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Iszak Tibor az MSzSz társelnöke köszönti a Közgyőlés résztvevıit. Bejelenti, hogy
az elnökség a közgyőlés levezetı elnöki tisztségére Kautz Istvánt az MSzSz elnökét
javasolja. Ahhoz is kéri a Közgyőlés hozzájárulását, hogy Kautz István a levezetı
elnöki feladatkört a tisztújítással kapcsolatos teendık idejére (jelölések, szavazások)
a jelölı bizottság elnökének adja át. Megkérdezi, hogy van-e valakinek más
javaslata. Más javaslat nem volt, az elnökség javaslatát a közgyőlés egyhangúlag
elfogadta.
Kautz István levezetı elnök üdvözli a megjelenteket. Bejelenti, hogy a Szövetség 55
teljes jogú tagjából 32, tehát, 58 % van jelen. A Közgyőlés határozatképes. A 11
társult tagból a Közgyőlés kezdetéig 5 jelent meg.
Kautz István javasolja a Közgyőlés jegyzıkönyv vezetıjének Torma Imre fıtitkárt –
akinek segítıje Nagy Stefánia (MSzSz Titkárság) – jegyzıkönyv hitelesítıknek
Gyabronka Tibor (Chemollogistics Kft.) és Rácz Miklós (logMASter Kft.)
megválasztását. A szavazat számláló bizottság tagjainak javasolja Kiss Pál (Magyar
Közlekedési Kiadó) és Dr. Varga Tibor (Mávtranssped Kft.) kollégákat.
SZAVAZÁS: A Közgyőlés tisztségviselıire tett javaslatot a szavazati joggal
rendelkezı tagok egyhangúlag elfogadták.
Kautz István bejelenti, hogy a Közgyőlés napirendjét az elnökség az írásos
meghívóval megegyezıen javasolja. Felolvassa a javasolt öt napirendi pontot:

1. Az elnökség beszámolója az MSzSz 2009. évi mőködésérıl.
Elıadó: Kautz István elnök
2. A független könyvvizsgáló jelentése az MSzSz 2009. évi gazdálkodási
beszámolójáról.
Elıadó: Lukács Gyöngyi okleveles könyvvizsgáló
3. Az MSzSz Alapszabályának módosítása.
Elıadó: Iszak Tibor társelnök és Dr. Grafl-Fülöp Gyöngyi szakügyvéd
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4. Az MSzSz elnökségének mandátuma lejárt. Az MSzSz új elnökségének
megválasztása.
SZÜNET
A megválasztott új elnökség megtartja elsı ülését. Napirend: az elnök
megválasztása.
5. Az MSzSz 2010. évi feladatterve és költségvetése.
Elıadó: a megválasztott új elnök

SZAVAZÁS: A Közgyőlés a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kautz István bejelenti, hogy az elsı és második napirendi pontokat (az elnökség
2009. évi beszámolója, és a könyvvizsgáló jelentése a számviteli és pénzügyi mérleg
felülvizsgálatáról) a Közgyőlés gyakorlati okokból együtt tárgyalja.

1. és 2. napirendi pontok

Kautz István: az elnökség által írásban (a teljes jogú, és társult tagok részére e-mail
üzenetben) elıterjesztett 2009. évi beszámolóhoz szóbeli kiegészítést tesz.
Megállapítja, hogy a válság 2009-ben a szállítmányozókat is érintette, de
tapasztalhattuk, hogy a speditır a jég hátán is megél. Öröm, hogy senki nem esett a
válság áldozatául. A legnagyobb visszaesés a vasúti szállítmányozásban volt (- 3033%). A közúti szállítmányozás nálunk nıtt, de ez nem igaz: a közúti speditırök
részaránya egyértelmően nıtt. Az alapszabály szerint minden tagnak adatot kellene
szolgáltatnia, de ez nem történik meg, évrıl-évre kevesebben szolgáltatnak adatot és
ezért az elemzésbıl nem lehet egyértelmő következtetésekre jutni. A légi
szállítmányozás csökkent, a konténeres forgalomban a tengeren túli import-export
ugyancsak csökkent. A fogyasztási cikkek logisztikai bevétele tartotta magát, 2009ben ez a szakág nem csökkent. A szállítmányozók intézkedéseket tettek a
válsághatások ellensúlyozására, egyesek az alkalmazottak létszámának
csökkentését választották (-10%), volt aki a 6-7 órás munkaidıre való átállást
választotta. Az adózás elıtti eredmény csökkenése a legmarkánsabb válsághatás,
valószínőleg igaz. Általánosan is igaz, hogy azoknál a társaságoknál, amelyek
nincsenek a tızsdén, a saját tıke csökkent a válság hatására.
Taglétszámunk a rendes tagoknál 5 taggal, a társultaknál 2 taggal csökkent. Ez
jellemzıen a tagdíjjal való spórolás hatásának tudható be. A tagdíj bevétel és egyéb
bevétel is csökkent. A kiadás icipicit nıtt, 2008-ban még pozitív volt az egyenleg,
2009-ben már negatívra fordult és ez egy rossz tendencia. A Szövetségnek vagy a
tagdíjbevételek növelésével, vagy további takarékossággal kell az egyensúlyt
megteremteni. Egy-két évig a Hungarokombi-üzletrész eladásából származó bevétel
pénzügyi fedezetként, tartalékként szolgál.
Kautz István felkéri Lukács Gyöngyi független könyvvizsgálót, hogy ismertesse a
2009. évi számviteli és pénzügyi adatok felülvizsgálatának eredményét.
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Lukács Gyöngyi elmondja, hogy megvizsgálta a Szövetség bevétel és költség
gazdálkodásának számviteli nyilvántartását, és tanúsítja, hogy az az érvényes
jogszabályoknak, és a bizonylatoknak mindenben megfelel. Megállapítja továbbá,
hogy az írásos beszámolóban szereplı pénzügyi adatok a számviteli
nyilvántartásnak ugyancsak megfelelnek. Az elnökség beszámolóját a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. (A független könyvvizsgáló írásba foglalt jelentése a
közgyőlési jegyzökönyv 1. számú melléklete.)
Kautz István felteszi a kérdést, hogy az elnökség 2009. évi beszámolójához kíván-e
valaki kérdést, észrevételt főzni. Miután ilyen nincs, kéri a szavazati joggal
rendelkezıket, hogy szavazzanak az elnökség 2009. évi beszámolójáról, beleértve a
költségvetés teljesülését.
SZAVAZÁS: A Közgyőlés az elnökség 2009. évi beszámolóját egyhangúlag
elfogadta.

