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Jelen	egységes	szerkezetbe	foglalt	Tagsági	Szabályzatot	az	Egyesület	Közgyűlése	a	2018.	június	24–i	
ülésén	meghozott	7/2018	(VII.24.)	számú	közgyűlési	határozatával	fogadta	el.	

	

	
	

A	MAGYAR	NEMZETI	BANK	OKTATÁSI	ÉS	TUDOMÁNYOS	KÖR	EGYESÜLET	
	

TAGSÁGI	SZABÁLYZATA	
	
	

A	Magyar	Nemzeti	Bank	Oktatási	és	Tudományos	Kör	Egyesület	(a	továbbiakban:	Egyesület)	Közgyűlése	
az	 Egyesület	 Alapszabályának	 rendelkezéseit	 alapul	 véve	 az	 alábbiak	 szerint	 határozza	 meg	 az	
Egyesület	tagsági	jogviszony	keletkezésének	(tagfelvétel),	gyakorlásának	és	megszűnésének	szabályait.	
	
Az	egyesületi	 tagsággal	kapcsolatos	 jogviszonyokat	az	Alapszabály	rendezi	 főszabály	szerint,	mellyel	
összhangban	ezen	Tagsági	Szabályzat	kiegészítő	rendelkezéseket	tartalmaz.	
	
	
	
I.	A	TAGSÁGI	JOGVISZONY	
	
1. 	Az	 Egyesület	 tagjai	 lehetnek	 azon	 bel-	 és	 külföldi	 természetes	 és	 jogi	 személyek,	 akik	 az	

Alapszabály	IV.1.1.	pontja	szerinti	feltételeknek	megfelelnek.		
	

2. Az	Egyesület	tagsági	formái	az	Alapszabály	IV.1.2.	pontja	szerint	a	munkavállalói	tag,	a	hallgatói	
tag,	a	tiszteletbeli	tag,	a	jogi	személy	tag,	az	oktatói	(tudományos)	tag	és	a	támogatói	tag.	Ezen	
Tagsági	 Szabályzat	 címenként	 külön	 szabályozza	 a	minden	 tagsági	 formára	 egyaránt	 vonatkozó	
általános	szabályokat,	illetve	csak	az	egyes	tagsági	formára	vonatkozó	különös	szabályokat.		

	
3. Az	Alapszabály	IV.1.10.	pontja	szerint	a	Magyar	Nemzeti	Bank	(a	továbbiakban:	MNB)	az	Egyesület	

különleges	jogállású,	jogi	személyiséggel	rendelkező	alapító	tagja.	
	
4. Az	Egyesület	tagjai	ezen	Tagsági	Szabályzatot	elfogadják	és	rendelkezéseinek	folyamatosan	eleget	

tesznek	
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II.	A	TAGSÁGI	JOGVISZONY	KELETKEZÉSÉNEK	ÁLTALÁNOS	SZABÁLYAI	
	
1. Az	Egyesületben	 tagsági	 jogviszonyt	 szerezni	 kívánó	 természetes	 vagy	 jogi	 személynek	belépési	

nyilatkozatot	kell	tennie.	A	belépési	nyilatkozat	kizárólag	az	egyesület	honlapján	található	online	
belépési	 nyilatkozat	 vagy	 az	 1.	 sz.	 mellékletben	 található	 papír	 alapú	 belépési	 nyilatkozat	
kitöltésével	 terjeszthető	elő.	A	 formailag	hiányos	vagy	nem	megfelelő	belépési	nyilatkozatot	az	
elnökség	mérlegelés	nélkül	elutasítja.	
	

