JEGYZŐKÖNYV A SZEMÉLYHAJÓSOK SZÖVETSÉGE
2014. ÁPRILIS 17-EI 14.00 ÓRAKOR KEZDŐDÖTT KÖZGYŰLÉSÉRŐL
A Személyhajósok Szövetsége – az Elnökség április 4-én hozott határozatának megfelelően 2014. április 17-én 14.00 órakor a MAHART PASSNAVE tárgyalójában (Belgrád rakpart,
Nemzetközi Hajóállomás) rendkívüli közgyűlést tartott.
1.) A Szövetség titkára köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Titkár Úr a jelenléti ív
alapján megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a 16 szavazásra jogosult
közül 12 jelen van. Titkár Úr szavazásra tette fel a közgyűlés helyszínének elfogadását,
amelyet egyhangúlag megtettek a megjelentek. Titkár Úr javaslatára Horváth Imrét a
szervezet főtitkárát választották meg jegyzőkönyv-vezetőnek és hitelesítőnek Kozma
Tibor főtitkár-helyettes urat. Ezt követően Titkár Úr javasolta levezető elnöknek Horváth
Imre, főtitkárt, amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
2.) A közgyűlés napirendi pontjaira tett előzetes javaslatot levezető elnök tette fel szavazásra,
amelynek eredményeként a napirendet egyhangú szavazással elfogadtak a jelen levők. A
napirend az alábbi:
1) Levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,
helyszín jóváhagyása.
2) Határozat a napirendről.
3) Az Elnökség javaslatának bemutatása az Elnökség összetételének módosítására
vonatkozóan és a javaslat megvitatása.
4) A 3. napirendi pontban foglaltak alapján hozott döntés szerint – szükség esetén - jelölő
és szavazatszámláló bizottság tagjainak (3 fő) megválasztása.
5) Egyebek.
3.) A levezető elnök megadta a szót az elnökség azon tagjainak, akik a rendkívüli közgyűlés
összehívását kezdeményezték. Nevükben Sztankó Attila azzal indokolta a javaslatot,
Szalma Botond elnök úr megbízatásának visszavonását és új elnök megválasztását, hogy
az utóbbi hónapokban jelentősen megváltoztak a külső körülmények és olyan elnököt tart
indokoltnak választani, aki a személyhajózással foglalkozó cégek belső problémáit,
érdekeit, céljait és tárgyalási elképzeléseit belülről napi frissességgel ismeri, és a belső
egyeztetéseket eredményesebben végezheti, mint eddigi elnökünk. Külső felekkel
szemben ezen ismeretek birtokában pontosabban képviselheti a személyhajós cégek
pillanatnyi, vagy stratégiai érdekeit.
Sztankó úr felszólalását ne kívánta kommentálni senki, ezért a levezető elnök szavazásra
tette fel a javaslatot, azaz Szalma elnök úr elnöki megbízatásának visszavonását. A
jelenlevő szavazásra jogosultak – egy tartózkodással – elfogadták a javaslatot.
A levezető elnök a tagság nevében köszönetét fejezte ki Szalma Botondnak a Szövetség
eddigi elnökének a sok éven keresztül végzett, számos pozitív fejleményt és a Szövetség
jelentős megerősödését eredményező munkájáért.
4) A 3. napirendi pont következtében a Szövetségnek – az alapszabály szerint - új elnököt
kellett választania, amelynek lebonyolítására jelölő bizottság megalakítása volt szükséges.
A levezető elnök javaslatára a közgyűlés – egy tartózkodással – elnöknek Kozma Tibort,
tagoknak Rácz Józsefet és Hudacsek Balázst választotta meg. A jelölő bizottság
összegyűjtötte a szavazásra jogosultak javaslatait, amely szerint 11-en szavaztak Varga
Zsolt úr jelöltségére, egy szavazat érvénytelen volt. A jelölés eredményeként
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szavazatszámláló bizottság megválasztására került sor, amely a levezető elnök javaslata
alapján, egyhangú szavazással a jelölő bizottság tagjaival egyezett meg.
A közgyűlés titkos szavazással 11 szavazattal Varga Zsolt urat a Személyhajósok
Szövetsége elnökének megválasztotta.
A levezető elnök a tagság nevében gratulált a megválasztott elnöknek sikeres munkát
kívánva.
Mivel Varga Zsolt urat a közgyűlés elnökké választotta, szükségessé vált eddigi titkári
feladatának ellátására új személyt választani. Javaslatként felkérésre került Spányik Gábor
úr, aki jelentős elfoglaltságára hivatkozva elhárította a titkári feladatot. Újabb javaslat
alapján a közgyűlés – egy tartózkodással – titkárrá választotta Sztankó Attila urat, az
eddigi titkár-helyettest. Helyére – szintén egy tartózkodással – Hudacsek Balázst
választotta a közgyűlés titkár-helyettesnek.
5) Egyéb kérdések:
• A Dunagyöngye Kft. hivatalosan jelezte, hogy hajóját értékesítette, ezért a cég
megszűnteti tagságát a Szövetségben, ezért mellőzte a jövő kérdéseiről szóló
választásokban való szavazást, azaz tartózkodott a szavazásokkor. Szabó Tibor úr, a
cég képviselője jelezte, hogy tiszteletbeli tagként örömmel venne részt a további
munkában. A közgyűlés egyhangú szavazással Szabó urat tiszteletbeli taggá
minősítette.
• Varga Zsolt úr köszönetet mondott a tagságnak a bizalomért és erős együttműködést
jelzett előre tevékenysége fő céljaként.
A levezető elnök – további téma hiányában - 16 órakor bezárta a közgyűlést, valamint jelezte,
hogy májusban kerül megtartásra a 2013-as évet értékelő és a mérleget, a beszámolót
megtárgyaló közgyűlés.
Budapest, 2014. április 17.
A jegyzőkönyvet összeállította:

Horváth Imre

Hitelesítette:

Kozma Tibor

A jegyzőkönyv 2 oldalból áll és melléklete a Jelenléti ív;
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