3. napirendi pont

Kautz István bejelenti, hogy a következı napirendi pont az MSzSz Alapszabályának
módosítása. Felkéri Iszak Tibor és Dr. Grafl-Fülöp Gyöngyi elıadókat, hogy az
Alapszabály-módosítási javaslatot terjesszék elı.
Iszak Tibor bejelenti, hogy az elnökség az Alapszabályban nem sok módosításra
tesz az javaslatot. Felkéri Dr. Grafl-Fülöp Gyöngyit, hogy az írásban is megküldött
javaslatot ismertesse.
Dr. Grafl-Fülöp Gyöngyi kiemeli, hogy az Alapszabály szerint a közgyőlés évente
legalább egyszer ülésezik, az évi rendes közgyőlést május 31-ig kell megtartani. Az
egyik fontosabb módosítás, hogy a tisztújító közgyőlést négyévenként kell
megtartani. Javasolja, hogy az Alapszabályból kerüljön törlésre, hogy az elnökség
egyhangú határozattal tiszteletbeli elnököt választ. Javasolja ugyanakkor, hogy az
Alapszabály mondja ki, hogy a közgyőlés egyszerő többségi határozattal tiszteletbeli
elnöki címet adományozhat.
Gyabronka Tibor rákérdez: Egyhangú döntéssel?
Dr. Grafl-Fülöp Gyöngyi: Egyszerő többségi határozattal.
Iszak Tibor az Alapszabály módosítással kapcsolatban megjegyzi, hogy annak
szándéka szerint nem szeretnénk az MSzSz-t tömegessé tenni, illetve hogy a
tiszteletbeli elnök közgyőlés által történı megválasztása az arra érdemes jelölt
számára nagyobb megtiszteltetés.
Kautz István megkérdezi, hogy kíván-e valaki az Alapszabály-módosításhoz
kérdést, vagy észrevételt feltenni. Ilyen nem volt, ezért szavazásra teszi fel a kérdést,
elfogadja-e a Közgyőlés az MSzSz Alapszabályának az elnökség által elıterjesztett
módosítását.
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SZAVAZÁS: A Közgyőlés az elnökség az Alapszabály-módosításra való
elıterjesztését egyhangúlag elfogadta. (Az Alapszabály-módosítás, illetve az
Alapszabálynak a módosítással egybe szerkesztett változata a jegyzıkönyv 2.
számú melléklete.)
4. napirendi pont
Kautz István ezt követıen tájékoztatja a közgyőlés résztvevıit, hogy az MSzSz
Alapszabályának megfelelıen a tisztségviselık (elnökség) mandátuma lejárt. Az
elnökség tagjai közül hárman bejelentették, hogy – nyugdíjazás és más elfoglaltság
miatt – a jövıben nem kívánnak tisztséget betölteni. Tájékoztatja a közgyőlés
résztvevıit a választás elıkészítésérıl. Ismerteti, hogy az elnökség a választások
elıkészítésére 4 fıs jelölést elıkészítı bizottság közremőködését kérte. Ennek tagjai
voltak:
Bor József,
Kocsis Mária Magdolna,
Kiss Pál,
Léránt György.
Kautz István javasolja, hogy a Közgyőlés a jelölést elıkészítı bizottságot válassza
meg jelölı bizottsággá.
SZAVAZÁS: A Közgyőlés a jelölı bizottságot Bor József vezetésével egyhangúlag
elfogadta.
Kautz István átadja a szót Bor Józsefnek.
Bor József, a jelölı bizottság tagjai nevében is köszöni a Közgyőlés bizalmát.
Elmondja, hogy április elején megkezdték a vélemények begyőjtését, próbáltak
mindenkivel beszélni, javaslatuk a tagok többségének véleményét tükrözi. A jelölés
során meghatározó elvek voltak, hogy az elnökség szakterületi összetétele fedje le a
tagság összetételét, valamint, hogy aktív új tagok is kerüljenek be az elnökségbe, a
tisztségviselık a tagság által ismert és elismert vezetı szakemberek legyenek.
Megemlíti, hogy a korábbi elnökség tagjai közül három fı nem kívánt a jelöltek között
szerepelni, hatan ismét a jelöltek között szerepelnek.
Bor József ismerteti, hogy a tisztségviselık megválasztása, a tagokkal folytatott
megbeszélések után összeállított a jelölılista alapján, nyílt szavazással történik.
Ismerteti, hogy, titkos szavazásra akkor van lehetıség, ha a jelenlévı rendes tagok
több mint 10 %-a kezdeményezi, majd a Közgyőlés egyszerő többséggel
megszavazza.
Bor József felteszi a kérdést, hogy van-e javaslat titkos szavazásra. Ilyen
kezdeményezés nem történt.
Bor József tájékoztatja továbbá a tagságot, hogy az elnökség megválasztását
követıen, alakuló ülésen elnököt, ill. társelnököt választ tagjai közül.
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Bor József ismerteti az összeállított jelöltlistát: Cseh Ottó a Masped-Logisztika Kft.
ügyvezetı igazgatója, Élı Elemér a Kühne+Nagel Kft. ügyvezetı igazgatója, Fülöp
Zsolt a Trans-Sped Kft. ügyvezetı igazgatója, Iszak Tibor a Raaberlog Kft.
vezérigazgatója, Kiss Gábor a Deltasped Kft. ügyvezetı igazgatója, Léránt Zoltán a
Metcosped Kft. ügyvezetı igazgatója, Potvorszki Zoltán a Raabersped Kft. ügyvezetı
igazgatója, Szalma Botond a Plimsoll Kft. ügyvezetı igazgatója, Tomcsányi István a
Hungarokombi Kft. ügyvezetı igazgatója. A jelöltek vállalták, hogy megválasztásuk
esetén részt vesznek az elnökség munkájában.
Bor József elmondja, hogy az elbeszélgetések során három további jelölt neve is
szóba került, de ık nem vállalták a jelöltséget.