2. A	 belépési	 nyilatkozatot	 az	 elnökséghez	 kell	 benyújtani,	 amely	 szerv	 —	 a	 jelen	 alapszabály	
felhatalmazása	 alapján	—	 a	 lehető	 legrövidebb	 idő	 alatt,	 de	 legfeljebb	 kérelem	 beérkezésétől	
számított	90	(kilencven)	naptári	napon	belül,	egyszerű	szótöbbséggel,	nyílt	szavazással	határoz	a	
tagfelvételről.	A	 tagfelvételről	 az	 elnökség	 az	Alapszabály	VII.10.	 bekezdése	 szerint	 távszavazás	
útján	 is	határozhat.	Az	elnökség	a	kérelmet	határozatában	elfogadja,	elutasítja	vagy	hiánypótló	
végzéssel	visszaküldi.	Az	elnökség	a	tagfelvételről	szóló	határozatát	annak	meghozatalát	követő	8	
(nyolc)	 naptári	 napon	 belül	 írásba	 foglaltan,	 igazolt	 módon	 a	 kérelmező	 által	 a	 belépési	
nyilatkozatban	 megadott	 elektronikus	 címre	 megküldi.	 A	 tagfelvétel	 elutasítása	 ellen	
jogorvoslatnak	helye	nincs.	

	
3. A	 lehető	 legrövidebb	 idő	 alatt,	 de	 legfeljebb	 a	 kérelem	 beérkezésétől	 számított	 90	 (kilencven)	

naptári	 napon	 belül	 az	 Egyesület	 elnöksége	 egy	 alkalommal	 hiánypótlásra	 hívhatja	 fel	 a	
kérelmezőt.	 Hiánypótlásra	 az	 olyan	 formailag	 megfelelő	 belépési	 nyilatkozat	 küldhető	 vissza	
lefeljebb	egy	alkalommal,	melyben	a	megadott	adatok	további	részletezés,	tisztázása	szükséges	az	
elnökség	 határozathozatalához.	 A	 kérelmező	 számára	 a	 hiánypótlás	 beküldésének	 határideje	 a	
végzés	kiküldésétől	számított	8	(nyolc)	naptári	nap.	A	határidő	jogvesztő.	A	hiánypótlási	eljárásban	
az	 Egyesület	 és	 a	 kérelmező	 közötti	 kommunikáció	 elektronikusan	 történik.	 Az	 elnökség	 a	
hiánypótló	végzést	a	kérelmező	által	a	belépési	nyilatkozatban	megadott	elektronikus	címre	küldi,	
a	 kérelmezőnek	pedig	ezen	elektronikus	 címen	kell	benyújtania	hiánypótlását.	A	hiánypótlással	
kiegészített	belépési	nyilatkozatról	az	elnökség	a	hiánypótlás	beérkezésétől	számított	30	(harminc)	
naptári	napon	belül	dönt.		

	
4. A	 kérelmező	 által	 megadott	 személyes	 adatok	 felett	 az	 Egyesület	 az	 Adatvédelmi	 Szabályzata	

szerint	rendelkezhet.	A	kérelmező	a	belépési	nyilatkozat	benyújtásával	és	büntetőjogi	felelőssége	
tudatában	 kijelenti,	 hogy	 az	 abban	 megadott	 adatok	 megfelelnek	 a	 valóságnak.	 A	 kérelmező	
köteles	az	adatainak	megváltozását	a	változást	követő	8	(nyolc)	naptári	napon	belül	az	elnökségnek	
jelezni	elektronikus	úton	vagy	írásban	az	Egyesület	székhelyére	küldött	levélben.	

	
5. A	tagság	a	belépési	nyilatkozat	elnökség	általi	elfogadását	követően,	annak	a	belépési	nyilatkozat	

benyújtását	kezdeményező	személy	általi	kézhezvétel	napjával	keletkezik.	
	
	
III.	A	TAGSÁGI	JOGVISZONY	GYAKORLÁSÁNAK	ÁLTALÁNOS	SZABÁLYAI	
	
1. Az	 Egyesület	 tagságának	 jogait	 és	 kötelezettségeit	 a	 meghatározott	 tagsági	 formák	 szerint	 az	

Alapszabály	IV.1.	pontja	szabályozza.		
	
