
Részlet az Egyházi Könyvtárak Egyesülése alapszabályából 

 

„3. §. 

AZ EGYESÜLÉS TAGJAI 

B. 

Személyi tagság 

1. Az egyesülés tagja lehet minden olyan magánszemély, aki az egyesülés szabályaival 

és céljaival egyetért, és akinek tagságát az elnökség javaslata alapján az egyesülés 

közgyűlése megszavazta. 

2. A személyi tagság lehet pártoló tagság és tiszteletbeli tagság. 

a. Pártoló tag lehet olyan magánszemély, aki az egyesülés működését erkölcsi, 

szakmai és anyagi támogatásban kívánja részesíteni. Felvételi kérelmét írásban 

kell eljuttatnia az elnöknek. Felvételéről az elnökség javaslata alapján a közgyűlés 

egyszerű szótöbbséggel dönt. A pártoló tag tagdíjat fizet, melynek minimális 

összegéről* az elnökség javaslata alapján a közgyűlés dönt. 

b. Tiszteletbeli tag lehet minden olyan magánszemély, akit az egyházi gyűjtemények 

érdekében kifejtett tevékenysége vagy tudományos munkája alapján az egyesülés 

meghív a tagjai közé. A meghívást valamely szavazati joggal rendelkező 

tagkönyvtár munkatársa írásbeli előterjesztése és az elnökség véleménye után a 

közgyűlés egyszerű szótöbbséggel szavazza meg. A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési 

kötelezettség nem terheli. 

3. A személyi tagok jogosultak részt venni az egyesülés valamennyi rendezvényén. A 

közgyűlésen tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vehetnek részt, tisztségre nem 

választhatók. Az elnökség írásos megbízása alapján képviselhetik az egyesülést a 

szakmai rendezvényeken. 

4. A személyi tagok javaslatokat tehetnek az Egyesülés működésével kapcsolatban. Az 

Egyesülés tiszteletbeli és pártoló tagjai kötelesek az Egyesülés alapszabályának és 

egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesülés vezető szervei és tisztségviselői által 

hozott határozatoknak a végrehajtására; elősegítik az Egyesülés, annak vezető szervei 

és tisztségviselői által meghatározott célkitűzések megvalósítását. A pártoló tagok a 

pártoló tagok tagdíjának megfizetésével járulnak hozzá a szervezet működéséhez. 

5. A személyi tagság megszűnik a személy írásban benyújtott lemondásával, vagy ha a 

közgyűlés (az elnökség vagy valamely gyűjtemény javaslata alapján) a tagság 

visszavonásáról szavaz. Amennyiben valamely pártoló tag az elnök írásos felszólítása 

után sem tesz eleget pénzügyi kötelezettségének, e kötelezettség elmulasztását kilépési 

nyilatkozatnak kell érteni.” 

A pártoló tagsági kérelmet postai úton a következő címre szíveskedjék eljuttatni: 

 

Egyházi Könyvtárak Egyesülése 

1092 Budapest 

Ráday utca 28. 

 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése honlapja:  

http://www.eke.hu/ 

Egyházi Könyvtárak Egyesülése Közös Katalógusa és Információs Portálja:  

http://www.unitas.hu/ 

 

*Az elnökség álláspontja szerint jelenleg ez a minimum összeg évi 2000 forint. Amennyiben 

az adott évi közgyűlés jóváhagyja a felvételi kérelmet, értesítjük a pártoló tagot a tagdíj 

befizetésének a módjáról.  

http://www.eke.hu/
http://www.unitas.hu/

