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Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület
___________________________________________________________________
ALAPSZABÁLYA
(A közgyűlésén a tagok egyhangúlag az Egyesület Alapszabályának módosításáról
határoztak, melynek célja, hogy az Alapszabály megfeleljen az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint – a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek előírásainak és így sor
kerülhessen az Egyesület közhasznú szervezetként történő nyilvántartására
2015. április 22- én a közgyűlés a következő módosított alapszabályt fogadta el

A jelen alapszabályban rögzítve az alapító tagok az 1989. évi II. törvény 3.§ (4)
alapján egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint:
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület (továbbiakban: EKK) az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4.§. (3) bekezdése szerinti
tudományos, nevelési és oktatási, kulturális tevékenységet és a kulturális örökség
megóvását végző közhasznú szervezet, amely vállalkozási tevékenységét csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabály 3.§ában meghatározott tevékenységre fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem
fogad el.
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület az egyetemi könyvtárak és
hálózatuk - fentiekben körülírt elveinek megfelelő - szakmai képviseleti és
érdekegyeztető szervezete.
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának Egyesület célja, hogy tudományos,
oktatási, tudásmenedzselő, kulturális valamint kulturális örökséget megőrző
tevékenységével elősegítse az egyetemi könyvtári rendszer működőképességének
fejlesztését, a könyvtárakban található értékek megőrzését, a könyvtári és
információs szolgáltatások színvonalának emelését, a jogszabályok és szakmai
követelmények érvényesítését.
1. § A közhasznú szervezet neve:
Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület
Németül: Kollegium der Universitätsbibliotheksdirektoren in Ungarn
Angolul: College of the Directors of University Libraries in Hungary
Nevének rövidítése: EKK
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2. §. Az egyesület jogállása, székhelye
Az EKK országos szervezettségű közhasznú társadalmi szervezet.
Székhelye: a mindenkori elnök vagy elnökhelyettes vagy titkár munkahelyének
székhelye.
Jelenlegi székhely:
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
3. §. Az egyesület célja, tevékenysége
(1)

(2)

Az egyesület közhasznú tevékenységét a nevelés-oktatás állami közfeladathoz
kapcsolódóan végzi, mely teljesítését az egyesület tevékenységét tekintve az
alábbi jogszabályi rendelkezések írják elő:
-

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11.§(2)

-

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 14.§

-

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997.évi CXL. Törvény 53. § 3.bek.(nyilvános
könyvtári ellátás elősegítése)

-

az országos múzeum, az országos szakmúzeum, az országos szakkönyvtár
és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV.10.)
EMMI rendelet 5. .fejezet, 9.§. (2) bekezdés (Részvétel a kutatásfejlesztési és
innovációs programokban, felsőoktatási tartalomfejlesztésekben, hazai és
nemzetközi tudományos együttműködésekben, a tudományos kutatás
értékelésében és részt vesz a tudományos információk elektronikus
szolgáltatásában
Az egyesület által végzett tevékenységek:
-

A Magyarországon működő állami és nem állami felsőoktatási
könyvtárigazgatók szervezetbe tömörítése, valamint a könyvtári
tevékenység összehangolása az felsőoktatási oktatás/kutatás és kulturális
és kulturális megőrző tevékenység segítése, harmonikus fejlesztése
céljából.

-

Részvétel a magyar könyvtárügy
állásfoglalások kidolgozásában.

-

Részvétel az felsőoktatási könyvtárakat érintő jogszabálytervezetek
kidolgozásában, állásfoglalások kialakításában, kezdeményez a szakmai
döntések meghozatalában, jogszabályok, állásfoglalások alkotásában,

-

Döntés előkészítő állásfoglalások, ajánlások és javaslatok kidolgozása a
felsőoktatási szakirodalmi információ-ellátás kérdéseiben.

egészét

érintő

jogszabályok,
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-

A egyesület foglalkozik a könyvtárak egyetemi szervezetben elfoglalt
helyével, az oktató- és kutatómunkát segítő tevékenységével.

-

A felsőoktatási könyvtárak egymás közötti, valamint más belföldi szakmai
intézményekkel való együttműködésének szervezése.

-

Az egyesület folyamatosan bővíti nemzetközi kapcsolatrendszerét.

