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1. Előzmények
1.1. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (a továbbiakban: Nyugdíjas Szövetkezet vagy Takarékos KNySz)
alapító tagként vett részt a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetségének (a
továbbiakban: KÖZÉSZ) 2017. december 06-i megalakításában.
Alapszabálya szerinti a KÖZÉSZ célja „a magyarországi közérdekű nyugdíjas szövetkezet érdekképviselete, hatékony
működésének elősegítése és koordinálása, a társadalmi párbeszédben való aktív részvétel, a közérdekű nyugdíjas
szövetkezetek társadalomra gyakorolt pozitív hatásainak a megismertetése a lehető legszélesebb réteggel, ezzel
elősegítve a nyugdíjasok számára a munkafeltételek megteremtését s a munkanélküliség csökkentését, a dolgozni
vágyó nyugdíjasok reintegrálását a munka világába”. [KÖZÉSZ alapszabály II/1. pont]
A KÖZÉSZ tagság az alapításkor keletkezett, vagy a belépési kérelem közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
[KÖZÉSZ alapszabály VII/1-5. pont]

Az alapszabály szerint a KÖZÉSZ tagja csak – az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő – közérdekű
nyugdíjas szövetkezet lehet. [KÖZÉSZ alapszabály VI/1-3. pont]
A KÖZÉSZ tagja az egyesület alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben 10.000 HUF vagyoni
hozzájárulást köteles teljesíteni az alapszabályban meghatározottak szerint. [[KÖZÉSZ alapszabály IV/1-2. pont]
A KÖZÉSZ tagjai tagdíjfizetésre kötelesek azzal, hogy az alapítást követően belépő tag a tagdíjnak a tagsági
jogviszonya keletkezésének időpontjától számított időarányos részét köteles megfizetni. A tagdíj összegének,
esedékességének, tagdíjfizetés módjának meghatározása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. [[KÖZÉSZ alapszabály V/1.
pont, 2.1. és 2.3. alpont]

A tagsági jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott
eseteken túl megszűnik a vagyoni hozzájárulás teljesítésének vagy a tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén.
[[KÖZÉSZ alapszabály VIII/1. pont]

Az egyesületi tag a tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. [Ptk. 3:68. § (2) bek.]
Mivel erről a Ptk. nem rendelkezik, illetve az alapszabály erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz, így a –
joggyakorlat szerint (ls. „Polgári jog I-IV. - új Ptk. - Kommentár a gyakorlat számára”, HVG-ORAC Lap- és
Könyvkiadó Kft.) – a kilépési nyilatkozat az ügyvezető szervhez való megérkezése napján válik hatályossá.
1.2. A Takarékos KNySz alapszabálya szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik többek között a közérdekű nyugdíjas
szövetkezet részvételének jóváhagyása országos szervezetekben, szövetségekben, illetve döntés mindazon további
kérdésekben, melyek eldöntését jogszabály vagy a jelen alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utalja. [Takarékos KNySz
alapszabály 2.1.1. j) és k) francia bekezdése]

A Nyugdíjas Szövetkezet alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ), valamint az
Igazgatóság Ügyrendje (a továbbiakban: IG Ügyrend) szerint az igazgatóság hatáskörébe tartozik a döntés mind
azokban az ügyekben, amelyeket törvény vagy az alapszabály nem utal a közgyűlés vagy a felügyelőbizottság
hatáskörébe, illetve hatáskörében eljárva – mások mellett – gondoskodik a közgyűlés határozatainak előkészítéséről és
végrehajtásáról; dönt a Nyugdíjas Szövetkezet gazdálkodásával, üzleti tervével kapcsolatos stratégiai kérdésekben,
figyelemmel kíséri a Nyugdíjas Szövetkezet gazdálkodását és működését; gondoskodik a közérdekű nyugdíjas
szövetkezet vagyonának védelméről és gyarapításáról; valamint dönt minden olyan kérdésben, amit a jogszabályok, az
alapszabály és más belső szabályzatok nem utalnak a közgyűlés vagy más testületi szerv vagy személy hatáskörébe.
[Takarékos KNySz alapszabály 2.3.5., SZMSZ 3.2. és az IG Ügyrend 1.2.2. c), i), k) és l) francia bekezdése]

