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A kozgytil6s l0vezet6 elnoke lszak Tibor, az MSzSz elnoke kdszonti a k6zgyriles r6sztvev6it.
Bevezetdj6ben az elnok megeml6kezik a klzelm0ltban elhunyt Torma lmr6r6l, az MSzSz
volt f6titk6r6r6l, valamint L6r5nt Gyorgyr6l, a Metcosped Kft. volt ugyvezet6 igazgatoj6rol.

1.

napirendi pont

A hat6rozatk6pess6g meg6llapit6sa, a kcizgyUl6s jegyz6kcinyvvezet6j6nek,
jel6l6bizotts6g6nak 6s szavazatszSmlSl6 bizotts6g6nak megv6laszt6sa.
lszak Tibor levezet6 elnok meg6llapitja, hogy a kozgyriles hat6rozatk6ptelen, mivel az

MSzsz 52 teljes jog0 tagja kdzul 50%-nal kevesebb, 21 tag jetent meg. A
hatdrozatk6ptelens6g miatt megism6telt kozgyril6s, az AlapszabSly szerint, a
megjelentek szlm1ra valo tekintet nelkUl hat6rozatk6pes. Szavazlsra teszi fel a
k6rd6st a megkUldott napirend, jegyz6kdnyvvezet6, jelol6bizottsdg 6s
szav azalsz6
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1. sz6m0 eqvhanq0 hat6rozat

A kdzgyrlles a megkUldott napirendet egyhangrian elfogadja.
2. szdm0 eqvhanqf hat6rozat

A kozgytiles jegyz6kdnyv6t Dr. Pechy Ldszlo f6titkdr vezeti, a jegyzSklnyvet L6rdnt
Zoltln 6s Sevecsek lstv6n hitelesiti, a jelolobizottsdgot Kiss P6l, Bor J6zsef 6s El6
Elem6r alkotja, valamint a szavazatsz6ml6l6st Potvorszki ZoltAn 6s S6rosi Gyorgy
v6gzi.

2.

napirendi pont
Az elnciks6g besz6mol6ja az MSzSz 2018.6vi mfikcid6s6r6l
lszak Tibor elndk az irSsos beszSmolot n6h6ny informdcioval eg6sziti ki. Orvendetes,
hogy a magyar gazdas6g 2018-ban az EU-Atlagndl nagyobb mertekben n6vekedett.
Az is megSllaplthato, hogy a Sz6vets6g r6sz6re adatot szolgdltato c6gek eredm6nyes

a munkaer6 hblyzet, hi6nyzik a
szakklpzett munkaero, neh6zs6get okoz a munkaer6 megszerz6se 6s megtartSsa is.
Erre korm6nyzati szinten kellene megolddst tal6lni.

6vet zArlak. V6ltozatlanul s0lyos probl6ma

3.

napirendi pont
A fi.iggetlen kdnyvvizsg6lo jelent6se az MSzSz 2018.6vi gazdSlkod6s6r6l

A levezet6 elnok a tdilkoztatdst kovetoen 6tadja a sz6t Losonczi Tiborn6 fUggelen
konyvvizsgdl6nak 6s felkeri, hogy a 2018.6vi k6nyvvizsgSl6i jelent6s6t tegye meg.
Losonczi Tiborne tdjekoztatja a tagsSgot arrol, hogy megbizdsa alapj6ntlvegeite a

Szovets6g 2018. 6vi kdnyvvizsgSlat6t. A konyvvizsg6lat sor6n vizsgZfta a
beszdmol6t, a besz6mol6 r6szeit 6s minden t6tel6t, illetve bi-zonylati
al6t6masztotts6gdt. Meg6llapitotta, hogy a besz6mol6 a sz6mviteli t6rv6nyek szerint
keszult el, igy megfelelo 6s elegend6 bizonyoss6got sikerUlt szereznie ari6l, hogy a
besz6mol6 a Sz6vets6g fordulonapjdn 6rv6nyes vagyoni-, p6nzUgyi- es jovedeimi
helyzet6r6l megbizhat6 6s val6s kepet ad. Ezlrljavasolja a tags6gnak a besz6mol6

elfogad6s6t.

3. sz6mU esvhanq0 hat6rozat

A kdzgytil6s a 2018. 6vi beszdmol6t, valamint a kdnyvvizsg6l6i jelent6st g 411 ezer
HUF merlegf6dsszeggel 6s - 812 ezer HUF vesztes6ggel egytrangUan elfogadja.

