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A Cri Du Chat Baráti Társaság Alapszabálya 
 

A Cri Du Chat Baráti Társaság közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar 
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. §-a alapján, a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel, a mai napon az egyesület 
alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 
 
1. § Név, székhely  
A társaság neve: Cri Du Chat Baráti Társaság (a továbbiakban: a Társaság). Angolul: Hungarian Cri Du Chat 
Syndrome Support Society 
A Társaság nevének rövidítése magyarul: CDCBT, angolul: HCDC  
A Társaság székhelye: 1046 Budapest, Külső-Szilágyi út 8. I.em. 2.  
Működése az egész ország területére kiterjed.  
A Társaság önálló jogi személy, közhasznú szervezet, melyet az alábbi célok érdekében működő tagok 
alkotják.  
 
2. § A Társaság céljai  
Cri du chat szindrómával született gyermekek és családjaik közösségének szervezése, a családok 
támogatása, társadalmi integrációjuk segítése, sajátos szükségleteik kielégítésének elősegítése.  
A Társaság tagjai sajátos érdekeinek védelme, képviselete és szolgálata, társadalomba történő 
integrációjának elősegítése.  
A Társaság tagjainak egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése (pl: szülőklubbok).  
A Társaság tagjainak folyamatos tájékoztatása, időszakonként kiadványok megjelentetése, összejövetelek 
és tapasztalatcserék szervezése, a szükséges információk közreadása.  
A szükséges komplex orvosi, gyógypedagógiai, mozgásfejlesztési háttér megszervezésének támogatása. A 
szindrómával kapcsolatos kutatások támogatása.  
Hiánypótló szolgáltatások szervezése (habilitáció, rehabilitáció, egészségfejlesztés, gyógyító-megelőző 
ellátás segítése, szabadidős vagy terápiás jellegű sport- és művészeti tevékenység)  
Közös kirándulások, üdülések, táborozások szervezése a gyermekek számára, együttműködve egyéb 
társadalmi szervezetekkel.  
Kapcsolatfelvétel külföldön vagy Magyarországon működő társadalmi vagy öntevékeny szervezetekkel, 
tapasztalatcsere, csereüdültetés szervezése, együttműködés kölcsönösen előnyös célok érdekében.  
 
3. § A Társaság tevékenysége  
A Társaság kizárólag és közvetlenül közhasznú célok érdekében, önzetlenül tevékenykedik (non profit 
szervezet), működése nyilvános.  
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá 
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.  
A Társaság vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez, és mint közhasznú szervezet, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesüljön közhasznú szolgáltatásaiból.  
A Társaság céljait az alábbi eszközökkel valósítja meg:  
a, Anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatásával és felhasználásával az egyesületi tagok gondjainak 
enyhítése érdekében.  
b, Az érintett betegek felkutatásával, a biztos diagnosztizálásukhoz, ezáltal a betegek korai 
kezelésbevételéhez szükséges modern módszerek magyarországi bevezetésének támogatásával.  
c, A Társaság és a közreműködő egészségügyi intézmények, valamint más szakmai szervezetek közötti 
együttműködéssel, a folyamatos orvosi, pszichológiai tanácsadás és konzultáció biztosítása érdekében.  
d, Érdekképviseleti feladatkörében javaslatok előterjesztésével az illetékes szervezetekhez, közvetlenül, 
esetleg más civil szervezeteken keresztül, az e gyermekeket nevelő családokat és a felnőtt betegeket érintő 
ügyekben.  
e, Helyi csoportok létrehozásának támogatásával, működésüknek elősegítésével és tapasztalatcseréjük 
szervezésével.  
f, Tanácsadással, előadások, tanfolyamok, táborozások megszervezésével, különféle időszakos és egyéb 
kiadványok megjelentetésével.  
g, Napközbeni és állandó elhelyezést nyújtó otthonok szervezésével és működtetésével, megfelelő 
foglalkoztatás biztosításával együtt.  
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h, Minden egyéb olyan jogszerű eszközzel, amely alkalmas célkitűzéseinek eléréséhez.  
A Társaság a közhasznú szervezet követelményei szerint végzi tevékenységét arra tekintettel, hogy az 1997. 
évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja szerinti közhasznú tevékenységei az alábbiak:  

• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,  
• szociális tevékenység, családsegítés,  
• tudományos tevékenység, kutatás,  
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  
• gyermek és ifjúságvédelem  
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,  
• rehabilitációs foglalkoztatás,  
• munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a 

kapcsolódó szolgáltatások.  
A Társaság, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe 
veheti. A Társaság vállalja, hogy tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az erről szóló 
beszámolókat, a szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit a helyi vagy országos újság, és a 
tevékenységébe illő szaklapok útján is nyilvánosságra hozza.  
 
