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Napirendi pontok 

1) Beszámoló az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról. 
2) Beszámoló az Egyesület kezelésében/tulajdonában lévő vagyontárgyakról. 
3) Éves beszámoló a 2010. év tevékenységeiről. 
4) Tisztségviselő választás. 
5) Egyebek 

 
A napirendi pontokat a Közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták. 
 
1. napirendi pont 
A napirend tárgyalása kapcsán Bicskei János titkár ismertette a 2008-2010. évi gazdálkodás 
sarokszámait: 
 

Tétel Összeg 

2008 

Bevétel: 223 300 

Kiadás: 193 685 

Egyenleg + 29 615 

2009 

Bevétel: 720 815 

Kiadás: 753 915 

Egyenleg - 33 100 

2010 

Házipénztári bevétel 1 469 400 

Kiadás 1 296 931 

Banki forgalom 1 130 596 

Éves teljes bevétel (házipénztár + banki) 2 481 540 

Kiadás 1 766 515 

Készpénzeszközök 715 025 

Főkönyvi összeg + 6 499 425 

A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.



2. napirendi pont 
Balogh Tamás elnök és Bicskei János titkár a tagságnak az alábbi tájékoztatást adta: 

Fényképgyűjtemények: 

1) Urbán-gyűjtemény: 71 db 13 x 9 cm nagyságú fekete-fehér fénykép az osztrák-magyar 
haditengerészet hajóiról, repülőiről, tisztjeiről és legénységéről, valamint további 
színes (színezett) város- és tájképi képeslap-ábrázolások ugyanakkora méretben. 

A gyűjtemény Dezsény Zoltán tagtársunk közreműködésével került az Egyesület 
kezelésébe azzal a meghagyással, hogy az Egyesület a kiállításain rendszeresen 
biztosítsa a gyűjtemény bemutathatóságát. 

A gyűjtemény fekete-fehér fotóit Balogh Tamás elnök 300 dpi felbontással 
beszkennelte. A szkennelt állomány a tagok rendelkezésére áll, akárcsak az eredeti 
gyűjteményi darabok, amelyek kölcsönözhetők. A gyűjtemény az Egyesület 
székhelyén előzetesen egyeztetett időpontban a tagok számára hozzáférhető azzal, 
hogy a gyűjtemény ingyenes közzététele nem lehetséges, a publikálásból származó 
anyagi haszon előzetesen megállapított része az Egyesület pénztárába fizetendő. 

2) Galgóczy-gyűjtemény: 

a) Az osztrák-magyar haditengerészetbe és kereskedelmi tengerészetbe tartozó egyes 
hadihajókról, kikötőkről, tengerészekről készült korabeli fotók – a tengerészeti 
repülésre vonatkozó fotóanyag kivételével – valamint a gyűjteménybe tartozó azon 
fotók, amelyek valamely külföldi haditengerészettel kapcsolatosak, összesen 187, 
azaz egyszáznyolcvanhét darab felvétel, amelyhez összesen 300 000 Ft vételár 
megfizetésével jutott az Egyesület. 

b) Az osztrák-magyar haditengerészeti repülésre (repülőgépekre, kikötőkre, 
tengerészekre, stb.) vonatkozó korabeli fotók, összesen 23 db légi fotó és 65 db 
egyéb (repülős) fotó, azaz 88, vagyis nyolcvannyolc darab felvétel, amelyhez 
összesen 150 000 Ft vételár megfizetésével jutott az Egyesület. 

Gyűjteményi tárgyak: 

3) Galgóczy-hagyatékból: 
• 1 db Erzherzog-osztályú csatahajót ábrázoló festmény. (Ismeretlen festő műve), 
• 1 db tengeralattjárót ábrázoló festmény (Ismeretlen festő műve), 
• 1 db az Osztrák Flottaegyesület által kiadott tengerész zsebnaptár (1918), 
• 1 db tengerész távcső, 
• 1 pár váll-lap (fregatthadnagy) 
Összesen 360 000 Ft értékben. 

Kiállítási infrastruktúra: 

2010 augusztusában műanyag csővázas tablótartó keretek beszerzésére került sor 
összesen 102 983 Ft értékben. 

 
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

A hozzászólások között Dr. Ákos György jelezte, hogy a Galgóczy-gyűjtemény vételárát az 
Egyesület és egyes tagok együttesen biztosították azzal, hogy a tulajdonviszonyok 
rendezésére a későbbiekben került sor. Javasolja ennek megtételét. Az elnökség a feladat 
végrehajtását a következő közgyűlésig vállalta. 



3. napirendi pont 
Balogh Tamás beszámolt a tagságnak az elmúlt év – az elnökség határozott időtartamra vállalt 
megbízatásának ideje – alatt történt eseményekről a 2. számú mellékletben foglaltak szerint. 
Egyúttal körbeadta a tagok körében az Egyesület tevékenységéről, programjairól 
(rendezvényeiről, kiállításairól, nyilvános rendezvényeiről, kutatásairól, stb.) negyedéves 
bontásban beszámoló Hírlevél 2008-2010. évi számait összegyűjtő évkönyvek reprezentatív 
kiadását, amelyek tekintetében – érdeklődés és adathordozó biztosítása esetén – felajánlotta a 
tagoknak a digitális másolat térítésmentes készítésének lehetőségét. 

