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1. Előzmények és döntés meghozatalát előidéző információk, gazdasági adatok
1.1. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Szövtv.) 25. §-a szerint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet célja,
hogy a még aktív időskorúak számára foglalkoztatást, munkaerőpiaci reaktivizálást biztosítson, a tagok gazdasági és
szociális helyzetét előmozdítsa a működésére és a nyugdíjasok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok alapján.
A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 2017-ben – 15 alapító tag 15 eFt vagyoni hozzájárulásából álló
tőkével – alakult meg, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2017. november 14-én jegyezte be.
A Nyugdíjas Szövetkezet ténylegesen 2018. március 1-én kezdte el a gazdasági tevékenységét, 2019-ben pedig már
egész éven át működött.
1.2. A nyugdíjas foglalkoztatást érintő és a Nyugdíjas Szövetkezet működési és gazdasági környezetében
bekövetkezett jelentős változás tapasztalatai alapján, valamint a COVID-19 járványhelyzet nyomán bekövetkezett
gazdasági és társadalmi hatásokra tekintettel – a 5/2020.09.28. számú határozatában – a Közgyűlés felhatalmazta 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.
Az 5/2020.09.28. számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján az Igazgatóság felülvizsgálta a
Nyugdíjas Szövetkezet jövőbeni működéséi lehetőségeit és az abból eredően szükségessé váló jogi lehetőségeket, s
ezek alapján előzetes egyeztetéseket folytatott a jövőbeli működés biztosítása (pl. foglalkoztatói kör bővítése, más
közérdekű nyugdíjas szövetkezettel történő egyesülés) kapcsán, de ezek nem vezettek eredményre.
A nyugdíjasfoglalkoztatást érintő jogszabályváltozás (kedvezmények kiterjesztése a közvetlen foglalkoztatásra is) a
Nyugdíjas Szövetkezet működési és gazdasági környezetére negatív hatást gyakorolt, amely rontotta a Nyugdíjas
Szövetkezet üzleti lehetőségeit. A 2020 tavasza óta tartó COVID-19 járványhelyzet számos üzletág működését
megállította/korlátozta, melynek következtében a nyugdíjasok megbízása visszaesett és a vállalkozók/foglalkoztatók
egy része sem tudja újra indítani a korábbi volumenű működését.
A Nyugdíjas Szövetkezet költség struktúrája adott, s a bevétel növelése is bizonytalan. A működési és gazdasági
környezetben bekövetkezett változások nyomán a Nyugdíjas Szövetkezet a tagok személyes közreműködésének
kiközvetítését nem tudja bővíteni, s a foglalkoztatókat sem tudja megtartani. A Nyugdíjas Szövetkezet pénzügyi
tartalékai kiapadnak.
A Takarékos KNySz gazdasági és pénzügyi helyzetét és annak változását – kiemelt mérlegsorokon keresztül –
bemutató számadatok:
2017.

2018.

2019.

2020.

2021.04.30.

Mérlegfőösszeg (eFt)

0

14 492

10 612

4 440

3 427

Pénzeszközök (eFt)

0

2 396

4 768

1 789

1 133

Saját tőke (eFt)

0

197

3 090

1 385

860

-15

131

2 887

-1 687

-483

Jegyzett tőke (eFt)

15

81

87

69

27

Taglétszám (időszak végén, fő)

15

81

87

69

27

Dolgozó tagok (időszak végén, fő)

0

57

39

12

9

Ért.nt.árbevétel (eFt)

0

84 726

88 651

56 444

9 069

E.sz.j.kifizetés (eFt)

0

80 319

85 428

54 888

8 716

0,00%

94,80%

96,36%

97,24%

96,11%

AEE (eFt)

Kifiz.arány

A mérlegadatok eszköz és forrás oldala tartalmazza az OTSZ által nyújtott 500 eFt visszatérítendő támogatás összegét.
Fentiek információk és számadatok alapján látható, hogy a Nyugdíjas Szövetkezet gazdasági tevékenysége kiüresedik
és a jövedelmező működést biztosító bővítési lehetőségek nem láthatók, így a vállalkozás folytatásának jogszabályi
elve sérülhet, ezért a Nyugdíjas Szövetkezet további működtetése nem fenntartható, így reális gazdasági alternatíva a
Szövetkezet jogutód nélküli megszüntetése, egyszerűsített végelszámolás keretében.

