MAHOSZ 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE
1.
A SZERVEZET ALAPADATAI

1.1. Elnevezése : Magyar Hajózási Országos Szövetétség
Rövidített neve: MAHOSZ
Képviselője:
Horváth Imre
1131. Budapest, Béke u 79.
1.2. Székhelye: 1056. Budapest, Vigadó tér Kossuth Múzeumhajó
1.3. Levelezési címe: 1056. Budapest, Vigadó tér 2.
1.4. Adószáma: 18113334-1-41
1.5. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
1.6. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 11.PK.61346/2003/4
1.7. A szervezet céljának rövid leírása:
Képviseli elsősorban tagjai és a magyar hajózás minden szereplőjének érdekét a törvényelőkészítés, a jogalkotás területén.
Növekvő jelentőségű feladata a magyar hajózás ügyeinek képviselete nemzetközi
területeken.
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2.
Számviteli egyszerűsített éves beszámoló
2010. december 31
Adatok 1000 ,- Ft-ban
A. Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök

0,- eFt

B. Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök

640,-eFt
0 ,- eFt
151,- eFt
0 ,- eFt
489,- eFt

C. Aktív időbeli elhatárolások

0,- eFt

Eszközök összesen :

640,- eFt

D. Saját tőke
Induló tőke / jegyzett tőke /
Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény

384,- eFt
0,- eFt
0,- eFt
826,- eFt
-442,- eFt

E . Céltartalékok

0,- eFt

F. Kötelezettségek
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
II. Rövidlejáratú kötelezettségek
Rövidlejáratú kölcsön
Kötelezettségek szolgáltatásból
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások

256,- eFt
0,- eFt
256,- eFt
6,- eFt
250,- eFt
0,- eFt
0.- eFt

Források összesen :

640,- eFt
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3.
Költségvetési támogatás felhasználásról
A MAHOSZ 2010 évben költségvetési támogatásban nem részesült.
Közhasznú minősítése feljogosítja az SZJA 1 %-ok beszedésére, melyből 2010 évben
nem kapott.
A Fővárosi Önkormányzattól a 2010. augusztus 20-i vízi karnevál megrendezéséhez
támogatásban nem részesült.
Szervezésével a vízi fesztivált megrendezték, 83,340,- Ft saját költsége merült csupán
fel, mert a résztvevők egyrészt nem kértek ellenszolgáltatást és térítést a
közreműködésért, másrészt minden hajózással elkötelezett magánember minden
tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végezte.
4.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Ft-ban
Nyitó pénzkészlet
Bevételek
-tagdíjból
-kamat
-1% SZJA-ból
-egyéb

222,993
1,166,922
1,157,250
8,672
0
1,000

Kiadások
-Anyagköltség
-Igénybevett szolgáltatások
Telefon , internet
Honlap karbantartás
Posta
Fénymásolás
Ügyviteli megbízás
Vizifesztivál költsége
Tagdíj Edinna
-Egyéb szolgáltatás
Bankköltség

900,432
0
637,521
16,200
32,500
2,200
0
446,875
83,340
56,406
37,911
37,911

-Bérköltség
-Személyi jellegű egyéb költség
-ÉCS
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
-Egyéb ráfordítás
-2009 évi köt. rendezése
Könyvelés
12x12,000+áfa
Záró pénzkészlet :

0
0
0
0
0
225,000
225,000
489,483
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5.
Cél szerinti juttatás kimutatása
A MAHOSZ 2010 évben támogatást nem nyújtott egyetlen szervezetnek, sem
magánszemélynek.
6.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi Önkormányzattól stb.
kapott támogatások kimutatása
A MAHOSZ 2010 évben ilyen jellegű támogatást nem kapott.
7.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegének kimutatása
2010 évben sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem nyújtott a vezető tisztségviselői
részére a MAHOSZ.
8.
A Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A 2010. évben a Szövetség elsősorban arra törekedett, hogy tagjai és a hajózás egyéb
résztvevőinek (gyakorlati hajósok, kikötők) érdekeit megjelenítse a döntéshozók előtt és
igyekezett a lehető legkedvezőbb megoldásokat javasolni. E tevékenysége során
Szövetségünk több jogszabályt véleményezett, több külső szakértő bevonásával komplett
jogszabályszöveget javasolt a hajózási képesítésekre vonatkozóan, elértük, hogy a BRFK a
továbbiakban konzultál velünk a kikötőinket érintő rendezvények engedélyezése kapcsán,
jelentős eredményt értünk el az AIS transponderek bevezetésével, finanszírozásával
kapcsolatban, nagy sikerű rendezvényt szerveztünk augusztus 20-dikán a kormányzattal, és a
HM hadtörténeti Intézettel, valamint társ civil szervezetekkel együttműködve. Hosszú idő
után ismét részévé váltunk az állami rendezvény-sorozatnak. Ennek keretében ismét
lehetőséget adtunk a legelesettebbek ingyenes sétahajózására, vendégül látására.
Aktívan vettünk részt a készülő Európai Duna Stratégia alakításában, számos rendezvényen
vettünk részt és fejtettük ki véleményünket.
Felvettük a kapcsolatot az Európai Unió szakmai vezetőjével a hajózási képesítésekkel
kapcsolatosan, majd megkerestük a főváros új vezetését a személyhajózás átalakításával
kapcsolatban. Levélben kerestük meg a Miniszterelnököt a hajózás problémáiról, kiútkereséséről tájékoztatva őt, továbbá támogatást kérve a feltételrendszer javításával
kapcsolatban.
Számos alkalommal jelenítettük meg a sajtóban, az interneten, a médiában véleményünket,
amely – tapasztalatunk szerint – lassan, de eredményesen vezetett oda, hogy a hajózás egyre
gyakrabban szerepel ezeken a fórumokon. A megjelenések sokszínűek, de egyre inkább
látható, hogy a hajózás megítélése – a korábbi negatív beállítódás után – pozitív irányban
látszik változni. Merjük remélni, hogy ebben egy kis rész a mi érdemünk. Ezért is jelentősen
növeltük web-oldalunkon is aktivitásunkat és a számok azt mutatják, hogy nem
eredménytelenül.
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