Bor József felteszi a kérdést: kíván-e valaki a jelöltekhez kérdést intézni? Ilyen nem
lévén, kéri a Közgyőlés szavazati joggal rendelkezı résztvevıit, hogy személyenként
szavazzanak a felsorolt nevek jelölı listára való felvételérıl.
SZAVAZÁS: A Közgyőlés a jelölı bizottság által javasolt személyeket egyhangú
szavazással a jelölı listára felvette.
Bor József megállapítja, hogy a 9 jelölt a jelölı listára felkerült. Elmondja, hogy
bármely résztvevı tehet javaslatot további személyekre. A javasolt személy a
jelenlévık 50%-a + 1 szavazattal kerülhet fel a jelölı listára. Felteszi a kérdést, hogy
van-e ilyen javaslat. Mivel további javaslat nincs, a jelölı listán szereplı személyekrıl
egyenkénti nyílt szavazást kér.
SZAVAZÁS:

1. Cseh Ottó
2. Élı Elemér
3. Fülöp Zsolt
4. Iszak Tibor
5. Kiss Gábor
6. Léránt Zoltán
7. Potvorszki Zoltán
8. Szalma Botond
9. Tomcsányi István

31 igen szavazattal, 1 tartózkodással
31 igen szavazattal, 1 tartózkodással
31 igen szavazattal, 1 tartózkodással
31 igen szavazattal, 1 tartózkodással
31 igen szavazattal, 1 tartózkodással
31 igen szavazattal, 1 tartózkodással
30 igen szavazattal, 2 tartózkodással
31 igen szavazattal, 1 tartózkodással
31 igen szavazattal, 1 tartózkodással

