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SZABÁLYZAT
a jogutód takarékszövetkezetben tagként részt venni nem
kívánó személyekkel való elszámolás módjáról
1.

A jelen szabályzat megalkotásának célja
A jelen elszámolási szabályzat megalkotásának célja a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet és a
Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet Szigetvári Takarékszövetkezetbe történő beolvadás útján
történő egyesülése során, a jogutód takarékszövetkezetben tagként részt venni nem kívánó
személyekkel történő elszámolás módjának a meghatározása, az egyes jogi személyek átalakulásáról,
egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átv.) rendelkezései
szerint.

2.

Előzmények

2.1

A Szigetvári Takarékszövetkezet, a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság
Takarékszövetkezet elhatározta egyesülését akként, hogy valamennyi említett takarékszövetkezet
beolvad a Szigetvári Takarékszövetkezetbe.

2.2

Az egyesülés tervezett időpontja 2017. november 30. napja. Az egyesüléshez kapcsolódó
vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek fordulónapja 2017. március 31. napja.

2.3

A jogszabályi rendelkezések alapján a takarékszövetkezetek – a vonatkozó egyesülési terv
megküldésével egyidejűleg – felhívták a tagjaikat a jogutód takarékszövetkezetben történő tagsági
jogviszonyukkal kapcsolatos nyilatkozattételre. A tagok a nyilatkozataikat a felhívás (egyesülési
terv) kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül, de legkésőbb 2017. augusztus 15. napjáig
beérkezőleg kötelesek megtenni.

2.4

A jelen szabályzatban a 2.3 pont szerinti nyilatkozattétel alapján a jogutód takarékszövetkezetben
tagként részt venni nem kívánó tagokkal történő elszámolás módjára vonatkozóan az egyesülésben
részt vevő takarékszövetkezetek az alábbi egységes szabályokat dolgozták ki.

3.

Az elszámolás módja tekintetében alkalmazandó jogszabályi rendelkezések

3.1.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:42. § (1) bekezdése
szerint a tagsággal rendelkező jogi személy tagjai az átalakulási terv közlésétől számított 30
(harminc) napon belül nyilatkozhatnak arról, hogy nem kívánnak az átalakulással létrejövő jogi
személy tagjaivá válni.

3.2

A Ptk. 3:42. § (2) bekezdése szerint a fenti jognyilatkozatot tett tagok tagsági jogviszonya az
átalakulás időpontjában megszűnik.

3.3

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 17/Q. § (1) bekezdése alapján a
szövetkezet formában működő szövetkezeti hitelintézet tagjának tulajdonában álló részjegy(ek)
tekintetében a szövetkezeti hitelintézet kizárólag abban az esetben számolhat el a taggal, ha a tag
tagsági jogviszonya a 17/R. § alapján megszűnik.

3.4

Az Szhitv. 17/R. § (1) bekezdése szerint a szövetkezeti formában működő hitelintézet tagja, illetőleg
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annak örököse (jogutódja) tagsági jogviszonya megszűnésekor a szövetkezeti formában működő
szövetkezeti hitelintézet saját tőkéjéből legfeljebb a részjegye összegére tarthat igényt.
3.5

Az Átv. 11. § (1) bekezdése szerint a jogutód jogi személy jogelődöt feltüntető bejegyzésével
egyidejűleg a jogelőd jogi személyt a bíróság törli a nyilvántartásból a jogutód feltüntetése mellett.
Az Átv. 16. § rendelkezése szerint beolvadás esetén az átvevő jogi személyt a beolvadás
bejegyzésekor a bíróság nem törli a nyilvántartásból.

3.6

Az Átv. 6. § (5) bekezdése alapján a jogutód jogi személyben tagként részt venni nem kívánó
személyeket megillető vagyonhányadot a jogutód jogi személy nyilvántartásba vételét követő 60
(hatvan) napon belül kell kiadni, kivéve, ha az érintettekkel kötött megállapodás eltérő időpontot
jelöl meg.

3.7

Az Szhitv. 17/Q. § (5) bekezdése szerint ha a részjegy tőkét veszteségrendezésre kell felhasználni, a
közgyűlés (küldöttgyűlés) a részjegyek összegét arányosan csökkenti.

4.

Az elszámolás módja

4.1

Azon szövetkezeti tagok tagsági jogviszonya, akik az egyesülésre vonatkozó átalakulási terv közlését
követően határidőben akként nyilatkoztak, hogy nem kívánnak a jogutód takarékszövetkezet tagjává
válni, a tagsági jogviszonya az egyesülés cégbírósági bejegyzésének időpontjában megszűnik.

4.2

A tagsági jogviszonya megszűnésére tekintettel a taggal el kell számolni.

4.3

A tag részére az elszámolás keretében a részjegyének az összegét kell kiadni.

4.4

Az elszámolást az egyesülés cégbírósági bejegyzésének az időpontja szerint kell megtenni.

4.5

A tag részére a részjegyének az összegét az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő 60 (hatvan)
napon belül kell kiadni, az Szhitv. 17/Q. § és 17/R. § rendelkezései figyelembe vételével, azzal, hogy
a kifizetéshez a Takarékbank Zrt. igazgatóságának előzetes hozzájárulása is szükséges.

4.6

A tag részére a részjegyének az összegét készpénzben vagy banki átutalás útján kell kiadni.

5.

A jelen szabályzat hatálya, a kifizetés feltétele

5.1

A jelen szabályzat tárgyi és időbeli hatálya kizárólag az 1. pont szerinti egyesülésre terjed ki.

5.2

Az Szhitv. 17/Q. (3) bekezdése szerint a tagnak tagsági jogviszonyához kötődő bármilyen jogcímen
történő kifizetésről vagy visszafizetésről a szövetkezeti hitelintézet közgyűlése (küldöttgyűlése) dönt
és ahhoz a Takarékbank Zrt. igazgatóságának előzetes hozzájárulása is szükséges.

6.

A jelen szabályzat közzététele

6.1

A jelen szabályzat tervezetét az egyesülésben érintett takarékszövetkezetek az egyesülési terv
keretében közvetlenül megküldik a tagok részére azzal, hogy a szabályzat végleges szövegére
vonatkozó hirdetmény az Alapszabály szerint közzétételre kerül.