-

Szakmai továbbképzések szervezése és vezetése.

-

A
felsőoktatási
könyvtárak
és
könyvtárosok
érdekképviselete,
együttműködve a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel.

-

A nyilvánosság felhasználásával minden olyan intézkedés elleni fellépés,
amely sérti az felsőoktatási könyvtárakban megtestesülő társadalmi
érdeket vagy az egyes könyvtárak konkrét érdekeit

(3)

Az EKK közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül is, bárki részesülhet. Ennek
biztosítása érdekében az EKK a tevékenységét nyilvánosságra hozza.

(4)

Az EKK gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapító
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
4. § Az egyesület tagsága

(1)

Az EKK rendes tagja lehet bármely Magyarországon működő állami vagy nem
állami egyetemi, főiskolai és egyetemi kari könyvtár igazgatója,
a) aki csatlakozási szándékát írásban bejelenti és a jelen alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
b) a megállapított tagdíj befizetését vállalja és befizeti.

(2)

A megalapított egyesületbe történő tagfelvételi kérelemről az Egyetemi
Könyvtárigazgatók Kollégiuma közgyűlése nyílt szavazással, kétharmados
szótöbbséggel dönt.

(3)

Az EKK tagját esetenként az általa írásban meghatalmazott helyettes szavazati
joggal képviselheti.

(4)

A tagsági jogviszony megszűnik:
-

-

a tag kilépésével, melynek hatálya a tag által benyújtott írásbeli kilépő
nyilatkozatnak az EKK címére történő beérkezésének időpontjával áll be;
a tagsági jogviszonynak az EKK által történő Ptk. 3:69.§- a szerinti 30 napos
felmondási idő mellett történő felmondásával. A felmondó határozat ellen a tag
8 napon belül adhatja elő védekezését írásban, vagy kérheti képviselője útján
történő személyes meghallgatását. A védekezésben foglaltakkal kapcsolatos
egyesületi döntésig a felmondó határozatban foglaltak nem lépnek hatályba.
a tagnak az EKK által történő a Ptk. 3:70-§- a szerinti kizárásával. A kizáró
határozat ellen a tag 8 napon belül adhatja elő védekezését írásban, vagy
kérheti képviselője útján történő személyes meghallgatását. A védekezésben
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foglaltakkal kapcsolatos egyesületi döntésig a kizáró határozatban foglaltak
nem lépnek hatályba. Kizáró ok különösen, de nem kizárólagosan, ha a tag a
jelen alapszabályban foglalt kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére
sem tesz eleget;
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti;

(5)

Amennyiben az egyetemi /főiskolai/kari könyvtár főigazgatójának
(igazgatójának) személyében változás következik be, a tagság az új személy
közreműködésével automatikusan folytatódik.

(6)

Az EKK tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a magyar és külföldi jogi
személyiséggel nem rendelkező jogalanyok, akiket/amelyeket a Kollégium
munkájának jelentős támogatása okán az Egyetemi Könyvtárigazgatók
Kollégiuma nyílt szavazással, kétharmados többséggel tiszteletbeli taggá fogad.

(7)

A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet a Kollégium munkájában.
5. § Az EKK szervezete

(1)

Az EKK az alább felsorolt szervezetek útján fejti ki tevékenységét:
a)
b)
c)
d)

Közgyűlés
Elnökség
Felügyelő Bizottság
Munkabizottságok, projektcsoportok

(2) Közgyűlés, a közgyűlés hatásköre
Az EKK döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyen az EKK valamennyi tagja
részt vesz. A közgyűlés ülései nyilvánosak.
(3) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)
d)
e)