került megválasztásra az MSzSz elnökségi tagja tisztségre.
Bor József megállapítja, hogy a Közgyőlés megválasztotta az MSzSz új elnökségét.
Gratulál az új elnökségnek, eredményes munkát kíván.
Léránt György szót kér és elmondja, hogy a számára nagy megtiszteltetés, hogy
évtizedeken keresztül az elnökség tagja lehetett. Ebben a tisztségében együtt
dolgozhatott Kautz Istvánnal, aki két évtizeden át volt az MSzSz elsı számú
vezetıje. Sokat tanulhatott tıle, például, amikor kezdeményezte a tagok adatai
alapján a Szövetség fejlıdési tendenciáinak elemzését. Az információ
mindannyiunknak hasznos volt, erıt merítettünk belıle. Kautz István egységet
teremtett a konkurens szállítmányozók között és soha sem volt ellenségeskedés.
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Nyíltság és ıszinteség légköre volt a jellemzı az elnökség ülésein és más
találkozókon. Kautz István elnök úr reprezetálja az MSzSz-t, İ egy olyan építı kı,
amely nélkül gyengülne az „épület”. Javasolja, hogy ez az „építı kı” maradjon
közöttünk és erısítse tovább a szakmát. Javasolja, hogy Kautz Istvánt a Közgyőlés
válassza meg „örökös tiszteletbeli elnöknek”. (A jelenlévık kitörı tapssal reagálnak.)
Bor József megállapítja, hogy a Közgyőlés Kautz Istvánt közfelkiáltással örökös
tiszteletbeli elnökké választotta. Gratulál Kautz Istvánnak. „Befogadott vasutas”-ként
méltatja Kautz István mőködését a szakmában és MSzSz-ben.
Kautz István megköszöni a megtiszteltetést. Elismeri, hogy régóta (1992) csinálja a
szállítmányozók szervezetének irányítását. Bár korábban is gondolkodott róla, hogy
meddig csinálhatja, nehogy kiöregedjenek mellıle a tagok. Visszaemlékszik amikor
Raabersped a szállítmányozók közé került. 1974-ben Gelencsér Kálmán és Berényi
János a két akkori szállítmányozó társaság vezetıi együtt mentek a FIATA
kongresszusra. A terem két sarkában ültek és gondosan elkerülték egymást. 1989ben 5 taggal megalakult a Magyar Szállítmányozók Egyesülete. A Szövetség a 90-es
években fejlıdött fel kb. a mai taglétszámra. A FIATA éves közgyőlésein a magyar
delegáció mindig egy – késıbb kettı – közös asztalnál ült. A német kollégák
csodálkoztak: konkurensek és baráti légkörben együtt szórakoznak. Nevezetes eset
volt amikor a Szöulban megtartott FIATA közgyőlés idején Káldor László kiürített egy
kocsmát, hogy a delegáció elférjen. Az összetartozás a Szövetség tagjai között
mindig nagyon fontos volt. A 90-es évek közepéig volt egy válság, késıbb a VPOP
által elıírt vámbiztosítás, majd a kötelezı felelısségbiztosítás, mind próbatételek
voltak a tagok számára. Majd az EU-ba való belépés elıkészítése nagy csapás volt a
határvámügynöki teljesítményre, mivel a 70%-ot kitevı EU-forgalom vámmentes.
Sokan azt hiszik, hogy a 2008-2009-es válságot túléltük, nem akarok károgni, de az
a véleményem, hogy még nincs vége a válságnak. Inkább csak azt mondhatjuk, hogy
a pénzügyi káosznak ittuk meg a levét. Görögország, Olaszország, Spanyolország
gazdasági egyensúly vesztése milyen hatással lesz, még nem tudjuk. Bevételi
oldalon kiszolgáltatottak vagyunk a piacnak. Az okos gazdálkodásban kell a
szakmának a kiutat megtalálni. Nem nekiugrani egymásnak. Volt idıszak, amikor a
győjtı forgalomban egységes tarifa kialakítását kezdeményezték. Nem ezt az utat
választottuk. Nem úgy, mint most Ausztriában, ahol a tarifa ügyben szövetkezık
feljelentették egymást, számítva arra, hogy az elsı mentességet kap. Az erıszakkal
megfojtott versenytárs kiéhezett oroszlán. Tessék támogatni az elnökséget, a
szigorításban is.
Kautz István 10 perc szünetet jelent be, ami alatt az elnökség megtartja az elsı
ülését.
SZÜNET
11.15 óra

Kautz István: még én vagyok a levezetı elnök! Bejelenti, hogy az elnökség Iszak
Tibort elnökké és Fülöp Zsoltot társelnökké választotta. Gratulál az MSzSz új
vezetıinek. Emlékeztet rá, hogy Iszak Tibor részt vett a 2010. év elıkészítésében.
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Iszak Tibor: Köszönöm a Közgyőlés bizalmát az elnökség tagjai hasonló
szellemben, legalább ilyen eredményesen szeretnének dolgozni, mint az elıdök.
Léránt György hasonlata úgy szólt, hogy az épületbıl kivált egy kı. Az új kövek: Kiss
Gábor, Léránt Zoltán és Szalma Botond. Számíthatunk rá, hogy erısíteni fogják a
Szövetség épületét. Megállapíthattuk, hogy a válságból a Szövetség számára
„csıdhelyzet” nem állt elı. Komoly társaságokat képviselünk, nálunk nem állhat elı
olyan helyzet, mint amilyet az osztrák, vagy a svájci vizsgálatok kiderítettek.
Megtaláltuk és a jövıben is megtaláljuk a módját a nehéz helyzetek áthidalásának.
Az MSzSz pénzügyi helyzete nem rózsás, ha 2010-ben a Hungarokombi-üzletrészbıl
származó bevétel miatt még stabil is, nem lesz elég a következı évekre. Díjemelést
nem lehet végrehajtani, a korábbi színvonalat szeretnénk fenntartani. Az elsı
elnökségi ülésen tárgyalunk ezekrıl a kérdésekrıl. Kezdeményezzük az új
kormányzattal tárgyalást a szakma képviseletérıl.
Iszak Tibor az MSzSz elnökségébıl leköszönı három fı: Kautz István, Léránt
György és Varga Zoltán részére okleveleket és szerény ajándékokat ad át.
5. napirendi pont

