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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.elnok@gmail.com 

Adószám: 19011187-2-13 
Számlaszám:  OTP BANK RT. 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 

 
A Magyar Turista Egyesület 2016. május 6-án tartott 

Küldött Közgyűlésének jegyzőkönyve 
 

A Közgyűlés helye: 2099 Pilisszentkereszt-Dobogókő, Téry Ödön út 26 
A Közgyűlés időpontja: 2016. május 6. 10:30 
Jelen vannak: a küldöttek és a tagság, az 1. és 2. sz. mellékletek szerint. 
Schőnviszky László elnök szeretettel üdvözli valamennyi megjelent tagtársunkat és az érdeklődőket, 
ezennel megnyitja a Magyar Turista Egyesület 2016. évi rendes Küldött Közgyűlését. Bejelenti, hogy 
Benke Ildikó, a Csobánkai osztály vezetője telefonon most mentette ki magát.  
 
Az elnök kérésére Alföldi Jenőné a Szavazatszámláló Bizottság vezetője közli, hogy a 29 küldöttből 20 fő 
megjelent, ami több mint 50%, így a Közgyűlés határozatképes. Rövidesen még megérkezett 3 fő a 
Pomázi Osztálytól, így 23 főre nőtt a küldöttek létszáma. 
Az elnök felteszi a kérdést, hogy ki vállalja el a jegyzőkönyv vezetését, a hangfelvétel-készítés mellett. 
Végül Mátyus Attila a Nagykovácsi osztály vezetője vállalja, és a Közgyűlés egyhangúan elfogadja. Ezek 
után felkéri a jegyzőkönyv vezetésére. 
Az Elnök két tagtársunk jelentkezését kéri az elkészült jegyzőkönyv hitelesítésére. 
A két jelentkezőt: Pongrácz Olgát és Soltész Andrást a Közgyűlés egyhangúan elfogadja. 
 
Az elnök ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők 
megválasztása, majd a napirendi pontok elfogadása. (6’) 

2. Elnöki beszámoló, előadó: Schőnviszky László elnök. (18’) 
3. Az osztályok, asztaltársaságok vezetőinek beszámolója: Baloghné Szentirmay Judit, Beck 

László, Benke Ildikó, Bodnár László, Gáspár Dóra, Kassai Kálmán, Koleszár György, Kovács 
Zoltán, Mátyus Attila, Pásztor Lajos és Schőnviszky László. (1 óra) 

4. A báró Eötvös Loránd menedékházunk felújításai és tevékenységek a házban, előadó: Kovács 
Zoltán szakmai alelnök.(10’) 

5. Pályázat a menedékház felújítására, előadó: Kovács Zoltán szakmai alelnök. (6’) 
6. Az egyesület gazdálkodása, azaz a közhasznúsági jelentés számszaki ismertetése, előadó: 

Schőnviszky László elnök. (10’) 
7. Az Ellenőrző Bizottság jelentése, előadó: Berta Margit a bizottság elnöke (10’) nincs még itt, 

de jelezte rövidesen itt lesz. 
8. A 2015. évi pénzügyi mérleg elfogadása előadó: Schőnviszky László elnök.(5’) 
9. A 2016. évi költségvetési terv ismertetése és elfogadása, előadó: Schőnviszky László 

elnök.(10’) 
10. Mit nevezzünk el Peták Istvánról a Pilisben? Előadó: Schőnviszky László elnök. (5’) 
11. Az első MTE Hegyi Szent Bernát teljesítménytúra és rendezői, előadó: Schőnviszky László 

elnök és Vuray Villő ügyvezető alelnök. (8’) 
12. Egyebek, zárszó. (10’), itt még sok apróság előkerülhet. 

További napirendi pont javaslat nem volt. Ezt követően az elnök megtartja beszámolóját (3. sz. 
melléklet). A tagság megtapsolja, és nincs további kérdés. 
Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
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Az elnök felkéri az osztályok és bizottságok vezetőit, hogy tartsák meg 2015. évi beszámolójukat. 
• Baloghné Szentirmay Judit bemutatkozik: kötődése az MTE-hez még nagyapjától ered, aki a 

Kálmán Asztal vezetője volt. Még 1963-ban, középiskolás korában megalakította a Hóvirág turista 
csapatot, így életpályája a természetjáráshoz kötődött. 30 évig üzemeltették a Som-hegyi 
turistaházat, mint a Ferencvárosi Hóvirág Turista Egyesület, amit egyik napról a másikra el kellett 
hagyniuk. Ekkor Peták Pista hívására az MTE Zsitvay Osztályához csatlakoztak, majd amikor az 
feloszlott, akkor Kálmán Asztal Hóvirággal önálló csoportként becsatlakoztak a Dobogókői 
Osztályba. A Som-hegyi turistaház berendezését Csesztvére vitték, és ott üzemeltetnek egy 
menedékházat. Taps. 

