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A program első részében Bicskei 
János,  a  TIT  Hajózástörténeti, 
Modellező  és  Hagyományőrző 
Egyesületének egyesületi titkára 
ejtett pár szót a magyar hajózás
ról, a hadihajózás történetéről: 
– Olyan területet tudunk meg

mutatni  a  magyar  történelem
ből,  ami  –  sok  minden  mással 
szemben  –  dicsőséges  múlt. 
A magyar  tengerészet,  a  hadi
tengerészet,  illetve  a  magyar 
folyami hadihajózás egykor tün
döklő  volt.  Csaknem  ezeréves 
hagyománya  van,  amiről  azon
ban  nagyon  sokan  nem  tud
nak  –  kezdte  előadását  Bicskei 
János.
–  A középkorban  –  Mátyás 

király  idejében  –  Magyaror
szágnak volt a világ  legerősebb 
hadiflottája, csaknem 600 hajó
egységből  állt.  A későbbiek 
folyamán  –  ha már  csak  a mai 
hadihajózásról  beszélünk 
– ennek a hagyományai tovább
ra  is  megmaradtak.  A magyar 
folyami  hadihajózás  1848. 
július  25én  a  magyar  szabad
ságharc  ideje  alatt  alakult  meg 

–  folytatta  a  történelmi  vissza
tekintést  Bicskei  János,  majd 
a monitorról mint hajótípusról, 
valamint  a  Leitha  történetéről 
és újjászületéséről számolt be a 
résztvevőknek. 
–  A monitor  mint  hajótí

pus  az  amerikai  függetlenségi 
háború  idején  született  meg. 
Magyarországon  épült  meg 
Európa első folyami monitora: a 
Lajta és a Maros monitorpáros. 
Ezt  erősen  át  kellett  tervezni 
az  eredeti  Ericssontervekhez 
képest  –  mondta.  A rendkívül 
érdekes  előadást  vetített  képek 
és  egy  a  Leitha  monitor  2010. 
augusztus  20i  újrakeresztelé
séről szóló hétperces videó szí
nesítette.
A program  folytatásaként 

Götz Sándor okleveles hajómér
nök,  gazdasági mérnök  beszélt 
a  Duna  Expressz  Projektről, 
a  főváros  környezettudatos 
közösségi  vízi  közlekedésének 
tervéről  és  a  fenntartható  fejlő
désről. 
–  A hajózás  talán  a  leggaz

daságosabb  közlekedési  mód 
a  többihez  képest.  Mi  2006
ban  elkezdtünk  kettenhárman 
hajóépítők  egy  brain  storming 
vitasorozatot  egymással,  hogy 
hogyan  lehetne  egy  olyan 
hajóépítő  üzemet  létesíteni 
Magyarországon,  amihez  nem 
kell  nagy  beruházás,  hogyan 
lehetne  olyan  korszerû  hajó
kat építeni, amelyekkel a Duna 
menti  közlekedést  talpra  lehet
ne  állítani,  és  egyúttal  6070 
ezer  embernek  munkát  adni 
–  mondta  az  Eötvös  Loránd
díjas gépészmérnök, aki a beve
zető után Érdről, a közlekedési 
rendszer  hatásterületéről  szólt 
néhány szót: 
–  Azt  állapítottuk meg,  hogy 

az  agglomerációs  hajózás  déli 
végpontjának  mindenkép
pen  Érdnek  kellene  lennie. 
Ez  azért  lenne  jó,  mert  ez  az 
egész  Csepelszigetet  is  felöle
li.  A fővárosba  innen  naponta 
körülbelül 12 ezer ember utazik 
odavissza,  legtöbbje  gépkocsi
val.  Érd  azért  is  érdekes  szá
munkra, mert most  építették  a 
szennyvíztisztítót.  Itt  van  nem 
messze  mellette  Pusztazámor, 
ahol  Budapest  szemetének  a 
felét  rakják  le.  Ezt  a  két  helyet 
fel  lehet  használni  arra,  hogy 
üzemanyagot  állítsunk  elő 
ezekből  a  szeméttelepekből, 
illetve  abból  a  szennyvízből, 
ami itt keletkezik. Ezzel szeret
nénk  ezeket  a  hajókat  járatni 
–  fejezte  be  gondolatmenetét 
Götz  Sándor,  majd  folytatta  a 
Duna  Expressz  Projekt  részle
tekbe menő bemutatását.
A színvonalas  előadások  diá