Kautz István bejelenti, hogy a Közgyőlés következı feladata az elnökség által
elıterjesztett 2010. évi feladatterv és költségvetés megvitatása és elfogadása. Átadja
a szót Iszak Tibornak.
Iszak Tibor emlékeztet, hogy a 2010. évi „takarékossági költségvetés”-ben a korábbi
megszokott költségek közül egy rész már hiányzik. MSzSz nem lesz tömegszervezet,
nem szerepel a célok között, de az sem, hogy elit klub legyen belıle. Érdemi
befolyásunk van a szakma életére. A piacra jelentıs befolyással bíró társaságokat
akarunk összefogni. Kiss Pál segítségével ehhez megteremtjük a média hátteret is.
Az elnökség által elıterjesztett 2010. évi költségvetésben nincsenek „csontvázak”.
Kéri, hogy a Közgyőlés az elıterjesztett 2010. évi feladattervet és költségvetést
fogadja el.
SZAVAZÁS: A Közgyőlés a 2010. évi feladattervre és költségvetésre elıterjesztett
javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kautz István a Közgyőlés zárszavaként köszöni az elismerı szavakat és a
személyét illetı méltatást, élni fog a tiszteletbeli elnöki cím nyújtotta lehetıséggel.
Arra is gondol, hogy hátha a Magyar Hajózási Szövetség is „fiatalítani akar”.
Mindenkinek sok sikert és jó munkát kíván.
Iszak Tibor a közgyőlést bezárja, a résztvevıket ebédre hívja meg.
Kmf.

Torma Imre s.k.
jegyzıkönyvvezetı

Gyabronka Tibor s.k.
jegyzıkönyv hitelesítı

Rácz Miklós s.k.
jegyzıkönyv hitelesítı
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1. számú melléklet

Jelentés
A Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgáltatók
Szövetsége
2009. évi beszámolójának pénzügyi felülvizsgálatáról

Készítette:
Lukács Gyöngyi
okleveles könyvvizsgáló, adószakértı
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A vizsgálat megállapításai

Elvégeztem – megbízás szerint – a Szövetség 2009. évi beszámolójának
számviteli és pénzügyi felülvizsgálatát.
A beszámoló adatai szerint a 2009. évi bevételek összesen 16.732 eFt-ot, a
kiadások 20.480 eFt-ot tesznek ki.
A vizsgálat célja volt annak megállapítása, hogy a könyvelés megfelel-e a
hatályos számviteli és adójogszabályoknak, a nyilvántartások, beszámolók
kielégítı tájékoztatást adnak-e a Szövetség tagjainak.
A vizsgálat kiterjedt annak megállapítására, hogy:
1/ a könyvvezetési rendszer megfelel-e a beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségekre vonatkozó törvényes elıírások feltételeinek.
2/ az alapvetı egyezıségi követelmények, a bizonylati, valamint a leltári
alátámasztás érvényesül-e
3/ a bizonylatok kiállításánál, valamint a leltárak készítésénél az elıírt
okmányszerőségi, a feldolgozásnál az azonosítási követelmények teljesülnek-e
4/ az elszámolásokban érvényesül-e a teljesség követelménye, gondoskodtak-e a
nyitó és záró adatok egyezıségérıl
5/ az adó- és járulék jogszabályokat megfelelıen alkalmazták-e a különféle
kifizetéseknél
6/ az éves beszámoló megfelelıen tájékoztat-e a számviteli adatokról, a
tervezettıl való eltérések okairól
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- A Szövetség – mint társadalmi szervezet – beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségét a 2000. évi C. törvény, illetve az ezen törvény felhatalmazása
alapján kiadott 224/2000. Kormányrendelet szabályozza.
E rendelet határozza meg azokat a sajátos szabályokat, melyek – egyéb
jogszabályi elıírásokból következıen eltérnek a vállalkozókra elıírt
szabályoktól, de nem ellentétesek a számviteli törvény alapelveivel.
Fentiek értelmében a vezetett kettıs könyvvitel nem ellentétes a törvény
elıírásaival, az választható könyvvezetési forma.
Az adó és járulékbevallások idıben leadásra kerültek, adatai egyeznek a
bérelszámolás, és a fıkönyvi könyvelés adataival.
- a szúrópróbaszerően végzett vizsgálat igazolja a bizonylatokkal és leltárral
történı alátámasztást.
- az adó és járulék elszámolások helyesen lettek számfejtve, a kötelezettségek
rendre befizetésre kerültek.
- az éves beszámoló adatai a könyvelés adataira támaszkodnak, annak
számszakilag megfelelnek
A Szövetség 2009. évi gazdálkodását nem sikerült a tervezettnek megfelelıen
alakítani. A tagdíj bevétel a tervezetthez képest 6,5%-kal, az elızı évihez közel
10%-kal csökkent. Az egyéb bevételek sem érték el sem a tervezett, sem az
elızı évi adatokat. Az Értékpapírból származó bevételek javítottak az
összképen.
A kiadások a tervezetthez képest 7%-kal, a 2008. évihez képest 5,6%-kal nıttek.
Nem sikerült tehát tovább csökkenteni a kiadásokat. A költségek szerkezetében
jelentıs változás nem történt, a Jubileumi fogadás jelentett nagyobb kiadást.
Így a megtakarítások a tervezettnél jóval nagyobb mértékben csökkentek, 2009.
év végére az elızı évinek csupán 75%-át teszik ki.
Az elızıekben tett megállapításoknak megfelelıen az elnökség
beszámolóját számviteli és pénzügyi szempontból helytállónak, elfogadásra
alkalmasnak találom.
Budapest, 2010. május 20.
Lukács Gyöngyi s.k.
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2. számú melléklet
JAVASLAT

