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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 pénzügyır ezredes, a NAV fıosztályvezetıje ad tájékoztatást
az aktuális vámkérdésekrıl. Ezt követıen Vásárhelyi Árpád, a Schenker Kft.
ügyvezetı igazgatója a szállítmányozási szerzıdések sajátosságairól és
problematikájáról tart elıadást.
Az elıadások után Iszak Tibor elnök megállapítja, hogy a közgyőlés a jelenlévıkkel
és a meghatalmazásokkal együtt határozatképes.
A közgyőlés jegyzıkönyvének vezetésére az elnök Dr. Péchy László fıtitkárt kéri fel,
a jegyzıkönyv hitelesítésére Léránt Zoltánt és Rácz Miklóst.

SZAVAZÁS: A közgyőlés a jegyzıkönyv vezetıjére, valamint hitelesítıire tett
javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Iszak Tibor tájékoztatja a közgyőlés résztvevıit, hogy az MSzLSzSz
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 MSzLSzSz 2011. évi mőködésérıl, a független
könyvvizsgáló jelentése a 2011. évi gazdálkodásáról, a beszámoló
elfogadása.
Elıadó: Iszak Tibor elnök
2. Az MSzLSzSz 2012. évi feladattervének és költségvetésének elfogadása.
Elıadó: Iszak Tibor elnök
3. A közgyőlés értékelése, elnöki zárszó.

SZAVAZÁS: A közgyőlés a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont
Az elnökség megpróbált egy valamennyire valós képet adni egyrészt a Szövetség
tevékenységérıl, másrészt tagvállalataink helyzetérıl, eredményeirıl. Az a
következtetés vonható le, hogy szerencsés módon a szállítmányozás az országnak
abban az ágában mőködik, amely sok más ágazattal szemben még sikeresnek
mondható. Ez pedig a külgazdaság, tehát az export és az import ágazat, ami a
hivatalos statisztikai adatok szerint is kiemelkedı eredményeket produkált. Az export
és az import is két számjegyő növekedést mutat, s miután a szállítmányozás ehhez a
gazdasági ághoz tartozik, így értelemszerően a teljesítményén is meglátszik az
árbevételnövekedés.
Ez természetesen eltérı mértékő egyes társaságoknál. Azoknak a társaságoknak,
melyek jobban kapcsolódtak egy multimodális forgalomhoz, a növekedési rátája
magasabb, hiszen ez az a terület, amelyik igazán meghatározó növekedést tudott
produkálni. Azok a társaságok, amelyek vasúti tevékenységgel foglalkoznak
sajnálatos módon kisebb mértékő növekedést mutatnak, mivel a válság a vasúti
ágazatot, illetve azokat az iparágakat, amelyek a vasút szolgáltatásait veszik
igénybe, jobban érintette. A közúti áruszállítás jelentıs növekedést produkált.
Még egy jellemzı momentum emelhetı ki, vagyis folytatódott az a tendencia, hogy a
forgalmak koncentrálódnak nagyobb társaságoknál. A táblázatokból világosan
látszik, hogy azok a tagtársaink tudták az árbevételüket lényegesen növelni, akiknek
az éves árbevétele meghaladja a 10 milliárd forintot. Tehát egyfajta koncentráció
zajlik le, a kis és a középvállatok helyzete nehezül.
Ma nagyobb forgalmat megszerezni csak jelentıs pénzügyi forrással lehet. Egyre
inkább igaz az a tény, hogy már nem csak szállítmányozunk, hanem bankári
funkciókat is ellátunk, tehát elıre 8-10 napra fizetünk alvállalkozóknak, vagy a
vasutaknak, míg a megbízóktól jó esetben 60-90 napra kapjuk meg a díjainkat.
Nyilvánvaló, hogy ezt csak tıkeerıs társaságok képesek megvalósítani, mely
társaságok száma sajnos egyre kisebb.
Röviden összefoglalva a gazdasági helyzet általánosságban véve sem Európában,
sem Magyarországon nem jó, mégis üdítı kivételnek tőnik a Szövetség vállalatainak
a teljesítménye, mely kiugróan jó a magyar átlaghoz hasonlítva.
A Szövetség szervezeti munkájával kapcsolatban nagy sikernek tartja az elnökség
azt, hogy a tavalyi évben 10 taggal bıvült a Szövetségünk. A 10 tag alatt 5 rendes
tagot és 5 társult tagot értek. A mai világban, amikor tudjuk, hogy az
érdekképviseletek helyzete nehéz, a tagnövekedés azt jelzi, hogy valami olyat tud a
mi szövetségünk nyújtani, amiben érdemes a tagoknak részt venni.
Hosszú évek után sikerült egy olyan felelısségbiztosítási kötvényt, szerzıdést
kidolgoztatni, amelyik a Szövetség tagjainak az érdekeit képviseli. Több fordulós
tárgyaláson vett részt az elnökség által kijelölt csapat, mely az általunk kívánt
feltételeket elfogadtatta egy alkusz céggel (Schunk Biztosítási Ügynökség), mely
mögött komoly biztosító társaságok állnak. A Schunk elfogadta azokat a feltételeket,
melyeket kívántunk s ennek fejében tudja ajánlani biztosítási kötvényét tagjainknak.
Az alkusz céggel több társaság már a korábbi években is kötött szerzıdést és
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viszonylag jó tapasztalatokat szerzett a kárrendezések során. Az egyezség létrejötte
óta további 5 társaság is aláírt szerzıdést az alkusz céggel, ami egy jelentıs
elırelépés a tekintetben, hogy a tagjaink védettsége a megbízókkal szemben
javulhatott.
A Malév sajnálatos megszőnésével a légi veszélyes áru tanfolyamok szervezése, az
engedélyek kiadása, a képzés megszervezése is ellehetetlenült. A piaci lyukat
felismerve kezdeményeztük a Hungária Veszélyesáru Mérnöki Irodával (HVESz) a
Nemzeti Közlekedési Hatóság légügyi hivatalánál veszélyesáru oktatásának
engedélyezését. A HVESz a Szövetséggel együttmőködve a Malév helyett újraindítja
ezeket a tanfolyamokat.
A Szövetségnek két aktív munkacsoportja van, a vasúti és a közúti munkabizottság.
A vasúti munkabizottság vezetıje Potvorszki Zoltán, aki rendszeresen részt vesz a
FIATA/UIC vasúti munkabizottságának ülésein.
A közúti munkabizottságot Kiss Gábor elnökségi tagunk vezeti. A bizottság komoly
munkát végzett a megbízható alvállalkozó, fuvarozó kiválasztása érdekében teendı
lépésekrıl. Elképzelések születtek arra vonatkozóan, melyeket a közeljövıben
kívánunk majd véglegesíteni, hogy milyen módszerekkel lehet a megbízhatatlan,
csaló, közúti fuvarosokat kiszőrni.
Az egyes napirendi pont keretében Dr. Grafl-Fülöp Gyöngyi, a Szövetség jogi
képviselıje, adott tájékoztatást az új Polgári Törvénykönyv várható rendelkezéseirıl.
A szállítmányozási és fuvarozási rész várhatóan rövidebb lesz és az sokkal jobban
támaszkodik majd a szerzıdések általános szabályaira. Kiemelt néhány lényeges
változást, így azt is, hogy a felelısség korlátozására lehetıség lesz – amit
természetesen érvényesíteni is kell –, továbbá, hogy a külföldi megbízóval szemben
a maximális felelısség megegyezik a megbízó országának joga szerint fizethetı
maximális kártérítési összeggel. Jelentıs újdonság lesz, hogy megjelenik az
inconnex zálogjog is, ami azt jelenti, hogy a zálogjogot olyan követelésre nézve is
igénybe lehet majd venni, ami nem az adott megbízásból származik.
Iszak Tibor a tájékoztatást követıen átadja a szót Losonczi Tiborné független
könyvvizsgálónak és felkéri, hogy a 2011. évi könyvvizsgálói jelentését tegye meg.
Losonczi Tiborné tájékoztatja a tagságot arról, hogy megbízása alapján elvégezte a
Szövetség 2011. évi könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálat során vizsgálta a
beszámolót, a beszámoló részeit és minden tételét, illetve bizonylati
alátámasztottságát. Megállapította, hogy a beszámoló a számviteli törvények szerint
készült el. Így megfelelı és elegendı bizonyosságot sikerült szereznie arról, hogy a
beszámoló a Szövetség fordulónapján érvényes vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi
helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Ezért javasolja a tagságnak a beszámoló
elfogadását.

