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1. Előzmények
A Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület (Takarék Akadémia) alapításkori
alapszabályát a Közgyűlés 2007. július hó 04-én fogadta el, s 2007. szeptember hó 26. napján kiegészítette,
pontosította a Fővárosi Bíróság hiánypótlásában előírtak figyelembevételével.
A módosított Civil törvénynek és a Ptk-ának megfelelő tartalommal bíró alapszabály elfogadására az
Egyesület Közgyűlésének 5/2014.04.24. számú határozatával került sor.
Az alapszabály legutolsó módosítását és az időközi módosításokkal egységes szövegbe foglalt hatályos
Alapszabályt a Takarék Akadémia Közgyűlése a 5/2019.06.27. számú határozatával fogadta el.
2. Az alapszabály módosításával kapcsolatos jogi információk
Az Egyesület alapszabályának 3.1.1. pontja szerint az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő
tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
3. Az alapszabály módosítása
Az Egyesület 5/2019.06.27. számú közgyűlési határozattal elfogadott, hatályos alapszabályának módosítását
az alábbi okok, változások teszik indokolttá:
- Az időközi jogszabályi és szervezeti változások következtében szükségessé vált az Egyesület
cégnevének megváltoztatása.
- Az időközi jogszabályi és szervezeti változások szükségessé teszik az Egyesület szervezetében
bekövetkező és a jövőbeli működésének biztosításához szükséges változások átvezetését.
- Szükséges a megválasztásra kerülő új tisztségviselők átvezetése is az alapszabályon.
Az alapszabály módosítása az alapszabály bevezető rendelkezéseiben, 1. fejezetében (1.1., 1.3. pont, 1.3.2.
alpont), 2. fejezetében (2.1.1. alpont), 3. fejezetében (3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.,
3.2.5. alpont), 4. fejezetében (4.1. pont), 5. fejezetében, valamint 7. fejezetében (7.1. pont) eredményeznek
változást (módosítás, kiegészítés, pontosítás és törlés).
Az alapszabályból törlésre kerülő rendelkezések áthúzott, míg az új szövegrészek dőlt, aláhúzott betűtípussal
kerülnek megjelölésre.

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
„1. 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 b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés
nélküli döntéshozatal keretében, a jelen lévő (döntéshozatalban résztvevő) tagok háromnegyedes
szótöbbségével – elfogadta a Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület
cégnevének megváltoztatását tartalmazó alapszabály-módosítást és az időközi módosításokkal egységes
szövegbe foglalt alapszabályt.
Az Egyesület új neve: „Magyar Bank és Pénzügyi Akadémia” Oktatási Egyesület.
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Az Egyesület új angol neve: „Hungarian Bank and Financial Academy” Educational Association
Az Egyesület új közhasználatú neve: „Magyar Bank és Pénzügyi Akadémia”
Az Egyesület új közhasználatú neve angol nyelven: „Hungarian Bank and Financial Academy”
Az Alapszabály módosítása hatályba lépésének időpontja:

2021. június hó 14. napja.

2. A módosított Alapszabállyal ellentétes belső szabályok, utasítások érintett rendelkezései hatályukat
vesztik, az Egyesület Elnöksége és ügyvezetése köteles a belső szabályzatokat, utasításokat a módosított
Alapszabálynak megfelelően módosítani.
Az Elnökség a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően köteles intézkedni a változásoknak az
Egyesület nyilvántartott adataiban történő átvezetése érdekében. Az alapszabály módosításával
összefüggésben felmerülő költségeket az Egyesület viseli.”
Budapest, 2021. május 21.
Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület
Elnöksége
Az előterjesztés melléklete:
-

Javasolt módosításokkal egységes szövegbe foglalt alapszabály (változások korrektúrával jelölve)