4. § Tagság  
1. A Társaságban a következő tagsági formák léteznek:  
a./ rendes tagság  
b./ pártoló tagság  
c./ tiszteletbeli tagság  
2. A Társaság rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, akinek a családjában Cri du chat 
szindrómával, vagy ahhoz hasonló tünetekkel rendelkező személy él, aki egyetért a Társaság 
Alapszabályában kitűzött célokkal, vállalja a közreműködést a feladatainak megvalósításában, valamint a 
tagdíj rendszeres fizetését, amennyiben az meghatározásra kerül. 
3. A Társaság pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely munkájával vagy 
szellemi javaival, ill. anyagi eszközeivel a Társaság tevékenységét támogatja, és vállalja a pártoló tagsággal 
együtt járó kötelezettségek teljesítését.  
4. Az Elnökség határozata alapján tiszteletbeli tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely 
a Társaság célkitűzéseinek megvalósítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez. A tiszteletbeli tagság 
annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre  
5. A rendes és a pártoló tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A jelentkezőket az Elnökség 
veszi fel egyszerű szótöbbségi határozattal. A felvételt megtagadó határozat ellen a Közgyűléshez 
fellebbezésnek van helye. A Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozza meg határozatát. A fellebbezést a 
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet benyújtani. A Társaság Elnöksége köteles az 
egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.  
 
5. § A tagság megszűnése  
1. Mindennemű tagsági viszony megszűnik a Társaság megszűnésével, vagy a természetes személy tag 
halálával, illetve a jogi személy megszűnésével.  
2. A tagság megszűnik:  
a./ kilépés  
b./ törlés  
c./ kizárás  
d./ elhalálozás esetén  
3. A rendes tag és a pártoló tag a Társaságból az Elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel bármikor 
kiléphet. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik.  
4. Az Elnökség a tagok sorából határozattal törölheti azt a rendes és pártoló tagot, aki az előirt tagsági díjjal 
két évnél további hátralékban van, és azt írásbeli felszólításra sem rendezi.  
 5. Az Elnökség többségi határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Alapszabály 6.§ /2 a, és b.. ill. a 6.§ /6.  
a bekezdésében meghatározott kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megsérti, vagy aki büntetendő 
cselekményt követett el. A kizárást megfelelő indok esetén bármelyik tag kezdeményezheti. A javaslatról, 
majd határozatról az elnökségnek a tagot írásban értesítenie kell. Az elnökség kizárásról szóló határozata 
ellen a tag jogorvoslatért a közgyűléshez fordulhat. Csak azt követően hozható meg a kizárásról szóló 
határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak 
védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.  
3. Az Elnökség megvonhatja attól a tiszteletbeli tag címet, aki arra érdemtelenné vált. E tényről a 
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Közgyűlést tájékoztatni kell.  
4. A törlést vagy kizárást kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül halasztó 
hatállyal fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez.  
5. A pártoló jogi személy tagsága megszűnik a tag részéről történő felmondással.  
 