4.

napirendi pont
Az MSzsz 2019. 6vi feladatterv6nek 6s k6rts6gvet6s6nek etfogad6sa
lszak ribor elndk sz6ban is r6szletezi az irdsbeli el6terjeszt6st.

4. sz6m0 eqvhanq0 hat6rozat
A kozgytlles a 2019. evifeladattervet 6s k6lts6gvet6st egyhang0an elfogadja.

5.

napirendi pont

Az MSzSz Elndks6g6nek 6s Feli.igyel6bizottsig6nak mand6tuma lej6rt.
MSzsz

fj

el

nciks6g6nek 6s fel i.i gyel5brzotts6gi na k megv6 laszt6sa.

Az

A tAvozo elndk k6szonetet mond a tagsdgnak a hossz0 6veken keresztUl biztositott
tdmogat6s6rt, egyUttm ri k6des6rt.

Kiss P6l, a jelolobizotts6g elndke a lekdszon6 eln6k6t drdkos tiszteletbeli elnoknek
javasolja, melyet a kdzgyrlles egyhangrian elfogad.
A 30 6ves Szdvets6gnek eddig osszesen 3 eln6ke volt. Meg6llapithato az is, hogy a
Szovets6g helyzet6t tekint6lyes m0lt, megnyugtato jelen 6s biztat6 jov6 jellemzi.
A jeldl6bizottsdg eln6ke ismerteti az elndks6gre 6s a felUgyelobizotts6gra be6rkezett
javaslatokat, amelyek a kovetkezok:
Elndkseg: Cseh Otto, L6nyi M6rton 6s L6rdnt ZoltAn.
FelUgyel6bizottsSg: FUlop Zsolt, G6ldi Zoltdn, Kiss G5bor, M6rta G6bor, Sevecsek
lstv6n 6s Sz6csi Gabriella.

Tov6bbi jeloles

a k6zgyril6s r6sz6rol nem 6rkezik, igy a felsorolt jel6ltekr6l

szavazAsra kerUl sor.

Az Elndks6g tagjai a kdvetkezo szem6lyek:
Cseh Ott6, a MASPED Zr1. vezlrigazgatoia
Ldnyi MSrton, a KUhne + Nagel Kft. Ugyvezet6 igazgatoja
L6rdnt ZoltAn, a Metcosped Kft. Ugyvezeto igazgatoja

A felUgyelo bizottsdg tagjai a kdvetkezo szem6lyek:
Fi.il6p Zsolt, a Trans-Sped Kft. Ugyvezeto igazgatoja

G6ldi Zoltdn, a DHL Freight Magyarorsz1g Kft.0gyvezet6 igazgaloja
Kiss Gdbor, az Inter-Epfu Kft. kereskedelmi igazgat6ja
M6rta G5bor, a Rail Cargo Logistics Hungaria Kft. Ugyvezeto igazgatoja
Sevecsek lstv6n, az Eurosped Zr1. vez5rigazgatoja
Sz6csi Gabriella, a BI-KA Logisztika Kft. Ugyvezeto igazgatoja

6.

napirendi pont

A megv6lasztott
megv6 lasz tja az
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elntiks6g 6s feliigyel6bizotts6g megtartja els6 iil6s6t 6s
ks6 g 6s fe I i.i gyel 5 b izotts5

g e I n <i k6t.

Az MSzSz 0j elndke LSnyi M5rton, azFB rijbol megv6lasztott elndke FUl6p Zsolt.
A Szovets6g 0j elndke kdsz6nt6 besz6d6ben az allbbi feladatokat jel6li meg:

a) Szakmai
b)

egyUttmtlkodes.
Aktivit6s ndvel6se egyes t6m6kban (pl. legisz6llitmSnyozds).

c) K6z6ss6g6pit6s, kapcsolatok erosit6se, k6z6ss6gi szint6r

biztosit6sa

(konferenci6k, fogad6sok).

Alapvet6 c6l a tagsdg bevon6sa a mindennapi munkdba.
L6nyi M5rton v6gUl megk6szoni a lekoszon6 eln6ks6gi- es felUgyel6bizottsdgi tagok
munkdj5t.

lszak Tibor lekdszono elndk k6t fontos t6m5ra hivja fel az tlj elndks6g 6s
felUgyelobizotts6g figyelm6t: nemzetkdzi kapcsolatok (FIATA) fenntart6sa,
korm6nyzati kapcsolatok erosit6se.

fotitk6r
Jegyz6kdnyvvezeto