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 6. fe. 2.
Telefon: (+36-1) 3010339 Fax: (+36-1) 3010340 E-mail: info@takarekmunka.hu

3

2. A jogutód nélküli megszűnésről szóló döntéshez kapcsolódó jogi információk, az egyszerűsített végelszámolás
folyamata
2.1. A végelszámolás folyamatáról a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény (Ctv.) szerint a cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre
vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye. Végelszámolásra a cég
legfőbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor. [Ctv. 94. § (1) és (3) bek.]
A gazdálkodó szervezet végelszámolása (jogutód nélküli megszűnés egyik eseteként) akkor történhet egyszerűsített
módon, ha
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmtv.) 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és
- végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül a végelszámolást befejezi.
[Ctv. 114. § (1) bek.]

A cég legfőbb szerve – az erre irányadó jogszabályok szerint – határoz a cég jogutód nélküli megszűnéséről és a
határozatában megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját. [Ctv. 98. § (1) bek.]
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:335. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés hatáskörébe
tartozik a jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntés meghozatala. [Alapszabály 2.1. e) alpont]
A jogutód nélküli megszűnés elhatározásához az összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges. [Alapszabály
2.1.18. pont]

Egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat
a cég vezető tisztségviselői látják el. [Ctv. 114. § (2) bek.]
Az egyszerűsített végelszámolásra – a Ctv. 114-115/A. §-aiban foglalt eltérésekkel – a Ctv. végelszámolásra
vonatkozó 99-113. §-ai rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. [Ctv. 114. § (5) bek.]
Egyszerűsített végleszámolás esetén
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdésének f) pontja alapján illetékmentes a megszűnt
cég törlése iránti kérelem, ideértve az egyszerűsített végelszámolásban - a végelszámoló személyének
bejelentésével együtt - előterjesztett törlés iránti kérelmet;
- a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM
rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a cég kérelemre történő törlésének közzététele ingyenes.
Az egyszerűsített végelszámolás helyett a cég köteles a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok szerint eljárni,
ha
- a cég a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, ideértve azt is, ha a hitelező a vitatott igénye miatt a
cég ellen peres eljárást indít;
- végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban; vagy
- az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő egyébként eltelt.
Amennyiben az általános szabályokra való áttérésre nem kerül sor, a cégbíróság automatikus végzéssel – az
egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját követő 211-dik napon – a végelszámolás befejezését bejegyzi a
cégjegyzékbe, ennek következtében a cég adójogi és minden más szempontból ismételten működő gazdálkodó
szervezetnek minősül.
[Ctv. 115/A. §]

