A MAGYAR KOLPING SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA

a 2014. november
szerkezetben

15.-i

Közgyűlésen

elfogadott

módosításokkal

Nyilvántartási szám: 3184
Ügyszám: Fővárosi Törvényszék Pk.64.663/1990

egységes

A nemzetközi Kolping mozgalom szabályainak és programjának, az egyesülési jogról
szóló mindenkor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően a magyarországi
Kolping család egyesületek szövetségének országos közgyűlése, a Magyar Kolping
Szövetség - mint katolikus társadalmi szervezet és a krisztushívők magántársulása
(consotiatio privata) - működésének alapjául a következő Alapszabályt fogadta el.

1.§. Név, székhely és jelképek
(1) A Magyar Kolping Szövetség tagjai, a Szövetség által felvett magyarországi
Kolping Család Egyesületek. A Magyar Kolping Szövetség tagja a Nemzetközi
Kolping Szövetségnek (melynek központja a Németországi Kölnben van) és a
Magyar Kolping Szövetség tagjai egyben a Nemzetközi Szövetségnek tagjai.
Ezt kifejezi, hogy ugyanazt a zászlót és jelvényt viselhetik, mint a Nemzetközi
Kolping Mozgalom bármely más egyesülete.
(2) Az országos szövetség neve: Magyar Kolping Szövetség, rövidítve MKSZ.
Angolul: Hungarian Kolping Society
Németül: Kolpingwerk Ungarn
(3) A Magyar Kolping Szövetség székhelye: 1035 Budapest, Vihar utca 8.
Postacíme: 1035 Budapest Vihar utca 8.
E-mail címe: mksz@kolping.hu
(4) A Kolping mozgalom jelképei: az embléma és a Kolping név.
Az embléma egy négyzettel szorosan körberajzolt nagy K betűből áll. A K betű
megvastagított függőleges szára fekete színű, a ferde szárai és a négyzet jobb
oldali határoló vonala közötti terület szintén fekete színű, a ferde szárak és a
négyzet alsó és felső határoló vonala közötti területek narancssárga színűek.
Az elnevezés és az embléma együttese védjegyoltalom alatt áll,
lajstromszáma: 164297.

(5) A Magyar Kolping Szövetség, Krisztushívők magántársulása, (consotiatio
privata) amely hit és erkölcs dolgában a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) útmutatásait is követi, és e tekintetben a Codex Iuris Canonici
(továbbiakban CIC) rá vonatkozó rendelkezéseit betartja.

2.§. Célok és feladatok
(1) A Magyar Kolping Szövetség céljai, a nemzetközi Kolping Szövetség
programjával és szabályaival összhangban:
a)
Kolping Adolf szellemének átadása a Kolping Család Egyesületeknek.
A Kolping Család Egyesületeknek megadni a szükséges támogatást,
hogy tagjaik ezáltal is helyt tudjanak állni keresztényként az életben, a
munkában, a hivatásban, a házasságban és családban, az egyházban,
illetve a világban.
b)
A Kolping Család Egyesületek katolikus társadalmi tanítás szerint
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c)
d)

folytatott tevékenysége által a közjót szolgálni, valamint az egyház és a
társadalom folyamatos megújulásában közreműködni.
A Magyar Kolping Szövetség az alapító okiratban részletezett célokat
tekintve közhasznú.
A céljainak megfelelő közhasznú tevékenységei:
a. szociális tevékenység, - családsegítés, időskorúak gondozása,
A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a
munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése,
gyermekvállalás
támogatása,
gyermekvállalási
szándék
megvalósulásának segítése.
Az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a
médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt
feladata.
2011.évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §
b. nevelés,
oktatás,
képességfejlesztő,
ismeretterjesztő
tevékenység;
Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása
Állam,
nemzetiségi
önkormányzat,
Magyarországon
nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá más szervezet
vagy személy, ha a tevékenység folytatásának jogát –
jogszabályban foglaltak szerint – megszerezte.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2. §. (3)
általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai,
nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési
Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás,
alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelésoktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az
óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel,
tanulóval
nem
foglalkoztathatók
együtt,
a
gyermekgyógyüdülőkben,
egészségügyi
intézményekben,
rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló
gyermekek
tankötelezettségének
teljesítéséhez
szükséges
oktatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás.
Az állam gondoskodik az alapfeladatok ellátásáról, az óvodai
nevelés kivételével.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. §. (1)
a)-u)

c. kulturális tevékenység;
Közösségi
kulturális
ápolásának/művelődésre
tevékenységének/a lakosság
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hagyományok,
értékek
szerveződő
közösségek
életmódja javítását
szolgáló

kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti
intézmények/lakossági
művészeti
kezdeményezések,
önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka
feltételeinek
javítása,
művészeti
érékek
létrehozásának,
megőrzésének segítése.
A település önkormányzat és a megyei önkormányzat feladata.
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)b)
Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása,
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális
örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.
2011.
évi
CLXXXIX.
tv.
Magyarország
helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 7.
d. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése,
Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja,
megelőzés biztosítása.
A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok
2011.
évi
CLXXXIX.
tv.
Magyarország
helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 10.
2011.
évi
CLXXXIX.
tv.
Magyarország
helyi
önkormányzatairól 23. § (4) 12.
e. sporttevékenység;
az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása
feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és
ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
valamint a fogyatékosok sportjának támogatása.
Állami feladat
2004. évi I. tv. a sportról 49. §. c)-e)
Sport, ifjúsági ügyek
A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok
2011.
évi
CLXXXIX.
tv.
Magyarország
helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 15.
f. A
Magyar
Katolikus
Püspöki
Konferencia,
az
MKSZ
tagegyesületeinek katolikus identitását a területileg illetékes
megyéspüspök útján kíséri figyelemmel. Amennyiben egy Kolping
Család Egyesület tevékenysége nem egyeztethető össze a
katolikus tanítással és ezt a MKPK jelzi az országos Prézesnek, úgy
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ezt a Vezetőség megtárgyalja és végső esetben ajánlást tesz a
Szövetségből való kizárásra, ami egyben a Kolping név használati
jogának megvonását is eredményezi.
(2) Feladatai részletezve:
a)
A középtávú és éves cselekvési program meghatározása és
megvalósítása.
b)
Kapcsolattartás a tag egyesületekkel és a nemzetközi Kolping
mozgalommal.
c)
A Kolping Család Egyesületek tevékenységének összehangolása, a
közöttük való együttműködés segítése.
d)
Kolping Család Egyesületek megalakulásának segítése.
e)
Állásfoglalások, nyilatkozatok kiadása.
f)
A Magyar Kolping Szövetség gazdasági önfenntartásának megalapozása.
g)
Az euroatlanti integráció elősegítése.
h)
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
i)
Szociális tevékenység, rászorulók, időskorúak, hátrányos helyzetűek
segítése
j)
Az (1) bekezdésében leírt célokhoz kapcsolódó kiadói tevékenység
(Időszaki kiadványok, Könyvkiadás)
k)
Kulturális, sport, máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység
l)
Nevelési és felnőtt-oktatási feladatok segítése, közreműködés egyes
nevelési és pedagógiai programokban.
m)
Jogsegélyszolgálat működtetése
n)
Korlátozottan igénybe vehető szálláshely, szolgáltatási, oktatási,
művelődési, kulturális célra helyiség bérbeadása
o)
Üdültetés
p)
Ingatlankezelés
q)
Programszervezés
(3) A Magyar Kolping Szövetség fiataljai küldetésüknek tartják, hogy az ifjúság a
keresztény erkölcs alapján álljon és stabil családi életre való nevelésben
részesüljön. A vallás nem magánügy, hanem közügy. Céljuk, hogy a
keresztény hit és erkölcs alapján részt vállaljanak a közéletben és
megerősödjenek
hitükben,
hogy
lehetőséget
kapjanak
nemzetközi
tapasztalatok szerzésére, amelynek során kapcsolatba kerülnek határon túli
magyar fiatalokkal is, akikkel egy közös értékrend alapján közösségbe
érezhetik
magukat
a
szellemi
tartalommal
megtöltött
szabadidős
programjaikon. Szándékuk, hogy tisztességesen értsenek legalább egy
szakmához és azt a közösség hasznára fordítsák. A Magyar Kolping Szövetség
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól
támogatást nem kap, részükre támogatást nem nyújt; országgyűlési, megyei,
fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

3.§. A Magyar Kolping Szövetség szervezeti tagozódása
(1) A Kolping család egyesületek egyházközségi (plébánia) szinten szerveződnek
egyének szabad elhatározásából.
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A Kolping Család Egyesületek adminisztratív, ügyviteli feladataik ellátása,
együttműködésük, a Szövetséggel való kapcsolattartásuk megkönnyítése
érdekében, az alábbi területi megoszlás (körzetek) alapul vételével,
gondoskodhatnak
együttműködésük
szervezett
kereteiről.
A
körzeti
együttműködés formáinak részletes szabályait, a Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.
- Magyar Kolping Szövetség Észak-magyarországi Körzeti területe:
Esztergom-Budapest, Vác, Székesfehérvár Egyházmegyék,
- Magyar Kolping Szövetség Kelet-magyarországi Körzeti területe:
Eger, Szeged-Csanád, Debrecen-Nyíregyháza, Hajdúdorog Egyházmegyék,
Miskolci Apostoli Exarchátus,
- Magyar Kolping Szövetség Dél-magyarországi Körzeti területe:
Pécs, Kaposvár, Kalocsa-Kecskemét Egyházmegyék,
- Magyar Kolping Szövetség Nyugat-magyarországi Körzeti területe:
Veszprém, Szombathely, Győr Egyházmegyék, Pannonhalmi Területi
Főapátság.
(3) A Magyar Kolping Szövetség telephelyeként üzemel: Érsekvadkert erdei ház

(2)

4.§. Közhasznúság és anyagi források
(1) A Magyar Kolping Szövetség, a jelen Alapszabályban foglaltak szerinti
közhasznú tevékenységeket végzi.
A Magyar Kolping Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból
(2) A Magyar Kolping Szövetség anyagi forrásait a Kolping család egyesületek által
befizetett tagsági hozzájárulás, szervezetek jogi és magánszemélyek
hozzájárulása, adományai, pályázati bevételek, vállalkozási tevékenységből
befolyt jövedelmek valamint egyéb bevételek képezik.
(3) A Magyar Kolping gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a
létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását
nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére
fordítja;
(4) Közhasznúsági és anyagi források tekintetében a közhasznú szervezetekről
szóló jogszabályok szerint gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről,
amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapíthatók. Gondoskodik
továbbá a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve
nyilvánosságra hozatali módjáról, a közhasznú szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint a
közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
A Magyar Kolping Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
rendelkezik
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók
és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,
b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra
hozatali módjáról,
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c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba való betekintés rendjéről, valamint
d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról
(5) A közhasznúsági melléklet elfogadása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik. A
jelentés tartalmát a vonatkozó jogszabály írja elő.

(1)
(2)

(3)

(4)

5.§. A Magyar Kolping Szövetség gazdálkodása
A Magyar Kolping Szövetség céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
A Magyar Kolping Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagegyesületek - a tagsági hozzájárulás megfizetésén túl - a Magyar Kolping
Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A Magyar Kolping Szövetség vagyona a Kolping család egyesületek által
befizetett tagsági hozzájárulásból, vállalkozási tevékenységből befolyt
jövedelmekből, szervezetek jogi és magán személyek hozzájárulásaiból és
adományaiból, valamint egyéb bevételekből adódik.
A Magyar Kolping Szövetség vállalkozási tevékenységet, csak másodlagos
tevékenységként, közhasznú tevékenységének, illetve céljainak érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.