SZAVAZÁS: A közgyőlés a 2011. évi beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést
egyhangúlag elfogadja.
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2. napirendi pont
Iszak Tibor elnök elıterjeszti a 2. napirendi pontot az MSzLSzSz 2012. évi
feladattervérıl és költségvetésérıl. A feladatterv az igényeknek megfelelıen
módosulhat és számos átmenı projektet tartalmaz, ami a munkánk folyamatosságát
jelzi. A költségvetés összeállításánál látszik, hogy a Szövetség igyekszik irodájának,
titkárságának mőködési költségét tovább csökkenteni, de ezzel együtt is csak
nehezen tudja azt egyensúlyban tartani. Jelentıs erıket összpontosítunk újabb
források bevonására, így tárgyalunk a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (NKH)
képviselıjével és reméljük, hogy egyes elképzeléseinket az NKH anyagilag is
támogatni fogja. A tagdíjváltoztatás kérdése 2012-ben nem került szóba.

SZAVAZÁS: A közgyőlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2012. évi
feladattervet és költségvetést.

Iszak Tibor elnök egyebek napirendi pontban megadja a szót Fülöp Zsoltnak.
Fülöp Zsolt, a Szövetség társelnöke javaslatot tesz a Magyarországi Logisztikai
Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSzKSz) részérıl közös beszerzésre (gáz és
áram). A közös beszerzés már az elızı évi közgyőlésen is felmerült és a témában a
Szövetség tagjai felé is fordultunk, de sajnos érdektelenség mutatkozott. A társelnök
véleménye szerint az MLSzKSz-nél a közös beszerzés jól mőködik és jelentıs
megtakarításokat hozott a résztvevıknek.
Fülöp Zsolt továbbá szakmai összejövetel, konferencia szervezését javasolja a
szállítmányozókat érintı biztosítási, kártérítési és egyéb Ptk.-t érintı témák szakmai
megbeszélése, megvitatása céljából.
Iszak Tibor elnök a közgyőlést azzal zárja, hogy a tagságot közös ebédre hívja meg.

Kmf.

Dr. Péchy László s.k.
jegyzıkönyvvezetı

Léránt Zoltán s.k.
jegyzıkönyv hitelesítı

4

Rácz Miklós s.k.
jegyzıkönyv hitelesítı

