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Iszak Tibor elnök köszönti a közgyőlés résztvevıit, egyben tájékoztatást ad arról,
hogy a közgyőlést megelızıen két elıadásra kerül sor.
Elıször Torda Csaba ezredes, a NAV fıosztályvezetıje ad tájékoztatást az aktuális
vámkérdésekrıl. Ezt követıen a PWC képviselıje, Dr. Kımíves Krisztina beszél az
adózás jelenlegi és várható változásairól.
Az elıadások után Iszak Tibor elnök megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
mivel 48 teljes jogú tagunkból 26 tag megjelent. Vagyis a teljes jogú tagok részvételi
aránya meghaladja az 50%-ot. A 14 társult tagból 6 fı képviselteti magát.
A közgyőlés jegyzıkönyvének vezetésére az elnök Dr. Péchy László fıtitkárt kéri fel,
a jegyzıkönyv hitelesítésére Abonyi Lászlónét és Dr. Molnár Gábort.
SZAVAZÁS: A közgyőlés a jegyzıkönyv vezetıjére, valamint hitelesítıire tett
javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Iszak Tibor tájékoztatja a közgyőlés résztvevıit, hogy az MSzSz alapszabályának
megfelelıen a közgyőlés napirendi pontjaival kapcsolatos szavazás a rendes tagok
részvételével, egyszerő többséggel, nyílt szavazással történik.
Javaslatot tesz a közgyőlés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban közölt
programmal:
1. Az elnökség beszámolója az MSzSz 2010. évi mőködésérıl, a független
könyvvizsgáló jelentése a 2010. évi gazdálkodásról, a beszámoló elfogadása.
2. Az MSzSz 2011. évi feladattervének és költségvetésének elfogadása.
3. A közgyőlés értékelése, elnöki zárszó.
SZAVAZÁS: A közgyőlés a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont
A 2010-es év meglehetısen ellentmondásos év volt, de a szállítmányozás területén
már pozitív értelemben visszatükrözıdött a tapasztalt jelentıs export-import
növekedés. Sajnálatos módon a fellendülés a belsı fogyasztásra még nem volt

érvényes, de az export-import növekedés segítette az elsısorban tengerentúlra
exportáló, illetve tengerentúlról importáló cégeket.
Néhány táblázattal tájékoztatást adunk a Szövetség által, a tagjainktól összegyőjtött
adatokról. Örömünkre szolgál, hogy 2011-ben több tagtársunk szolgáltatott adatokat,
a százalékos arány a 60%-ot érte el.
Az adatszolgáltató társaságok a 2010-es évben közel 200 milliárd forintos árbevételt
értek el. Ennek megoszlása a következı: 1 milliárd HUF árbevételig rendelkezı
társaságok a teljes tömeg 2,2%-át teszik ki, 1 és 5 milliárd HUF árbevétel között a
társaságok 18,8%-a szerepel, 5 és 10 milliárd HUF árbevétel között 40,4% és 10
milliárd fölött pedig 38,6%.
A 2010-es évben az összes adatszolgáltató társaság nettó árbevétele 21%-kal
növekedett.
Az adózás elıtti eredmény ezzel szemben az adatszolgáltató társaságok
összességénél az elızı évihez képest 13,5%-kal csökkent. Érdekes tendencia
figyelhetı meg az adózás elıtti eredmény változásánál: nevezetesen az, hogy
mérésünk szerint a két középsı csoportban, tehát az 1-5 milliárd, valamint az 5-10
milliárd HUF-ig terjedı árbevételő társaságoknál csökkent jelentısen az adózás elıtti
eredmény. A 10 milliárd HUF feletti, illetıleg az 1 milliárd HUF alatti kisebb
árbevételő társaságoknál növekedés volt tapasztalható. Ez azt jelentheti, hogy a
nagyobb árbevételő társaságok talán a koncentráció, talán az egyszerőbb
költséggazdálkodás miatt jobban tudtak az eredményükkel gazdálkodni.
Foglalkoztunk az egyes szállítmányozási ágakban végbement változásokkal is.
Számításaink szerint arányaiban a legnagyobb növekedés a légi, a konténeres,
valamint a győjtı szállítmányozás területén mutatkozott. Ha a naturáliákat nézzük, a
tagjaink által lebonyolított áruszállítás tonna mennyisége közel 20%-kal növekedett.
Röviden összefoglalva megállapítható, hogy a 2009-es, kimondottan rossz év után,
már bizonyos biztató jelek is láthatóak a gazdaság, illetıleg a szállítmányozás
területén.
Tagságunkról, szervezeti felépítésünkrıl a következık mondhatók el:
2010-ben 2 tagunk elhagyta a Szövetséget (Hansa-Cont Kft., VT Artrans Kft.).
2011. január elsejével több változás is történt.
a.) A Raabersped Kft. és a Mávtranssped Kft. egy társasággá alakult az
Express-Interfracht Hungaria Kft. neve alatt.
b.) A Schenker Kft. cég alatt egyesültek a korábbi Masped érdekeltségő
vállalatok, így a Hungarocargo Kft., a Masped-Railog Kft., a Masped-Schenker
Kft. és a Romtrans Kft.
Mindezek következtében csökkent a taglétszámunk. A tagdíjbefizetés a korábbi
éveknek megfelelıen igen korrekt, gyakorlatilag minden tagunk 2010-ben eleget tett
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befizetési kötelezettségének. Ez teremtette meg az alapot arra, hogy a mérleget
most elfogadásra javasolhatjuk.
Iszak Tibor átadja a szót Losonczi Tiborné független könyvvizsgálónak és felkéri,
hogy a 2010. évi könyvvizsgálói jelentését tegye meg.
Losonczi Tiborné tájékoztatja a tagságot arról, hogy megbízása alapján elvégezte a
Szövetség 2010. évi könyvvizsgálatát. Elegendı és megfelelı bizonyságot szerzett
arról, hogy az egyszerősített éves beszámoló a számviteli törvénnyel összhangban
van. Véleménye szerint az egyszerősített éves beszámoló a Szövetség 2010.
december 31-én fennálló vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetével összhangban
van. Ezért javasolja a tagságnak, hogy a beszámolót 10 361 ezer forint
mérlegfıösszeggel, illetve 1 396 ezer forint veszteséggel fogadja el.
SZAVAZÁS: A közgyőlés a 2010. évi beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést
egyhangúlag elfogadja.