AZ MSzSz ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

Az Elnökség 2010. május 6-i ülésén úgy határozott, hogy a Közgyőlés részére javasolja az
Alapszabály módosítását. A javasolt módosítások az Alapszabály 6. pontjában:
1. Eredeti szöveg: „Tisztújító közgyőlést háromévente kell tartani. Az évi rendes
közgyőlést minden év május 31-ig kell megtartani.”
Javasolt szöveg: „Tisztújító közgyőlést négyévente kell tartani. Az évi rendes
közgyőlést minden év május 31-ig kell megtartani. A tisztújításra az évi rendes
közgyőlésen kerül sor.”
2. Eredeti szöveg: „A közgyőlés hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása
és módosítása; az éves terv és beszámoló elfogadása; az elnökség tagjainak
megválasztása és felmentése; állásfoglalás azokban a kérdésekben, amelyekrõl a
közgyőlés így határoz; minden olyan kérdés, amelyet az elnökség a közgyőlés elé
utal; a tagok gazdasági érdekeit jelentısen befolyásoló szövetségi ajánlások és
állásfoglalások elfogadása; döntés a Szövetség státusz ügyeiben; éves tagdíj
megállapítása.”
Javasolt szöveg: „A közgyőlés hatáskörébe tartozik az alapszabály
megállapítása és módosítása; az éves terv és beszámoló elfogadása; az
elnökség tagjainak megválasztása és felmentése; állásfoglalás azokban a
kérdésekben, amelyekrıl a közgyőlés így határoz; minden olyan kérdés, amelyet
az elnökség a közgyőlés elé utal; a tagok gazdasági érdekeit jelentısen
befolyásoló szövetségi ajánlások és állásfoglalások elfogadása; döntés a
Szövetség státusz ügyeiben; éves tagdíj megállapítása. A közgyőlés egyszerő
többségi határozattal tiszteletbeli elnöki címet adományozhat.”
3. Eredeti szöveg: „Az elnökség 5-9 fıbıl áll. Az elnökség tagjai a szövetség
tagjainak
képviselıibıl,
nyílt
szavazással
választandók.
Feladatukat
ellenszolgáltatás nélkül végzik. Az elnökség tagjai maguk közül egyszerő
szótöbbséggel elnököt és társelnököt választanak az elnökség megbízatásának
idejére. Az elnökség egyhangú döntéssel a „tiszteletbeli elnök” cím használatát
engedélyezheti.”
Javasolt szöveg: „Az elnökség 5-9 fıbıl áll. Az elnökség tagjai a szövetség
tagjainak
képviselıibıl,
nyílt
szavazással
választandók.
Feladatukat
ellenszolgáltatás nélkül végzik. Az elnökség tagjai maguk közül egyszerő
szótöbbséggel elnököt és társelnököt választanak az elnökség megbízatásának
idejére.”
Budapest, 2010. május 6.
Az MSzSz elnöksége nevében
Kautz István s.k.
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A MAGYAR SZÁLLITMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK
SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

1. A SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA

A MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK
SZÖVETSÉGE (továbbiakban: Szövetség) önkéntesen létrehozott érdekképviseleti
szervezet.
A Szövetség jogi személy, amely 1991-ben országos társadalmi szervezetként, az
1989. évi II. tv. alapján alakult.
A Szövetség székhelye:
H-1139 Budapest, Váci út 85.
A Szövetség idegennyelvő elnevezése:
németül:
Verband der Ungarischen Speditions- und Logistikdienstleister
angolul:
Association of Hungarian Forwarding- and Logistic Service Providers

2. A SZÖVETSÉG CÉLJA

A Szövetség célja, hogy képviselje, védje s szervezze a szállítmányozási szakma
érdekeit, s hogy annak nyilvánosságot s elismerést biztosítson.