6.§. A tagság
(1) A Magyar Kolping Szövetségnek a Magyarországon működő Kolping Család
Egyesületek lehetnek a tagjai.
(2) Tagsági viszony kérelemre, a Vezetőség határozatával jön létre.
(3) A Kolping név és jelképek használatára a Magyar Kolping Szövetség csak
annak az Egyesületnek ad engedélyt, amely elfogadja a Kolping mozgalom
céljait és amelyet a Magyar Kolping Szövetség tagjának vesz fel.
Elutasítás esetén a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
Elutasítás esetén, a tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül, a
felvételét kérő szervezet, fellebbezéssel élhet a határozat ellen a
Közgyűléshez. A fellebbezésről a Közgyűlés a legközelebbi ülésén dönt.
A felvétel feltételei az SZMSZ-ben találhatók

7.§. Pártoló tagság
(1) A Magyar Kolping Szövetség pártoló tagjai lehetnek mindazon jogi személyek,
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek, akik/amelyek a
Kolping szellemiséget, a Magyar Kolping Szövetség céljait és Alapszabályát
elfogadják.
(2) A pártoló tagi viszony kérelemre, a Vezetőség határozatával jön létre.
(3) A pártoló tag, a Magyar Kolping Szövetséggel kötött írásbeli megállapodás
alapján és szerint vállalja tagsági hozzájárulás fizetését.
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(4) A pártoló tag a rendes tag jogosítványaival és kötelezettségeivel nem
rendelkezik, de a Magyar Kolping Szövetség rendezvényeire, testületi üléseire
az illetékes vezető tisztségviselő vagy testület döntése alapján meghívható.

8. §. A Kolping család egyesületek jogai
(1) Igénybe venni a Magyar Kolping Szövetség szolgáltatásait.
(2) Igénybe venni a Magyar Kolping Szövetség anyagi támogatását a szervezeti és
működési szabályzat előírásai szerint.
(3) Jogosult a Szövetség Közgyűlésén és egyéb testületi ülésein, nyilvántartásba
vett képviselője révén részt venni, tanácskozási, javaslattételi, véleményezési
és szavazati jog illeti meg
(4) Választás előtt javaslatot tenni a Magyar Kolping Szövetség tisztségviselőinek
személyére.
(5) Javaslatot tenni az Alapszabály módosítására.
(6) Részt venni a Magyar Kolping Szövetség programjaiban.
(7) Szervezési, konzultatív együttműködési fórumok létrehozása és működtetése

9. §. A Kolping család egyesületek kötelességei
(1) Együttműködni a 2.§-ban megfogalmazott célok megvalósításában.
(2) Tagsági hozzájárulást fizetni a Magyar Kolping Szövetségnek.
10. § A tagsági és pártoló tagsági viszony megszűnése
(1) A Kolping Család Egyesület tagsága megszűnik a Magyar Kolping
Szövetségben:
a)
kilépéssel, a Magyar Kolping Szövetséghez intézett írásbeli bejelentéssel
bármikor,
b)
kizárással, ha a Vezetőség erről határozatot hoz
c)
a tag- Egyesület megszűnésével.
Az (1) a-c eseteiben a Kolping név és jelképek használatának jogát meg kell
vonni az Egyesülettől.
(2) A tag kizárható, ha az Alapszabály rendelkezését súlyosan, felróhatóan megsérti. A
tagdíj nem fizetése az Alapszabály rendelkezései súlyos, felróható megsértésnek számít.
A tagot tájékoztatni kell a kizárási eljárás megindításáról, számára biztosítani kell a
védekezés lehetőségét és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell.
(3)A kizárás tárgyában első fokon Vezetőség jár el. A Vezetőség kizárás tárgyában hozott
határozatával szemben, az érintett tag, az arról való tudomásszerzéstől számított 15
napon belül fellebbezhet a Közgyűléshez.
(4) A tagsági viszony a kilépés esetén a kilépés közlésének napján szűnik meg, a
Szövetség, illetve a tag-egyesület megszűnése esetén, a megszűnés napján, a
tag kizárása esetén, az erről szóló határozat jogerőre emelkedése napján szűnik
meg.
A tag kizárása
(Ptk. 3:70 § alapján)
1.A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely
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egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben
kizárási eljárást folytathat le.
2. A tag kizárására irányuló kezdeményezést a Vezetőséghez kell bejelenteni. A
bejelentett kezdeményezést az Országos elnök vagy akadályoztatása esetén az
Országos Prézes terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás
megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére
irányuló eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a
jegyzőkönyv
felvételére,
a
határozati
javaslat
előterjesztésére,
megtárgyalására, és a határozat hozatalra az alapszabály közgyűlésre
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
3. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
határozatot a taggal írásban közölni kell.
4. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a
kizárt tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a
közgyűlési határozat felülvizsgálatát.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

11. § A jelölés, a választás, az összeférhetetlenség és a visszahívás
szabályai
Az Alapszabályban erre feljogosított testület, öt tagú jelölőbizottságot választ.
A jelölőbizottság szóvivőt választ saját tagjai közül. A jelölőbizottság
megbízatása egy alakalomra szól, és a megválasztandó tisztségviselők
mindegyikének megválasztása után jár le.
A jelölőbizottság köteles a javaslattételi határidő megjelölésével javaslatot
kérni a tag-egyesületektől a jelöltek személyére. Csak olyan jelölteket állít,
akik előzetes nyilatkozatukkal a jelölést elfogadták és megfelelnek az
összeférhetetlenség törvényi és jelen Alapszabályba foglalt szabályainak /(7)
bekezdés és 1.§ 24. pont/. Nem lehet jelölt, akinek jelöléséhez nem járult
hozzá azon Kolping család egyesület, melynek tagja A jelölőbizottság a
választásra jogosult testülettel minden - a tag egyesületek által javasolt - jelölt
nevét ismerteti.
Vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A választásra jogosult testület nyílt szavazással egyenként, dönt a
jelölőbizottság által ismertetett jelöltek felvételéről a szavazólapra, egyszerű
többséggel.
A választási ciklus közben megválasztott tisztségviselők megbízatása a ciklus
végéig tart.
Kétfordulós az egyéni, titkos szavazás, ha az első fordulóban egyik jelölt sem
kapta meg a leadott szavazatok több mint felét. A második fordulóban a két
legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Kétfordulós a listás, titkos
szavazás, ha az első fordulóban kevesebb jelölt kapta meg a leadott
szavazatok több mint felét, mint ahány tisztségviselőt meg kell választani. A
második fordulóban a legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül eggyel többen
vesznek részt, mint az első fordulóban meg nem választott tisztségviselők.
A Szövetség vezető tisztségviselői:
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A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,/Ptk.3:19.§.(2)/
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(5) [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] /Ptk.3:22.
§.(1),(4),(5) és (6)
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. /Ptk.3:26.§.(2)/
(7) Tisztségviselőt csak a megválasztására jogosult testület hívhatja vissza, a
választással azonos szabályok szerint. A tisztségviselőt visszahívására kerül
sor, ha az Alapszabály rendelkezéseit nem tartja be Visszahívás, lemondás,
vagy elhalálozás miatt megüresedett tisztséget csak választással lehet
betölteni.