koknak és tanároknak egyaránt 
élményt nyújtottak. Götz Sándor 
lapunk  kérdésére  elmondta, 
fontosnak tartja a fiatalok hajó
zással  kapcsolatos  információi
nak bővítését. 
–  Ez  főleg  a  továbbtanulás 

szempontjából  fontos.  Akik 
kijönnek  valamilyen  iskolából 
–  szakközépiskola,  főiskola, 
egyetem –, azok ne csak a diplo
matervnél  tudjanak  valamilyen 
szakorientációban  elindulni, 
hanem lássák, hogy merre érde
mes, olvassanak hozzá, tanulja
nak hozzá, és valahogy váljanak 
kreatívvá.  Nekem  az  a  célom, 
hogy  ha  valaki  itt  eldönti  azt, 
hogy  ő  hajóvezető  akar  lenni, 
akkor hajóvezető lehessen belő
le,  ha  eldönti  azt,  hogy  hajó
mérnök lesz, akkor hajómérnök 
legyen és így tovább – mondta.
  Kovács Renáta

Ahogy azt az új adórendelet novemberi elfogadásá
nak alkalmával megígértük, módosító indítványokat 
nyújtunk  be  az  építmény  és  a  telekadó  új  szabá
lyainak  megváltoztatása  érdekében.  Javaslatainkat 
a  közgyûlés  február  10i  ülésére  terjesztettük  elõ 
önálló indítvány formájában.
A közgyûlési vitában kritikával illettük az új szabá

lyozást. Nem véletlenül kértük az ülés napirendjérõl 
szóló  vitában,  hogy  a  mindössze  néhány  napos 
felkészülési  idõ  és  az  azonnali  szavazás  helyett 
két  fordulóban,  komolyabb  szakpolitikai munkára, 
kiérlelt  módosító  javaslatok  benyújtására  és  társa
dalmiszakmai egyeztetésekre lehetõséget biztosítva 
tárgyaljuk meg ezt a fontos kérdést.
Felvetésünk nem kapott többséget, s nyilván ez is 

közrejátszott  abban, hogy a  sebtében elõterjesztett 
normaszöveg szinte egyáltalán nem tesz különbsé
get az adózó érdi családok között teherbíró képessé
gük szerint. A mérték egységesen magas mindenki 
számára.
Az  akkor  ennek  ellenére  leadott  igen  szavaza

tunkkal ugyanakkor azt kívántuk érzékeltetni, hogy 
a  városnak  szerintünk  is  több  saját  bevételre  van 
szüksége a kiadásai  fedezése érdekében, és hogy a 
négyzetméter  alapra  való  áttérést  jó  iránynak  tart
juk. Felelõsen próbáltunk meg viszonyulni a kérdés 
lényegéhez,  és most  is  felelõsen  gondolkodva  pró
báljuk meg a közgyûlési többséget meggyõzni arról, 
hogy igenis,  lehetséges a változtatás, s még idõben 
vagyunk az elfogadott szabályozás finomításához.
A  bevezetett  egységes  mértékû  négyzetméter 

alapú építményadó legfõbb baja, hogy nem felel meg 
a  közteherviselés  alkotmányos  elvének,  amelynek 
értelmében az  állampolgárok  jövedelmi  és  vagyoni 
viszonyaiknak  megfelelõen  kötelesek  a  közterhek
hez  hozzájárulni.  Az  ingatlanok  hasznos  alapte
rülete  önmagában  ugyanis  nem  elegendõ  ismérv 
az  adóalanyok  jövedelmi  és  vagyoni  viszonyaihoz, 
helyzetükhöz  igazodó,  azzal  arányos  és  közvetle
nül összefüggõ közteherhozzájárulási kötelezettség 
alátámasztásához.
A 2030 javaslatai a jelenleginél arányosabb közte

herviselést valósítanának meg. Ne adózzon egyfor
mán egy azonos alapterületû új építésû, frekventált 
elhelyezkedésû  ház  egy  a  város  kevésbé  felkapott 
részén található öreg vályogépülettel!
Ezért  azt  javasoljuk,  hogy  az  építmény  kora 

alapján az adómérték változzon az alábbi módosító 
szorzószámok szerint:

–    11 és 20 év között: 0,9,
–    21 és 30 év között: 0,8,
–    31 és 40 év között: 0,7,
–    40 és 50 év között: 0,6,
–    51 év felett pedig: 0,5 legyen.

Emellett  az  építmény  falazata,  illetve  az  építési 
technológia alapján az adómértéket változtató szor
zója legyen:
vegyes  (tégla  és  vályog)  építõanyagból  készült 

épület esetében: 0,9,
vályog, vert falú épületnél: 0,8 legyen.
Az  alkotmányos  elvek  szem  elõtt  tartása mellett 

javasoljuk,  hogy  az  igazán  tehetõsek  vállaljanak 
nagyobb  terheket!  Az  úszómedencével  rendelkezõ 
ingatlanok  nyilvánvalóan  jobb  módú  tulajdonosai 
járuljanak hozzá többel a város bevételeihez!
Javasoljuk  továbbá,  hogy  az  adórendszeren 

keresztül  is  támogassuk  a  munkahelyteremtést  és 
megõrzést, ezért szeretnénk, ha a városban mûködõ 
kis és közepes vállalkozások védelme érdekében a 
nem lakás céljára szolgáló épületek adójának mérté
ke az alábbi differenciálás szerint alakulna:
–   a nem a fõutak mentén található ingatlanok adó
jának szorzója: 0,8,

–   az alapterület nagysága szerint pedig:
–   50 négyzetméterig: 0,6,
–   51 négyzetmétertõl 100 négyzetméterig: 0,8,
–   101 négyzetmétertõl 150 négyzetméterig: 1,0,
–   151 négyzetmétertõl 200 négyzetméterig: 1,2,
–   201 négyzetmétertõl 400 négyzetméterig: 1,4,
–   401 négyzetméter felett: 1,6 legyen.

Javasoljuk azt  is, hogy az a  legfeljebb öt  fõt  fog
lalkoztató  vállalkozás,  amely  egy  fõ  –  érdi  állandó 
lakóhellyel rendelkezõ – új munkavállalót alkalmaz 
legalább egy éven át, a következõ adóévben mente
süljön az építményadó alól.
A telekadó esetében szintén differenciálni javasol

juk  az  adó mértékét  – mégpedig  a  tulajdonszerzés 
óta  eltelt  idõ  szerint.  Ezért  indítványozzuk,  hogy 
a  telektulajdon  megszerzésétõl  számítva  eltelt  idõ 
szerint az adómérték szorzója:
–    a szerzés éve és az azt követõ év: 0,7,
–    a szerzést követõ második év: 0,8,
–    a szerzést követõ harmadik év: 0,9,
–    a szerzést követõ negyedik évtõl: 1,0 legyen.

Csõzik László elnök
2030 Egyesület

Elõadások és bemutató a Kós Károly szakiskolában

Érd és az agglomerációs hajózás
Február 3-a a hajózás jegyében telt a Kós Károly Szakképzõ Iskolában. Az intéz-
mény tanárai és növendékei egy prezentációval egybekötött kiselõadás keretében 
ismerkedhettek meg a Leitha (Lajta) monitor – az utolsó osztrák–magyar hadi-
hajó – történetével és a Duna Expressz Projekttel. A bemutató dr. Szabó Dezsõ 
mezõgazdasági mérnök, tanár közremûködésével jött létre.

Nem csak a szakiskola hallgatói érdeklõdtek az elõadások iránt
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Götz Sándor

Adómódosító csomagot készített a 2030 Egyesület

Reálisabb közteherviselést!