Az alapszabály megállapítása, módosítása.
Az évi költségvetés meghatározása,
Az elnökség éves beszámolójának elfogadása,
Az évente elkészített közhasznúsági melléklet elfogadása,
Az EKK elnökének, elnökségi tagoknak, a titkárnak és a felügyelő
bizottság tagjainak megválasztása,
f) Az éves tagdíj megállapítása,
g) Az EKK más szervezettel való egyesülésének, átalakításának és
feloszlásának kérdése
h) Minden olyan kérdés, melyet a közgyűlés magához von.
(4) A közgyűlés összehívásának módja és döntéshozatala
a) A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A
közgyűlést írásban az elnök hívja össze. A meghívókat legkésőbb a közgyűlés
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időpontját 10 nappal megelőzően valamennyi tagnak meg kell küldeni. A
meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, a Közgyűlés
idejének és helyszínének megjelölését, és a Közgyűlés napirendjét. A
napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
A Közgyűlés összehívása történhet tértivevénnyel feladott levélben, postai
úton, továbbá elektronikus levél útján is. A meghívót, az előzetes értesítési
időközben – a nyilvánosság érdekében – közzé kell tenni az Egyesület
honlapján: http://ekk.org.hu/
b) Rendkívüli esetben a tagok 1/3-ának írásbeli kérésére is össze kell hívni a
közgyűlést.
c) A Közgyűlés ülései nyilvánosak; zárt ülés elrendelésére és megtartására
nevesített konkrét esetekben (pl.: különösen védett egészségügyi személyes
adatok, személyiségi jogok, az adatvédelmi szabályok védelme érdekében,
stb.) kerülhet sor. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok kétharmada
a közgyűlésen megjelenik.
d) Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az EKK elnöke a
határozatképtelenség megállapítását követően, változatlan napirenddel a
közgyűlést ismét összehívja. Az ismételten összehívott közgyűlés időpontja
az eredeti közgyűlést követő 5 naptári napon belül lehet. Az ismételten
összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében
határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül, amennyiben erre a
tagokat az eredeti meghívóban előre figyelmeztették.
e) A közgyűlés állásfoglalásait, megállapításait, javaslatait, döntéseit
határozati formában hozza. A határozathozatal (kivéve a személyi
kérdéseket) nyílt szavazással, kétharmados szótöbbséggel történik.
Bármelyik tag kérheti, hogy a szavazás titkosan történjen.
f) A határozat meghozatalakor – a Ptk. 3:19.§(2) bekezdésében foglaltakkal
összhangban - nem szavazhat az a tag,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy aki egyébként érdekelt a döntésben.
g) Az egyesület éves beszámolójának
kétharmados szótöbbséggel történik.

jóváhagyása

nyílt

szavazással

h) A vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazással kétharmados
szótöbbséggel történik.
i) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnökön kívül egy tag
hitelesít. A határozatokról a titkár évenként 1-től kezdődő sorszámmal
nyilvántartást vezet a közgyűlési határozatok könyvében. A Közgyűlés

5

döntéseit az EKK honlapján (http://ekk.org.hu) nyilvánosan hozzáférhetővé
teszi.
6. § Az Elnökség
(1)

Az EKK ügyintéző szerve az Elnökség, melynek tagjai az EKK vezető
tisztségviselői.

(2)

A Kollégium Elnöksége 3 tagú, tagjai: az elnök és az elnökségi tagok.
elnök: Nagy Zsuzsanna, 1012 Budapest, Logodi u. 34/A
elnökhelyettes: Dr. Keveházi Katalin
titkár: Lévai Klára, 1062 Budapest, Aradi u. 57.
Az Elnökség határozatképes, ha legalább két tagja jelen van a
határozathozatalkor.
Az elnökség tagja csak olyan személy lehet, aki a tagintézmény állandó
képviselője. A titkár az elnök irányítása alatt, a közgyűlés által jóváhagyott
feladatleírás szerinti feladatokat látja el

(3)

Az elnökséget a közgyűlés választja titkos szavazással a tagok által jelölt
személyek közül kétharmados szótöbbséggel, 3 évi időtartamra. A megbízás
indokolt esetben ugyanilyen módon egyszer meghosszabbítható.

(4)

Az egyesület bankszámlája felett aláírási joggal az Elnök rendelkezik:
Nagy Zsuzsanna, elnök
7. § Az Elnök hatás- és felelősségi köre

(1)
(2)

Az elnök képviseli a Kollégiumot, mint közhasznú szervezetet minden jogi és
természetes személy előtt.
Az elnök feladata a Kollégium munkájának szervezése és irányítása az
alapszabálynak megfelelően.

(3)

Az elnök felelős az elnökség évi beszámolójának kidolgozásáért, melyet a
közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra.

