JEGYZŐKÖNYV
a TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület
2010. február 15. napján tartott közgyűléséről
Helye: Stefánia Palota 1143 Budapest, Stefánia út 34. II. em., 208. terem
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet).
Levezető elnök: Bicskei János
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Balogh Tamás
Jegyzőkönyv-hitelesítő: ..........................................................................
Jegyzőkönyv-hitelesítő: ..........................................................................
Napirendi pontok
A) Az Egyesület Bírósági bejegyzéséből fakadó szervezeti kérdések megvitatása:
1) Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása.
2) Tisztségviselő választás: elnök, titkár, pénztárnok megválasztása. A szavazások előtt
szavazatszámlálók választása.
3) A tagozatok kialakítása, tagozatvezetők választása.
4) Az egyesület honlapjának főszerkesztőjének megválasztása.
5) Egyéb szervezeti ügyek megvitatása ("Leitha"-felújítás, stb.)
B) Egyéb szervezeti kérdések megvitatása:
6) Szavazás az Egyesület Magyar Modellező Szövetségbe történő felvételi kérelmének
előterjesztéséről.
7) Szavazás a tengerész szlengszótár támogatásáról
8) Szavazás a „Zenta cirkálóval kezdődött” c. regény képregény-változata támogatásáról
9) A Nagykörűi Fegyver- és Haditengerészeti Gyűjtemény bővítésének megvitatása.
Döntés a következő beszerzésekről:
• 1 db Tátra-osztályú romboló megvétele (87 Euro = ~24 000 Ft.) és összerakatása.
• 1 db Lohner-csónakrepülő megvétele (44 Euro = ~12 000 Ft.) és összerakatása.
10) Tagsági ügyek megvitatása. A nem fizető tagok felszólítása.
A napirendi pontokat a Közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták.
1. napirendi pont
A tagság Bánsági Andor elnök – betegség miatti – távollétében Bicskei Jánost választotta meg
levezető elnöknek. A levezető elnök javaslatára a Közgyűlés Dr. Balogh Tamást választotta
meg jegyzőkönyv-vezetőnek. Jegyzőkönyv-hitelesítő: Pásztói Róbert, Valentinyi Gyula.
2. és 3. napirendi pont
A levezető elnök ismertette a TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület
cégbírósági bejegyzésével kapcsolatos tényeket a megjelent tagokkal, valamint ismertette a
tisztújítás érdekében beérkezett személyi javaslatokat, a jelölések eredményét:
• Az Egyesületet elnöke: Dr. Balogh Tamás
• Az Egyesület titkára és pénztárnoka: Bicskei János
• A Hajózástörténeti Tagozat vezetője: Dr. Ákos György
• A Hajómodellező Tagozat vezetője: Kovács Péter
• A Hagyományőrző Tagozat vezetője: Bánsági Andor

A jelöltek elmondták, hogy a megbízatást készek vállalni, azzal, hogy (a tagság számára
lehetőséget biztosítsanak az eredményes működés mielőbbi megítélésére) egységesen egy
éves határozott időtartamra látják el a tisztségviselői feladatokat. Szavazatszámlálónak a
tagság a jegyzőkönyvvezetőt és Pásztói Róbertet választotta meg. A fenti jelölteket a levezető
elnök ezek után szavazásra bocsátotta. A tagság a jelölteket megválasztotta. A szavazás
mindhárom jelölt tekintetében egyhangú volt. Tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
4. napirendi pont
Az egyesületi honlap főszerkesztőjének megválasztása kapcsán a levezető elnök bemutatta
Lehóczky Zoltán tagot, aki ismertette az egyesületi honlap kialakítása érdekében végzett
eddigi munkát és bemutatta a demonstrációs céllal készített ideiglenes honlapot
(www.tit.mozgoo.hu). A levezető elnök ezután ismertette Bánsági Andor észrevételeit. A
tagság részéről a vitához Dr. Ákos György és Dr. Balogh Tamás szólt hozzá. Dr. Ákos
György kiemelte: fontosnak tartja, hogy a szerkesztés egy személy feladata legyen, aki az
elnökséggel egyeztetve látja el feladatát. Dr. Balogh Tamás pedig emlékeztetett a 2009.
október 31-i közgyűlésen elhangzottakra, miszerint az Egyesület honlapja olyan módon alakul
át, hogy egységes arculat mellett biztosítsa az összes tagozat tevékenységével kapcsolatos
tartalom megjelenítését. A bejelentkezést követően láthatóvá váló felületen el kell helyezni a
tagozatok weblapjaira mutató linkeket, ezt követően az egyes tagozati oldalak, tartalmak ezen
linkekre kattintva érhetők el. A „TIT HMHE – Császári és Királyi Haditengerészet
Hagyományőrző Tagozat” web-felülete megegyezik a CSKHE jelenlegi honlapjával. A közös
új honlap domain-neve a CSKHE jelenlegi honlapjának domain-neve: www.kriegsmarine.hu.