Az Egyesület tagjai, a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatják
(1)
(2)
(3)
(4)

12. § A Magyar Kolping Szövetség szervezete és testületei
Közgyűlés
Vezetőség
A Felügyelő Bizottság.
Ügyviteli szervezet

13. § A közgyűlés
(1) A Magyar Kolping Szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.
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A Közgyűlés a Magyar Kolping Szövetség legfőbb testülete, amely a tagegyesületek bírósági nyilvántartásba vett képviselőinek összességéből áll. A
Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező nyilvántartásba
vett képviselők több mint fele megjelent.
Tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül, a Vezetőség tagjai, a Felügyelő
Bizottság tagjai amennyiben más okból szavazati joggal nem rendelkeznek, a
Magyar Kolping Szövetség ügyviteli szervezetének tagjai, a Vezetőség által
meghívottak.
(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
Az alapszabály elfogadása és módosítása.
b)
Az alábbi tisztségviselők megválasztása négy év időtartamra, titkos
szavazással:
- országos Prézes
- országos Elnök,
- a Vezetőség további tíz tagja
- a Felügyelő Bizottság öt tagja,
c)
A Magyar Kolping Szövetség időszakos programjának elfogadása.
d)
A Vezetőség tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
e)
A közhasznúsági melléklet elfogadása, amire az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg kerül sor.
f)
Az éves beszámolót a jelenlevők nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hagyják jóvá.
g)
A szövetségi tagsági hozzájárulás összegének meghatározása.
h)
A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
i)
A Vezetőség javaslata alapján döntés a Magyar Kolping Szövetség
feloszlásáról, vagy más szervezettel való egyesüléséről. Ezen határozat
titkos szavazással, a határozatképes Közgyűlés jelenlévő küldötteinek
több mint kétharmados egyetértő szavazatával hozható meg.
j)
döntés a Vezetőség tagfelvétel ügyében hozott elutasító határozata,
valamint a tag kizárása ügyében hozott határozata elleni fellebbezésről.
k)
Örökös Tiszteletbeli elnöki cím adományozása, döntés a Fővédnök
személyéről és felkéréséről
(3) A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. - legkésőbb olyan
időpontban, hogy az Ectv. 30.§ (1) bekezdése alapján az Egyesület az adott
üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig teljesíteni
tudja a külön törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági melléklet letétbe
helyezési kötelezettségét. Az országos Elnök a tervezett Közgyűlés időpontjáról
legalább 30 nappal előbb írásban értesíti a tag-egyesületeket. Az országos Elnök
a napirend megjelölésével a meghívókat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15
nappal küldi el a, tag-egyesületeknek, postán ajánlott levélben vagy
visszaigazolható e-mailben a mandátummal rendelkező küldötteknek, valamint
nyilvános értesítés céljából megjelenteti a Magyar Kolping Szövetség honlapján.
A meghívóban szereplő napirendekhez tartozó előterjesztéseket a meghívó
kiküldésével egyidejűleg, azonos módon kell közölni.
Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani, a
meghirdetett közgyűlés helyén, azonos napirenddel, az eredeti közgyűlési
időpontot követő 30 (harminc) perc elteltével. A megismételt Közgyűlés, az
eredeti napirendben, a megjelent tagok számától függetlenül, határozatképes.
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A közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlés tartását, annak
következményeit közölni kell. Ennek hiányában, megismételt Közgyűlés nem
tartható
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a Felügyelő Bizottság indítványára, vagy ha
a Kolping család egyesületek legalább egyharmada írásban kéri azonos indok
megjelölésével.
Ptk.3:81. § [A közgyűlés összehívása]
(1) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges
intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni
vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
A közgyűlést az egyesület székhelyén kell megtartani.
(4) A határozatképes Közgyűlés - a (2) b) és h) pontot kivéve - jelenlévő tagjainak
egyszerű szótöbbségével nyílt szavazással hoz döntést. A Közgyűlésen minden
tagnak egy szavazata van, amely szavazati jogot a tag-Egyesület nyilvántartásba
vett képviselője, illetve az általa meghatalmazott útján gyakorolhatja.
(5) A Közgyűlésnek jogában áll saját ügyrendjét meghatározni, és a jelen
Alapszabály 13.§. (2) bekezdésben foglaltak kivételével, indítványonként dönteni
nyílt, vagy titkos szavazás alkalmazásáról. A Közgyűlés nyilvános.
(6) A Közgyűlést az országos Elnök vezeti. Akadályoztatása esetén feladatát az
országos Prézes látja el. Az elnököket is érintő tisztújító Közgyűlés levezető
elnökének személyére a Vezetőség tesz javaslatot.
(7) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(8) A Magyar Kolping Szövetség meghívja a Közgyűlésre a MKPK képviselőjét.
A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a
felügyelőbizottsági tagok illetve más személy megválasztására bármelyik
egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a
szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező
tagok szótöbbségével határoz.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint
fele jelen
Ptk.3:19. § [Határozathozatal]
(1) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg
határozataikat.
(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
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b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti.
(9) A Közgyűlés, bármely, a Szövetség szempontjából jelentősebbnek minősülő
ügy megtárgyalására, javaslat kidolgozására, létrehozhat eseti Bizottságot
14. § A Vezetőség
A Vezetőség a Magyar Kolping Szövetség képviseleti szerve és irányító testülete.
Minden olyan ügyben tanácskozik és dönt amely nem tartozik a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
(1) A Vezetőség tagjai:
- országos Elnök
- országos Prézes
- tagok A Közgyűlés, az egyesületi tagok közül, önálló titkos szavazással
választja meg a világi és az országos Prézest és külön, együttes titkos
szavazással 10 fő vezetőségi tagot, négy évi időtartamra.
A megválasztott vezetőségi tagok közül, a Vezetőség első ülésén megválasztja
a KOSZISZ (Kolping Oktatási Szociális Intézményfenntartó Szervezet) és a
Szövetség közötti kapcsolattartásért felelős vezetőségi tagot, továbbá az
ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős vezetőségi tagot.
(2) A Vezetőség hatásköre különösen:
- őrködik a Magyar Kolping Szövetség szellemisége felett,
- a Közgyűlés határozatainak végrehajtása,
- a Magyar Kolping Szövetség éves programjának jóváhagyása a 2.§-ban
szereplő célok figyelembe vételével,
- a Magyar Kolping Szövetség évi költségvetésének elfogadása,
- az éves beszámoló elkészítése és Közgyűlésre való előterjesztésének
jóváhagyása, a határozatképes vezetőségi ülésen jelenlévő testületi
tagok több mint felének szavazatával,
- a Kolping család egyesületek alapszabály mintájának kialakítása,
- jelölőbizottság megválasztása tisztújításhoz,
- Kolping család egyesület felvétele a Magyar Kolping Szövetségbe,
- Kolping család egyesület kizárása a Magyar Kolping Szövetségből,
- gazdasági társaság, alapítvány, vagy társadalmi szervezet létrehozása,
illetve belépés ezekbe,
-

