöntése és tábla elhelyezés (Vuray V.)
V. V.: a megrendelt zászló és a szponzorok táblája még ezen a héten elkészül. A táblát a
menedékházban helyezzük el és azt követően egy ebéd keretében, megköszöni az
elnökség a szponzorok adományait.
K. Z.: érdeklődik a tábla szövegéről, amivel egyet ért.
V. V.: Kérdezi mikor tárgyalunk Somodival.
Sch. L.: a következő hétről volt szó, de fogom keresni, mivel magától nemjelentkezik.
8. Dobogókői menedékház 2017. évi tervezett felújítása (Schőnviszky, Kovács Z.)
Sch. L.: most is azt tudja elmondani, amit két hónappal ezelőtt, miszerint ha közben nem
jutunk pénzhez, akkor csak az ez évi felújításokat anyagi okokból csak szeptemberben
tudjuk elkezdeni. Terveink természetesen vannak, ezek címszavakban: villámhárító,a
terasz teljes felújítása, északi tető, az Egyesületi szoba mennyezete, festése és
bútorozása, a kis pincében csapadékvíz ciszterna kialakítása. A felújítások még 3-4 évre
is elhúzódhatnak. Rövidíthet az időn, ha sikerül további szponzorokat találnunk, akik
szükséges anyagokat adományoznának, és netán-tán pályázatokon nyerünk.
K. Z.: ismét felveti a villámvédelmet, legyen rá pénz. Csináljunk egy megállapodást a
Zsolttal, hogy előlegezze meg, ha pénzhez jutunk azonnal lerendezzük.
Sch. L egyet ért azzal, hogy a villámvédelmet meg kell csinálni, de én reménykedek, hogy
Somoditól sikerül valamit megkapni.
K. Z.: hozzunk határozatot, hogy legyen rá pénz.
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Sch. L.: ha határozatot hozunk attól még nem lesz rá pénz.
V. V.: a tervezési költséget ki tudjuk fizetni, de a Zsolttól nem húznánk le bőrt.
Ezt követően mérlegelés kezdődött, hogy Somoditól mennyi pénzt sikerül megkapni,
minimum 3,5 milliót elérni.
Sch. L.: a villámvédelmet márciusig, a meteorológiai állomás felszerelésével együtt meg
kellene oldani, ezzel mindenki egyet értett.
9. Az új szakmai alelnök személyének keresése (Schőnviszky és Vuray V.)
Sch. L.: ez abban az esetben aktuális, ha Kovács Zoltán szakmai alelnök nem gondolta meg
magát, és nem mond le.
K. Z.: nem gondolta meg magát, az alelnökséget és a háznagyi megbízatást a májusi
közgyűlésig vállalja és addig a vállalt munkákat befejezi.
Sch. L.: akkor ezzel foglalkozni kell, felveszi a kapcsolatot azokkal a tagokkal, akik
számításba jöhetnek a szakmai alelnöki feladatok ellátására.
10. . Egyéb
Sch. L.: a következő Elnökségi ülés tervezett időpontja 2017. március 6. helyett egy héttel
később lenne március 13-án. Mint ahogy a beszámolójában elmondta örömmel vette,
Beck László értesítését, hogy a Szentendrei Osztály tagja, Tombor Zsuzsa vállalja az
MTE technikai Bizottság vezetését. Már felvette a kapcsolatot Berki Zoltánnal, aki
Benke Ildikó munkáját eddig végezte, amit személy szerint szeretné neki megköszönni.
V. V.: javasolja hogy az elnök készítsen egy megbízó levelet Tombor Zsuzsa részére.
Sch. L.: egyet ért vele. Továbbá kéri az osztályvezetőket, hogy az ez évi tagdíjakat
legkésőbb március 31-ig fizessék be. Készpénzes befizetéseket Pikály Ágostonnak az
MTE pénztárosának juttassák el (elérhetősége 30-272-7956, pik.guszti@freemail.hu), aki a
tagsági kártyákat átadja. Az átutalt tagdíjakat az MTE számlájára kéri: OTP BANK RT.
11786001-20141329, a közleményben pedig megjelölve a feladó osztály nevét, a pénz
beérkezését követően az elnök postázza a tagsági kártyákat Nagyon fontos, hogy a
tagdíjat befizetők nevét az mte.elnok@gmail.com e-mail címre küldjétek el, ezáltal a
tagnyilvántartás napra kész állapotban lesz tarható! Új tagok esetén a belépési
nyilatkozat másolatát, amelyen szerepeljen a tag neve, lakcíme, telefon és e-mail
elérhetősége, valamint születési éve.
Az elkövetkező programok egyeztetése.
V. V.: márciusban neki családi sí programja lesz.
K. Z.: ismételten felveti, hogy a Fuzik tetőjavítási számla mikor lesz kifizetve.
Sch. L.: többedszerre elmondja, hogy mihelyt az elvégzett munkáról elkészül a részletes
jelentés. Ugyanis az előző Elnökségi ülésen átadott és semmiképpen nem hivatalosnak
tekinthető kéziratos másolatát nem lehetett elfogadni, különös tekintettel arra, hogy
bizonyos tételekkel sem az elnök és sem az ügyvezető alelnök nem értett egyet.
K. Z.: úgy érzi, hogy nincs meg a bizalom vele szemben. Ismét elmondja, hogy csak a tető
szerkezet feltárása után derült ki, hogy milyen mértékű javítás vált szükségessé
(beázások, egyéb hibák).
Sch. L.: ez nem bizalmi kérdés, hanem a négy hónapja elvégzett munkáról először egy
hitelt érdemlő jelentés kell készíteni és csak azt elfogadva, lehet fizetni és nem fordítva.
Ezt követően hosszas vita, több mint másfél órán keresztül arról, hogy miért húzódott el a
munka és miért nem közölte a vállalkozó a várható költségnövekedést. Az első
tájékoztatót az elvégzett munkákról csak január 9-én kapott az Elnökség egy sajt cédula
formájában. Azon a 27 embernapok számát és segédmunkás napibérét már eleve soknak
tartotta az Elnökség másik két tagja.
V. V.: is egyetért azzal, hogy egy részletes, aláírt munkaleírást szeretnénk látni, mielőtt
fizetünk.
K.Z.: továbbra is úgy érzi, hogy nincs meg felé a bizalom, de megpróbálja a vállalkozónál
elérni, hogy elkészüljön ez a hivatalos dokumentum.
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Sch. L.:megköszöni a jelenlévők munkáját és bezárja az ülést.
Schőnviszky László, MTE elnök
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