A legfőbb szerv a végelszámolás folyamata alatt - a cég törlésére irányuló kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig
- elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének továbbfolytatását. [Ctv. 113. §]
2.2. Az egyszerűsített végelszámolás megindítását 15 napon belül kell a NAV-nak bejelenteni. A bejelentést a NAV
továbbítja automatikusan a cégbíróságnak.
A NAV mellett a végelszámolásról értesíteni kell a helyi önkormányzatot és számlavezető bankot is.
A végelszámolás megindításáról szóló közlemény közzétételéről a cégbíróság gondoskodik.
A közlemény Cégközlönyben való megjelenésétől számítva 40 nap áll rendelkezésére a hitelezőknek, hogy
követeléseiket bejelentsék.
A végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül, a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal tevékenységet
lezáró bevallást és számviteli beszámolót kell készíteni, azt közzé kell tenni és letétbe helyezni.
A vezető tisztségviselő által elkészített tevékenységet lezáró beszámoló és az azt alátámasztó leltár adatai alapján
végelszámolási nyitó mérleget és az azt alátámasztó nyitó leltárt kell készíteni.
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A végelszámolás befejezésekor – legkorábban a Cégközlönyben való megjelentést követő 40. nap után, de 150 napon
belül - a legfőbb szerv az előterjesztett iratok, a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz (a közgyűlés dönthet a
jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról, a cég tartozásának más által történő átvállalásáról,
szükség esetén rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag
őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is).
Ehhez többek között a következő iratokat kell elkészíteni és az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló
150 nap alatt be is kell nyújtani:
- végelszámolást lezáró beszámoló,
- záró adóbevallásokat és a T201T nyomtatvány,
- legfőbb szerv határozata a vagyonfelosztásról és a végelszámolás befejezéséről.
Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a NAV-nak be kell jelenti, amelyről az adóhatóság elektronikus úton
értesíti a cégbíróságot.
A végelszámolás záró napját követő 30 napon belül, a végelszámolás záró napjával tevékenységet lezáró társasági
adóbevallást, illetve végelszámolást lezáró beszámolót kell készíteni, melyet letétbe kell helyezni és közzé kell tenni a
Céginformációs Szolgálaton keresztül.
A vagyonfelosztásról és a végelszámolás befejezéséről szóló - kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta
alapján készülő - határozatokat az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton (a Cégkapun
keresztül) megküldeni a cégbíróság számára.
A NAV a gazdálkodó szervezet bejelentésétől számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha
a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs.
A NAV értesítés és a végelszámolásra kerülő gazdálkodó szervezet általi iratbenyújtás alapján a cégbíróság – az
egyszerűsített végelszámolás szabályszerű befejezése esetén – törli a végelszámolásra került gazdálkodó szervezetet a
cégjegyzékből.
A cégtörlésről rendelkező végzés meghozatalát követően kerülhet sor a vagyon tényleges kiadására, amely
megtörténtével teljes egészében lezárul a cég megszüntetésére kezdeményezett eljárás.
A végelszámolás akkor tekinthető befejezettnek, ha a vagyoni eszközök kiadása, a kötelezettségek rendezése
megtörtént, ha a könyvviteli nyilvántartások értékadatokat nem tartalmaznak.
A vagyon kiadásával gyakorlatilag teljes egészében lezárul a cég megszüntetésére kezdeményezett eljárás.
3. A jogutód nélküli megszűnésről szóló döntéshez
A Takarékos KnySz esetén a 2.1. alpontban hivatkozott jogszabályi feltételek fennállnak/teljesíthetők, így előzetesen
lehetőség van az egyszerűsített végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetésére.
Az Igazgatóság – a Felügyelőbizottság egyetértése mellett, az 1. pontban ismertetett információk és gazdasági adatok
alapján, figyelemmel a korábbi 5/2020.09.28. számú közgyűlési határozatra – javasolja a Közgyűlésnek, hogy
1. határozzon a Takarékos KNySz Ctv. 114. §-a szerinti egyszerűsített végelszámolással történő jogutód nélküli
megszüntetéséről;
2. az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját 2021. június hó 01. napjában határozza meg;
3. a tevékenységet lezáró számviteli beszámoló és az azt alátámasztó leltár, valamint tevékenységzáró
adóbevallások fordulónapját a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal (2021. május 31.) rögzítse;
4. a végelszámolási nyitó mérleg és -leltár fordulónapjaként az egyszerűsített végelszámolás kezdőnapját
rögzítse; illetve
5. állapítsa meg, hogy a Ctv. 114. § (2) bekezdése alapján a végelszámolót terhelő feladatokat a Takarékos
KNySz Igazgatóságának tagjai látják el és elvégezik mindazon feladatokat, amelyeket számukra a Ctv., a
számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok előírnak.

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.
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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 a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet egyszerűsített végelszámolás keretében
történő jogutód nélküli megszüntetésére vonatkozó előterjesztést és azzal kapcsolatban – 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, a szavazásra jogosult összes tag legalább kétharmadának szavazata melletti
döntéshozatal keretében – az alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés elhatározta a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (székhely: cégjegyzékszám: Cg. 0102-054471; adószám: 26164294-2-42) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 114. §-a szerinti egyszerűsített végelszámolással történő jogutód nélküli
megszüntetését.
2. Az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontja: 2021. június hó 01. napja.
3. A tevékenységet lezáró számviteli beszámoló és az azt alátámasztó leltár, valamint tevékenységzáró
adóbevallások fordulónapja (végelszámolás kezdő napját megelőző nap): 2021. május 31.
4. A végelszámolási nyitó mérleg és -leltár fordulónapja: egyszerűsített végelszámolás kezdőnapja
5. A Ctv. 114. § (2) bekezdése alapján a végelszámolót terhelő feladatokat a jogutód nélkül megszűnő cég
vezető tisztségviselői, így a Takarékos KNySz esetén az Igazgatóság tagjai látják el és végezik el mindazon
feladatokat, amelyeket számukra a Ctv., a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok előírnak.

Budapest, 2021. május 06.
Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Igazgatósága
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