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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 Dr. Dávid Ferenc, a VOSZ fıtitkára ad
gazdaságpolitikai áttekintést, valamint tájékoztat a VOSZ érdekképviseleti
szerepérıl.
Ezt követıen a VOSZ – MSzLSzSz együttmőködési megállapodásának aláírására
kerül sor.
Szünet 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 Cseh Ottót és Léránt Zoltánt.
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 2012. évi mőködésérıl, a független
könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi gazdálkodásáról, a beszámoló
elfogadása.
Elıadó: Iszak Tibor elnök
2. Az MSzLSzSz 2013. 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 véleménye szerint kimagasló szakmai színvonalú anyag készült a 2012es év általános tendenciájáról, valamint a Szövetség munkájáról. A világpiaci
tendenciákat és azon belül Magyarország helyzetét elemezve az állapítható meg,
hogy szakmánkat szerencsére a világgazdaság pozitív tendenciái határozzák meg,
nevezetesen az, hogy a magyar külkereskedelem a 2012-es évben is növekedett. Ez
azért is örvendetes, mert az országban GDP-csökkenés, vagy legalábbis stagnálás
érezhetı, melynek elsısorban a belsı fogyasztás, meg egyéb ágazatok rosszabb
teljesítménye az oka. A külkereskedelemben viszont a szakmánk aktív, kimagasló
számokat tud felmutatni. Tehát a szállítmányozás területén nem érzékeljük azokat a
válság-számokat, válság-tendenciákat, melyek a gazdaság egyéb területein láthatók.
Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a 2012-es év tagvállalataink számára
sikeres volt és ezt kevés ágazat mondhatja el magáról Magyarországon.
Érvényesek azok a tendenciák is, amelyek már a korábbi években is jelentkeztek,
nevezetesen, hogy a kisebb vállalatok, a kisebb árbevételő társaságok a gazdasági
válságot jobban megérezték, mert a gazdasági teljesítményük rosszabb volt, mint
azoknak a társaságoknak, amelyeknek éves forgalma meghaladta az 5 milliárd forint
árbevételt.
A szakmánkban is egy koncentráció zajlik le: egyre kevesebb vállalkozás –
különösen a kisebb tıkével rendelkezı vállalkozások – képes azoknak a
kihívásoknak megfelelni, amelyek a mai magyar gazdaságban fellelhetık.
Nevezetesen a pénzügyi stabilitás, a megfelelı árumennyiséggel való rendelkezés
annak érdekében, hogy komoly hajótérkapacitásokat, vasúti fuvarkapacitásokat, vagy
közúti kapacitásokat foglaljunk el.
Nyilvánvaló, hogy egy társaság, amelyik megfelelı tıkével rendelkezik meg tud
finanszírozni esetleg a megbízójának egy 60, netán egy 90 napos fizetési határidıt
is, jóval kedvezıbb helyzetbe kerül azokkal szemben, akik ezt nem tudják garantálni.
Az általános piaci helyzet olyan, hogy a szállítmányozási társaságok egyre inkább
bankként is funkcionálnak. Értelemszerően ezt a kvázi banki funkciót csak azok
tudják megtenni, akik az elmúlt években jelentıs tıkét halmoztak fel.
A táblázatokkal, számításokkal kapcsolatosan az a probléma, hogy relatíve kevés
társaság szolgáltat adatokat (62-bıl 33). Természetszerőleg az adatok hiánya, egyegy adat kimaradása, vagy plusz egy adat módosítja számítási bázisunkat és
bizonytalanná teszi a következtetések levonását. Bár véleményünk szerint az
alapvetı tendenciák azért értékelhetık.
Az adózás elıtti eredmény azt mutatja, hogy az alacsonyabb árbevételő társaságok
nyeresége tovább romlott, míg a magas árbevételő társaságok nyeresége tovább
nıtt. Ez a tendencia évek óta jellemzı.
A szállítmányozási ágak vizsgálatánál további rövid megjegyzés: sajnálatos módon a
vasút tevékenysége tovább csökkent. Ez évek óta ismétlıdı tendencia, tehát úgy
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tőnik, hogy a vasút a kívánatosnál is rosszabbul szerepel. A vasút a konténeres
áruszállításból a termináli tevékenységet kivéve szinte teljesen kiesett.

Iszak Tibor a tájékoztatást követıen átadja a szót Losonczi Tiborné független
könyvvizsgálónak és felkéri, hogy a 2012. évi könyvvizsgálói jelentését tegye meg.
Losonczi Tiborné tájékoztatja a tagságot arról, hogy megbízása alapján elvégezte a
Szövetség 2012. 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 2012. évi beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést
7 657 ezer HUF mérlegfıösszeggel és 350 ezer HUF mérleg szerinti eredménnyel
egyhangúlag elfogadja
2. napirendi pont
Iszak Tibor elnök elıterjeszti a 2. napirendi pontot az MSzLSzSz 2013. évi
feladattervérıl és költségvetésérıl. Ismeretes az a történelmi tény, hogy a 2009 évet
megelızı idıszakban szövetségünk szerencsés helyzetben volt, mert a
Hungarokombi révén volt egy jó üzleti vállalkozása, mely osztalékot jelentett a
Szövetség számára, valamint az üzletrész eladásánál egyszeri jelentıs bevételt
képezett. A 2009-es évet követı idıszakban így a Szövetségnek a változatlan tagdíj
bevételekbıl kellett fedezni kiadásait. A 2011-12-es években a mőködési költségek
csökkentése mellett stabilizálta helyzetét Szövetségünk és 2012-ben hosszú évek
után a költségvetésében megtakarítás mutatkozott, köszönhetıen a növekvı
tagdíjbevételeknek, valamint egyéb források bevonásának (Nemzeti Külgazdasági
Hivatal támogatása, veszélyesáru oktatás, tippadói szerzıdés).
2013-ban is célunk a racionális költséggazdálkodás megvalósítása, a kiadások
szinten tartásával, illetıleg újabb cégek tagsági bevonásával.
SZAVAZÁS: A közgyőlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2013. 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

Cseh Ottó s.k.
jegyzıkönyv hitelesítı
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Léránt Zoltán s.k.
jegyzıkönyv hitelesítı

