EGYESÜLT SZÖVETKEZET

NYILATKOZAT
szövetkezetbe való belépésről

Tagfelvételi kérelem
1. A NYILATKOZATOT TÉVŐ TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY ADATAI1
Név / Cégnév
Születési név [természetes személy esetén]
Születési hely, idő / Alapítás dátuma
Képviselő neve [jogi személy esetén]
Anyja (leánykori) neve
[természetes személy esetén]
Állandó lakcím / Székhely
Ideiglenes lakcím / Értesítési cím
Személy azonosító igazolvány száma / Cégjegyzékvagy nyilvántartási szám
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma
[természetes személy esetén]
Adóazonosító jel / Adószám
E-mail cím [szövetkezet működésével kapcsolatos
dokumentumok megküldése céljából]
2. TAGFELVÉTELI KÉRELEM A TAKARÉK EGYESÜLT SZÖVETKEZETBE
Jelen belépési nyilatkozat (tagfelvételi kérelem) aláírásával – kellő megfontolás után, minden külső
befolyástól és kényszertől mentesen, saját akarat-elhatározásomból/a kérelmező jogi személy
erre hatáskörrel rendelkező szervének felhatalmazása alapján – úgy nyilatkozom, hogy a Takarék
Egyesült Szövetkezetben (székhely: HU-1122 Budapest, Pethényi köz 10..; cégjegyzékszám: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága 01-02-054568) tag kívánok lenni / a kérelmező jogi személy tag kíván
lenni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a Takarék Egyesület
Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) alapszabályának vonatkozó rendelkezései szerint, ezért
kérem a Szövetkezetbe történő tagfelvételemet/a kérelmező jog személy tagként történő felvételét.
1
Az adatokat természetes személy esetén az érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és adókártya, jogi személy esetén a hatályos cégnyilvántartás vagy a
bejegyzésre irányadó más közhiteles nyilvántartás adatai alapján kell megadni!

A 14. életévet betöltött kiskorú tagfelvételi kérelméhez a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva csatolni kell.

3. TAGFELVÉTELI KÉRELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ NYILATKOZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
3.1. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Ptk. és a Szövetkezet alapszabálya szerint a
Szövetkezetnek azon természetes és jogi személy lehet a tagja, aki:
- nyilatkozik arról, hogy a Szövetkezet tagjává kíván válni;
- nyilatkozik arról, hogy a Szövetkezet alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el;
- nyilatkozik a vállalt vagyoni hozzájárulásról, melynek mértéke nem lehet kevesebb az Alapszabályban
meghatározott minimum összegnél;
az egy tag számára kötelező legkisebb vagyoni hozzájárulás mértéke 10.000,- Ft (azaz tízezer forint),
amelynek vagy egészszámú szorzatának megfelelő összegű vagyoni hozzájárulását a tag belépéskor
köteles teljesíteni és legalább egy részjegyet köteles jegyezni.2
3.2. Alulírott feltételtől mentesen kijelentem, hogy
a Szövetkezet Alapszabályában foglalt tagfelvételi feltételeknek maradéktalanul megfelelek/az
általam képviselt jogi személy maradéktalanul megfelel;
amennyiben a Szövetkezet tagjai közé felvételt nyerek/az általam képviselt jogi személy tagfelvételt nyer,
úgy a Szövetkezet Alapszabályának rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek tekintem/a kérelmező
jogi személy magára nézve kötelezőnek tekinti;
a Szövetkezet Alapszabályában meghatározott vagyoni hozzájárulás teljesítését vállalom/az általam
képviselt jog személy vállalja, az alábbiak szerint:
*a jegyezni kívánt részjegyek (1 db részjegy névértéke 10.000,- Ft, azaz tízezer forint):
darabszáma:____________________________
összege:________________________________,- Ft, azaz _______________________________ forint;
*________________________________________,- Ft, azaz __________ forintnak a Szövetkezet Takarék
Kereskedelmi Bank Zrt-nél vezetett 18203332-06041650-40010018 számú bankszámlájára [IBAN: HU35
1820 3332 0604 1650 4001 0018; SWIFT: FHKBHUHB] történő átutalásával és/vagy
*nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) szolgáltatásával, amennyiben azt a Szövetkezet elfogadja;3
*más szövetkezeti tag ______________________________________ db, részjegyének megvételével4;
tudomásul veszem/a kérelmező jogi személy tudomásul veszi, amennyiben a vagyoni hozzájárulás
megfizetésének nem teszek/nem tesz eleget, abban az esetben a tagként történő felvételemre nem
kerülhet sor;
a Szövetkezetet céljai megvalósításában segítem5.

