JEGYZŐKÖNYV
A SZEMÉLYHAJÓSOK SZÖVETSÉGE 2015. MÁJUS 27-EI KÖZGYŰLÉSÉRŐL
A Személyhajósok Szövetsége 2015. május 27-én 10.00-12.00 órakor a Kossuth
Múzeumhajón beszámoló közgyűlést tartott.
1. A közgyűlést a meghívót kiküldő Horváth Imre a Szövetség főtitkára nyitotta meg és
elsőként a megjelentek számbavétele alapján megállapította a közgyűlés
határozatképességét (lásd Jelenléti ív). A jelenlevők egyhangúlag elfogadták a közgyűlés
helyszíneként a Kossuth Múzeumhajót, a meghívóban kiküldött napirendet,
megválasztották Varga Zsoltot levezető elnöknek, Horváth Imrét jegyzőkönyvvezetőnek,
Sztankó Attilát jegyzőkönyv ellenjegyzőjének.
2. Az elfogadott napirend a következő:
1) Levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,
helyszín jóváhagyása.
2) Határozat a napirendről.
3) Beszámoló a 2014. évi tevékenységről, gazdálkodásról – határozathozatal.
4) A 2015. évi terv ismertetése – határozathozatal.
5) Egyebek.
3. A Szövetség 2014. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról Horváth Imre, főtitkár számolt
be.
Határozat: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
4. A Szövetség 2015. évre tervezett gazdálkodási adatait Horváth Imre, főtitkár ismertette.
Határozat: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tervet.
5. Az Egyebek napirendi pontban a következőket tárgyalta meg a közgyűlés:
5.1 Egyes tagjaink jelentős mértékű tagdíjfizetési elmaradásba kerültek, ami az alapszabály
szerint – feltételekkel – kizárásukhoz vezethet, mivel veszélyeztetik a szervezet
működőképességét. Egy másik problémakör ezzel összefüggésben, hogy a tagok nem
tájékoztatják a Szövetséget belső átalakulásaikról, azaz nem követhető a sem a tagok
tényleges helyzete, sem a tagdíjak megfelelő mértéke. Az a korábbi döntés, amely
szerint a nagyobb tagok személyesen kézbesítik a nekik átadott tagdíj számlákat, hogy
ne legyen hivatkozási alap a nemfizetésre, sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket. Több tagunk hosszú ideje (ma már sok havi) nem fizet tagdíjat, ugyanakkor
hasznosítja a Szövetség információit. Sztankó úr jelezte, hogy a héten megtörténik a
hátralékuk rendezése. Varga úr, és Cseh úr – a többiek nevében is – azt kérték, hogy a
be nem fizetett számlákról kapjanak másolatot, mert nem áll rendelkezésükre az eredeti
számla.
Határozat: A közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy a fenti okok miatt a főtitkár két
héten belül tértivevényes küldeményben szólítsa fel a jelentős tartozást
felhalmozott tagokat a tagdíj befizetésére. Felkéri a Szövetség könyvelését
végző Számítás Kft-t, hogy a tartozásokkal érintett számlákat másolatban adja
át a főtitkárnak, aki pedig kézbesítse az érintetteknek. Amennyiben a
tagdíjhátralék nem kerül rendezésre, akkor egy elnökségi ülésen mérlegelni
kell az érintett – jelentős (több havi) tartozást felhalmozott - tag kizárását.
5.2 Sztankó Attila, titkár és Varga Zsolt, elnök beszámolt a Főváros által szervezett
Turisztikai Kerekasztal (TUK) keretében végzett tevékenységünk lényeges elemeiről és a
várható tevékenységről, a többi szervezettel történő együttműködésről.
5.3 Varga Zsolt, elnök
• Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Dr. Völner Pál a MAHOSZ elnöke eseti segítséget
nyújtott a közelmúltban a személyhajó kikötők megközelítésének megoldásában;
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Tájékoztatott arról, hogy a nagy rendezvények közül az állami rendezvénnyé vált Red
Bull bemutatók mikor és kb. milyen várható korlátozásokkal járnak majd. Valamennyi
e témában információval rendelkező segítségét kérte a több napos korlátozások
lehető legésszerűbb változatának eléréséhez. Horváth Imre főtitkár kérte az
információk beérkezésének jelzését és javasolta a DVRK-val való szokásos
egyeztetést. A jelenlevők egyetértettek abban, hogy Dr. Völner Pált, a MAHOSZ
elnökét tájékoztassuk a rendezvényekkel kapcsolatos terveinkről, problémáinkról és
kérjük segítségét.
• Tájékoztatott a Horváth Emil úr jelezte üzemanyag-ellátó hajókkal kapcsolatos
zűrzavaros helyzetről. A jelenlevők ismeretei szerint az illetékes hatóságok már
előrehaladott tárgyalásokat folytattak az ügyről, ezért néhány napot várunk a
döntésre, amelyet külön értékelünk. Szükség esetén döntünk a további lépésekről.
5.4 Horváth Imre, főtitkár
Felvetette, hogy dönteni kell arról, hogy kívánunk-e a MAHOSZ védnöksége mellett
augusztus 20-án hajófelvonulást tartani. A jelenlevők idő előttinek ítélték meg a döntést,
mivel még senkinek nincs elegendő információja az állami ünnepségek terveiről. Az
elnökség tagjai Spányik úrral kívánnak konzultálni, akinek feltehetőleg jóval több
információja van a kérdésről.
5.5 Cseh Gábor úr jelezte, hogy várhatóan hamarosan egyszerűsíti vállalkozási szerkezetét.
Ezzel kapcsolatban Horváth Imre, főtitkár jelezte, hogy többször előfordult, hogy a tagok
hasonló módon módosították vállalkozási szerkezetüket (cégeket szűntettek meg és
alapítottak másokat, új címre költözött székhelyük vagy változott postacímük), de a
Szövetséget erről nem tájékoztatták. Ez is egyik oka lehet az elmaradt tagdíjfizetéseknek (téves címre vagy téves alanynak küldött számla).
5.6 Sztankó Attila, titkár jelezte, hogy változtatni kell a hajós képzéssel kapcsolatos
magatartásunkon. Ennek érdekében tájékozódik a Hajózási Szakközépiskolában folyó
tevékenységről és kezdeményezi a téma kezelésének módosítását.
Budapest, 2015-05-27.
A jegyzőkönyvet összeállította:

Horváth Imre, főtitkár
Ellenjegyezte:

Sztankó Attila, titkár
A jegyzőkönyv 2 (kettő) oldalt tartalmaz és
melléklete a Jelenléti ív 1 (egy) oldal.
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