	
IV.	A	TAGSÁGI	JOGVISZONY	MEGSZŰNÉSÉNEK	ÁLTALÁNOS	SZABÁLYAI	
	
1. A	 tagsági	 jogviszony	 az	 Alapszabály	 IV.3.1	 pontja	 szerint	 esetekben	 bármely	 tagsági	 formával	

rendelkező	tag	számára	megszűnik.		
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2. A	 tag	 kilépési	 szándékát	 a	 tagsági	 jogviszony	megszüntetését	 kérő	nyilatkozat	előterjesztésével	
jelezheti,	 melyet	 elektronikus	 úton	 vagy	 papír	 alapon	 az	 Egyesület	 székhelyére	 juttathat	 el.	 A	
beérkezett	nyilatkozatot	8	(nyolc)	napon	belül	az	elnök	elé	terjesztik.	A	tagsági	 jogviszony	a	tag	
nyilatkozatának	 az	 elnökhöz	 történő	 megérkezése	 napján	 szűnik	 meg.	 A	 tagsági	 jogviszony	
megszűnéséről	a	megszűnés	napjától	számított	további	8	(nyolc)	napon	belül	elektronikusan	vagy	
postai	úton	elküldött	válaszlevélben	tájékoztatja	a	tagot	az	elnök.		

	
3. A	tagsági	jogviszony	megszűnését	a	tag	halála	vagy	jogutód	nélküli	megszűnése	esetén	a	elnökség	

mondja	ki	az	ezt	bizonyító	hiteles	dokumentum	megtekintése	után.		
	
4. Az	Alapszabály	 IV.3.2.	 és	 IV.3.4.	 pontjai	 szerinti	 tagsági	 jogviszony	 változási	 eljárások	esetén	az	

elektronikus	 kommunikáció	 az	 irányadó.	 Ez	 vonatkozik	 különösen	 a	 kérelmek	 és	 egyéb	 iratok	
beterjesztésére.	

	
5. Tag	kizárása	az	Alapszabály	 IV.3.4.	pontjában	meghatározott	esetekben	a	 IV.3.5.	ponttól	 IV.3.7.	

pontig	terjedő	eljárás	szerint	folytatható	le.		
	
	
V.	MUNKAVÁLLALÓI	TAG	
	
1. Az	 Egyesület	 munkavállalói	 tagja	 lehet	 az	 alapszabály	 IV.1.3.	 pontja	 szerint	 az	 MNB-vel	

munkaviszonyban,	vagy	egyéb	munkavégzésre	irányuló	jogviszonyban	álló	természetes	személy.	
Amennyiben	egy	munkáltatói	tagságot	kérelmező	természetes	személy	esetében	a	munkavállalói	
tagság	 és	 a	 hallgatói	 tagság	 vagy	 az	 oktatói	 (tudományos)	 tagság	 feltételei	 is	 fennállnak,	 úgy	
kizárólag	munkavállalói	tagsága	jogosult.		

	
2. A	 munkavállalói	 tagság	 kérelmezéséhez	 a	 Tagsági	 Szabályzat	 II.1.	 pontja	 szerint	 belépési	

nyilatkozatot	 kell	 tenni.	 A	 belépési	 nyilatkozat	munkavállalói	 tag	 jelentkezése	 esetén	 az	 alábbi	
személyes	adatokat	tartalmazza	és	kizárólag	az	Egyesület	honlapján	található	belépési	nyilatkozat	
vagy	 az	 1.	 sz.	 mellékletben	 található	 papír	 alapú	 belépési	 nyilatkozat	 kitöltésén	 keresztül	
terjeszthető	 be.	 Minden	 lentebb	 felsorolt	 személyes	 adat	 megadása	 kötelező	 a	 belépési	
nyilatkozat	érvényességéhez:	

	
a. Vezetéknév,	keresztnév;	
b. Születési	hely	és	idő;	
c. Nem;	
d. Lakcím	és	postai	(értesítési)	cím;	
e. E-mail	cím;	
f. Telefonszám;	
g. Aktuális	beosztás(ok);	
h. Nyelvtudás;	
i. Végzettség;	
j. Nyilatkozat	a	büntetlen	előéletről;	

	
3. A		belépési	nyilatkozat	benyújtásakor	a	jelentkező	az	Adatvédelmi	Szabályzat	1.	sz.	mellékletben	

található	 adatvédelmi	 tájékoztató	 aláírásával	 hozzájárul	 ahhoz,	 hogy	 az	 Egyesület	 a	 személyes	
adatait	meghatározott	célból	kezelje.	