a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása,
képviselők delegálása más szervezetekbe a Magyar Kolping Szövetség
szervezeti és működési szabályzata szerint
a „Kolping” név és jelképek használatának engedélyezése, ilyen
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engedély visszavonása,
- pártoló tag felvétele, pártoló tagság megszüntetése
(3) A Vezetőség legalább évente négy alkalommal ülésezik. Az országos Elnök a
napirendet tartalmazó meghívót legalább két héttel az ülés előtt elküldi, postán
vagy elektronikus úton valamint nyilvános értesítés céljából kifüggeszti a
Magyar Kolping Szövetség székházának (1035 Budapest, Vihar u. 8.)
hirdetőtáblájára.
Rendkívüli vezetőségi ülést kell összehívni, ha ezt a vezetőségi tagok legalább
egyharmada írásban kéri azonos indok megjelölésével.
(4) Határozatot a határozatképes Vezetőség nyílt szavazással, a megválasztott
összes tag több mint felének egyetértő szavazatával hozza meg.
(5) A Vezetőség ülését országos Elnök vezeti. Akadályoztatása esetén ezt a
feladatot az országos Prézes látja el.
(6) A Vezetőség ülése nyilvános.
(7) A Vezetőség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(8) A Vezetőség akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 6 (hat) fő jelen
van. A határozatképesség szempontjából a szavazásra jogosult vezetőségi
tagokat jelen lévőnek kell tekinteni a személyes jelenléten túl akkor is, ha az
egyes vezetőségi tagok részvételére a Vezetőség ülésein elektronikus hírközlő
eszközök igénybevétele útján kerül sor.
(9) A Vezetőség tagjai, tagságukból eredő jogaikat, a Vezetőség ülésén való
személyes részvétel helyett erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve
vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszközök - így
telefon, Skype vagy más internetes kapcsolattartó
rendszerek igénybevételével is gyakorolhatják. Nem alkalmazhatók olyan elektronikus
hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a Vezetőség ülésén résztvevők
személyének megállapítását. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével
tartott vezetőségi ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat hiteles
módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen, az e
követelményeknek megfelelő jegyzőkönyv elkészítéséről az országos Elnök
gondoskodik.
(10) A Vezetőség határozatait
ülésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, amely azt
jelenti, hogy a döntéshez mindenkor legalább 6 (hat) egyező értelmű
szavazat szükséges
ülés tartása nélkül, írásban vagy más, a döntéshozatal során tett
jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz - különösen e-mail felhasználásával hozza meg.
(11) Ülés tartása nélküli határozathozatal esetén a döntésre bocsátott határozat
tervezetét írásban vagy e-mailben kell a vezetőségi tagokkal közölni, akik
szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják
le, a szavazatok leadására rendelkezésre álló határidőt az országos Elnök
állapítja meg.
(12) A Vezetőség ülés tartása nélküli döntéshozatala során is irányadóak az
Alapszabály vezetőségi tagok szavazati jogára, ennek gyakorlására és a
határozattervezet elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó
rendelkezései.
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(13) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot, a szavazatok
leadására rendelkezésére álló határidő utolsó napját követő nappal kell
meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az országos Elnök a
vezetőségi tagokat, a szavazatok leadására rendelkezésére álló határidő
leteltét követő 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban vagy elektronikus hírközlő
eszközök - különösen e-mail - útján tájékoztatja.
(14) A Vezetőség határozatait az országos elnök a „Határozatok Könyvébe”
bejegyzi. A Vezetőség határozatát az érintettekkel – írásban, igazolható módon
(átvételi elismervény aláíratásával) – az országos Elnöknek 15 napon belül
közölnie kell.
(15) A Vezetőség tagjai kötelesek az ilyen tisztségben szokásos általánosan
elvárható gondossággal eljárni. Ezen minőségükben a Polgári Törvénykönyv
előírásai szerint felelnek a Szövetségnek okozott kárért.
Nem felelős a meghozott döntésért a Vezetőség azon tagja, aki:
 a Vezetőség ülésen kifejezetten tiltakozott (kifogást emelt) a Vezetőség
tervezett határozata vagy intézkedése ellen,
 nem vett részt az ülésen és vétóját az ülés jegyzőkönyvének
kézhezvételétől számított 3 napon belül az országos Elnök felé írásban
közölte,
 az általa észlelt mulasztásról az intézkedés megtételéért felelős szervet
olyan időpontban írásban értesítette, hogy ez a szerv még megfelelően
intézkedni tudott volna
(16) A vezetőségi tagság megszűnik:
 a mandátum lejártával,
 lemondással,
 visszahívással,
 elhalálozással,
15.§. Az országos Elnök és az országos Prézes.
Az országos Elnök a Vezetőség ülései között végzi a Magyar Kolping Szövetség
általános irányítását. Az országos Elnök önállóan jogosult a Magyar Kolping
Szövetség képviseletére.
Az országos Prézes gondoskodik a Kolping szellemiség megőrzéséről. Különös
tekintettel a CIC 298. kánon 1.§-ban foglaltak figyelembevételével.
A megválasztott országos Prézest a (a CIC vonatkozó kánonja alapján) a fővédnök
erősíti meg hivatalában.