6. § A tagok jogai és kötelezettségei  
1. A rendes tag jogai:  
a./ A Társaság bármely tisztségére választhat és megválasztható.  
b./ Személyesen részt vehet a Közgyűlés munkájában, szavazati joggal rendelkezik.  
c./ Javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat a Társaság illetékes 
szerveihez.  
d./ A Társaság testületeinek törvénysértő határozatait - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - 
bíróság előtt megtámadhatja.  
e./ Családtagjaival együtt részt vehet a Társaság rendezvényein, tanfolyamain.  
f./ Családtagjaival együtt igénybe veheti a Társaság szolgáltatásait és kedvezményeit.  
2. A rendes tag kötelezettségei:  
a./ Aktívan működjék közre a Társaság célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában, és a vezető testület 
határozatainak végrehajtásában.  
b./ Tartsa meg az Alapszabály és más belső szabályzatok előírásait.  
c./ Rendszeres tagdíjfizetéssel járuljon hozzá a Társaság fenntartásához a Közgyűlés határozata szerint.  
3. A tiszteletbeli tag jogai:  
a./ Tanácskozási joggal részt vehet a Társaság közgyűlésein.  
b./ Javaslatokat, indítványokat tehet a Társaság illetékes szerveihez.  
c./ Részt vehet a Társaság rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain.  
d./ Igénybe veheti a Társaság szolgáltatásait.  
4. A tiszteletbeli tag kötelezettsége: Segítse elő a Társaság célkitűzéseinek megvalósítását, és tartsa be az 
alapszabály rendelkezéseit.  
5. A pártoló tag jogai:  
a./ Tanácskozási joggal részt vehet a Társaság közgyűlésein  
b./ Javaslatokat, indítványokat tehet a Társaság illetékes szerveihez  
c./ A természetes személy pártoló tag családtagjaival együtt részt vehet a Társaság rendezvényein, 
tanfolyamain, pályázatain, részesülhet szolgáltatásaiból.  
6. A pártoló tag kötelezettségei:  
a./ Segítse elő a Társaság célkitűzéseinek megvalósítását, és tartsa be az alapszabály rendelkezéseit.  
b./ Természetes személy pártoló tag rendszeresen fizesse a tagdíjat, ha annak fizetését vállalta.  
 
7. § A Társaság szervezeti felépítése:  
a. Közgyűlés  
b. Elnökség  
1. A Társaság ügyintéző szerveinek tagja, illetőleg a Társaság képviselője, csak olyan tag lehet, aki nem áll 
a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.  
2. A Társaság vezető szerveinek (közgyűlés, elnökség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  
3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet elnökségi, vagy 
ellenőrző bizottsági tagja 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.  
4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni 
arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  
 
8. § A Közgyűlés  
1. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, a rendes tagok összessége, amely a Társaságot érintő minden 
kérdésben dönthet. Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, ülése nyilvános.  
2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
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a./ az Alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése.  
b./ az Elnökség megválasztása és visszahívása, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. Az Elnökség 
valamely tagjára vonatkozó jogerős elmarasztaló bírósági ítélet visszahívást von maga után. A visszahívás 
okát képezi, ha az Elnökség tevékenysége veszélyezteti az egyesület alapszabályban meghatározott 
céljainak megvalósulását. 
c./ a Társaság évi költségvetésének megállapítása és a felhasználásról szóló beszámoló elfogadása.  
d./ az Elnökség éves tevékenységéről szóló beszámoló, és a közhasznúsági jelentés elfogadása, a következő 
időszak teendőinek, feladatainak meghatározása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.  
e./ a rendes tagsági díj meghatározása, amennyiben annak szükségességéről dönt. 
f./ a Társaság más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve a feloszlásának kimondása, és utóbbi 
esetben a döntés a Társaság vagyonának további felhasználásáról.  
g./ döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabályok és az alapszabály a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utalnak, vagy az Elnökség a közgyűlés elé terjeszt.  
3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha ülésein a szavazásra jogosult tagok több mint a fele (50% + 1 fő) 
jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott ülés nem határozatképes, akkor azonos tárgykörrel 30 napon 
belül - akár az eredetileg meghirdetett napra, az eredeti meghívóban közölt későbbi időpontra - új ülést kell 
összehívni. Ez az új Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás 
jogkövetkezményeire, az eredeti Közgyűlésre szóló meghívóban a tagok figyelmét erre felhívták.  
4. A Közgyűlésen jelen lévő rendes tagokat egy szavazat illeti meg..  
5. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza..  
6. Az Alakuló Közgyűlésen az Elnökség tagjait négyévi időtartamra kell megválasztani, az Egyesületi törvény 
8. §-ának előírásai szerint. Az elnököt, a helyettesét két alkalommal lehet egyszerű szótöbbséggel 
újraválasztani, a harmadik és további alkalommal történő újraválasztáshoz kétharmados szótöbbség 
szükséges. Az egyes választások alkalmával a Társaság Elnökségének kétharmada cserélhető a 
folyamatosság biztosítása érdekében.  
7. A Közgyűlés összehívásáról legalább 14 nappal korábban az Elnökség, vagy az Elnök gondoskodik, a hely 
és idő, valamint a napirend és a határozati javaslat egyidejű közlésével. Ezen kívül a Közgyűlést össze kell 
hívni a Bíróság indítványára, vagy ha azt a rendes tagok egyharmada írásban, az ok és cél megjelölésével 
együtt kéri.  
8. A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor nyílt szavazással, a 
tagok egyszerű szótöbbségével határoz. A levezető elnököt a tagok közül kell kiválasztani.  
13. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.  
14. A közgyűlésen jegyzőkönyv és jelenléti ív készítendő, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyv  
vezető, valamint két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül  
közzé kell tenni.  
15. A közgyűlési határozatokat az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés 
által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon 
tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. A Határozatok 
könyvét székhelyen történő kifüggesztéssel nyilvánosságra kell hozni.  
A közgyűlési határozatok az egyesület honlapján keresztül is nyilvánosságra kell hozni. 
 