		
4. A	munkavállalói	tag	tagsági	 jogait	és	kötelezettségeit	az	Alapszabály	 IV.1.3.1	és	 IV.1.3.2.	pontjai	

tartalmazzák.	
	

5. A	munkavállalói	tagság	az	Alapszabály	IV.3.2.	pontja	szerint	megszűnik	vagy	megfelelő	jogosultság	
esetén	kérelemre	hallgatói	tagsággá	vagy	oktatói	tagsággá	alakul	át,	ha	a	munkavállalói	tagnak	az	
MNB-vel	fennálló	munkaviszonya	bármilyen	módon	megszűnik.	Ezen	munkaviszony	megszűnését	
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a	 munkavállalói	 tag	 köteles	 a	 munkaviszony	 az	 Alapszabály	 IV.3.2.	 pontjában	 meghatározott	
megszűnésétől	 számított	 8	 (nyolc)	 napon	 belül	 jelezni	 elektronikus	 úton	 vagy	 az	 Egyesület	
székhelyére	címzett	levélben.		

	
6. A	 munkavállalói	 tag	 jogviszonyának	 átalakulását	 elektronikus	 úton	 vagy	 írásban	 az	 Egyesület	

székhelyére	címzett	 levélben	kérelmezheti.	A	kérelem	beérkezésétől	számított	8	 (nyolc)	naptári	
napon	belül	az	Egyesület	számára	kiküld	egy	formanyomtatványt,	melyen	a	kérelmező	nyilatkozhat	
a	hallgatói	tagság	feltételeinek	fennállásáról.	Ezen	nyilatkozatot	a	kérelmezőnek	8	(nyolc)	naptári	
napon	belül	vissza	kell	küldeni	az	Egyesületnek,	mely	elnöksége	15	(tizenöt)	napon	belül	dönt	a	
tagsági	jogviszony	átalakulásáról.	

	
	
VI.	HALLGATÓI	(ÖSZTÖNDÍJAS)	TAG	

	
1. Az	Egyesület	hallgatói	tagja	lehet	az	a	természetes	személy,	aki	az	Alapszabály	IV.1.4.	pontjában	

felsorolt	kritériumoknak	az	elnökség	döntése	szerint	megfelel.		
	

2. A	hallgatói	(ösztöndíjas)	tagság	kérelmezéséhez	a	Tagsági	Szabályzat	II.1.	pontja	szerint	belépési	
nyilatkozatot	 kell	 tenni.	 A	 belépési	 nyilatkozat	 hallgatói	 tag	 jelentkezése	 esetén	 az	 alábbi	
személyes	adatokat	 tartalmazza	és	az	Egyesület	honlapján	 található	online	belépési	nyilatkozat	
vagy	 az	 1.	 sz.	 mellékletben	 található	 papír	 alapú	 belépési	 nyilatkozat	 kitöltésén	 keresztül	
terjeszthető	 be.	 Minden	 lentebb	 felsorolt	 személyes	 adat	 megadása	 kötelező	 a	 belépési	
nyilatkozat	 érvényességéhez,	 kivéve	 a	 csillaggal	 megjelölt	 részek,	 melyek	 csak	 a	 kért	 adat	
rendelkezésére	állásának	esetében	kötelezőek:	

	
a. Vezetéknév,	keresztnév;	
b. Születési	hely	és	idő;	
c. Nem;	
d. Lakcím	és	postai	(értesítési)	cím;	
e. E-mail	cím;	
f. Telefonszám;	
g. Felsőoktatási	 intézmény(ek)	 neve	 és	 a	 hallgatói	 jogviszony	 keletkezésének	 éve,	 ahol	 a	