16. §. A Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság a Magyar Kolping Szövetség
Tevékenységéről a Közgyűlésnek tartozik beszámolni.

ellenőrző

testülete.

(1) Öt tagját a Közgyűlés választja meg, négy évi időtartamra. Nem lehet a
Felügyelő Bizottság tagja, aki
a. a Magyar Kolping Szövetség Vezetőségének elnöke és tagja,
b. a Magyar Kolping Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
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egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c. a Magyar Kolping Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat, és a Magyar Kolping Szövetség által a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatást -, illetve
d. az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(2) A Felügyelő Bizottság működése:
a. A Felügyelő Bizottság legalább évente négyszer ülésezik, a napirendi
pontok közlésével a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze,
határozatait, nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg a résztvevő
tagok nevének feltüntetésével. Tagjai közül titkos szavazással választja
meg elnökét. A Felügyelő Bizottságot az elnök képviseli,
akadályoztatása esetén a Bizottság általa kijelölt tagja.
(3) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 3 fő jelen
van. A határozatképesség szempontjából a szavazásra jogosult Felügyelő
Bizottsági tagokat jelen lévőnek kell tekinteni a személyes jelenléten túl akkor
is, ha az egyes Felügyelő Bizottsági tagok részvételére a Felügyelő Bizottság
ülésein elektronikus hírközlő eszközök igénybevétele útján kerül sor.
(4) Az Elnök kivételével a szavazati joggal rendelkező Felügyelő Bizottsági tagok a
Felügyelő Bizottsági tagságukból eredő jogaikat a Felügyelő Bizottság ülésén
való személyes részvétel helyett erre alkalmas, a Felügyelő Bizottsági tagok
közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus
hírközlő eszközök - így telefon, Skype vagy más internetes kapcsolattartó
rendszerek - igénybevételével is gyakorolhatják. Nem alkalmazhatók olyan
elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a Felügyelő
Bizottság ülésén résztvevők személyének megállapítását. Az elektronikus
hírközlő
eszköz
közvetítésével
tartott
Felügyelő
Bizottság
ülésen
elhangzottakat és a meghozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni,
hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen, az e követelményeknek megfelelő
jegyzőkönyv elkészítéséről az ülésen személyesen résztvevő Elnök
gondoskodik.
(5) A Felügyelő Bizottság határozatait
a. ülésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, ami azt jelenti,
hogy a döntéshez mindenkor legalább 2 egyező értelmű szavazat
szükséges
b. ülés tartása nélkül, írásban vagy más, a döntéshozatal során tett
jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz - különösen e-mail felhasználásával hozza meg.
(6) Ülés tartása nélküli határozathozatal esetén a döntésre bocsátott határozat
tervezetét írásban vagy e-mailben kell a Felügyelő Bizottsági tagokkal közölni,
akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon
adják le, a szavazatok leadására rendelkezésre álló határidőt az Elnök állapítja
meg.
(7) A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak az
Alapszabály Felügyelő Bizottsági tagok szavazati jogára, ennek gyakorlására és
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a határozattervezet elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó
rendelkezései.
(8) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat
beérkezésének időpontjában kell meghozottnak tekinteni. A szavazás
eredményéről az Elnök a Felügyelő Bizottsági tagokat az utolsó szavazat
beérkezését követően írásban vagy elektronikus hírközlő eszközök - különösen
e-mail - útján haladéktalanul tájékoztatja.
(9) A Felügyelő Bizottság határozatait az elnök a „Határozatok Könyvébe” bejegyzi.
A Felügyelő Bizottság határozatát az érintettekkel – írásban, igazolható módon
(átvételi elismervény aláíratásával) – a Felügyelő Bizottság elnökének 15
napon belül közölnie kell.
(10) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szövetség munkavállalótól
pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet jogosult részt venni a Magyar
Kolping Szövetség bármely testületi ülésén, a Magyar Kolping Szövetség
bármely iratába betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(11) Köteles a Vezetőséget tájékoztatni és az a Vezetőség összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Magyar Kolping Szövetség
működése során olyan jogszabálysértés vagy a szövetség érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a vezetőség döntését teszi
szükségessé; továbbá ha vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény
merült fel.
(12) a Vezetőség a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított
harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén
a Vezetőség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult
(13) Ha az (5) pont szerint összehívott Ügyvivő testület határozatképtelen, vagy
nem hoz határozatot a (4) pontban leírt jogszabálysértés, illetve érdeksérelem
elhárítására (megszüntetésére) a Felügyelő Bizottság jogosult a Közgyűlés
összehívására.
(14) A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek az ilyen tisztségben szokásos
általánosan elvárható gondossággal eljárni. Ezen minőségükben a Polgári
Törvénykönyv előírásai szerint felelnek a Szövetségnek okozott kárért.
Nem felelős a meghozott döntésért a Felügyelő Bizottság azon tagja, aki:
a. A Felügyelő Bizottsági ülésen kifejezetten tiltakozott (kifogást emelt) a
Felügyelő Bizottság tervezett határozata vagy intézkedése ellen,
b. nem vett részt az ülésen és tiltakozását az ülés jegyzőkönyvének
kézhezvételétől számított 3 napon belül az Elnök felé írásban közölte,
c. az általa észlelt mulasztásról az intézkedés megtételéért felelős szervet
olyan időpontban írásban értesítette, hogy ez a szerv még megfelelően
intézkedni tudott volna.
(15) A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
a. a határozott idő lejártával,
b. lemondással,
c. visszahívással,
d. elhalálozással,
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17.§. Az Örökös Tiszteletbeli Elnök
A Vezetőség javaslata alapján, a Közgyűlés, saját döntése szerint, a Kolping
mozgalom és a Magyar Kolping Szövetség érdekében kifejtett tevékenysége,
példamutató hozzáállása elismerésének kifejezésére, Örökös Tiszteletbeli Elnöki
címet adományozhat a Magyar Kolping Szövetség hivatalban már nem lévő, volt
világi vagy egyházi Elnökének, illetve országos Elnökének vagy országos
Prézesének.
Az Örökös Tiszteletbeli Elnököt tanácskozási jogú részvétel céljából, a testületek
üléseire meghívandó.
18.§. A Fővédnök
A Vezetőség javaslata alapján, a Közgyűlés dönthet a Magyar Kolping Szövetség
fővédnökévé történő felkérésről. Fővédnökké kérhető fel olyan, magyarországi
püspök, aki az MKPK előtt, a magyarországi Kolping mozgalom és ezen belül, a
Magyar Kolping Szövetség érdekeit is szem előtt tartva tudja kifejteni
tevékenységét.
A felkérés célja, a Fővédnök általános és spirituális lelkiségi tapasztalatainak
hasznosítása a Szövetség munkájában.
A Fővédnököt tanácskozási jogú részvétel céljából, a testületek üléseire
meghívandó.
A fővédnök, vagy az általa kijelölt személy a CIC 305. kánon 1§ rögzített jogait hit
és erkölcs tekintetében gyakorolja.
(1)
(2)
(3)

