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Tárgy: Tájékoztató tagsági jogviszony megszűnésével összefüggő elszámolással kapcsolatosan 
 
 
Tisztelt {Név}! 
 
Ezúton is tájékoztatjuk Önt, hogy 2019. október 31. napján megtörtént a Takarékbank Zrt., a Takarék 
Kereskedelmi Bank Zrt., a 3A Takarékszövetkezet, a Békés Takarék Szövetkezet, a CENTRÁL 
TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária 
Takarék Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK 
Szövetkezet, a Nyugat Takarék Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK 
Takarékszövetkezet egyesülése, amelynek következtében ugyanezen a napon mindazon tagtársunk 
tagsági jogviszonya megszűnt, akik az egyesülés során vagy megküldték részünkre azon nyilatkozatukat, 
amely szerint nem kívánnak a jogutód Takarékbank Zrt. részvényesévé válni, vagy egyáltalán nem tettek 
nyilatkozatot, vagy akként nyilatkoztak, hogy a jogutód részvényesévé kívánnak válni, azonban a 
részvényessé válás feltételeit nem teljesítették.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a fentiek alapján az Ön tagsági jogviszonya is megszűnt 2019. október 31. napján, 
amelyre tekintettel ki kell fizetnünk a részjegye névértékét. 
 
A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a mellékelt Rendelkező nyilatkozatot teljeskörűen kitöltve és két 
tanú előtt aláírva, illetve jogi személyek esetén cégszerűen aláírva a részjegy eredeti példányával 
együtt szíveskedjék megjelenni a jelen levelünk mellékletében felsorolt, meghatározott 
bankfiókunkban, ahol a személyes adatainak egyeztetése és a rendelkező nyilatkozat, valamint a 
részjegye átadását követően ügyintézőink intézkednek a részjegye névértéke kifizetése iránt.  
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a részjegyek névértékének kifizetésével kapcsolatos ügyintézésre kizárólag 
azon bankfiókok valamelyikében kerülhet sor, amely bankfiók az egyesülést megelőzően az Ön 
tagságával érintett takarékszövetkezethez tartozott. A jelen levelünk mellékletében az egyes jogelőd 
takarékszövetkezetek szerinti bontásban tüntettük fel az ügyintézésre igénybe vehető bankfiókok körét, 
így kérjük, hogy ezen mellékletet szíveskedjék gondosan áttanulmányozni, és az Ön számára ügyintézés 
céljából elérhető jogelődi bankfiókot szíveskedjék felkeresni a részjegyével kapcsolatos elszámolás 
lebonyolítása érdekében. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes ügyintézés során igazolni kell a személyazonosságot ezért 
kérjük, hogy a személyazonosságát igazoló okiratot, lakcímkártyát és adókártyát is vigye magával.  
 
Cég képviseletében történő személyes eljárás esetén a képviselő fentiek szerinti természetes 
személyazonosító okmányain túlmenően a képviselt társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata 
és az aláírási címpéldány(ok), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája(ák) eredeti példányának 
bemutatása is szükséges. 
 
Amennyiben az elszámolás során nem tud személyesen eljárni, úgy szabályosan kiállított, teljes bizonyító 
erejű ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással 
rendelkező képviselő is jogosult eljárni, amely meghatalmazásban szükséges rögzíteni a képviselt 
személy személyes adatait és a képviselt személy személyi azonosító okmányának és 
lakcímkártyájának, adókártyájának a másolatát csatolni kell hozzá.  
 
Cég képviseletében eljáró meghatalmazott esetén a meghatalmazáson a képviselt cég azonosító adatait 
szükséges feltüntetni, továbbá be kell mutatni a cég 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, valamint 
a cég képviseletében a meghatalmazást aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya(i) vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintája(ái) eredeti példányát. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a személyes megjelenés során két módon kérheti az elszámolást: ügyintézőnk 
átutalja a részjegye névértékének megfelelő összeget az Ön által megjelölt bankszámlára, vagy azt 
készpénzben átadja az Ön részére.  
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolást kizárólag akkor tudjuk teljesíteni, ha a Rendelkező nyilatkozat 
mellett az eredeti részjegy okirat is rendelkezésünkre áll. Ezért mindaddig, amíg nem adja át az 
eredeti részjegy okiratot, úgy az elszámolásra nem kerülhet sor. 
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Amennyiben az eredeti részjegy okirat eltűnt, úgy 100.000,- Ft (egyszázezer forint) összeghatárig (a tag 
tulajdonában álló részjegyek össznévértéke nem haladja meg az 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint 
összeget) az ennek megfelelő nyilatkozat megtétele esetén kerül sor az elszámolásra, míg az 100.000,- 
Ft (egyszázezer forint) összeghatárt meghaladó kifizetésre a lakóhely/székhely szerint illetékes 
közjegyzőnél lefolytatott semmissé nyilvánítási eljárást követően, az erre vonatkozó jogerős közjegyzői 
okirat átadása alapján lesz mód intézkedni a részjegy kifizetése iránt.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a jelen levelünk melléklete szerinti bankfiókokban a részjegyek kifizetésével 
kapcsolatos ügyintézés céljából 2020. június 30. napjáig tudnak munkatársaink rendelkezésre 
állni, ezt követően a részjegyek kifizetésére kizárólag postai úton megtett Rendelkező nyilatkozat 
alapján, banki átutalás útján lesz lehetőség.  
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben tagi jogviszonya alapján osztalék kifizetésére jogosult, úgy annak 
teljesítése is a tagi jogviszony megszűnése miatti elszámolással együtt történik. 
 
Amennyiben bármilyen további kérdése van, úgy készséggel állunk a rendelkezésére. 
 
Budapest, 2019. december 10. 
 

Üdvözlettel: 
 

 

Takarékbank Zrt. 
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