hallgatói	jogviszonya	áll	vagy	állt	fenn;		
h. A	felsőoktatási	intézmény(ek)	szervezeti	egysége(i),	ahol	tanulmányait	folytatta,	folytatja;	
i. Már	teljesített	vagy	folyamatban	lévő	szakmai	gyakorlat	vagy	ezen	kívül	végzett	releváns	

gyakornoki	munka	helye	és	ideje;	*	
j. Már	megszerezett	felsőfokú	végzettség;	*	
k. Már	 megszerezett	 felsőfokú	 végzettség	 esetén	 teljes	 állású	 munkaviszony	 helye	 és	

beosztás;	*	
l. Nyelvtudás	
m. Az	 Alapszabály	 IV.1.4.	 pontjában	 felsorolt	 oktatási	 program(ok)	 részletes	 leírása	

(különösen	annak	nevére,	idejére	és	a	részvételi	minőségre	tekintettel)	
n. Nyilatkozat	a	büntetlen	előéletről;	

	
3. A	belépési	nyilatkozat	benyújtásakor	a	jelentkező	az	Adatvédelmi	Szabályzat	1.	sz.	mellékletben	

található	 adatvédelmi	 tájékoztató	 aláírásával	 hozzájárul	 ahhoz,	 hogy	 az	 Egyesület	 a	 személyes	
adatait	meghatározott	célból	kezelje.	

	
4. A	 hallgatói	 tag	 tagsági	 jogait	 és	 kötelezettségeit	 az	 Alapszabály	 IV.1.4.1	 és	 IV.1.4.2.	 pontjai	

tartalmazzák.	
	
	
VII.	TISZTELETBELI	TAG	
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1. Az	 Egyesület	 tiszteletbeli	 tagja	 az	 alapszabály	 IV.1.5.	 pontja	 szerint	 a	 Közgyűlés	 által	 felkért	
természetes	személy.	Az	tiszteletbeli	tag	személyére	javaslatot	bármely	tag	vagy	egyesületi	szerv	
beterjeszthetnek.	A	tiszteletbeli	tag	személyéről	a	közgyűlés	nyilvános	szavazással	dönt.		

	
2. A	közgyűlésnek	 javasolt	 tiszteletbeli	 tagot	a	 javaslat	 tényéről	kellő	 időben	tájékoztatni	kell	és	a	

közgyűlésről	számára	meghívót	kell	küldeni.	A	közgyűlés	által	felkért	tiszteletbeli	tagnak	a	felkérés	
elfogadásáról	 személyesen	 a	 közgyűlés	 előtt,	 vagy	 távollétében	 írásban	 nyilatkoznia	 kell	 és	 a	
nyilatkozatot	az	Egyesületnek	el	kell	juttatnia.	

	
	

VIII.	JOGI	SZEMÉLY	TAG	
	
1. Az	Egyesület	jogi	személy	tagja	lehet	az	az	Alapszabály	IV.1.6.	pontja	szerinti	jogi	személy.			

	
2. A	 jogi	 személy	 tagság	 kérelmezéséhez	 a	 Tagsági	 Szabályzat	 II.1.	 pontja	 szerint	 belépési	

nyilatkozatot	 kell	 tenni.	 A	 belépési	 nyilatkozat	 jogi	 személy	 tag	 jelentkezése	 esetén	 az	 alábbi	
adatokat	 tartalmazza	 és	 papír	 alapon	 az	 Egyesület	 székhelyére	 küldött	 levél	 formájában	
terjeszthető	 be.	 Minden	 lentebb	 felsorolt	 adat	 megadása	 kötelező	 a	 belépési	 nyilatkozat	
érvényességéhez:	

	
a. A	szervezet	neve	és	rövidített	neve	
b. Székhelye	
c. Adószáma	
d. Az	 Alapszabály	 IV.1.6.	 pontjában	 felsorolt	 oktatási	 program(ok)	 részletes	 leírása	

(különösen	annak	nevére,	idejére	és	a	részvételi	minőségre	tekintettel)	
e. A	szervezetet	a	tagsági	jogok	gyakorlása	során	képviselő	személy	