Egyebekben a közgyűlés döntése alapján a weblap szerkesztésért felelős főszerkesztő mellett
szerkesztő bizottságnak kell működni. Az elnökség jelen lévő tagjai és a tagság a
hozzászólásokat figyelembe véve – az alapszabály 15.§ (1) bekezdés tartalmával összhangban
(miszerint a főszerkesztő kijelölése az elnökség feladata) – javasolta a döntés elnapolását
Bánsági Andor elnökségi tag távollétére tekintettel (bár az elnökség az alapszabály szerint
határozatképes, hiszen az elnökségi tagok több mint fele jelen volt).
5. napirendi pont:
A levezető elnök ismertette a legutóbbi közgyűlés, illetve a legutóbbi klubfoglalkozás óta
eltelt időszakban történt alábbi szervezeti ügyeket:
• Az Egyesület a 2010. évben a Múzeumok Éjszakája alkalmából „A Magyar Hajóépítés
Évszázadai” címmel rendezi meg szokásos kiállítását a DEBRECEN (ex-KASSA)
motoros fedélzetén. A kiállítás ezután a Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum
igazgatójával folytatott egyeztetéseknek köszönhetően a Múzeumban kerül elhelyezésre.
Erre tekintettel a tablók és egyéb installáció előállításának költségeit a Múzeum viseli.
• Az Egyesületnek a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban rendezett „Haditengerészetünk
emlékei” c. kiállítása az eredetileg megadott 2010. február 28-ig tartó nyitvatartási idő
meghosszabbításával további 1 hónapig – március végéig – látogatható.
• A Zebegényi Hajózási Múzeum jelenlévő vezetője, Farkas Judit bejelentette, hogy 12.000
Ft éves pártoló tagdíj befizetésével az Egyesület pártoló tagjává kíván válni.
• A közgyűlésre meghívott Csepregi Oszkár és Dr. Margitay-Becht András az elnök
tiszteletbeli tagságra vonatkozó felhívására szintén kifejezte rendes tagként való
csatlakozási szándékát és teljesítette a rendes tagokra vonatkozó díjfizetés feltételeit.
6. napirendi pont:
Hűvös Ferenc tag javaslatára a közgyűlés napirendre tűzte az Egyesületnek a Magyar
Modellező Szövetségbe történő jelentkezésére vonatkozó indítvány megtárgyalását. Schmidt
Antal tagunk kérésére a Hajómodellező Tagozat vezetője ismertette Magyar Modellező

szövetségbe való felvétellel járó előnyöket és kötelezettségeket. Elmondta, hogy az éves
20.000 forintos tagdíj vállalásával az egyesület jogosulttá válik a NAVIGA-versenyeken való
részvételre és önálló versenyek szervezésére, lebonyolítására. Mindez, arra tekintettel, hogy a
tagok – jelenleg egyéni modellezőként – egyébként is részt vesznek a hazai és a nemzetközi
versenyeken, az egyesületi támogatás esetén az egyesület ismeretterjesztő tevékenységének
erősítésére is alkalmas (az eddig egyéni modellezőként indulók ezután egyesületi színekben
versenyezhetnek). Az indítványt ezután a tagság egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta és a Hajómodellező Tagozat vezetőjét bízta meg a tagfelvételi kérelem
előkészítésével. Egyidejűleg megbízást adott a titkárnak/pénztárnoknak arra, hogy
gondoskodjon az Egyesület 2010. évre vonatkozó éves pénzügyi tervének elkészítéséről
(amely már tartalmazza a Modellező Szövetségbe való felvételből eredő pénzügyi
kötelezettségek teljesítését) és annak a következő közgyűlés alkalmával a tagságnak történő
bemutatásáról.