• Beck László Szentendrei O. vezetője beszámolója (4. sz. melléklet). Ezen kívül elmondja, hogy ők 
is részt vesznek az MTE munkájában, ők adják az EB elnökét, útkarbantartás végeznek, jelzést 
festenek, üzemeltetik a Kőhegyi menedékházat. Többek között hiányolja a Technikai Bizottság 
működését. Felteszi a kérdést, hogy a Házbizottság, illetve az Elnökségnek miért nem tűnt fel, 
hogy az előző bérlő lopja az áramot. Taps 

• Schőnviszky László elnök válaszában elmondja, hogy, mint utóbb kiderült a Hunfalvy szobában 
megbontották a lambériát, amit ugyanúgy visszaépítettek, és ott csapolták meg a méretlen 
fővezetéket, úgy hogy az ne tűnjön fel senkinek. A fürdőszobák felújításakor a szerelők vezetője 
nem értette, hogy miért nem az eredeti bojlerből jön a melegvíz, aminek az oka csak később derült 
ki, hogy a bérlő azt a másik bojlert valószínű lopott árammal működtette. Az Elnökség már a 
ősszel érezte, hogy valami nincs rendben a ház körül, amikor a bérlőt szerette volna lecserélni és 
már akkor felmerült, hogy az új bérlő belépése előtt az EON-nal vizsgálatot kellene végeztetni. A 
Technikai Bizottság, pontosabban Benke Ildikó működésével ő sem ért egyet és felajánlja Beck 
Lászlónak, hogy vállalja el. 

• Kovács Zoltán javasolja, hogy mivel a Szentendrei O. sokat foglalkozik a turistautak 
karbantartásával, ezért közülük kellene, hogy valaki elvállalja a Technikai Bizottság vezetését. 

• Bodnár László Kentner Antal Siketek Osztály vezetője jeltolmácson keresztül üdvözli a 
Közgyűlésen jelenlévőket. Javasolta, hogy az MTE támogassa azt, hogy osztályukból 1-2 fő 
elvégezhesse az MTSZ túravezető-képzését. Ez számukra különlegesen fontos lenne. Szeretnék 
továbbra is karbantartania Mária-kegyhelyet. Taps. 

• Gáspár Dóra a Levélőrség Asztaltársaság vezetője bemutatkozik és beszámol első szervezésükről 
Peták István Emléktúráról Mátraalmáson, majd a „Felébredt az er(d)ő! – Föld Napja Dobogókőn” 
c. 2016. április 23-i sikeres rendezvényükről. A jövőben ifjúsági rendezvényeket szerveznének. 
Taps. 

• Kassai Kálmán Esztergomi O. vezetője helyett Valovics László képviseli az osztályt, az elküldött 
beszámoló mellékelve (5. sz. melléklet). 

• Kovács Zoltán Kosbor O. vezetője elmondja beszámolóját (6. sz. melléklet) taps. 
• Mátyus Attila Nagykovácsi O. vezetője elküldte levélben (7. sz. melléklet). Ezenkívűl elmondja 

még, hogy fő tevékenységük a kerékpár és a montenbájk verseny rendezése, mennek síelni, 
sítúrázni, de most nem erről akar beszélni. Fejlődik a turizmus, minden hegyre kerül egy kilátó és 
minden fára egy jelzés. A döntésben lévők egy dolgot elfelejtettek, mégpedig azt, hogy alulról kell 
építeni. Az alap mi vagyunk itt mindannyian, akik csináljuk. Míg a Kőhegyen megmaradtak az 
eredeti bérlők, aki rengeteget dolgoztak, addig a Somhegyen nem. Ugyanakkor az épületek 
karbantartására nincs pénz, csak a felújítására. Ő már fiatalabb nálunk, de azt megérte, hogy a 60-
as években készült turista létesítmények a 90-es évekre tönkrementek. Nem megy, hogy a 
Parkerdő a fenntartó és mi vagyunk a bérlők, pont azok akik dolgoznak, azok kerülnek a 
partvonalra. 20 éve kezdték készíteni a 6 km hosszú kerékpárpályát, ami nem pálya kijelölését 
jelenti, hanem annak kiépítését, rendszeres és szakszerű karbantartását, ebből 1,5-2 km 
megvalósult. Együttműködési megállapodást szeretett volna kötni a PPZrt-vel, amelyben kérte a 
fakitermelések előjelzését, kérte a viharkárok okozta fakidűlések felszámolását és a pálya elejére 
egy táblát, amelyen a PPZrt. mellett szerepel a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Crosskovácsi 
Egyesület, mint építő és karbantartó. Fél év múlva kapott rá választ, amelyből a három kérésük 
kimaradt, viszont belekerült az, hogy az álltaluk kiépített és folyamatosan karbantartott pálya 
használatáért fizetni kell (500 Ft+ÁFA minden induló után). Ez a tendencia pedig egyre jobban 
kezd érvényesülni, ezért, ezen valamilyen szinten változtatni kellene az elkövetkezőkben. Taps. 
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• Pásztor Lajos Pomázi O. vezetője elmondja beszámolóját (8. sz. melléklet). Taps. 
• Schőnviszky László Dobogókői O. vezetője elmondja beszámolóját (9. sz. melléklet). 