1. Keresztneve	és	vezetékneve	
2. E-mail	címe	
3. Telefonszáma	

	
3. A	 belépési	 nyilatkozathoz	 mellékelni	 kell	 a	 kérelmező	 szervezet	 igazolását,	 hogy	 ki	 járhat	 el	

képviselőként	 a	 tagsági	 jogok	 gyakorlása	 során.	 Ezen	 kötelezettség	 vonatkozásában	 a	 IV.1.8.	 c)	
pontban	foglaltak	szerint	köteles	a	vonatkozó	adatok	megváltozását	a	változást	követő	8	(nyolc)	
naptári	napon	belül	az	elnökséghez	bejelenteni.	A	tagfelvételi	eljárás	további	részeire	a	Tagsági	
Szabályzat	II.	pontja	alkalmazandó.		

	
4. A	jogi	személy	tag	tagsági	jogait	és	kötelezettségeit	az	Alapszabály	IV.1.6.1.	pontja	tartalmazza.		
	
	
IX.	OKTATÓI	(TUDOMÁNYOS)	TAG	
	
1. Az	Egyesület	oktatói	(tudományos)	tagja	lehet	az	a	természetes	személy,	aki	az	Alapszabály	IV.1.7.	

pontjában	felsorolt	kritériumoknak	az	elnökség	döntése	szerint	megfelel.	Amennyiben	egy	oktatói	
tagságot	 kérelmező	 természetes	 személy	 esetében	 a	 hallgatói	 (ösztöndíjas)	 tagság	 feltételei	 is	
fennállnak,	úgy	kizárólag	oktatói	(tudományos)	tagsága	jogosult.		
	

2. Az	oktatói	(tudományos)	tagság	kérelmezéséhez	a	Tagsági	Szabályzat	II.1.	pontja	szerint	belépési	
nyilatkozatot	kell	tenni.	A	belépési	nyilatkozat	oktatói	tag	jelentkezése	esetén	az	alábbi	személyes	
adatokat	tartalmazza	és	az	Egyesület	honlapján	található	online	belépési	nyilatkozat	vagy	az	1.	sz.	
mellékletben	 található	 papír	 alapú	 belépési	 nyilatkozat	 kitöltésén	 keresztül	 terjeszthető	 be.	
Minden	 lentebb	 felsorolt	 személyes	 adat	 megadása	 kötelező	 a	 belépési	 nyilatkozat	
érvényességéhez:	

a. Vezetéknév,	keresztnév;	
b. Születési	hely	és	idő;	
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c. Nem;	
d. Lakcím	és	postai	(értesítési)	cím;	
e. E-mail	cím;	
f. Telefonszám;	
g. Nyelvtudás	
h. Az	 Alapszabály	 IV.1.7.	 pontjában	 felsorolt	 oktatási	 program(ok)	 részletes	 leírása	

(különösen	annak	nevére,	idejére	és	a	részvételi	minőségre	tekintettel)	
i. Nyilatkozat	a	büntetlen	előéletről;	

	
	

	
3. A	belépési	nyilatkozat	benyújtásakor	a	jelentkező	az	Adatvédelmi	Szabályzat	1.	sz.	mellékletben	

található	 adatvédelmi	 tájékoztató	 aláírásával	 hozzájárul	 ahhoz,	 hogy	 az	 Egyesület	 a	 személyes	
adatait	meghatározott	célból	kezelje.	
	

4. Az	 oktatói	 tag	 tagsági	 jogait	 és	 kötelezettségeit	 az	 Alapszabály	 IV.1.7.1	 és	 IV.1.7.2.	 pontjai	
tartalmazzák.	

	
	
X.	TÁMOGATÓI	TAG	
	
1. Az	 Egyesület	 támogatói	 tagja	 az	 alapszabály	 IV.1.8.	 pontja	 szerint	 a	 Közgyűlés	 által	 felkért	 jogi	

személy.	 Az	 támogatói	 tag	 személyére	 javaslatot	 bármely	 tag	 vagy	 egyesületi	 szerv	
beterjeszthetnek.	A	támogatói	tagról	a	közgyűlés	nyilvános	szavazással	dönt.		
	

