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TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL
Tisztelt Klubvezető!
A Magyar Sí Szövetség elnöksége a 2021.05.25-i ülésén döntést hozott a szövetség éves rendes
küldöttgyűlésével kapcsolatban a jelenleg érvényes kormányrendeletek és jogszabályi háttér
figyelembevételével.
Az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni a tagszervezeteket:

25 / 2021. sz. Határozat (2021. május 25.)
Az Elnökség úgy határoz, hogy a 2021. május 28. napjára összehívott küldöttgyűlését lemondja és egy
későbbi időpontban fogja megtartani, amikor arra a veszélyhelyzeti jogszabályok alapján lehetőség lesz.
Indoklás:
A jelenleg 2021. május 25. napján hatályban lévő, a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a jogi személy döntéshozó szervének ülése
- ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes
részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra
került. A fent megjelölt hatályos jogszabályhelyre tekintettel, a küldöttgyűlés a meghívóban megjelölt
időpontban és helyszínen nem tartható meg, küldöttgyűlés kizárólag a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések hatályának megszűnése esetén tartható meg.
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26 / 2021. sz. Határozat (2021. május 25.)
Az Elnökség úgy határoz, hogy az éves számviteli beszámolóját a szövetség legfőbb ügyvezető szerve, az
elnökség fogadja majd el, azt követően, hogy az ellenőrző bizottság jelentése rendelkezésre áll, legkésőbb
2021. 06. 30-ig, azzal, hogy a veszélyhelyzet feloldása után 90 napon belül a küldöttgyűlés elé terjeszti
megerősítésre.
Indoklás:
Amennyiben a jogszabályi rendelkezések alapján az éves rendes küldöttgyűlés nem tartható meg,
abban az esetben, az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a 1. bekezdése rendelkezése alapján a
döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához és
ésszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben, beleértve a számviteli
törvény szerinti beszámoló elfogadásában az elnökség hoz határozatot.
A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha a beszámolóról a
fentiek szerint a jogi személy ügyvezetése határoz. Ha a jogi személynél ellenőrző bizottság működik, a
jogi személy ügyvezetése a beszámolóról az ellenőrző bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
Az ügyvezetés által a fentiek szerint meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb
90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos
döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti
az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
A Pénzügyminisztérium 2021.05.01-én közzétett közleménye szerint az éves beszámolók közzétételi
kötelezettsége tekintetében 2021.06.30-ig történő benyújtás esetén a beszámolóval együtt benyújtott
igazolási kérelem tekintetében különösen méltányolandó indoknak kell tekinteni, amennyiben a jogi
személy beszámolóját a koronavírus-járványra visszavezethető indok miatt nem tudta határidőben
közzétenni.
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A tagszervezetek megértését és együttműködését köszönjük.
Sportbaráti üdvözlettel,

Petrahn Barbara
főtitkár