19.§. Ügyviteli szervezet
Az ügyviteli szervezet felépítését, a Szervezeti és Működési Szabályzat
határozza meg.
A Magyar Kolping Szövetség munkavállalói felett az országos Elnök gyakorolja
a munkáltatói jogokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak
szerint.
Az ügyviteli szervezet feladatai:
- opetratív ügyintézés
- a tisztségviselők és testületek tevékenységének segítése,
- a költségvetés keretén belüli gazdálkodás,
- programok szervezése és lebonyolítása,
- a törvényes működés szakmai hátterének megadása,
- testületi ülések jegyzőkönyvének és határozatainak nyilvántartása,
irattározás,
- közhasznúsági jelentés betekintésének és másolhatóságának lehetővé
tétele,
- honlap készítés, karbantartás

20.§. Nyilvántartás, tájékoztatás, nyilvánosság
(1) A Magyar Kolping Szövetség a határozatot hozó vezető testületi ülések
jegyzőkönyve alapján nyilvántartást vezet a határozatokról.
A nyilvántartás tartalmazza a határozatot hozó testület megnevezését, a
határozathozatal időpontját, a határozat tartalmát és hatályát, valamint a
határozatot támogatók és ellenzők számát. Név szerinti szavazás esetén a
személyek nevét is fel kell tüntetni.
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(2) A vezető testületek határozatait a Magyar Kolping Szövetség székházában
elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni, valamint a Magyar Kolping
Szövetség honlapján (www.kolping.hu) is közzé kell tenni.
(3) A határozatokat az érintettekkel, a döntés időpontját követő 15 (tizenöt)
napon belül, írásban (levél vagy telefax vagy E-mail) kell közölni.
(4) A vezető testületi ülések jegyzőkönyveibe a Magyar Kolping Szövetség
székházában hivatali időben bárki betekinthet.
(5) A Magyar Kolping Szövetség működése, szolgáltatásainak igénybevételi
lehetősége a székházában elhelyezett hirdetményeken, valamint a plébániákon
terjesztett Kolping Újságon keresztül nyilvános. A Magyar Kolping Szövetség az
éves beszámolót, valamint a tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a tárgyévet követő június 30.-ig megjelenteti, a
honlapján, a Kolping Újságban, valamint közzétételre megküldi az Országos
Bírósági Hivatalnak.
(6) A Magyar Kolping Szövetség székházában a közhasznúsági jelentésbe,
valamint működéssel kapcsolatos iratokba a székhely irodájában az illetékes
tisztségviselővel történt előzetes egyeztetés után hivatali időben bárki
betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.
(7) A
határozatok
nyilvántartásáért,
az
érintettek
tájékoztatásáért,
a
kifüggesztésért, a Magyar Kolping Szövetség működésének nyilvánosságáért a
Vezetőség felelős.
21. §. Képviselet
A Magyar Kolping Szövetség képviselője az országos Elnök. Az országos Elnök
akadályoztatása esetén - helyette - a Magyar Kolping Szövetséget az országos
Prézes képviseli.
A világi elnök, konkrét ügyben jogosult a Magyar Kolping Szövetség képviseletére a
Vezetőség tagja vagy az ügyviteli szervezet tagja részére, eseti meghatalmazás
adására
A Magyar Kolping Szövetséget az országos Elnök akként jegyzi, hogy nevét a
Magyar Kolping Szövetség kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott
elnevezése alá, a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányon szereplővel
egyező módon, önállóan írja.
A Magyar Kolping Szövetség bankszámlája felett az országos Elnök önállóan
jogosult rendelkezni.
22. §. A Magyar Kolping Szövetség megszűnése
Jogutód nélküli megszűnés /Ptk.3:48. §./
A Magyar Kolping Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
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d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.
(2) A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után
fennmaradt vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az
alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy
jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.
(3) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott
vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi
személy ki nem elégített tartozásaiért.
A jogutód nélküli megszűnés okai: /Ptk. 3:84. §/
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület
jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Jogutódlással történő megszűnés /Ptk.3:83. §/
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és
csak egyesületekre válhat szét.
(3) A Magyar Kolping Szövetség megszűnésekor
Nemzetközi Kolping Szövetség részére kell átadni.
(1)

fennmaradó

vagyonát,

a

23. A Magyar Kolping Szövetség által alapított kitüntetés
A Magyar Kolping Szövetség a „Kolping Mozgalomért” kitüntetést alapítja. A
kitüntetés plakettből és oklevélből áll. A kitüntetésnek három fokozata van:
arany, ezüst és bronz. A kitüntetéssel pénzjutalom nem jár. Kitüntetés
általában évente egyszer adható.