(4)

Felelős az évente elkészített közhasznúsági melléklet kidolgozásáért, és a
közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

(5)

Két közgyűlés között, az elnök az elnökség tagjaival való kötelező konzultálás
és nyílt szavazás után saját hatáskörben járhat el, és utólag tájékoztatja a
Kollégiumot.

(6)

Az elnök a Kollégium egyetértésével egyes kérdések kidolgozására ad hoc
bizottságokat kérhet fel.

(7)

Az elnök előkészíti a napirendi pontokat és összehívja a közgyűlést, előterjeszti
a tárgyalandó témákat és levezeti az üléseket.

(8)

Szükség esetén szakértőket hívhat meg.
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(9)

Gondoskodik a Kollégium állásfoglalásainak, javaslatainak és határozatainak
megfelelő továbbításáról, ill. az érdekelt szervek és a közvélemény
tájékoztatásáról.

(10) Rendszeresen beszámol a továbbított állásfoglalások, javaslatok megvalósítása
érdekében tett lépésekről.
(11) Megbízásának lejártával a Kollégium irattárát köteles a
megválasztott elnöknek maradéktalanul rendelkezésre bocsátani.

következő

(12) Az Elnökség ülésezésének rendje:
-

Az elnökség évente szükség szerint ülésezik, de minimum 4 alkalommal Az
üléseket az elnök kezdeményezésére a titkár hívja össze.

-

Az Elnökség üléseiről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és
nyilvántartás készül, amelyből megállapítható az Elnökség döntéseinek
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat
sorszámmal ellátva.

-

Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet mint a határozatok nyilvántartását
szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a Szövetség iratai között
megőrizni. Folyamatos kezelését a Titkár látja el. Az Elnökség döntéseit az
EKK honlapján ( http://ekk.org.hu) nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.
8. §. Felügyelő Bizottság

(1)
Az EKK 3 (három) tagú Felügyelő Bizottságot választ a közgyűlésen, amely
elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása három évre
szól. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak.
A Felügyelő Bizottság elnöke:
Kálóczi Katalin, 8174 Balatonkenese, Pásztor u. 3.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Orbán Éva, , 1092 Budapest, Bakáts tér 4.
Megyeriné Viola Andrea, 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94.
(2)

A Felügyelő Bizottság működését részletesen ügyrendje szabályozza,
amelyet a Felügyelő Bizottság határoz meg.

(3)

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben
részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz
csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

(4)

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.

(5)

A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik
meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását
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ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület
Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal
részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a
Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni.
(6)

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet készít,
határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés
helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető
nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok
hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Felügyelő
Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése
mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet A Felügyelő Bizottság
ülésén a résztvevő tagok aláírják.

(7)

A Felügyelő Bizottság feladatai:
a) a felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és
gazdálkodását, melynek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a
szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja;
b) a felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a
létesítő okirat így rendelkezik;
c) a felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy
a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;


a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

d) az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára –
annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni, mely
határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a
felügyelő szerv is jogosult;
e) ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
9. § A tagok jogai
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(1)

Az EKK tagja jogosult javaslattételre és kezdeményezésre az egyetemi
könyvtárakat érintő bármely kérdésben, ide értve a tisztségviselők
megválasztására vagy visszahívására tett javaslatokat is.

(2)

Szavazati joga van a Kollégium által eldöntendő kérdésekben.

(3)

A rendes tagok megválaszthatók a Kollégium elnöki, elnökhelyettesi és titkári
tisztségére.
10. § A vezető tisztségviselőkkel
szembeni követelmények és kizáró okok

(1)

Az EKK vezető tisztségviselői az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai;

(2)

Vezető
tisztségviselő
az
a
nagykorú
személy
lehet,
akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.

(3)

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

(4)

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(5)

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.

(6)

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől
11. §. Összeférhetetlenség

(1)

Az EKK szervezeteinek határozathozatalaival összefüggő összeférhetetlenségi
szabályok
A Civil tv. 38 és 39. §. alapján a közgyűlés, az elnökség
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 8:1.§.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
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tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő, cél szerinti juttatás.
(2)

A felügyelő bizottságra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az EKK elnöke vagy az EKK elnökségének tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és
a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő, cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a.)-c.) pontban (Ptk. 6.8:1 §) meghatározott személyek
hozzátartozója.