3. A SZÖVETSÉG FELADATA

A Szövetség feladata a Szövetség céljának megvalósítása. Ennek keretében ellátja
az érdekképviseleti, s az ahhoz kapcsolódó egyéb feladatokat.
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Különösen:
-

-

kezdeményezi, s szervezi tagjainak összehangolt fellépését a szakma jó hírneve
és érdekeinek érvényre juttatása érdekében,
állást foglal a szakmát érintı döntésekrıl, s szabályozókról,
kapcsolatot tart más szervezetekkel, állásfoglalásairól az illetékes szervezeteket
tájékoztatja,
részt vesz kamarai állásfoglalások szakmai megalapozásában,
kidolgozza, s karbantartja a szakmai-etikai normákat, ügyel ezek betartására, s
fellép az általánosan elfogadott szakmai normáktól eltérı piaci magatartással
szemben,
ennek érdekében etikai bizottságot mőködtet, amely a Szövetség tagjai közötti
vitás ügyek rendezésében békéltetı, jószolgálati feladatokat lát el.

4. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

A Szövetségnek nyilvántartott tagsága van. A tagok jogállásuk szerint lehetnek
rendes és társult tagok. Rendes és társult tag csak Magyarországon bejegyzett cég
lehet.
A Szövetség rendes tagja lehet bármely olyan gazdálkodó szervezet amelynek
törvényes székhelye belföldön van, a szállítmányozási tevékenységet
fıtevékenységként gyakorolja, tagdíjfizetési kötelezettségének a rendes közgyőlést
követı 30 napon belül eleget tesz.
Csak társult tag lehet az olyan gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenységében a
szállítmányozás nem fı tevékenység, ill., amely a rokon szakmákhoz tartozik (pl.
árutovábbítás, raktározás, csomagolás, kikötı stb.).
A belépés a Szövetség elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik,
amelyben a belépı közli a felvétel megítéléséhez szükséges adatokat, s nyilatkozik
arról, hogy a Szövetség alapszabályát s minden más, a Szövetség által kidolgozott
szakmai, s adminisztratív szabályát elfogadja-e.
A tagság azon a napon kezdıdik, amelyen az elnökség határozatát meghozza.
A tag kilépési szándékát az elnökségnek, legalább 6 hónappal a naptári év vége
elıtt, írásban köteles bejelenteni. A kilépést az elnökség tudomásul ve-szi. A tagsági
viszony a naptári év utolsó napjával szőnik meg.
Megszőnik a tagság akkor is, ha a tag mőködését megszünteti.
Ha a tag az alapszabályba foglalt kötelezettségeket nem teljesíti, úgy az elnökség
elızetes értesítés után jogosult a tagot a Szövetség tagjainak sorából kizárni. A
kizárásról az elnökség kétharmados szavazati aránnyal dönt. A közgyőlés a tag
kizárására vonatkozó elnökségi határozatot a tag írásbeli kérelmére felülvizsgálhatja,
s a dötést meg is változtathatja. A kérelmet a kizárásról szóló határozat
kézhezvételétıl számított 10 napon belül kell az elnökségnek elıterjeszteni.
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5. A SZÖVETSÉG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Szövetség rendes tagjának joga és kötelessége, hogy képviselı útján a
közgyőlésen tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen, tisztséget viseljen, a
közgyőlés és elnökségi ülés összehívására javaslatot tegyen, szolgáltatásait igénybe
vegye, a tagságát cége üzleti papírjain feltüntesse, a Szövetség célját támogassa, s
munkájában bármely más módon részt vegyen, alapszabályát, határozatait betartsa,
ajánlásait figyelembe vegye, a Szövetség munkájához szükséges, de az üzleti titkot
nem sértı információkat rendelkezésre bocsássa.
A Szövetség társult tagjainak korlátozott jogaik vannak. Részt vehetnek a
közgyőlésen szavazati jog nélkül, valamint a Szövetség rendezvényein. Társult
tagsági viszonyukat üzleti papírjaikon feltüntethetik, s kötelesek a megállapított
tagdíjat határidıben megfizetni.

