JEGYZŐKÖNYV
A SZEMÉLYHAJÓSOK SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS 21-EI KÖZGYŰLÉSÉRŐL
A Személyhajósok Szövetsége – az Elnökség döntésének megfelelően - 2014. május 21-én
13.00 órakor a Sailor Kft. tárgyalójában (Jászai Mari téri hajóállomás 7. kikötőhely)
beszámoló közgyűlést tartott.
1. A közgyűlést a meghívót kiküldő Sztankó Attila a Szövetség titkára nyitotta meg és
elsőként a megjelentek számbavétele alapján megállapította a közgyűlés
határozatképességét (lásd Jelenléti ív). A jelenlevők egyhangúlag elfogadták a közgyűlés
helyszíneként a Sailor Kft. tárgyalóját, a meghívóban kiküldött napirendet,
megválasztották Sztankó Attilát levezető elnöknek, Horváth Imrét jegyzőkönyvvezetőnek,
Cseh Gábort 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 2013. évi tevékenységről, gazdálkodásról – határozathozatal.
4) A 2014. évi terv ismertetése – határozathozatal.
5) Egyebek.
3. A Szövetség 2013. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról Horváth Imre, főtitkár számolt
be.
Határozat: a közgyűlés általánosságban elfogadta a beszámolót, azonban kétség merült
fel a Vevő-Szállító analitika adatainak valóságtartalmával kapcsolatban, ezért
a közgyűlés 60 napos határidővel megbízta a Főtitkárt az adatok tisztázásával
és arról a tagság tájékoztatását.
4. A Szövetség 2014. évre tervezett gazdálkodási adatait Sztankó Attila, titkár, levezető
elnök ismertette.
Határozat: a közgyűlés elfogadta a tervet azzal, hogy a tagság változása kapcsán azt
pontosítani szükséges. A Főtitkárt utasította a közgyűlés a terv ilyen értelmű
pontosítására és arról a tagság tájékoztatására. A döntést esetileg az Elnökség
hatáskörébe utalta.
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.
Határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a fenti okok miatt kizárja tagjai sorából az
Öreg-Duna Kft-t. A Duna-Ráma Kft. már korábban kilépett. A tagság
változásait a könyvelésben is követni kell. A továbbiakban a tagdíjfizetésről
szóló számlákat a Számítás Kft. ne postázza ki a tagoknak, hanem
elektronikusan küldje meg a főtitkárnak, aki átadja az elnökség azon tagjának,
aki a legszorosabb kapcsolatot ápolja a számla adósával és azt személyesen
(igazolható módon) adja át az adósnak, ill. a saját szervezetének, amely
átvételi igazolást az előbbi úton (főtitkáron keresztül) visszajuttatja a
könyvelést végző Számítás Kft-nek.
Határozat: A közgyűlés utasította a főtitkárt, hogy – elkerülendő a nagyobb tartozások
kialakulását – negyedévente kerüljön sor a befizetések ellenőrzésére.
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5.2 Sztankó Attila, titkár beszámolt a Főváros által szervezett Tematikus Fejlesztési
Programok (TFP) kapcsán tapasztaltakról és az azzal kapcsolatos tevékenységről,
valamint ismertette a Turisztikai Kerekasztal (TUK) megalakulásának és az abban
végzett tevékenységünk lényeges elemeit.
5.3 Varga Zsolt, elnök
• Kiegészítette a TFP és a TUK kapcsán elhangzottakat.
• Tájékoztatott az NKH képviselőjével folytatott egyeztetésről, ami a szállodahajók
mozgására vonatkozott a főváros belterületén, valamint a rendezvények feltételeinek
előzetes egyeztetéséről.
• Utóbbival kapcsolatban jelezte, hogy felvette a kapcsolatot a BM képviselőjével az
utóbbi téma másik döntéshozójával való tárgyalás érdekében. Kérte a főtitkártól a
korábban keletkezett anyagok megküldésére.
• Tájékoztatott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) keretében alakult
hajózási munkacsoport létrejöttéről és arról, hogy ebben őt elnökségi taggá
választották. A szerveződésben az eddigieknél nagyobb lehetőséget lát érdekeink
érvényesítésében.
5.4 Horváth Imre, főtitkár
• Jelezte, hogy a BKIK Hajózási munkacsoport keretében fontos lenne foglalkozni a
hajós szakképzéssel, mert a BKIK keretében tavaly elkészített tanterv alapjaiban
rossz, ellehetetleníti a szakember-utánpótlás kinevelését. Azonnali változtatása
indokolt. A kérést Varga elnök Úr elfogadta, kérte az előzmények rövid ismertetését
írásban, a témát a munkacsoport elé fogja vinni.

Budapest, 2014-05-21.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Horváth Imre, főtitkár

Ellenjegyezte:

Cseh Gábor, a Duna-Weser Kft. képviselője

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

2

