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1. A Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesületnek (a továbbiakban: Egyesület) a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) és a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok
könyvvezetési és beszámolási szabályairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint a számviteli
beszámolót, illetve a közhasznúsági jelentését elkészíteni.
A számviteli beszámoló elkészítési és benyújtási (közzétételi) határideje május 31.
Az Egyesületnél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). és az alapszabály 3.1.1.
pontja szerint a számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznú szervezetként a közhasznúsági jelentés
jóváhagyása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
Az alapszabály 3.1.1. pontja szerint az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés
elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év 150. napjáig a Közgyűlés döntése alapján történik
A Kormány által kihirdetett, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
szerinti járványügyi vészhelyzet okán – a 2020. évtől eltérően – az Szmt. szerinti beszámolókészítési és letétbehelyezési határidő nem került meghosszabbításra. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint –
igazolási kérelem és a kötelezettség egyidejű teljesítése mellett – csak haladékot lehet kérni az Szmt. szerinti
beszámolókészítési és -letétbehelyezési határideje kapcsán.
2. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. kormányrendeletet (Korm.r.), szerint a veszélyhelyzet
ideje alatt a jogi személyeknek a Ptk., illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a
Korm.r-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
A Korm.r. 3. § (1) bekezdése alapján az Egyesület közgyűlése nem tartható meg olyan módon, hogy az a
tag személyes részvételét igényelje. Ugyanakkor a Korm.r. 5. § (1) bekezdése szerint – ha a Korm. r. 3. § (3)
bekezdésében meghatározott eset nem áll fenn – a közgyűlés hatáskörbe tartozó és a Korm.r. 5. § (2)
bekezdése szerint kivételként nem nevesített halaszthatatlan ügyekben – ideértve az Szmt. szerinti
beszámoló elfogadását is – a jogi személy ügyvezetése határozhat. Az alapszabály X.3.1. pontja szerint az
elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Szmt. szerinti kötelezettség határidőben történő
teljesítése indokolttá tette az Elnökség Korm.r. szerinti döntését, illetve ezen időtartamban a tagok döntése a
Korm.r. szerinti szabályok mellett nem volt meghozható testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében sem.
Mivel az Egyesületnél egy tag sem rendelkezik a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel, illetve a Ptk.
szerinti többségi befolyással vagy minősített többséggel rendelkező tagja nincs, így az ügyvezetés döntése
kapcsán a Korm. r. 5. § (4) bekezdése [„... az ügyvezetés az (1) bekezdés szerinti döntést csak akkor hozhat,
ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli
véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem
tiltakoznak, ha a jogi személynek a Ptk. szerinti többségi befolyással vagy minősített többséggel rendelkező
tagja van, akkor e tag az előzetes írásbeli véleményében a határozati javaslattal szemben nem tiltakozik”]
nem alkalmazandó.
A Korm. r. 5. § (6) bekezdése szerint az Elnökség döntése a döntéshozó szerv határozatának minősül és a
Kor. r. eltérő rendelkezése hiányában végrehajtható, így ennek alapján a 2020. évi számviteli beszámoló – a
jogszabály által előírt határidőben, 2021. május 31-ig – letétbehelyezésre kerülhetett.
A Korm. r. 5. § (7) bekezdése szerint az Elnökség ezen döntését a soron következő – legfeljebb a
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napra összehívandó rendkívüli – közgyűlés napirendjére tűzi, annak
közgyűlési jóváhagyása végett. Ha az utólagos közgyűlési határozat a korábbi döntést megváltoztatja vagy
hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
A Korm. r. 5. § (8) bekezdése alapján az Elnökség – akár a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz
vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével – ezen döntéséről
tájékoztatást ad a tagok részére.
3. Az Elnökség a Korm.r. 5. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:
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„17/2021.05.21. Elnökségi határozat
Az Elnökség megismerte és – a működésére vonatkozó belső szabályok, valamint a veszélyhelyzet során a
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (Korm. r.) 6. § (1) bekezdése alapján és a 4. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében, a Felügyelő Bizottság véleményének ismeretében – a
Korm. r. 5. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, 3.437 eFt mérlegfőösszeggel, -7.520 eFt tárgyévi
eredménnyel, valamint 728 eFt 2020. december 31-i saját tőkével elfogadta a Takarékszövetkezeti Akadémia
Oktatási és Koordinációs Egyesület 2020. évi munkájáról, gazdálkodásáról és a költségvetése teljesítéséről
szóló beszámolót, valamint a Takarék Akadémia közhasznúsági jelentését.
A Korm. r. 5. § (6) bekezdése szerint az Elnökség ezen döntése a döntéshozó szerv határozatának minősül és a
Korm. r. eltérő rendelkezése hiányában végrehajtható, így ennek alapján a 2020. évi számviteli beszámoló – a
jogszabály által előírt határidőben, 2021. május 31-ig – letétbehelyezésre kerülhet.
A Korm. r. 5. § (7) bekezdése szerint az Elnökség ezen döntését a soron következő – legfeljebb a veszélyhelyzet
megszűnését követő 90. napra összehívandó rendkívüli – közgyűlés napirendjére tűzi, annak közgyűlési
jóváhagyása végett.
Az Elnökség – akár a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé
tevő elektronikus eszköz igénybevételével – ezen döntéséről tájékoztatást ad a tagok részére.”

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, illetve a veszélyhelyzet során a
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről
szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (Korm.r.) 3. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés nem tartható meg
a tagok személyes megjelenésével. Ennek okán a közgyűlés – a Korm.r. 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3)
bekezdése alapján, a Korm.r. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – ülés tartása nélküli döntéshozatal
keretében hozza meg a döntéseit az előzetesen meghirdetésre kerülő napirenden szereplő kérdésekben.
Közgyűlési határozati javaslat
„A Közgyűlés megismerte és – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet
3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés
nélküli döntéshozatal keretében, a Felügyelő Bizottság véleményének ismeretében – 3.437 eFt
mérlegfőösszeggel, -7.520 eFt tárgyévi eredménnyel, valamint 728 eFt 2020. december 31-i saját tőkével
jóváhagyta az Egyesület Elnökségének, a Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs
Egyesület 2020. évi munkájáról, gazdálkodásáról és költségvetése teljesítéséről szóló beszámolójának,
valamint közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló, a Korm. r. 5. § (1) bekezdése alapján meghozott
döntését.”
Budapest, 2021. május 21.
Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület
Elnöksége
Az előterjesztés melléklete:
-

2020. évi egyszerűsített éves beszámoló

-

2020. évi kiegészítő melléklet és közhasznúsági beszámoló