9.§ Az Elnökség  
1. Két közgyűlés között a Társaság legfőbb vezető, végrehajtó és ügyintéző szerve az Elnökség, amelynek 
megválasztása négy évre történik. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  
2. Az Elnökség 3 tagból áll, akiket a Társaság rendes tagjaiból választanak nyílt szavazással. Ezek:  
a./ az Elnök  
b./ az Alelnök  
c./ a Főtitkár  
3. Az Elnökség feladatai:  
a./ előterjesztést tesz a Közgyűlés összehívására, napirendjére, és gondoskodik annak előkészítéséről.  
b./ gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról.  
c./ a Közgyűlés két ülése közötti időben a Társaság munkáját irányítja, a gazdálkodási tervet végrehajtja.  
d./ dönt a Társaság költségvetésével, a folyó kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos ügyekben.  
f./ dönt a tagok és a pártoló tagok felvételéről  
g./ elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság éves költségvetését és zárszámadását, közhasznúsági 
jelentését.  
h./ dönt a tiszteletbeli tagok személyéről  
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i./ meghatározza az esetleges alkalmazotti illetményeket, tiszteletdíjakat.  
j./ dönt minden olyan egyéb kérdésben, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.  
k./ megalkotja az egyesület működési és szervezeti szabályzatát.  
l./ a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a  
közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba előzetesen egyeztetett 
időpontban és helyen betekintést biztosít az érdeklődők részére.  
4. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik, az ülések nyilvánosak.  
5. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az  
érintettekkel igazolható módon közölni kell, a székhelyen történő kifüggesztéssel és az egyesület honlapján 
keresztül is nyilvánosságra kell hozni.  
6. A bankszámla feletti rendelkezéshez az Elnök aláírása szükséges, akadályoztatása esetén az Alelnök és a 
Főtitkár együttes aláírása. 
7. Az Elnökség évente egyszer rendszeresen beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek.  
8. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával 
is, amely esetekben a Közgyűlés 90 napon belül új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új 
elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.  
9. Határozatképességéhez legalább 2 tag részvétele szükséges. Az ülésről jegyzőkönyv készül. Az elnökség 
tagjai a jegyzőkönyvet 15 napon belül írásban észrevételezhetik. Ha az Elnök nincs jelen és 
szavazategyenlőség áll fenn, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, amelyről az elnökség később újra 
határoz.  
10. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A 
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. Az 
elnökség feladatait önkéntesként, térítésmentesen végzi. Az elnökség tagjai és az Egyesület egyéb 
választott tisztségviselői - fedezet megléte esetén - jogosultak az előzetesen egyeztetett igazolt költségeik 
megtérítésére. Egyéb költségtérítésre igényt nem tarthatnak.  
11. Az elnökséget az elnök hívja össze a napirend egyidejű közlésével, az ülés előtt legalább 14 nappal 
értesítve az elnökségi tagokat.  
10.§ Az elnök és alelnök  
1. Az Elnök hatásköre:  
a./ a Társaság törvényes képviselője önállóan.  
b./ az Elnökség ülései között folyamatosan intézi a Társaság ügyeit, melyről tájékoztatja az Elnökséget, 
annak következő ülésén.  
c./ összehívja az Elnökségi üléseket és a közgyűlést.  
d./ vezeti az Elnökség üléseit.  
e./ gondoskodik arról, hogy az Elnökség intézkedései összhangban legyenek a Közgyűlés határozataival.  
f./ munkáltatói, utalványozási joggal rendelkezik.  
2. Az Elnököt akadályoztatása esetén annak időtartamára az Alelnök helyettesíti. A Főtitkárral együttesen 
utalványozási joggal rendelkezik.  
11.§ A főtitkár  
1. A közgyűlés négy éves időtartamra Főtitkárt választ.  
2. A Főtitkár  
a./ irányítja a Társaság adminisztratív ügyviteli szervezetét.  
b./ biztosítja a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, az egyesületi tisztségviselők intézkedéseinek 
végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, ügyviteli, ügykezelési feltételeket.  
c./ gondoskodik a Társaság nyilvántartásainak vezetéséről, iratkezeléséről, amelyekből a vezető szerv 
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye 
megállapítható.  
d./ intézi a Társaság és a tagok közötti levelezéseket.  
e./ elvégzi a folyamatos és eseti adatszolgáltatást a Társaság szervei és tisztségviselői számára.  
f./ az Alelnökkel együttesen utalványozási joggal rendelkezik.  
 