1.3. A Takarékos KNySz közgyűlése – az 5/2020.09.28. számú határozatával – „a nyugdíjas foglalkoztatást érintő és a
Nyugdíjas Szövetkezet működési és gazdasági környezetében jelentős változás és annak tapasztalatai alapján,
valamint a COVID-19 járványhelyzet nyomán bekövetkezett gazdasági és társadalmi hatásokra tekintettel felhatalmazza az Igazgatóságot a Nyugdíjas Szövetkezet jövőbeni működéséi lehetőségeinek felülvizsgálatára és az
abból eredően szükségessé váló jogi lehetőségek áttekintésére, s ezek alapján az előzetes egyeztetések elvégzésére
legkésőbb a 2021. évi tavaszi közgyűlésig és a szükségessé váló javaslatok közgyűlés elő történő terjesztésére.”
2. A Takarékos KNySz-nek a KÖZÉSZ-ben fennálló tagsági jogviszonya kilépés útján történő megszüntetésére
vonatkozó javaslat
A Nyugdíjas Szövetkezet igazgatósága – az alapszabály 2.3.5., SZMSZ 3.2. és az IG Ügyrend 1.2.2. c), i), k) és l)
francia bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, különös figyelemmel a Takarékos KNySz közgyűlésének
5/2020.09.28. számú határozatára – fokozottan figyelemmel kísérte/kíséri a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek
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működési és gazdasági környezetét, a foglalkoztatási és gazdasági lehetőségekre hatást gyakorló körülményeket,
illetve mind ezek hatását a Nyugdíjas Szövetkezet eredményességére és gazdálkodására.
Sajnálattal volt megállapítható, hogy a 5/2020.09.28. számú közgyűlési határozata meghozatala óta eltelt időszakban –
a közgyűlésen ismertetettekhez képest – pozitív irányú változások nem történtek a gazdasági és működési
környezetben, foglalkoztatási lehetőségekben, sőt – a nyugdíjas foglalkoztatás kapcsán az alakulás óta bekövetkezett
jogszabályi változások és a COVID-19 járványhelyzet következtében – tovább csökkent a Nyugdíjas Szövetkezet
keretében dolgozó nyugdíjas tagok száma, s ezáltal az árbevétel összege.
Mindez sajnos – a vállalkozás folytonossága biztosítottságát és az ahhoz szükséges anyagi forrás meglétét figyelembe
véve, mivel az előzetes egyeztetések nyomán más közérdekű nyugdíjas szövetkezettel történő egyesülési lehetőség
nem merült fel – előrevetítette, hogy a Takarékos KNySz jogutód nélküli megszüntetésére (végelszámolás) vonatkozó
javaslatot terjeszt majd az igazgatóság a 2021. évi tavaszi közgyűlés elé, egyetértésben a felügyelőbizottsággal.
A fentiek okán – figyelemmel a Nyugdíjas Szövetkezet lecsökkent, várhatóan tovább csökkenő működésére és
árbevételére, a végelszámolás lefolytatásához és annak lezárásáig szükséges forrás megőrzése érdekében – a KÖZÉSZ
tagság kilépés útján történő megszüntetése is szükségessé vált, elkerülve, minimalizáva a tagsági jogviszonyból eredő
kötelezettséget (pl. tagdíj), a KÖZÉSZ alapszabályának 1.1. pontban hivatkozott rendelkezéseinek szem előtt
tartásával.
3. A Takarékos KNySz-nek a KÖZÉSZ-ben fennálló tagsági jogviszonya kilépés útján történő megszüntetésére
vonatkozó döntés meghozatala
3.1. A Takarékos KNySz alapszabálya az országos szervezetekben, szövetségekben fennálló tagsági jogviszony
megszüntetést ugyan külön nem érinti, de a jogértelmezés és a joggyakorlat alapján – az alapszabály 2.1.1. j)
bekezdésére (ls. 1.2. pont) – ez is a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
3.2. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések
újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (1) bekezdése alapján a
Takarékos KNySz közgyűlése nem volt megtartható olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje.
Ugyanakkor – figyelemmel a Nyugdíjas Szövetkezet taglétszámára és tagi összetételére, a döntés sürgősségére és
időbeliségére – a közgyűlés a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével, vagy ülés
tartása nélküli határozathozatal keretében előre láthatóan nem volt biztosítható.
A Korm. r. 5. § (1) bekezdése szerint - ha a Korm. r. 3. § (3) bekezdésében meghatározott eset nem áll fenn – a
közgyűlés hatáskörbe tartozó, azonban a Nyugdíjas Szövetkezet törvényes működésének fenntartásához, a
veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében
felmerülő halaszthatatlan ügyekben a jogi személy ügyvezetése határoz.
Mivel a Takarékos KNySz esetében egy szövetkezeti tag sem rendelkezik a szavazatok 25%-át meghaladó
részesedéssel, illetve a Nyugdíjas Szövetkezetnek 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 volt alkalmazható.
A Korm. r. 5.’§ (6) bekezdése szerint – az ügyvezetés (1) bekezdés szerinti döntése a döntéshozó szerv határozatának
minősül és a Kor. r. eltérő rendelkezése hiányában végrehajtható. A Nyugdíjas Szövetkezet ügyvezetése az (1)
bekezdés szerinti döntéséért a Ptk. 3:24. §-a szerint felel a jogi személlyel szemben.
A Korm. r. 5. § (7) bekezdése szerint az ügyvezetés (1) bekezdés szerint meghozott döntését a veszélyhelyzet
megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli közgyűlés napirendjére kell tűzni. 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 a Nyugdíjas Szövetkezet ügyvezetése köteles – ideértve a rendelkezésére álló
elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével történő
tájékoztatást is – megtenni mindent annak érdekében, hogy az (1) bekezdés szerinti döntésekről a tagok tájékoztatást
kapjanak.
3.3. A Takarékos KNySz ügyvezetését az igazgatóság látja el. [Takarékos KNySz alapszabály 2.3.1., SZMSZ 3.1. és IG Ügyrend
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 6. fe. 2.
Telefon: (+36-1) 3010339 Fax: (+36-1) 3010340 E-mail: info@takarekmunka.hu