(3)

Vezető tisztségviselők
a) A közhasznú szervezet megszüntetését követő két évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két
évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
b) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
12. § Nyilvánosság

(1)

A Közgyűlés, Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás
készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).
A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló
okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni.
Folyamatos kezelését az Egyesület Titkára látja el.

(2)

A Közgyűlés, Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül
írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület
székhelyén kifüggeszti.

(3)

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület
székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban –
bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.
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(4)

Az Egyesület honlapján (http://ekk.org.hu) keresztül nyilvánosságra hozza az
Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket,
működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről
készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetők.

(5)
Az EKK közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet, ennek biztosítása
érdekében saját honlapján (http://ekk.org.hu) nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az
információkat.
(6)

Az EKK a közhasznúsági melléklet tételére kötelezett, melyet minden év
legkésőbb május 31-ig nyilvánosságra hoz. a szervezet honlapján.
13. § Az EKK vagyona

(1)

A Kollégium vagyona a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi- és magánszemélyek
felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. A tagdíj éves mértéke: 20.000 Ft. A
tagdíjat minden év április 30.-ig kell megfizetni átutalással az EKK OTP Banknál
vezetett 11707024-20376820-00000000 számú bankszámlájára.

(2)

Az EKK vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljai megvalósulása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathatja.

(3)

Az EKK a tartozásaiért saját vagyonával felel.

(4)

Az EKK gazdálkodására és adománygyűjtésére egyebekben a 2011. CLXXV.
törvény V. fejezetének 17.§-26.§-ai irányadóak.
14. § Az EKK megszűnése

(1)

Az EKK megszűnésére a Ptk 3:83-86. §§-ai, illetve a 2011. évi CLXXV. törvény
9-10 §-ai irányadóak.

(2)

A Kollégium megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradt
vagyont egyetemi könyvtári célokra kell fordítani.
15. § Záró rendelkezések

(1)

Az egyesület működése során köteles az egyesület, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. évi törvény alapján működni.

(2)

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései
szerint kell eljárni.
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(3)

Az alapszabályt egységes szerkezetben a módosításokkal az EKK 2015.
április 22-én tartott közgyűlésén elfogadta.

Budapest, 2015. április 22.
… ………………………
Nagy Zsuzsanna
elnök
Melléklet
Az EKK tagjainak listája

Alulírott, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának elnöke igazolom, hogy a
2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdése alapján jelen alapító okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 2015. április 22-én napján
hatályos tartalomnak azzal, hogy jelen Alapszabályban a 2014. május 22-én
elfogadott Alapszabályhoz képest történő módosítások félkövér és dőlt, a törlés
áthúzott betűszedéssel kerültek megjelölésre. Jóváhagyta a 2015. április 22-i
közgyűlés.
Budapest, 2015. április 22.
…………………
elnök

Előttünk, mint tanuk előtt:
1. aláírás
Név:
lakcím:
sz.ig.szám:

2. aláírás
Név:
lakcím:
sz.ig.szám:

Adóhatósági azonosító szám:
18227516-1-43
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OTP számlaszám:
11707024-20376820-00000000
Fővárosi Bírósági bejegyzés
A 11Pk.60.242/96/3 sz. eredeti végzés alapján 6985.számú nyilvántartási szám

Ezzel együtt az Alapszabály is beadva a Főv.Bír.-ra (Főlajstromszám: 60242/96)
Alapszabály módosítások benyújtása:
1998. június (az V. és XI. fejezet módosítása)
2000. május 22. (Új székhely bejelentése: 1093 Bp., Fővám tér 8.)
2000. július 03. (Új titkár bejelentése: Bakos Klára)
2004. december (Új székhely bejelentése)
2007. január (közhasznúsági nyilvántartásba vétel)
2014. június 2. (változásbejegyzési és közhasznúsági kérelem)
KSH sorszám:
48594
KSH törzsszám:
18227516
NszOR kategória:
Szakmai érdekvédelmi szervezet
Társadalombiztosítási folyószámlaszám:
9896985/A (1999.04.03.-án kaptuk a számot)
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