
JEGYZŐKÖNYV  
 

amely készült a Magyar Hajózási Országos Szövetség közgyűlésén 
 

Közgyűlés időpontja: 2009 május 19. 15.00 óra 
Hely: 1082. Budapest, Üllői u. 82. I. em. (Plimsoll Kft. tárgyalóterme) 
 

Jelen vannak: 
 

a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Horváth Imre, főtitkár bejelenti, hogy a Vadkacsa Egyesület vezetője, az elnökség tagja 
Pándi László telefonon jelezte, hogy nem tud részt venni a közgyűlésen. 
 

1. sz. Határozat: 
 

A jelen levők 4. igen szavazattal egyhangúlag megválasztják a Közgyűlés levezető elnökévé 
Szalma Botondot a szövetség elnökét, és jegyzőkönyv vezetőjévé Horváth Imré.-t, valamint 
hitelesítőjévé Bencsik Attilát. 
A levezető elnök megállapítja, hogy az öt tag közül négy képviselteti magát, tehát a 
Közgyűlés határozatképes. 
 
A levezető elnök javaslatot tesz a napirend elfogadására. A napirendet a jelenlevők 4 igen 
szavazattal elfogadták. 
 
A Közgyűlés napirendje: 
 

w Beszámoló a szövetség tevékenységéről a 2008 július – 2009 április közötti 
időszakban 

w Beszámoló a 2008 évi gazdálkodásról 
w Javaslat a 2009 évi költségvetésre 
w Egyéb 

 
2. sz. napirend 

 
A főtitkár ismerteti a Szövetség 2008 júliusa és 2009 áprilisa között végzett tevékenységét. A 
hozzászólások kapcsán elhangzott, hogy a munkabizottságok tagjait új tagokkal kellene 
kiegészíteni a jelenlegi tagok lefoglaltsága miatt és munkaformáján javítani. Kedvezőbb 
lenne két bizottságba összevonni a tevékenységet, gyakoribb találkozásokkal. A ROSZ 
gyakoribb elnökségi ülést javasolt a problémák átbeszélése érdekében. A RIS bevezetésével 
kapcsolatban a tagok tájékoztatták egymást, egyebek mellett az RSOE vázolt egy várható 
eszközbeszerzési lehetőséget uniós finanszírozással (transponder). 
 

2. sz. határozat 
 

A Közgyűlés a beszámolót elfogadta és utasította a főtitkárt a munkabizottságok 
átszervezésére. Elnök Úr leszögezte, hogy a szövetség csak akkor fogadja el a 
transponderek bevezetését, ha a tagok számára finanszírozható megoldást lehet biztosítani. 
Ha ezt a kormányzat nem teszi meg, akkor az Unió irányában teszünk lépéseket. 
 

3. sz. napirend 
 

A főtitkár ismertette a Szövetség 2008 évi gazdálkodásáról készült beszámolót és javaslat 
hangzott el arról, hogy a gyakorlat igénye szerint a készpénz kifizetések könnyítése 
érdekében a banknál hitelkártyát igényeljünk, vagy legyen házipénztár. 



3. sz. határozat 
 

A Közgyűlés a beszámolót elfogadta. Kötelezte a főtitkárt, hogy kezdeményezze a Vadkacsa 
Egyesület tagdíjfizetésének rendezését, valamint hitelkártya igénylését. Az RSOE és a 
MAHOSZ könyvelője állapodjon meg az elmaradt 2008-as tagdíj rendezéséről. 

 
4. sz. napirend 

 
A levezető elnök ismertette a Szövetség 2009 évi költségvetésére vonatkozó javaslatot és 
jelezte a költségvetés passzívumából fakadó problémát. Néhány elemében csökkentésre 
került az eredeti terv, amellyel pozitív eredmény került tervezésre. Felmerült, hogy keressük 
meg a kikötők országos szervezetét az esetleges tagsággal kapcsolatban, valamint a BHRT 
vezetőjét a korábban jelzett belépési szándék pontosítására. Felmerült a tagdíj emelésének 
kérdése, valamint Újpest és Főváros önkormányzatának megkeresése pályázati 
lehetőségek, támogatás ügyében. 
 

4. sz. határozat 
 

A Közgyűlés a  a Szövetség 2009 évi módosított költségvetését egyhangúlag elfogadta. 
Döntött arról, hogy megkeressük a kikötő-üzemeltetők szövetségét a szövetségünkhöz 
csatlakozás felajánlásával, valamint a BHRT-t, A tagdíj módosítását az év végén esedékes 
közgyűlésen kell megtárgyalni. Újpest és Főváros önkormányzatát első lépésben levélben 
keressük meg. 
 

5. sz. napirend 
 

A levezető elnök megnyitotta az egyéb hozzászólások lehetőségét. Felmerült, hogy közös 
eszközbeszerzési kezdeményezés történjék, ha alkalmas pályázat kiírását el lehet érni (pl. 
konzorciumban). NFÜ-vel kapcsolatot kell keresni. 
 

5. sz. határozat 
 

A Közgyűlés az észrevételeket tudomásul vette és a pályázati lehetőségek hatékony 
felderítését és a lehetőségek szerint feltételrendszerének befolyásolását tűzte ki célként. 
 
 
Egyéb kérdés, indítvány nem lévén a Levezető elnök megköszönve a tagok részvételét a 
Közgyűlést berekeszti. 
 

kmf. 
 
 
 
 

   
Szalma Botond 
levezető elnök 

 Bencsik Attila 
jegyzőkönyv hitelesítő 

  
 
 

 

 Horváth Imre 
jegyzőkönyvvezető 

 

 
 