2. A	 közgyűlésnek	 javasolt	 támogatói	 tagot	 a	 javaslat	 tényéről	 kellő	 időben	 tájékoztatni	 kell	 és	 a	
közgyűlésre	a	képviselője	számára	meghívót	kell	küldeni.	A	közgyűlés	által	felkért	támogatói	tagnak	
a	felkérés	elfogadásáról	képviselő	útján	-	személyesen	-	a	közgyűlés	előtt,	vagy	írásban	nyilatkoznia	
kell	és	a	nyilatkozatot	az	Egyesületnek	el	kell	juttatnia.	

	
	
XI.	TAGSÁGI	OKIRAT	
	
1. Az	 Egyesület	 bármely	 tag	 kérésére	 8	 (nyolc)	munkanapon	belül	 tagsági	 bizonyítványt	 állít	 ki	 az	

egyesületi	tagság	igazolására.	
	

2. A	tagsági	bizonyítvány	az	alábbi	adatokat	tartalmazza:	
a. A	tag	nevét,	címét	(jogi	személy	tag	esetén	a	képviselője	nevét	is)	
b. A	tagot	megillető	jogokat	és	kötelezettségeket	az	Alapszabály	vagy	más	belső	szabályzat	

szerint	
c. Az	Egyesület	képviseletére	jogosult	személy(ek)	aláírását	és	az	Egyesület	pecsétjét	

	
	
XII.	HATÁLY	
	
1. A	Tagsági	Szabályzat	 jelen	formában	a	közgyűlés	által	történő	módosításáig	vagy	visszavonásáig	

érvényes.	
	
	
	

Az	Egyesület	elnöke	
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1.	sz.	melléklet	
	
	
	
	
	
	
	

BELÉPÉSI	NYILATKOZAT	
	
Munkavállalói	tagság	kérvényezésére:	
	
Vezetéknév:	 	

Keresztnév:	 	

Születési	hely,	idő:	 	

Nem:	 	

Lakcím:		 	

Postai	értesítési	cím:		

(ha	eltér	a	lakcímtől)	

	

E-mail	cím:		 	

Telefonszám:		 	

Aktuális	beosztás:	

	

	

	

	

Végzettség:	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Nyelvtudás:	 	

	
*-al	jelölt	adatok	megadása	csak	a	feltétel	fennállása	esetén	kötelező!	
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Az	 Egyesületi	 tagság	 kapcsán	 kijelentem,	 hogy	 az	 Egyesület	 Alapszabályát,	 illetve	 a	 tagsági	
díjakra	vonatkozó	tájékoztatót	elfogadom.	

	
Az	Egyesületi	tagság	kapcsán	kijelentem,	hogy	nem	rendelkezem	büntetett	előélettel.		

	
Büntetőjogi	 felelősségem	 tudatában	 kijelentem,	 hogy	 a	 Belépési	 Nyilatkozatban	 megadott	
adatok	a	valóságnak	megfelelnek.	

	
Tudomásul	 veszem,	hogy	az	Egyesület	 tagja	köteles	az	adatainak	megváltozását	a	változást	
követő	 8	 naptári	 napon	 belül	 az	 elnökséghez	 bejelenteni	 (ideértve	 a	munkavállalói	 tagság	
feltételét	képező,	a	Magyar	Nemzeti	Bankkal	fennálló	munkaviszonyban	vagy	munkavégzésre	
irányuló	egyéb	jogviszonyban	bekövetkező	változást).	