 
A következő napirendi pontokat Kovács Zoltán háznagy ismerteti: „A báró Eötvös Loránd 

menedékházunk elmúlt évi felújításai” és „Pályázat a menedékház felújítására” (10. sz. melléklet) 
 A tisztasági festés, 
 Az első emeleti szobák vizesblokkjainak felújítása, 
 A fűtési rendszer átvizsgálása és rekonstrukciója, 
 Az elektromos hálózat felújítása, 
 Az OMSZ meteorológiai állomás létesítése, 
 Új tűzvédelmi terv kialakítása. 

Ismertette pályázataink jelenlegi helyzetét, valamint a szakhatóságok által előírt rendelkezések 
betartását illetve azok felülvizsgálatát, amelyeket az MTE már részben elvégzett, részben pedig 
folyamatosan végezi el. Taps. 

 
Az egyesület gazdálkodása, azaz a közhasznúsági jelentés számszaki ismertetése, előadó: Schőnviszky 

László elnök. Az elnök ismerteti a főbb pénzügyi és közhasznúsági mutatókat, amelyet az OBH-nak 
kell benyújtani (11. sz. melléklet). 

 
Az Ellenőrző Bizottság jelentését a bizottság elnöke, dr. Berta Margit ismertette (12. sz. melléklet). 

Elmondta, hogy a könyvelés rendben történik, de az egyesület szabályzatát több helyen ki kell 
igazítani, hogy az összhangban legyen a könyvelés szabályaival. Erre vonatkozóan az Ellenőrző 
bizottság több ajánlást is tett az Elnökségnek. Az MTE gazdálkodása és pénzügyi helyzete rendben 
van. Taps. 

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 
A 2015. évi pénzügyi mérleg elfogadása előadó: Schőnviszky László elnök. A mérleg korábban több 

példányban kiosztásra került, és a tagság megismerte (13. sz. melléklet). 
A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
 
Az elnök ismerteti a 2016. évi költségvetési tervet (14. sz. melléklet). Kiemelve egyes részleteket, többek 

között, hogy Peták István emléktábla költségének felét a család kifizeti, mire Mátyus Attila felajánlja, 
hogy a másik felét ő vállalja. Taps. 

A Közgyűlés az MTE 2016. évi költségvetési tervét 22 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Mit nevezzünk el Peták Istvánról a Pilisben? Előadó: Schőnviszky László elnök.  

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. 
Az emléktábla szövegét dr. Peták István a családdal egyetértésben elküldte, és még 40 ezer forinttal is 
támogatja, ezért erre csak a közgyűlés áldását kérjük.  
A közgyűlés elé kerül, hogy milyen hely legyen Peták Istvánról elnevezve. Ehhez három javaslat 
érkezett: 
1. Pilisi Parkerdő javaslata a Hármashatár-hegyi kilátóteraszt Peták Istvánról elnevezni, amit később 

visszavontak és most javasolták a Feketekőn létesíteni a Peták pihenőt (a sziklába belevésik a ” 
Peták pihenő” elnevezést és asztalt, padokat építenek oda.  

2. Beck László javaslata, hogy a Thirring körút egyik szikláját nevezzük el Pistáról (15. sz. 
melléklet). 

3. Berki Zoltán. a Lukács árok melletti Fényes-forrást nevezné el róla, a Pilisi Parkerdő ezt nem 
támogatja (16. sz. melléklet). 

A Fekete-kői elképzelést már tavaly ősszel Vuray György javasolta a Pilisi Parkerdő értekezletén. 
A PP által támogatott javaslattal, egyetért a család is, és az Elnökség is messzemenően tiszteletben 
tarja a család véleményét. Kérjük, hogy a közgyűlés is ezt támogassa. Van-e valakinek ellen 
véleménye. Nincs. Erről fogom tájékoztatni Zambó Péter vezérigazgató urat, hogy időben 
elkezdhessék a pihenőhely kialakítását. 
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Schőnviszky László elmondja, hogy az első MTE Hegyi Szent Bernát teljesítménytúrát május 21-én két 
hét múlva rendezi az MTE, és ehhez kérünk további segítséget a már felajánlottak mellett, 
jelentkezni lehet Vuray Villőnél.  

