Kiválóságok Klubja
Alapítólevél
Az MKB Bank Zrt. ezen Alapítólevelével életre hívja és megalapítja a Kiválóságok Klubját.
A Kiválóságok Klubja az Alapító reményei szerint tagsága által közösségbe vonja a tudományok, művészetek,
média, jószolgálatiság, az üzleti élet, a sport és az élet egyéb számos más területén kimagasló teljesítményt
elért személyiségeket.
A Klub politikai és vallási ideológiától mentes.
A Kiválóságok Klubját az Alapító határozatlan időre hívja életre. A Kiválóságok Klubja megszűnik, ha az Alapító
az Alapító levelét írásban visszavonja.
A Klub nem jogi személy, székhellyel, szervezettel nem rendelkezik.
A Klub logója:

A tagok és az Alapító közötti kapcsolatot személyesen, szóban, írásban vagy telekommunikációs eszközön az
Alapító meghatalmazott képviselője tartja fenn, aki a Kiválóságok Klubja Háziasszonya címet viseli.
A klubélet ápolásához, a rendezvények megtartásához esetenként szükséges személyi és dologi feltételekről
az Alapító gondoskodik, illetve bocsátja azokat a klubtagság rendelkezésére.
A Kiválóságok Klubjában az Alapító tagként megnevezett személyeket az Alapító kérte fel belépésre, többek
között ezzel is kifejezve különösen kimagasló teljesítményeik elismerését.
A felkérés elfogadásával e személyek mindegyikét az Alapító a Kiválóságok Klubja társalapítójának és Alapító
tagnak ismeri el.
Az Alapító kifejezetten számít arra, hogy eseteként egy-egy kérdéskörben az Alapító tag álláspontját külön
is kikérhesse.
A Kiválóságok Klubjába felvételt az a természetes személy nyerhet, aki büntetlen előéletű, elkötelezett az
etikus közéleti magatartás iránt, és;
a.) az Alapító tagságra szóló felkérésnek eleget tett, avagy
b.) az Alapítólevélben felsorolt díjak valamelyikének tulajdonosa, a klubtagságra legalább egy klubtag ajánlja
és az ajánlás alapján az MKB Bank Zrt. a belépésre felkérte, avagy
c.) rendelkezik legalább két Alapító tag és egy klubtag részletesen megindokolt írásbeli ajánlásával és ezen
ajánlásokra figyelemmel őt az alapító MKB Bank Zrt. felkérte a belépésre, avagy
d.) az alapító MKB Bank Zrt. vagy maga a jelölt vagy valamely klubtag által javasolt személy klubtagságát az
Alapító által véleménynyilvánításra felkért tíz Alapító tag közül legalább heten helyeslik, avagy
e.) a Medici Kör keretében kiérdemelte a „Mecénás” címet és belépési szándékára figyelemmel őt az alapító
MKB Bank Zrt. felkérte a belépésre.
Úgy az Alapító tagok, mint a később belépő tagok esetében a klubtagság a Házirendben meghatározottak
szerint jön létre. A klubtagság jogát a tag másra nem ruházhatja át és ez a jogosultság nem örökölhető.

A Klubtag felvételénél elismert díjak:
• Akadémiai Aranyérem
• A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze Díj
• A Nemzet Színésze
• Bolyai János-díj
• Kossuth-díj
• Prima Primissima Díj
• Széchenyi-díj
Nemzetközi díj esetében az Alapító mérlegeli, hogy az a fenti díjakkal legalább azonos presztízsértéket képvisel-e.
A sportteljesítményeket elismerő díjak közül az Alapító a NOB által kiírt olimpiai játékokon elért első helyezésért
átadott aranyérmet veszi figyelembe.
A klubtagság megszűnik:
a.) a Kiválóságok Klubja megszűnésével,
b.) a tag Alapítónak eljuttatott kilépési nyilatkozata esetén,
c.) a tagnak az alapító MKB Bank Zrt.-nél vezetett Kiválóságok Klubja szolgáltatáscsomagja megszüntetésével,
d.) a klubtagságra érdemtelenné válással,
e.) a tag halálával.
A klubtagság véleménynyilvánítása nélkül nyilvánvalóan érdemtelenné válik a tag, ha szándékos bűncselekmény
elkövetése miatt a bíróság őt jogerősen elítélte, illetve akkor is, ha az Alapító személyhez fűződő jogait
megsértette.
Egyéb esetekben a klubtagságra érdemtelenné válás az összes Alapító tag legalább 51% többséget elérő
– az Alapítóval a megadott válaszadási határidőben írásban vagy elektronikus levél formájában közölt – az
érdemtelenséget egybehangzóan kimondó véleménye esetén bekövetkezik a Házirendben megfogalmazott
eljárás szerint.
Ezen Alapító levél cégszerű aláírásával az MKB Bank Zrt. kinyilvánítja, hogy a Kiválóságok Klubját a keltezés
helyén és napján megalapította.
Az Alapító okiratot az Alapító a tagság megkérdezése nélkül módosíthatja, de arról elektronikus tájékoztatást
köteles adni a tagoknak a megadott e-mail címen.
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