4

1.2.1. pont]

Az igazgatóság a Korm. r. 5. §-a szerinti felhatalmazás keretében – az 1/2021.(01.14.) számú igazgatósági
határozatával – döntött a Takarékos KNySz tagsági jogviszonyának a Ptk. 3:68. § (1) bekezdés a) alpontja és (2)
bekezdése szerinti kilépés útján történő megszüntetéséről a KÖZÉSZ-ben, a KÖZÉSZ alapszabályának VIII/1.
pontjának szem előtt tartásával, a kilépésről szóló írásbeli nyilatkozatnak a KÖZÉSZ ügyvezető szervhez való
megérkezése napjával.
A Korm. r. 5. § (8) bekezdése alapján a döntésről tájékoztatás került közzétételre a Takarékos KNySz honlapján a
szövetkezeti tagok részére.
Az igazgatósági határozat alapján – mivel a Korm. r. 5.’§ (6) bekezdése szerint az a döntéshozó szerv határozatának
minősül és végrehajtható – a Takarékos KnySz írásban bejelentette kilépést a KÖZÉSZ-ből.
3.4. A Korm. r. 5. § (7) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az igazgatóság a Takarékos KNySz közgyűlése elé
terjeszti a Korm. r. 5. § (1) bekezdés szerint meghozott, a Nyugdíjas Szövetkezet KÖZÉSZ tagságának
megszüntetéséről szóló döntését, annak közgyűlési jóváhagyása végett.

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 c) 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 c)
pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében –
jóváhagyta a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetnek a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos
Érdekképviseleti Szövetségében fennállt tagsági jogviszonya megszüntetéséről szóló, a Korm. r. 5. § (1) bekezdése
alapján meghozott döntését.
Budapest, 2021. május 06.
Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Igazgatósága
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