Schőnviszky László bejelenti, hogy az egyebekben az osztálypénzek év végi megszüntetéséről és a 
megszűnt osztályok pénzének sorsáról kell döntenünk.  
Hivatkozni szeretnék a „Határozat 14-02. Az Elnökség egyhangúan 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. 
Egy esetben kivételt tennénk a Kentner Antal Siketek osztályának pénzével, két okból: tekintettel 
hátrányos helyzetükre, illetve, hogy ezt a pénzt a SZINOSZ-tól kapták a Mária kegyhely 
felújítására és karbantartására. Ezt nem is egyéni célra használnák fel, ezért a könyvelés 
továbbvitelét támogatjuk. Viszont, határozni kell, hogy mi történjen a többi osztály pénzével, 
mivel másfél éve lejárt a határidő. Két lehetőség van: 2016. december 31-ig elköltik vagy átkerül a 
központi alapba, erről kell most szavaznunk. Kiküldtem, de felolvasom az osztályok pénzeit: 
Hunfalvy 27 800 Ft (megszűntek), Siketek 129 645 Ft, Szentendrei 37 809 Ft, Zsitvay 195 488 Ft 
(megszűnt, ill. belépett a Dobogókőibe), Csobánkai 29 592 Ft. 
Ki az, aki elfogadja, hogy 2016. december 31-ig elköltik vagy átkerül a központi alapba  

A Közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta, az elnök ezért kérni fogja a könyvelőt, hogy a 
maradék osztálypénzeket 2016. december 31. után tegye át a központi alapba. 
Ide tartozik még két megszűnt osztály: Hunfalvy (27 800,-Ft), Zsitvay (195 488,-Ft) ezek a pénzek 
átkerülnek a központi alapba. A Zsitvay osztálynak 5 tagja van (téves, valójában 7 tagja van, ők a 
Dobogókői osztályon belül, mint asztaltársaság vannak nyilvántartva), akik közül viszont nem 
jelent meg küldött. Közös egyeztetés után ugyan az a szabály vonatkozzon rájuk is mint a többi 
osztályra, azaz 2016. december 31-ig elkölthetik a pénzüket, erről szavazzunk. 

A Közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta, az elnök ezért kérni fogja a könyvelőt, hogy a 
maradék osztálypénzeket 2016. december 31. után tegye át a központi alapba. 

Az elnök kérdezi az egyebeken belül van-e még javaslat, kérdés. 
Mátyus Attila is javasolja, hogy a Thirring-út menti sziklák egyike legyen Peták Istvánról elnevezve.. 
Beck László is egyet ért vele, miután ezt már korában is javasolta, ahol az MTE nagy elődjeiről is 

vannak sziklák elnevezve. 
Schőnviszky László ennek nem látja akadályát, hiszen ez már szerepelt az elképzelések között. 
Vuray György megemlíti, hogy gondoljuk meg, melyik szikla legyen az, mivel ott olyannak is van 

táblája (Kalmár), akivel Pista nem különösen volt jó viszonyban. 
Az elnök végül felteszi a kérdést, hogy most úgy váltsuk-e le Benke Ildikót, a Technikai Bizottság 

vezetéséről, aki most se jelent meg és a tavalyi közgyűlésünkön sem jelent meg, annak ellenére, 
hogy ebben a pillanatban nem tudjuk, hogy ki kerül a helyére. 

A Közgyűlés 19 igen és 4 tartózkodás mellett visszavonta Benke Ildikótól, a Technikai Bizottság 
vezetését. 

Az elnök a 2016. évi rendes Küldött Közgyűlését ezzel bezárja és megköszöni a mindenkinek részvételét, 
és jó étvágyat kíván a gulyáshoz, amit rövidesen felszolgálnak. 

Tátray Piroska megkésve kér még szót: „most látom és hallom, hogy mekkora nagy munkát, energiát 
fektettek bele, úgy, hogy ezt meg kell köszönni nektek. És örülök, hogy ilyen jó vezetőségünk 
van.” Taps. 

Kovács Zoltán ismételten közli, hogy aki az újonnan felújított szobákat szeretné megnézi, az jöjjön 
vele, nála vannak a kulcsok. 

 
Dobogókő, 2016. május 6. 
 
 
 ……………………….. …………………………. 
 Pongrácz Olga Soltész András 
 hitelesítő hitelesítő 
 

……………………………….. 
Schőnviszky László 
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elnök 