7. napirendi pont:
Bánsági Andor, a Hagyományőrző Tagozat vezetője előzőleg írásban indítványozta az
előkészületben lévő tengerész szlengszótár támogatását. Indítványában előadta, hogy 2009
nyarán Dr. Hartványi Tamás jelezte, hogy Székely Istvánnal közösen egy tengerész
szlengszótárat kívánnak megjelentetni, amelyhez többek között az Egyesület támogatását is
kérték. A támogatás mértéke 50 000 Ft. A támogatásért cserébe a könyvben 1 oldalnyi
hirdetési lehetőség jár, továbbá 50 példány, amit az Egyesület értékesíthet, így egyfajta
kölcsönről van szó. Bánsági Andor február 15-i e-mailjában azonban tudatta a tagokkal, hogy
a gazdasági válság a tervezett kiadást is meghiúsította, mivel a szerzők nem tudták biztosítani
a kiadáshoz szükséges 800 000 Ft-ot. Így az Egyesülettől kért 50 000 Ft-ra sincs szükség.
Ezért előterjesztőként javasolta a napirendi pont tárgysorozatból való törlését.
8. napirendi pont:
Bánsági Andor, a Hagyományőrző Tagozat vezetője előzőleg írásban indítványozta a ZENTA
cirkáló történetéről szóló képregény – Csonkaréti Károly, „A Zenta cirkálóval kezdődött” c.
ifjúsági regényének képregény-adaptációja – elkészítésével összefüggésben 140.000 Ft +
25.000 Ft, a rajzolónak járó, a korábbi elnökség által tett kötelezettségvállalás teljesítését.
Előterjesztő tárgyban a 2009. október 31-én tartott legutóbbi közgyűlésen előadta, hogy erről
a tételről a felek szóbeli megállapodást kötöttek, amely alapján a megbízó, a Császári és
Királyi Haditengerészet Egyesület – az Egyesület átalakulását követően TIT HMHE Császári
és Királyi Haditengerészet Hagyományőrző Tagozat – áll helyt. A szerző elfogadta, hogy a
megbízó anyagi forrásai mértékének függvényében folyamatosan teljesít.
A levezető elnök az indítvánnyal összefüggésben a tagságnak tájékoztatást adott az Egyesület
aktuális anyagi helyzetéről, s elmondta, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum megrendezett
kiállítással kapcsolatban vállalt, a Bolyai Makett Klub Egyesület által biztosított 200.000
forintos tagi hitel visszafizetése sürgető feladat. Ehhez képest az Egyesület pénztárába még az
éves tagdíjak befizetése sem történt meg teljes körűen.
Hozzászólásában Balogh Tamás elmondta, hogy véleménye szerint – tekintettel arra, hogy a
képregény manapság a (különösen az ifjabb) korosztályok megszólításának egyik eszköze –
megfontolható, hogy az Egyesület hosszabb távon, anyagi teljesítőképességének
függvényében a javaslat támogatásának lehetőségét a tagság ismételten megvizsgálja.
A levezető elnök ezek ismeretében bocsátott szavazásra a kérdést. A tagság Balogh Tamás
javaslatát egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

9. napirendi pont:
Bánsági Andor, a Hagyományőrző Tagozat vezetője, a Nagykörűi Fegyver- és
Haditengerészeti Gyűjtemény kurátora előzőleg írásban indítványozta a Nagykörűi Fegyverés Haditengerészeti Gyűjtemény bővítésének megvitatását. Javaslatában a tagság támogatását
kérte a következő beszerzésekhez:
• 1 db Tátra-osztályú romboló megvétele (87 Euro = ~24 000 Ft.) és összerakatása.
• 1 db Lohner-csónakrepülő megvétele (44 Euro = ~12 000 Ft.) és összerakatása.
A tagság az előterjesztő javaslatát – a levezető elnöknek az Egyesület aktuális pénzügyi
helyzetéről az előző napirendi pont kapcsán tartott tájékoztatója alapján – egyhangúan,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elutasította.
Kovács Péter, a Hajómodellező Tagozat vezetője azonban felajánlotta, hogy az osztrákmagyar haditengerészetben alkalmazott ágyúk 1:100 méretarányú, általa gyártott,
modelljeiből egy teljes sorozatot térítésmentesen a gyűjtemény rendelkezésére bocsájt. Hocza
István tagtársunk a felajánláshoz csatlakozva vállalta a modellek összeállítását és festését.
10. napirendi pont:
A közgyűlés a megválasztott titkárt megbízta az Egyesület konszolidált – a tagok
nyilvántartását az Alapszabály 3., 6., és 12.§-ában előírt formaságokra tekintettel tartalmazó –
a tagnyilvántartásának elkészítésére a következő közgyűlésig.
Határozat száma: 2010/1/1.
Kelt: ………………………
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