A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

A hozzászólások között Pálvölgyi József jelezte, hogy szükségesnek tartaná a modellező 
tagozat tevékenységének élénkítését, a káposztásmegyeri Csokonai Gimnáziumban indított 
modellező szakkör számára szerszámbeszerzést és általában az egyesületi tevékenység 
hangsúlyainak arányosabb meghatározását, tekintettel arra, hogy az elmúlt évben álláspontja 
szerint a hagyományőrzés előtérbe került a hajózástörténet és a modellezés rovására. 

Válaszában Balogh Tamás elmondta, hogy az egyesületi honlap a tagok egyes konkrét 
feladatokhoz, illetve a tagozati működéshez szorosan kapcsolódó kapcsolattartására széles 
körű lehetőséget biztosít. Lehóczky Zoltán webmester ugyanis októberben elindította a 
tagozati „társalgó”-kat, decemberben pedig a munkacsoporti „fórum”-okat. Mindkét felület 
korlátozott érdeklődés mellett, általában ugyanannak a néhány tagnak a rendszeres 
részvételével működik. Ezen kívül az Egyesület Hírlevele is nyitott a modellezéssel 
kapcsolatos közlésekre, mégis csak 2 szerző (a tagozat vezetője és az elnök) élt a 
lehetőséggel, ők viszont a tagi passzivitás ellenére is arányosan tudósítottak az egyesületi 
modellező életről, a tagozatok tevékenységét kiegyensúlyozottan megjelenítve. Ezek a 
lehetőségek természetesen továbbra is adottak. 

Bicskei János javaslatot kért a tagoktól a minden hónap 3. hétfőjén esedékes 
klubfoglalkozások mellett kifejezetten a modellező tagozat összejöveteleinek megtartására 
azzal, hogy azok megtartására – a Stefánia Palotában rendelkezésre álló helyiségek 
folyamatos használata miatt – valószínűleg csak más helyszínen, pl.: a Csokonai 
Gimnáziumban kerülhet sor. A tagság minden hónap első hétfőjére tett javaslatot. 
 
4. napirendi pont 
A levezető elnök ismertette a tagokkal 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: Pálvölgyi József 

• A Hagyományőrző Tagozat vezetője: Heckenast Péter 

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. 
 
 



5. napirendi pont 
1) 

Bánsági Andor 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 Császári és 
Királyi Haditengerészet Egyesület által tett kötelezettségvállalás teljesítését. 

Bánsági Andor emlékeztetett rá, hogy a tárgyban 2010. február 15-én tartott legutóbbi 
közgyűlésen az a döntés született, hogy a tagság hosszabb távon, anyagi teljesítőképességének 
függvényében ismételten megvizsgálja a javaslat támogatásának lehetőségét, erre tekintettel 
javasolta a kérdés napirendre vételét és szavazás megtartását abban a kérdésben, hogy az 
Egyesület teljesíti-e „A Zenta cirkálóval kezdődött” c. ifjúsági regény képregény-adaptációja 
elkészítésével összefüggésben a rajzolónak járó, a korábbi Császári és Királyi Haditengerészet 
Egyesület által vállalt 140.000 Ft + 25.000 Ft kifizetését. 

Bánsági Andor nem tudott bemutatni olyan, a Cs. és Kir. Haditengerészet Egyesület által 
kötött szerződést, egyéb dokumentumot, amely a képregény megrendelésének tényét, a 
kialkudott vételárat, a határidőket, a teljesítésre, részteljesítésre vonatkozó szabályozást, stb. 
tartalmazná. Minderre tekintettel a közgyűlés – egy ellenszavazattal – úgy foglalt állást, hogy 
a korábbi Cs. és Kir. Haditengerészet Egyesület által megrendelt képregény elkészítését és 
megjelentetését nem kívánja, a képregényre – és annak eddig elkészült részére – pedig nem 
tart igényt, azt a rajzoló szabadon felhasználhatja és az esetlegesen befolyó hasznok felett 
szabadon rendelkezhet. 

2) 

Az egyesületi ügyintézéssel összefüggésben felmerült kiadások fedezetére a tagság jóváhagyta, 
hogy Bicskei János titkár 2008. január 1-től 2010. december 31-ig számlákkal igazolt – az 
egyesület érdekében bonyolított – telefonhívásai költségeinek 80 %-t az Egyesület megtérítse. 

3) 

Bicskei János indítványozta, hogy – mivel az egyesület pénzforgalma meghaladta az 5 millió 
forintot – az Alapszabály 14.§-a alapján a Közgyűlés Felügyelő Bizottsági tagokat válasszon. 
A tagság jelenlévő tagjai egyhangú döntéssel Farkas Juditot, Selyem Jánost és Szalay Gábort 
választották meg a Felügyelő Bizottság tagjaivá. 
 
 
Határozat száma: 2011/1/2. 
 

Kelt: ………………………   
 
 

  

 ............................................
Egyesület elnöke 

 

 
 

  

............................................ 
jegyzőkönyvvezető 

 ............................................
levezető elnök 

 
 

  

............................................ 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 ............................................
jegyzőkönyv-hitelesítő 



1. számú melléklet 

 
 
 
 
 



 





2. számú melléklet 

 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


