
MAGYAR JU JITSU SZÖVETSÉG 
1073 Budapest, Erzsébet Krt. 28. 

 

 

 

Tisztelt Elnökség! 

Tisztelt Tagok! 

 

Mint mindannyian tudjuk, a Magyar Ju Jitsu Szövetség tisztségviselőinek megbízatása választás alapján 

2020. december 03-án lejár. A pandémia miatti korlátozott lehetőségek miatt egyelőre lehetetlen a 

közgyűlés összehívása a jelentős létszám, illetve a fertőzésveszély miatt.  

 

Mindezek alapján a Magyar Ju Jitsu Szövetség az alábbi közleményt bocsátja ki a 

tagság tájékoztatása érdekében. 

 

A Magyar Országgyűlés:2020. LVIII. törvénye alapján  

A személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli 

bevezetéséről 

A veszélyhelyzet ideje alatt a jogi személyeknek és a nem jogi személy szervezeteknek a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvényt, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseket az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazniuk. 

Ezen felül a jogi személyeknek és a nem jogi személy szervezeteknek a veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020.  évi 

LVIII.  törvény 51.  alcímében foglalt (2020. december 31-éig alkalmazandó) rendelkezések helyett 

ugyancsak az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazniuk. Az eltérő 

rendelkezések alapvetően a döntéshozatalt és az adott szervezetek szervei működésének a szabályait 

érintik. 

A rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti, annak rendelkezéseit azonban a folyamatban lévő 

eljárásokban is alkalmazni rendelték.  

Joganyag: 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő 

szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 

6. § (1) A jogi személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete, felügyelőbizottsága, audit 

bizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi 

szerve (a továbbiakban együtt: testület) üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más 

személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli 

egyeztetést folytathat, és a jogi személy irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. 

Ha az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz 

útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend vagy az eltér az e 

rendeletben foglaltaktól, az ülésezés és a döntéshozatal szabályait a testület elnöke, akadályoztatása 

esetén helyettese, ennek hiányában az elnök által kijelölt, mindezek hiányában az ügyvezetés által 

felkért tag határozza meg és közli az érintettekkel. Az ülésezésre és a döntéshozatal szabályaira a 

veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 

rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet vagy a Vmtv. rendelkezéseinek 

alkalmazásával meghatározott korábbi eljárásrend e rendelet hatálya alatt is alkalmazható. Az írásbeli 

egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000058.TV&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000058.TV&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000502.KOR&dbnum=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000502.KOR&dbnum=1
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(4) Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó 

könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg - kivéve a Ptk. 3:25. § (1) 

bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság 

vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét -, a megbízatás alapítói határozat vagy 

döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, 

és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az 

időpontig köteles feladatát ellátni. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának lejárta esetén a 

szükséges intézkedések meghozatalára az 5. § alkalmazása esetén a jogi személy ügyvezetése is 

jogosult. 

 

Mindezen tények, törvények és rendeletek alapján a Magyar Ju Jitsu Szövetség Elnöksége és 

ügyvivő testületeinek megbízatása a vészhelyzet megszűnését követő 90 napig fennmarad. Az 

Elnökség a törvényi előírásoknak megfelelően csak a szükségszerű döntéseket fogja meghozni. 

Minden határozata, mely a Magyar Ju Jitsu Szövetség tagságának döntését igényli (beszámolók 

elfogadása, letétbe helyezése) a tagság utólagos, a tisztségválasztó közgyűléssel egyidejűleg 

megtartott közgyűlésén a tagság jóváhagyása érdekében a közgyűlés elé lesz terjesztve. 

A tisztségválasztó közgyűlés összehívása a veszélyhelyzeti szabályozás törvényi előírásainak 

megfelelően, a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül fog az Elnökség kiírása alapján 

megtörténni. 

 

Budapest, 2020. november 24. 

 

 

 

Kelemen István 

A Magyar Ju Jitsu Szövetség elnöke 


