
 
 

Munkabizottsági megbeszélés 
EMLÉKEZTETŐ 

 
 
2008.10.15.   10.00-12.15 óra 
Budapest, Jászai Mari téri 2. hajóállomás 
Pannónia-ms fedélzetén 
 
Jelen vannak: 
• Tóth Sándor, RSOE 
• Kutasi György, RSOE 
• Matics Imre, szakértő 
• Turcsik Gábor, BHZRT 
• Pappné Mészáros Éva, MBFSZ 
• Pauza László, MBFSZ 
• Gálházi Frigyes, ROSZ 
• Mészáros Tibor, ROSZ 
• Szabó Gyula, szakértő 
• Horváth Imre, MAHOSZ 
 
Napirend: 

• bevezető 
• témakörök meghatározása 
• csoportok megalakítása 
• munkamódszer megbeszélése. 

 
A jelenlevők elfogadták a napirendet. 
 
Horváth Imre: Ismertette az előzményeket és a MAHOSZ elnökségének döntését a 
javaslatok kidolgozására. Előterjesztette az előzetesen kialakított témaköröket és az 
azokban folyamatban levő tevékenységeket. 
Mészáros Tibor: Tájékoztatott arról, hogy Duna Express Holdingot alakítottak 
Budapest közlekedésének megoldására vízen, menetrend szerinti gyorsjáratú 
hajókkal. Főváros fejlesztési tervébe bekerült, javasolta a munkába történő 
beillesztését. 
Több hozzászóló: különböző részletekkel egészítették ki a témaköröket és több 
gyakorlati indokot ismertettek ezek alátámasztására. A témakörök kiegészítésére 
vonatkozóan konszenzusos döntés született. Kialakításra kerültek a 
munkacsoportok. 
Horváth Imre: A csoportvezetők munkatervet készítenek, amely a csoport munkáját 
szervezi. A munkatervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a munka lezárásakor 
elkészült anyagból az év végéig átadható javaslat legyen összeállítható. A csoportok 



anyagát december 1-éig juttatják el a szhsz@szemelyhajosok.hu címre (Horváth 
Imre), ahol az összefoglaló anyag készül. 
 
Az elfogadott témakörök és a munkacsoportok összetétele: 
 
w az úszólétesítményekre vonatkozó - közelmúltban jelentősen megváltozott - 

műszaki előírások kérdésköre; benne a hatóság belső szabályozásainak 
felülvizsgálata: 
Csoportvezető: Kozsdi Béla 
Tagok: Pauza László, Mészáros Tibor, Turcsik Gábor, Szabó Gyula 

 
w a hajózási tevékenység feltételeire és korlátozására vonatkozó szabályok 

különös tekintettel a hajózás hosszabb időre történő korlátozására; ide 
sorolhatók még a Hajózási Szabályzatra, a biztonsági szabályokra (pl. ADN) 
vonatkozó javaslatok is: 
Csoportvezető: Horváth Imre 
Tagok: Mészáros Tibor, Bangó István, Pauza László, Kutasi György, Szabó 
Gyula, Turcsik Gábor, Tóth Sándor, Gálházi Frigyes, Ilkei István 

 
w a víziútra, és a kikötőkre vonatkozó (beleértve parthasználat, 

hajóállomásokra, raszter rendszer) vonatkozó állami és önkormányzati, 
főépítész) szabályozás, munkálatok; ide sorolandó a Folyami Információs 
Szolgáltatások, vízi közlekedés fejlesztése (Budapest közlekedése), vízterület 
használatának pályáztatása, meder- és rámpahasználati dj kérdésköre, köteles 
kompok fennmaradásának lehetősége is: 
Csoportvezető: Gálházi Frigyes 
Tagok: Raffael Róbert, Pauza László, Bangó István, Turcsik Gábor, Mészáros 
Tibor, Tóth Sándor, Szabó Gyula, Horváth Imre 
 

• hajózási képesítésekre, képzésre, oktatásra, elismerésekre, munkaidőre, 
állampolgársági korlátozásokra vonatkozó szabályozás kérdésköre.  
Csoportvezető: Matics Imre 
Tagok: Pappné Mészáros Éva, Turcsik Gábor, Mészáros Tibor, Gálházi Frigyes, 
Bangó István, Szabó Gyula, Horváth Imre, Tóth Sándor 
 

w milyen pályázati, támogatási lehetőségeket kívánunk? 
§ hajóbeszerzés finanszírozása (pl. kölcsönnel, hajózási alap, Széchenyi-terv), 
§ képzésre, 
§ környezetvédelmi szint javítására (emisszió, fenékvíz, …), 
§ szolgáltatási színvonal javítása (turisztikai vonzerő), 
§ hajózásbiztonsági berendezések, vállalatirányítási rendszerek korszerűbbre 

cserélése (pl. RIS). 
Csoportvezető: Horváth Imre 
Tagok: valamennyi szakértő 

 
Az elkészítendő javaslatok struktúrája: 
w módosítandó jogszabályok, joghelyek (témakörök szerint)  
w törlendő, megszüntetendő szabályozások  
w hiányzó jogszabályok, vállalkozásokat segítő lehetőségek (pályázat, támogatás) 
w egyéb  
 



Az emlékeztető a mai napon kiküldésre kerül és tartalmazza a munkabizottságok 
résztvevőinek, illetve vezetőik e-mail címeit, amelyek a következők: 
 
szhsz@szemelyhajosok.hu   
tibor@hajomernok.hu  
laszlo.pauza@gmail.com   
ibango@fluvius.hu   
i.ilkei@eurotank.hu     
pappnevi@freemail.hu 
gy.szabo@mahartdc.hu  
csaba.kovacs@rsoe.hu  
robert.rafael@rsoe.hu  
galhazif@freestart.hu  
haj_vez@balatonihajozas.hu    
imre.matics@gmail.com   
bkozsdi@gmail.com 
human.shipping@gmail.com  
info@balatonihajozas.hu  
mbfsz@fluvius.hu 
sandor.toth@rsoe.hu  
gyorgy.kutasi@rsoe.hu   
navalis@t-online.hu  
 
 
Az emlékeztetőt készítette: Horváth Imre, a MAHOSZ főtitkára. Az emlékeztető 
megküldésre kerül a szakértői csoportok tagjainak és a MAHOSZ elnökség tagjainak. 