Kitüntetés azon személynek adható, aki kiemelkedően hozzájárult a magyar
Kolping mozgalom céljainak megvalósításához.
Kitüntetendő személyekre a Kolping család egyesületek, és a Vezetőség tehet
javaslatot.
Az évi kitüntetettek számát a Vezetőség határozza meg. A Vezetőség dönt a
kitüntetendő személyekről. A kitüntetéseket az országos Prézes és az országos
Elnök együtt adja át.
(2)

24. §. Fogalmak és értelmező rendelkezések
Ezen alapszabály alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:
1. Nemzetközi Kolping mozgalom: A Nemzetközi Kolping Szövetség, az Európai
Kolping Szövetség, az Európai Kolping Ifjúsági Egyesület, az Európai Ifjúsági
Munkacsoport szervezetek bármelyike, vagy mindegyike értendő alatta.
2. Kolping család egyesület: Olyan, a bíróság által nyilvántartásba vett társadalmi
szervezet, melynek nevében a Kolping család egyesület szóhármas szerepel.
3. A Kolping család egyesület tagja: Természetes személy, akit a Kolping család

20

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

egyesület saját alapszabályának rendelkezései szerint tagjának felvett, és
tagjának tekint.
Középtávú program (terv): Egy évnél hosszabb, de négy évnél nem hosszabb
időszakra vonatkozó program (terv).
Tag egyesület: Kolping család egyesület, amely tagja a Magyar Kolping
Szövetségnek.
Tagsági hozzájárulás: A tag egyesületek által a Magyar Kolping Szövetségnek
fizetendő pénzösszeg.
Anyagi támogatás: Véglegesen, vagy visszterhesen átadott pénzeszköz, vagy
más eszköz, illetve szolgáltatás.
Tisztségviselő: Alapszabályi rendelkezés alapján - határozott időtartamra képviseletre, irányításra, ellenőrzésre, vagy meghatározott feladat ellátására
megválasztott személy. Tisztségviselőt más - erre meg nem választott személy nem helyettesíthet. Tisztségviselő csak az összeférhetetlenség
szabályának megfelelő, tag-egyesületi tag lehet. Tisztségviselők: a Vezetőség
tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai,
Vezető tisztségviselő: a Vezetőség és a Felügyelő Bizottság tagjai
Határozatképesség. Határozatképes azon testület, melynek ülésén tagjainak
több mint fele jelen van.
Visszahívás. Tisztségviselő megfosztása tisztségétől.
Titkos szavazás. Szavazatszámláló Bizottság felügyelete és kiértékelése
mellett, szavazónként egyenként, kitöltött egymástól nem megkülönböztetett
szavazócédulán leadott szavazat.
Egyéni választás. Alapszabályban meghatározott tisztség betöltésére választás
a tisztségre jelöltek közül titkos szavazással.
Listás választás. Alapszabályban meghatározott tisztségek betöltésére
csoportos választás a jelöltek közül titkos választással. A listás választáshoz a
tisztségviselők számánál legalább eggyel több jelöltet kell állítani.
Nyílt szavazás. Kézfeltartással történő szavazás.
Határozat. A határozatképes testület jelenlévő tagjai - ha az alapszabály
másként nem rendelkezik - több mint felének egyetértő szavazatával
elfogadott indítvány. Szavazategyenlőség az indítvány elutasítását jelenti.
Megválasztott tisztségviselő. Az a jelölt, aki a leadott szavazatok több mint
felét megkapta. A leadott szavazatok számának a határozatképesség
követelményét ki kell elégítenie.
Mandátum. A küldött, illetve tisztségviselő megválasztását igazoló
jegyzőkönyv.
Választási ciklus. Az alapszabályban meghatározott tisztségviselők, illetve
küldöttek négyévenkénti választása.
Munkavállaló. A Magyar Kolping Szövetséggel munkaviszonyban álló személy.
Összeférhetetlenség. A Magyar Kolping Szövetség tisztségviselői nem lehetnek
közeli hozzátartozók. Közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az
élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa (Ptk. 8:1 § ).
Jegyzőkönyv. A testületi ülés körülményeit, vitáit és határozatait rögzítő irat.
Tartalmazza az ülés megnevezését, időpontját, helyét, a levezető elnök nevét,
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a beszámolók és hozzászólások lényegét, a határozatokat és ezek hatályát,
szavazatarányát, a határozatképesség megállapítását, az aláírt jelenléti ívet és
a napirendet, valamint azt amit a testület bármely tagja jegyzőkönyveztetni
kíván. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő
írja alá.
23. Prézes. Egyházi elnök (pap).
(1)
(2)
(3)

25. §. Záró és átmeneti rendelkezések
Jelen alapszabály módosítást a Magyar Kolping Szövetség 2014. november
15.-én megtartott Közgyűlése fogadta el.
Az egyesület meghatalmazza az elnököt, hogy a módosított alapszabály
hatályba léptetése érdekében a MKPK-nál és a Bíróságnál járjon el.
Az Alapszabályban nem részletezett kérdések tekintetében az egyesülési jogról
szóló mindenkor hatályos törvényi rendelkezések az irányadók.

Budapest, 2014. november hó 15. napján
A 2011. évi CLXXV. tv. 38.§.(2) bekezdésében foglaltak szerint, a jelen okirat
aláírásával igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege,
megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos szövegének.

Laczhegyi László
Országos Elnök
A jelen okiratot Budapesten, 2014. november 15. napján ellenjegyzem:
Dr.Ferenczi Gábor
ügyvéd
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