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A közgyűlés levezető elnöke Iszak Tibor, az MSzLSzSz elnöke köszönti a közgyűlés
résztvevőit. Kéri a közgyűlés hozzájárulását, hogy a tisztújítással kapcsolatos teendők
idejére (jelölések, szavazások) a levezető elnöki feladatkört a jelölőbizottság elnökének adja
át.
Iszak Tibor bevezetőjében megemlíti, hogy az Alapszabálynak megfelelően tisztújító
közgyűlésre kerül sor. A kilenc tagú elnökség három korábbi tagja kiválik az elnökségből. Az
MSzLSzSz módosításra kerülő Alapszabályának megfelelően 3 tagú elnökség és 6 tagú
felügyelőbizottság megválasztására kerül sor.
Iszak Tibor levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel az
MSzLSzSz taglétszáma:

ebből megjelent,

rendes tag: 48

társult tag:22

rendes tag: 26

társult tag: 7,

vagyis a rendes tagok megjelenési aránya meghaladja az 50 %-ot.
A közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére az elnök Dr. Péchy László főtitkárt kéri fel, a
jegyzőkönyv hitelesítésére: Léránt Zoltánt és Szalma Botondot. Szavazatszámlálásra felkéri:
Bor József, Gyabronka Tibor és Tomcsányi István kollégákat. Iszak Tibor levezető elnök
tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit a választás előkészítéséről. Ismerteti, hogy a
választások előkészítésére 3 fős Jelölést Előkészítő Bizottság közreműködését kérte. Ennek
tagjai voltak: Élő Elemér, Kiss Pál, Szokolóczi László. Kéri a közgyűlést, hogy a Jelölést
Előkészítő Bizottságot Jelölő Bizottságként szavazatával erősítse meg.
1. számú egyhangú határozat a jegyzőkönyvezésről és a szavazatszámlálásról
A közgyűlés jegyzőkönyvét Dr. Péchy László főtitkár vezeti, a jegyzőkönyvet
Léránt Zoltán és Szalma Botond hitelesíti. A szavazatszámlálást Bor József,
Gyabronka Tibor és Tomcsányi István végzi.

Iszak Tibor tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit, hogy az MSzLSzSz alapszabályának
megfelelően a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos szavazás a rendes tagok
részvételével, nyílt szavazással történik.
Javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban közölt
programmal:
1. A határozatképesség megállapítása. A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, jelölő
bizottságának és szavazatszámláló bizottságának megválasztása.

2. Az elnökség beszámolója az MSzLSzSz 2013. évi működéséről.
Előadó: Iszak Tibor elnök
3. A független könyvvizsgáló jelentése az MSzLSzSz 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Losonczi Tiborné okleveles könyvvizsgáló
4. Az MSzLSzSz Alapszabályának módosítása, valamint a
Szállítmányozási Feltételek újraszövegezése.
Előadó: Iszak Tibor elnök, Dr. Grafl-Fülöp Gyöngyi szakügyvéd

Magyar Általános

5. Az MSzLSzSz elnökségének mandátuma lejárt. Az MSzLSzSz új elnökségének és
felügyelőbizottságának megválasztása.
SZÜNET
A megválasztott új elnökség és felügyelőbizottság megtartják első ülését. Napirend:
az elnökök megválasztása.
6. Az MSzLSzSz 2014. évi feladatterve és költségvetése.
Előadó: a megválasztott új elnök
2. számú egyhangú határozat a napirendről
A közgyűlés a megküldött napirendet egyhangúan elfogadja.

