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A kdzgyriles levezeto eln6ke lszak Tibor, az MSzSz elnoke koszonti a kdzgytil6s r6sztvevoit.

1.

napirendi pont

A

hatirozatk6pess6g meg6llapit6sa,

a

kiizgyfil6s jegyz6k<inyv vezet6j6nek

megv6laszt6sa
lszak Tibor levezeto elndk meg6llapitja, hogy akdzgy1lls hat6rozatk6ptelen, mivel az
MSzSz 51 teljes jog0 tagja kozill 50%-n6l kevesebb, 14 tag jelent meg.

Ez6rt a hatArozatk6ptelens6g miatt megism6telt k6zgyril6s a megjelentek sz6m6ra
tekintet n6lktll hatdrozatk6pes. Szavaz1sra teszi fel a kerdest a megktildott napirend,
a jegyzok6nyvvezet6 6s a hitelesitok szem6ly6t illet6en.
1. sz6m0 eqvhanq0 hatdrozat

A k6zgyril6s a megkUlddtt napirendet egyhangOlag elfogadja.

2. sz6m0 eqvhanq0 hat6rozat

A kdzgyriles jegyzokonyv6t Dr. P6chy L6szlo fotitk6r vezeti, a jegyzokdnyvet Bersz6n
LSszlo 6s L6r6nt Zolt{n hitelesiti.

2.

napirendi pont
Az elniiks6g besz6mol6jaaz MSzSz 2017.6vi m(ktid6s6r6l
A fi.iggetlen ktinyvvizsg6l6 jelent6se az MSzSz 2017.6vi gazd6lkod6s516l

lszak Tibor elnok az ir6sos besz6mol6t n6h5ny inform6ci6val eg6szfti ki. A 2017. ev
a sz5llitmSnyoz6si szakm6ban. Novekedett a sz6llitmAnyozAsi
v6llalkoz6sok teljesitm6nye. Pozitlvan 6rt6kelendo, hogy a m6g megl6vo magyar
tobbs6gi tu lajdo n 0 v6llalatok is sikeres 6vet zArlak.

sikeres volt

A kordbbi 6vekhez hasonl6an folytat6dott az a tendencia, hogy a nagyobb c6gek

a

kisebbek rovds6ra er6sddtek.

A

sz6llitm6nyoz6si szakma is jelent6s munkaerohi6nnyal kUszk6dik. Ennek
orvosl'6s6ra a Szdvets6g f6titk6ra kdz6p- 6s felscifok0 oktat6s terUlet6n 6pit ki
kapcsolatokat.

A Szovets6g p6nzugyi helyzete stabil, a kolts6gvet6s pozitiv; szald6val z6rt, teh5t
bev6teleink meghaladt6k a kiad6sokat.

A levezet6 elndk a t6j6koztat6st kovet6en 6tadja a sz6t Losonczi Tiborn6

fUggetlen

konywizsg6l6nak 6s felk6ri, hogy a 2017.6vi konyvvizsg6l6i jelent6s6t tegye meg.
Losonczi Tiborn6 t5jekoztatja a tags6got arr6l, hogy megbiz6sa alapjdn elv6gezte a

Szovets6g 2017. 6vi konywizsg6lal6t. A konywizsg6lat sor6n vizsg6lta a
besz6mol6t, a besz6mol6 r6szeit 6s minden t6tel6t, illetve bizonylati
al6tSmasztotts6g6t. Meg5llapftotta, hogy a besz5mol6 a sz6mviteli torv6nyek szerint
k6szult el, fgy megfelel6 6s elegend6 bizonyoss6got sikerUlt szereznie arr6l, hogy a
besz6mol6 a Szovets6g fordul6napj6n 6rv6nyes vagyoni-, p6nziigyi- 6s jovedelmi
helyzet6r6l megbizhat6 6s val6s k6pet ad. Ez1rtjavasolja a tags5gnak a besz6mol6
elfogad6s6t.
3. szdmU eqvhanqf hat6rozat

A kdzgyfil6s a 2017. evi besz6mol6t, valamint a konywizsg6l6ijelent6st 11 008 ezer
HUF m6rlegf66sszeggel 6s 636 ezer HUF m6rleg szerinti eredm6nnyel egyhang0lag
elfogadja.

3.

napirendi pont
Fel

iigyel6bizotts5gi tag v6laszt6sa

Az MSzSz elndks6ge a felUgyel6bizotts6g tagj6nak Szalma Botond hely6re
M6rtont, a KUhne + Nagel Magyarorsz6g Kft. Ugyvezet6 igazgatoj6tjavasolja.

4. sz6mU eqvhano0 hat6rozat

A kdzgyules L6nyi M6rton felUgyel6bizotts6gi tags6g6t egyha4gqlag elfogadja.

4.

napirendi pont
Az MSzSz 2018.6vi feladatterv6nek 6s kcilts6gvet6s6nek elfogad6sa

L6nyi

Az MSzSz f6titk6ra sz6ban is r6szletezi az ir6sbeli el6terjesztest. 2018-ban is c6l a
racion5lis k6lts6ggazd6lkod6s megval6sft6sa.

5. sz6mf eqvhanqU hat6rozat

A k6z_gy(l6s a201.8. 6vi feladattervet 6s k6lts6gvet6st egyhangrilag elfogadja.

Dr. P6chy L6si6

Bersz5n L6szl6
jegyz6konyv hitelesit6