6. A SZÖVETSÉG ÖNKORMÁNYZATI SZERVEI

Közgyőlés
A Szövetség legfıbb szerve a közgyőlés, amely a Szövetség rendes tagjainak
összességébıl áll. A közgyőlés évente legalább egyszer, ill. szükség szerint ülésezik.
Tisztújító közgyőlést négyévente kell tartani. Az évi rendes közgyőlést minden év
május 31-ig kell megtartani. A tisztújításra az évi rendes közgyőlésen kerül sor. A
tagok a közgyőlésre szóló meghívót s a napirendet a közgyőlés elıtt legalább 14
nappal, írásban kapják meg.
Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a közgyőlés
napirendjén szerepelnek.
A közgyőlés hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása s módosítása, az
éves terv és beszámoló elfogadása, az elnökség tagjainak megválasztása s
felmentése, állásfoglalás azokban a kérdésekben, amelyekrıl a közgyőlés így
határoz, minden olyan kérdés, amelyet az elnökség a közgyőlés elé utal, a tagok
gazdasági érdekeit jelentısen befolyásoló szövetségi ajánlások és állásfoglalások
elfogadása, döntés a Szövetség státusz ügyeiben, éves tagdíj megállapítása. A
közgyőlés egyszerő többségi határozattal tiszteletbeli elnöki címet adományozhat.
A közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagoknak legalább a fele jelen
van. A közgyőlés határozatait (ellenkezı rendelkezés hiányában) egyszerő
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén a napirendi pont elvetendı.
Az alapszabály módosításához, a jogutód nélküli megszőnéshez kétharmados
szótöbbség kell. Ha a közgyőlés nem határozatképes, s ismételten összehívásra
kerül sor, úgy a másodszor összehívott közgyőlés a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
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A közgyőlést az elnökség hívja össze és azt az elnök, ill. a társelnök vezeti le.
Rendkívüli közgyőlés összehívásához a tagok 1/3-nak összehívási javaslata
szükséges, az ok és cél közlésével együtt. A rendkívüli közgyőlést a javaslatnak az
elnökséghez történı beérkezésétıl számított 30 napon belül össze kell hívni.
Elnökség
Az elnökség 5-9 fıbıl áll. Az elnökség tagjai a szövetség tagjainak képviselıibıl,
nyílt szavazással választandók. Feladatukat ellenszolgáltatás nélkül végzik. Az
elnökség tagjai maguk közül, egyszerő szótöbbséggel elnököt és társelnököt
választanak az elnökség megbízásának idejére.
Az elnökség feladata az éves pénzügyi beszámoló és a következı évi költségvetési
terv elıterjesztése, javaslat elıterjesztése a következı évi tagdíjra, a fıtitkári
beszámoló megtárgyalása, s elfogadása, a Szövetség tevékenységénekkét
közgyőlés közötti irányítása, a Szövetség szervezeti és mőködési szabályzatnak
jóváhagyása, a Szövetség gazdálkodásának irányítása és felügyelete, munkáltatói
jogok gyakorlása a fıtitkár felett, könyvvizsgáló megbízása.
Amennyiben az elnökségi tagsági tisztség bármely okból megszőnik, az elnökség a
következı tisztújító közgyőlésig kiegészítheti önmagát. A kooptált tagok száma
legfeljebb 3 fı lehet.
Az elnökség egyes napirendi pontok megvitatásához tanácskozási joggal meghívhat
szakértıket, hatóságok és más szervezetek képviselıit.
Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal tart ülést.
Az elnökség akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább fele jelen van.
Az elnökség határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, szavazategyenlıség
esetén az elnök szavazata dönt.

Kétharmados szótöbbség kell a mőködési szabályzatok elfogadásához, valamint a
fıtitkár megbízásához, s megbízatása visszavonásához.
F ı t i t k á r, ü g y i n t é z ı s z e r v e z e t
A fıtitkár vezeti az ügyintézı szervezetet.
Feladatait a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg.
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7. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE

A Szövetséget az elnök, a társelnök, az elnök által esetenként kijelölt elnökségi tag,
ill. a fıtitkár képviseli. A fıtitkár képviseleti jogát az alkalmazottakra, az ügyek
meghatározott csoportjára, esetenként vagy állandó jelleggel átruházhatja.

8. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

A Szövetség tagdíjakból, s egyéb bevételekbıl gazdálkodik a társadalmi
szervezetekre vonatkozó szabályok szerint. A tagok a Szövetség gazdálkodásáért
saját vagyonukkal nem felelnek. A Szövetség célja megvalósítása érdekében
gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat, a mindenkor hatályos
jogszabályok keretei között.
A Szövetség megszőnését kimondó közgyőlés határoz a Szövetség vagyonának
felosztásáról. Ennek hiányában a vagyont szakmai célokra kell felhasználni.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Jelen alapszabályt az 1991. június 13-án megtartott alakuló közgyőlésen az alapító
tagok elfogadták. Az alapszabályt az 1992. május 20-án, az 1993. február 10-én, az
1997. január 28-án, az 1998. február 25-én, a 2002. május 29-én, 2008. május 21-én
és a 2010. május 20-án megtartott közgyőlés módosította. Jelen alapszabály a
módosításokkal egybefoglalt szöveg.