2 és 3. napirendi pont
Iszak Tibor az éves beszámolót néhány, a szállítmányozók életére befolyással bíró
információval egészíti ki.
a.) HUGO rendszer a közúti forgalomban.
b.) Tranzakciós illeték.
c.) Késedelmes fizetések után elszámolható költségátalány.
A levezető elnök a tájékoztatást követően átadja a szót Losonczi Tiborné független
könyvvizsgálónak és felkéri, hogy a 2013. évi könyvvizsgálói jelentését tegye meg.
Losonczi Tiborné tájékoztatja a tagságot arról, hogy megbízása alapján elvégezte a
Szövetség 2013. 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 megfelelő és elegendő
bizonyosságot sikerült szereznie arról, hogy a beszámoló a Szövetség fordulónapján
érvényes vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Ezért
javasolja a tagságnak a beszámoló elfogadását.
3. számú egyhangú határozat a 2013. évi beszámolóról
A közgyűlés a 2013. évi beszámolót valamint a könyvvizsgálói jelentést 7 551 ezer
HUF mérlegfőösszeggel és - 288e HUF mérleg szerinti eredménnyel egyhangúan
elfogadja.
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4. napirendi pont
Iszak Tibor előterjeszti a 4. napirendi pontot, melynek témája az MSzLSzSz alapszabályának
módosítása, valamint a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek újraszövegezése.
4. számú többségi határozat az új Alapszabály elfogadásáról
A közgyűlés az átalakított Alapszabályt 24 igen és 2 nem szavazattal elfogadja.
5. számú egyhangú határozat általános üzletfeltétel elfogadásáról
A közgyűlés a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételeket (MÁSZ) egyhangúan
elfogadja.

5. napirendi pont
Kiss Pál, a Jelölő Bizottság elnöke tájékoztatja a közgyűlést a tagság körében végzett
munkáról és ismerteti a jelölőbizottság által összeállított jelölt listákat.
Elnökség:
Cseh Ottó,
Iszak Tibor,
Dr. Vásárhelyi Árpád.
Felügyelő Bizottság:
Fülöp Zsolt,
Kiss Gábor,
Léránt Zoltán,
Sevecsek István,
Szalma Botond,
Vernes András.
6. számú egyhangú határozat az elnökségről
Az elnökség tagjai a következő személyek:
Cseh Ottó úr, mint a Masped Zrt vezérigazgató-helyettese
Iszak Tibor úr, mint a Raaberlog Kft ügyvezetője
Dr. Vásárhelyi Árpád úr, mint a Schenker Kft ügyvezetője
7. számú határozat a felügyelőbizottságról
A felügyelő bizottság tagjai a következő személyek:
Fülöp Zsolt úr, mint a Trans-Sped Kft ügyvezetője, egyhangúan
Léránt Zoltán úr, mint a Metcosped Kft ügyvezetője, egyhangúan
Sevecsek István úr, mint az Eurosped Zrt vezérigazgatója, egyhangúan
Szalma Botond úr, mint a Plimsoll Kft ügyvezetője, egyhangúan
Vernes András úr, mint a Rail-Cargo Hungária Kft. ügyvezetője, egyhangúan
Kiss Gábor úr, mint a Slo-Cargo s.r.o. Magyarországi Fióktelepének ügyvezetője,
1 nem szavazattal, 25 igen szavazattal
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SZÜNET

A szünetet követően a jelölőbizottság elnöke tájékoztatja a közgyűlést az alakuló ülések
eredményéről:

Elnök:
Elnökségi tagok:

Iszak Tibor elnök
Cseh Ottó elnökségi tag
Dr. Vásárhelyi Árpád elnökségi tag

Felügyelőbizottság elnöke:
Felügyelőbizottsági tagok:

Fülöp Zsolt
Kiss Gábor,
Léránt Zoltán,
Sevecsek István,
Szalma Botond,
Vernes András.

A megválasztott új elnök az elnökség nevében megköszöni a Közgyűlés bizalmát.
6. napirendi pont
Az MSzLSzSz újonnan megválasztott elnöke előterjeszti a 6. napirendi pontot, az MSzLSzSz
2014. évi feladattervének és költségvetésének jóváhagyását. 2014-ben is cél a racionális
költséggazdálkodás megvalósítása, változatlan mértékű tagdíj mellett a kiadások szinten
tartása.
8. számú egyhangú határozat
A közgyűlés a 2014. évi feladattervet és költségvetést egyhangúan elfogadja.

Iszak Tibor elnök a közgyűlést azzal zárja, hogy a tagságot közös ebédre hívja meg.

Kmf.

Dr. Péchy László s.k.
jegyzőkönyvvezető

Léránt Zoltán s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő
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Szalma Botond s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

