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EMLÉKEZTETŐ 

A Vasas Szakszervezeti Szövetség  

(székhely: 1086 Budapest, Magdolna u. 5-7., nyilvántartási szám: 01-02-0000754)  

Elnökségének 

2021. május 27. napján tartott üléséről 

 

Az Elnökség ülésének időpontja: 2021. május 27.  

Jelen vannak:  

 

    - Az Elnökség tagjai: Spieglné dr. Balogh Lívia elnök, 

              Bábel Balázs alelnök, 

        László Zoltán Péter alelnök, 

- Meghívottak: Csapó József FB elnök,  

                         Hatosné Jáborcsik Éva könyvvizsgáló,  

                         dr. Rozgonyi Zsolt ügyvéd. 

 

Spieglné dr. Balogh Lívia elnök megállapítja, hogy az Elnökség 3 tagjából jelen van 3 fő, tehát 

az ülés határozatképes.  

 

Spieglné dr. Balogh Lívia elnök tájékoztatja az Elnökség tagjait, hogy az 502/2020. (XI.16.) 

Kormányrendelet értelmében a számviteli beszámolót és a jövő évi költségvetést a 

veszélyhelyzet ideje alatt a Kongresszus helyett az ügyvezetés – esetünkben az Elnökség – is 

elfogadhatja. Amennyiben az Elnökség ilyen döntést hoz, azt a veszélyhelyzet megszűnését 

követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli Kongresszus napirendjére kell tűzni. 

 

Mindezek alapján Spieglné dr. Balogh Lívia elnök az alábbi napirendi pontok elfogadását 

javasolja: 

       

1./ A Vasas Szakszervezeti Szövetség 2020. évi számviteli beszámolójának (ezen belül a Vasas 

vagyoni helyzetéről jelentésnek) elfogadása. 

2./ A Vasas Szakszervezeti Szövetség 2021. évi költségvetésének elfogadása. 

 

Az Elnökség tagjai a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták. 

 

1. sz. naprendi pont: A Vasas Szakszervezeti Szövetség 2020. évi számviteli beszámolójának 

(ezen belül a Vasas vagyoni helyzetéről jelentés) elfogadása. 

 

Spieglné dr. Balogh Lívia elnök ismerteti, hogy az írásbeli előterjesztést a mai napon a 

Választmány is megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.  

 

Csapó József FB elnök ismerteti a Felügyelőbizottság írásbeli jelentését: az FB 1/2021. (05. 

21.) sz. határozatában a Vasas Szakszervezeti Szövetség 2020. évi költségvetési beszámolóját 

elfogadásra javasolja az abban szereplő adatokkal: bevétel összesen: 647 296 eFt, ráfordítás 

összesen: 597 011 eFt, eredmény: 50 285 eFt. 

Hatosné Jáborcsik Éva könyvvizsgáló ismerteti 2021. május 27-i független könyvvizsgálói 

jelentését, mely szerint: Elvégezték a Vasas Szakszervezeti Szövetség 2020. évi egyszerűsített 

éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 
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31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 

1 444 132 eFt, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 50 285 eFt nyereség és az ugyanezen 

időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika 

jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Véleményük 

szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Szövetség 

2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal 

végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban. 

 

Fentiek után az Elnökség – egyhangúlag - meghozta az alábbi 

 

6/2021. (05. 27.). sz. határozatot: 

 

Az Elnökség a Vasas Szakszervezeti Szövetség 2020. évi számviteli beszámolóját az írásbeli 

előterjesztésnek megfelelően (mérlegfőösszeg: 1 444 132 eFt, a 2020. évi mérleg szerinti 

eredmény: 50 285 eFt, a saját tőke összege: 1 190 426 eFt) elfogadta. 

 

2. sz. naprendi pont: A Vasas Szakszervezeti Szövetség 2021. évi költségvetésének elfogadása. 

 

Spieglné dr. Balogh Lívia elnök ismerteti, hogy az írásbeli előterjesztést a mai napon a 

Választmány is megtárgyalta. Ezen a választmányi ülésen Bábel Balázs alelnök munkabérének 

módosításáról és az eredetileg tervezettnél magasabb mértékű béremelésről is döntés született, 

ami szükségessé tette az írásbeli előterjesztés módosítását. A Választmány ezekkel a 

módosításokkal javasolta elfogadásra a 2021. évi költségvetési javaslatot.  

 

Csapó József FB elnök ismerteti a Felügyelőbizottság írásbeli jelentését: az FB a 2/2021. 

(05.21.) sz. határozatában a Vasas Szakszervezeti Szövetség 2021. évi költségvetési tervezetét 

elfogadásra javasolta. A mai választmányi ülésen történtekre tekintettel az FB is a Választmány 

által javasolt módosításokat javasolja elfogadásra a 2021. évi költségvetést (bevétel: 607 877 

eFt, kiadás: 635 631 eFt, eredmény: - 27 754 eFt). 

 

Fentiek után az Elnökség – egyhangúlag – meghozta az alábbi 

 

7/2021. (05. 27.) sz. határozatot: 

 

Az Elnökség a Vasas Szakszervezeti Szövetség 2021. évi költségvetését elfogadta (bevétel: 607 

877 eFt, kiadás: 635 631 eFt, eredmény: - 27 754 eFt) elfogadta. 

 

Csapó József FB elnök bejelenti, hogy a Pénzügyi Csoporttal történő időpont egyeztetés mellett 

a járványhelyzet miatt elmaradt – tervezett – ellenőrzéseket meg fogják tartani. 

 

K.m.f. 

 

……………………………………                                       …………………………………… 

       Spieglné dr. Balogh Lívia                                                           László Zoltán Péter 

                       elnök                                                                                     alelnök 

 

…………………………………… 

Bábel Balázs  

alelnök 