2. napirendi pont
Iszak Tibor elnök elıterjeszti a 2. napirendi pontot az MSzSz 2011. évi
feladattervérıl és költségvetésérıl. Tájékoztatást ad arról, hogy ebben az évben is
folytatódik a Ptk. módosítása, valamint a szállítmányozási tevékenység
újraszabályozása. Ebben a munkában Dr. Grafl-Fülöp Gyöngyi a Szövetség jogi
képviselıje személyesen is részt vesz. Az ügyvédnı elmondása alapján a
szállítmányozási feltételek a Ptk. hatályba lépése elıtt elfogadásra kerülhetnek.
Változások várhatók a felelısségkorlátozás területén.
Az elnökség 2011-ben újra feladatául tőzte ki egy olyan biztosítási kötvénytervezet
megalkotását, mely egységesítené a szállítmányozási felelısségbiztosítást. Ennek a
biztosítási kötvény-, illetıleg feltételrendszernek a kidolgozásában is részt vesz az
ügyvédnı. Elképzelésünk szerint felhívással fordulunk egy versenytárgyalás
kiírásával a biztosítók, illetve biztosításközvetítık felé. A hirdetményt magyar,
illetıleg osztrák szaksajtóban jelentetjük meg.
Az elnökség a 2011-es évben a Szövetség tagjai számára lehetıséget biztosít a
mőködésükhöz szükséges források beszerzéséhez. Dr. Kovács Tibor ügyvéd
tájékoztatást ad a közös beszerzési programokról, melyeknek központi tematikája az
energetika.

Ebben az évben a Szövetség szeretné erısíteni kapcsolatait a közép-európai
térségben és a FIATÁ-n belül a szlovák, cseh, osztrák szövetséggel egy ún. kisrégiót
szándékozik kialakítani. Úgy gondoljuk, hogy közös fellépéssel többet tudunk elérni
érdekeink érvényesítésében, illetıleg mód van közös programok szervezésére is. A
már jól bevált ifjú speditırök részére biztosított kikötılátogatásokon felül szeretnénk
bıvíteni a kört közvetlen szomszédaink megismerésével is, például egy jelentıs
terminál: Dunaszerdahely meglátogatásával.
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A Szállítmányozó Szövetségek Nemzetközi Föderációja, a FIATA kapcsán Iszak
Tibor két témára hívja fel a figyelmet. Egyfelıl népszerősíti a nyugati országokban
már kedvelt, úgynevezett FIATA-okmányok felhasználhatóságát, másrészt felhívja a
figyelmet a különbözı munkabizottságokban való munkavégzés lehetıségére. A
FIATA tárt karokkal vár szakembereket minden országból, így Magyarországból is.
SZAVAZÁS: A közgyőlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2011. évi
feladattervet és költségvetést.
Iszak Tibor elnök a közgyőlést azzal zárja, hogy a tagságot közös ebédre hívja meg.

Kmf.

Dr. Péchy László s.k.
jegyzıkönyvvezetı

Abonyi Lászlóné s.k.
jegyzıkönyv hitelesítı
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Dr. Molnár Gábor s.k.
jegyzıkönyv hitelesítı