14. § A Társaság gazdálkodása  
1. A Társaság a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint, az éves 
költségvetés alapján gazdálkodik, mely tevékenységéről zárszámadást készít.  
2. A Társaság vagyoni-pénzügyi forrásai:  
a./ tagdíjak  
b./ pártoló tagok juttatásai  
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c./ állami, társadalmi szervektől származó, vagy pályázatok útján elnyert juttatások, támogatások és 
adományok.  
d./ a Társaság által folytatott hasznot hajtó gazdasági tevékenység nyereségéből származó vagyoni 
juttatás.  
e./ egyéb közérdekű célra történt kötelezettségvállalásból, alapítványból, adományból származó vagyoni 
juttatás.  
3. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak a jelen alapszabályban 
meghatározott célokra fordítja.  
4. A Társaság tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon, amellyel a vonatkozó pénzügyi rendelkezések, és 
az Alapszabály keretei között önállóan gazdálkodik.  
5. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem felelnek a Társaság 
tartozásaiért.  
6. A Társaság kiadásai: működési költségek, rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb költségek.  
7. A Társaság befektetési és vállalkozási tevékenységet nem végez, így befektetési-, gazdálkodási 
szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen. (Amennyiben a későbbiekben befektetési ill. vállalkozási 
tevékenységet kíván végezni, úgy az erre hatáskörrel rendelkező szerve köteles befektetési ill. vállalkozási 
szabályzatot készíteni. A befektetési tevékenység fogalmát az 1997. évi CLVI. törvény értelmező 
rendelkezései határozzák meg a törvény 26. §-ában.)  
8. A Társaság, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.  
9. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.  
10. A Társaság beszámolási és nyilvántartási szabályaira az 1997. évi CLVI törvény 18-20. §-ai az irányadók.  
11. A Társaság működése felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.  
 
15. § A Társaság hivatalos publikációi  
1. A társaság működése nyilvános. Ezért a működéséről, a szolgáltatások igénybevételének módjáról és a 
beszámolói közlésekről a media mellett az interneten található hivatalos honlapján ad tájékoztatást. 
Jelenlegi címe: http://www.criduchat.ingyenweb.hu 
2. A Társaság hivatalos lapot alapít, ha erre az anyagi és személyi feltételek biztosítva lesznek.  
3. A Társaság által kezdeményezett és/vagy támogatott tudományos munka eredményeit, a jelen 
Alapszabályban meghatározott tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a hazai lapokban 
teszi közzé.  
4. A Társaság működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet a társaság székhelyén, előre egyeztetett 
időpontban.  
 
16. § Vegyes Rendelkezések  
1. A Társaság megszűnik, ha feloszlatását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését a Közgyűlés 
kétharmados szótöbbséggel kimondja. Megszűnik továbbá, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, 
illetőleg megszűnését megállapítja.  
2. Megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése 
utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a 
felszámolók feladata. Ha a bíróság másként nem rendelkezik, felszámolóként a Társaság volt Elnöksége és 
Ellenőrző bizottsága együttesen járnak el.  
3. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan 
teljesíteni.  
4. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.  
 
   
 
 
         Bencsikné Mayer Mónika                       Strigens Judit             Nagy Zsuzsanna 
                    elnök                                           alelnök         főtitkár 
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