A vagyoni hozzájárulás nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással is teljesíthető. A Szövetkezet jegyzett tőkéjében egy tulajdonosnak a közvetett és közvetlen tulajdoni hányada
(részesedése) nem lehet több 15 (tizenöt) százalékánál, valamint nem haladhatja meg a 30.000.000,- Ft (harmincmillió forint) összeget. A Szövetkezet nem természetes személy
tagjai vagyoni hozzájárulásának összege nem haladhatja meg a jegyzett töke harmadát.
3
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás elfogadását és az apportérték meghatározását a Szövetkezet Igazgatóságának előzetesen jóvá kell hagynia!
Az apport pontos meghatározását tartalmazó külön nyilatkozat a tagfelvételi kérelem mellékletét képezi.
4
A személyes vállalásnak megfelelően kitöltendő! Ebben az esetben a kérelmező nem köteles vagyoni hozzájárulás teljesítésére annyiban, amennyiben más tag a szövetkezeti
részesedését vagy annak egy hányadát rá átruházza. Tagsági jogviszony ez esetben is csak a tagfelvételről szóló döntéssel jön létre!
5
A személyes közreműködésre a Szövetkezet működésére vonatkozó jogszabály(ok) és a Szövetkezet Alapszabályának, valamint Szervezeti és működési Szabályzatának rendelkezései,
valamint Közgyűlés/Küldöttgyűlés vonatkozó határozatai az irányadóak. A vállalt személyes közreműködést tartalmazó külön nyilatkozat a tagfelvételi kérelem mellékletét képezi.
2

3.3. Teljes büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat (tagfelvételi kérelem)
adatai, valamint a tagfelvétellel összefüggésben megadott egyéb adatok és azok tartalma a valóságnak
megfelelnek és amennyiben azokban változás következik be, a Szövetkezetet erről haladéktalanul értesítem.
Egyben tudomásul veszem, hogy amennyiben az értesítés elmaradása miatt kár keletkezik, az teljes
mértékben engem terhel.
3.4. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően – teljes büntető jogi felelősségem tudatában –
nyilatkozom arról, hogy a jelen tagfelvételi kérelem kapcsán induló tagfelvételi eljárás és tagfelvételem
nyomán létrejövő szövetkezeti tagsági jogviszony kapcsán saját nevemben (tényleges tulajdonos)/az
általam képviselt jogi személy képviseletében járok el.6
3.5. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy
a Szövetkezet a jelen tagfelvételi kérelemmel kapcsolatban, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti ügyfél-átvilágítás során
bemutatott okiratokról másolatot készítsen és azt a számítástechnikai rendszerében rögzítse;
a Szövetkezet személyes adataimat, a szövetkezeti tagsággal összefüggésben és működésének időtartama
alatt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
szabályainak megfelelően – mind papíralapon, mind pedig elektronikus módon, az adatok törlése iránti
írásbeli kérelmem előterjesztéséig (pl. szövetkezeti tagsági jogviszony megszüntetéséig) – nyilvántartásában
a jogszabályi előírások szerint rögzítse, adatbázisában megőrizze, illetve kezelje, felhasználja, azokat
a Szövetkezet tevékenységével összefüggő kiszervezett feladatok kapcsán a harmadik fél részére a
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, szükség esetén átadja. Egyben kijelentem, hogy
hozzájárulásomat a személyes adataim kezelésével összefüggő, a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott
jogaim és jogorvoslati lehetőségeim ismeretében adtam meg.
Kijelentem, hogy a Szövetkezetbe minden befolyástól mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló szabad
akarat-elhatározásomból, önként lépek be és írtam alá jelen belépési nyilatkozatot (tagfelvételi kérelmet).

Kelt:_________________________________________

____________________________________________
kérelmező / kérelmező jogi személy cégszerű aláírása

5

Jogi személy kérelmező esetében a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot mellékelni kell!