	
	
	
Kelt:_______________	(város)	________(év)___________(hó)____(nap)	
	
	

	
_________________________	

											nyilatkozattevő	aláírása	
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BELÉPÉSI	NYILATKOZAT	
	
Hallgatói	(ösztöndíjas)	tagság	kérvényezésére:	
	
Vezetéknév:	 	

Keresztnév:	 	

Születési	hely,	idő:	 	

Nem:	 	

Lakcím:		 	

Postai	értesítési	cím:		

(ha	eltér	a	lakcímtől)	

	

E-mail	cím:		 	

Telefonszám:		 	

Felsőoktatási	intézmény	neve,	

szervezeti	egysége	és	a	hallgatói	

jogviszony	

keletkezésének/megszűnésének	

éve,	ahol	a	hallgatói	jogviszony	áll	

vagy	állt	fenn	(beleértve	a	már	

megszerezett	felsőfokú	

végzettséget	is):	

	

	

Az	Alapszabály	IV.1.4.	pontja	

szerinti	olyan	oktatási	programmal	

való	kapcsolat	részletezése,	melyet	

MNB,	vagy	az	MNB	által	alapított	

alapítványok	szerveztek	vagy	

támogattak:	

	

	

Nyelvtudás:	 	
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Már	teljesített	vagy	folyamatban	

lévő	szakmai	gyakorlat	vagy	ezen	

kívül	végzett	releváns	gyakornoki	

munka	helye	és	ideje*:	

	

	

Teljes	állású	munkaviszony	helye	és	

beosztás*:	

	

	

	
*-al	jelölt	adatok	megadása	csak	a	feltétel	fennállása	esetén	kötelező!	
	
	

Az	 Egyesületi	 tagság	 kapcsán	 kijelentem,	 hogy	 az	 Egyesület	 Alapszabályát,	 illetve	 a	 tagsági	
díjakra	vonatkozó	tájékoztatót	elfogadom.	

	
Az	Egyesületi	tagság	kapcsán	kijelentem,	hogy	nem	rendelkezem	büntetett	előélettel.		

	
Büntetőjogi	 felelősségem	 tudatában	 kijelentem,	 hogy	 a	 Belépési	 Nyilatkozatban	 megadott	
adatok	a	valóságnak	megfelelnek.	

	
Tudomásul	 veszem,	hogy	az	Egyesület	 tagja	köteles	az	adatainak	megváltozását	a	változást	
követő	8	naptári	napon	belül	az	elnökséghez	bejelenteni.	

	
	
	
Kelt:_______________	(város)	________(év)___________(hó)____(nap)	
	
	

	
_________________________	

											nyilatkozattevő	aláírása	
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BELÉPÉSI	NYILATKOZAT	
	
Oktatói	(tudományos)	tagság	kérvényezésére:	
	
Vezetéknév:	 	

Keresztnév:	 	

Születési	hely,	idő:	 	

Nem:	 	

Lakcím:		 	

Postai	értesítési	cím:		

(ha	eltér	a	lakcímtől)	

	

E-mail	cím:		 	

Telefonszám:		 	

Nyelvtudás:	 	

Az	Alapszabály	IV.1.7.	pontja	

szerinti	olyan	oktatási	programmal	

való	kapcsolat	részletezése,	melyet	

MNB,	vagy	az	MNB	által	alapított	

alapítványok	szerveztek	vagy	

támogattak:	

	

	

	

	
*-al	jelölt	adatok	megadása	csak	a	feltétel	fennállása	esetén	kötelező!	
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Az	 Egyesületi	 tagság	 kapcsán	 kijelentem,	 hogy	 az	 Egyesület	 Alapszabályát,	 illetve	 a	 tagsági	
díjakra	vonatkozó	tájékoztatót	elfogadom.	

	
Az	Egyesületi	tagság	kapcsán	kijelentem,	hogy	nem	rendelkezem	büntetett	előélettel.		

	
Büntetőjogi	 felelősségem	 tudatában	 kijelentem,	 hogy	 a	 Belépési	 Nyilatkozatban	 megadott	
adatok	a	valóságnak	megfelelnek.	

	
Tudomásul	 veszem,	hogy	az	Egyesület	 tagja	köteles	az	adatainak	megváltozását	a	változást	
követő	8	naptári	napon	belül	az	elnökséghez	bejelenteni.	

	
	
	
Kelt:_______________	(város)	________(év)___________(hó)____(nap)	
	
	

	
_________________________	

											nyilatkozattevő	aláírása	
	
	
	
	
	
	
	


