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1. Tagkilépés tudomásul vétele
A Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület (Takarék Akadémia)
Alapszabályának 2.2 pontja szerint a tagsági viszony megszűnik:
- a tag kilépésével, amelyet az Egyesület Elnökségéhez kell írásban benyújtani;
- a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával (amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabály
2.1.1.-2.1.3. pontjaiban meghatározott feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos
határidővel írásban, a Közgyűlés ez irányú döntése nyomán felmondhatja);
- kizárással a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (az igazolható felszólítás után a kitűzött 90 napos
határidő eltelte után) vagy az Egyesület célja megvalósításának és tevékenységének veszélyeztetése
okán;
- a jogi személy tag bármely módon történő jogutód nélküli megszűnésével, vagy a természetes személy
tag halálával.
A Takarék Akadémia Elnökségéhez a következő rendes tagok részéről érkezett kilépési nyilatkozat:
- Kuzmi István
- Csépány György
- SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt
- Varga Antal
- Filvig István
- Molnár Lászlóné
- Almásiné dt. Papp Mária Magdolna
- Bogár János
A tagsági jogviszony a kilépő tag nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnt meg.
A közgyűlés – a 3/2020.10.15. számú határozatában foglaltak szem előtt tartásával – az ezen időpontig kilépett
tagok esetében eltekint a tagdíj megfizetési kötelezettségtől.
2. Tagfelvétel
A Takarék Akadémia Alapszabályának 2.1 pontja szerint az Egyesületbe felvételüket kérheti az a
természetes és jogi személy, aki/amely az Egyesület célkitűzéseit elfogadja és megfelel az Alapszabály
rendelkezéseinek.
Az Egyesületi tagság formái: rendes tagság, tiszteletbeli tagság, pártoló tagság.
Az Egyesület rendes tagja, illetve tiszteletbeli vagy pártoló tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának
megvalósítását és tevékenységét.
A Takarék Akadémia Alapszabályának 2.1.1. pontja szerint az Egyesület rendes tagjává válhat az a
Takarékszövetkezeti Integráció keretében működő, vagy az Integrációval kiemelt partneri kapcsolatban lévő
jogi személy és a Takarékszövetkezeti Integráció keretében működő jogi személlyel munka- vagy megbízási
jogviszonyban álló magánszemély, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja,
teljesíti tagi kötelezettségeit, tevőlegesen részt vállal az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában,
valamint célkitűzései, tevékenysége és módszerei nincsenek ellentétben az Egyesületével, és legalább két
alapító tag támogatásával rendelkezik.
Egyesület tagjává történő felvételét a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat
benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell
a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában.
Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület Elnökségéhez kell benyújtani. A kérelmet az
Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé, és az Egyesület rendes tagjává történő felvételről a Közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel dönt.
Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.
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A Takarék Akadémia Elnökségéhez a következő személy részéről érkezett – az Alapszabály előírásai
szerinti két alapító tag (Vida József, dr. Petrovai György) általi ajánlása melletti - tagfelvételi kérelem,
amelyben kérte felvételét a Takarék Akadémia rendes tagjai sorába:
Gál Miklós.
A felvett rendes tagot a tagfelvételéről szóló közgyűlési döntés napjától illetik az Egyesület
Alapszabályában meghatározott jogok és terhelik az előírt kötelezettségek, így a tagdíj megfizetésének
kötelezettsége.
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 b) 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
Tagkilépés
„A Közgyűlés megismerte a beérkezett kilépési kérelmeket 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 b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében – megköszönve eddigi munkájukat,
tudomásul vette az alábbi személyek rendes tagsági jogviszonyának megszűnését, kilépés jogcímén:
Kuzmi István, Csépány György, SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt, Filvig István, Molnár Lászlóné,
Almásiné dt. Papp Mária Magdolna, Bogár János.
A tagsági jogviszony a kilépő tagok nyilatkozatának a Takarék Akadémia Elnökségéhez történő
megérkezése napján szűnt meg.
A Közgyűlés - a 3/2020.10.15. számú határozatában foglaltak szem előtt tartásával – az ezen időpontig
kilépett tagok esetében eltekint a tagdíj megfizetési kötelezettségtől.”
Tagfelvétel
„A Közgyűlés megismerte a beérkezett tagfelvételi kérelmeket 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 b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében – az alábbi személyt felvette a Takarék
Akadémia rendes tagjai sorába:
Gál Miklós
A felvett rendes tagot a tagfelvételéről szóló közgyűlési döntés napjától illetik az Egyesület
Alapszabályában meghatározott jogok és terhelik az előírt kötelezettségek, így a tagdíj megfizetésének
kötelezettsége.”
Budapest, 2021. május 21.
Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület
Elnöksége

