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A Cri Du Chat Baráti Társaság Alapszabálya 

 
 
1. § Név, székhely 
1. Az Egyesület neve: Cri Du Chat Baráti Társaság (a továbbiakban: az Egyesület).  
2. Angolul: Hungarian Cri Du Chat Syndrome Support Society 
3. Az Egyesület nevének rövidítése magyarul: CDCBT, angolul: HCDC  
4. Az Egyesület székhelye: 1046 Budapest, Külső-Szilágyi út 8. I.em. 2.  
5. Működése az egész ország területére kiterjed. Az Egyesület országos hatáskörű. Gazdaságossági 
szempontból országos rendezvényeket és találkozókat szervez, határon túli magyar származású 
betegtársak vonatkozásában is biztosítja szolgáltatásait. 
6. Az Egyesület hivatalos nyelve a magyar. 
7. Az Egyesület önálló jogi személy, közhasznú jogállását a 2011. évi CLXXV. Tv. 32 § feltételeinek 
megfelelése esetén közhasznúvá nyilvánítással szerzi meg.  
 
Az Egyesületet az alábbi célok érdekében működő tagok alkotják: 
 
2. § Az Egyesület céljai és tevékenysége 
Cri du chat szindrómával született gyermekek, valamint a hasonló problémákkal küzdők és családjaik 
közösségének szervezése, a családok támogatása, társadalmi integrációjuk segítése, sajátos 
szükségleteik kielégítésének elősegítése. Teljes körű társadalmi beilleszkedésük, habilitációjuk és 
rehabilitációjuk elősegítése, érdekeik képviselete, más magyar állampolgárokkal egyenlő esélyekhez és 
jogokhoz való hozzáférés elősegítése. Lehetőségeihez mérten a rászoruló tagok erkölcsi és anyagi 
támogatása.  
A megvalósulás érdekében tehát céljai a következőek: 
 

1. Anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatása és felhasználása az egyesületi tagok  
gondjainak enyhítése érdekében.  

2. Az érintett betegek felkutatásával, a biztos diagnosztizálásukhoz, ezáltal a betegek korai 
kezelésbevételéhez szükséges modern módszerek magyarországi bevezetésének támogatása. 

3. Az Egyesület és egészségügyi intézmények, valamint más szakmai szervezetek közötti 
együttműködés, a folyamatos orvosi, pszichológiai tanácsadás és konzultáció biztosítása 
érdekében.  

4. Az érintettek sajátos érdekeinek védelme, képviselete és szolgálata, társadalomba történő 
integrációjuk elősegítése.  

5. Javaslatok előterjesztése az illetékes szervezetekhez, közvetlenül, vagy más civil 
szervezeteken keresztül az érintett gyermekeket nevelő családokat és a felnőtt betegeket 
érintő ügyekben.  

6. Folyamatos tájékoztatás, időszakonként kiadványok megjelentetése, összejövetelek és 
tapasztalatcserék szervezése, a szükséges információk közreadása.  

7. Céljai érdekében tájékoztató és társadalmi elfogadást, beilleszkedést elősegítő nyomtatott 
kiadványokat és más média termékeket megjelentetése, kiadói és terjesztő tevékenységet 
folytatása. Sajtó és egyéb média kampányok lebonyolítása. 

8. Az érintettek egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése, melynek érdekében 
szülőklubokat, családi találkozókat, táborokat, közös sport és kulturális programokat szervez.  

9. Kapcsolattartásukhoz információs szolgálat, különböző elektronikus felületek,  
(honlap, fórum, skype stb.) elektronikus és nyomtatott tájékoztatás (hírlevél, újság stb.) 
biztosítása. 

10. Helyi csoportok létrehozásának támogatása, működésük elősegítése és tapasztalatcseréjük 
szervezése.  

11. A speciális információkhoz és kiadványokhoz való hozzáférés megkönnyítésére saját 
információs bázis, könyvállomány felállítása és információnyújtás, kölcsönzés megszervezése. 

12. Közös kirándulások, üdülések, táborozások szervezése a gyermekek számára, együttműködve 
egyéb társadalmi szervezetekkel.  

13. Az érintettek és családjaik életét segítő, teljesebbé tevő, életszínvonalukat emelő 
szolgáltatások biztosítása. Szabadidős és sportolási lehetőségek, amatőr versenyek, színjátszó 
és alkotóművészeti programok, terápiák szervezése. 
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14. Közösségformáló, lelki feltöltődést, jobb közérzetet és pszichés állapotot biztosító szabadidős 
rendezvények szervezése.  

15. Kapcsolatfelvétel külföldön vagy Magyarországon működő társadalmi vagy öntevékeny 
szervezetekkel, tapasztalatcsere, csereüdültetés szervezése, együttműködés kölcsönösen 
előnyös célok érdekében. 

16. A szükséges komplex orvosi, gyógypedagógiai, mozgásfejlesztési háttér megszervezésének 
támogatása. Gyermek-, serdülő- és felnőttkori egészségügyi, pszichológiai, oktatási, 
gyógypedagógiai, képesség- és mozgásfejlesztési, nevelési, pályaválasztási, szociális 
tanácsadás, képzés és ellátás szervezése, szolgáltatások biztosítása. 

17. Hiánypótló szolgáltatások szervezése: habilitáció, rehabilitáció, egészségfejlesztés, gyógyító-
megelőző ellátás segítése, szabadidős vagy terápiás jellegű sport- és művészeti tevékenység. 

18. Az érintettek problémáival és a számukra nyújtott szolgáltatásokkal foglalkozó konzultációkon, 
szakmai konferenciákon, érdekvédelmi szervezetek munkájában való részvétel. 

19. A szindrómával kapcsolatos kutatások támogatása, elősegítése, adatszolgáltatások, felmérések 
megszervezése.  

20. Kutatási eredmények és más, az érintettek és az őket segítő szakmai háttér számára fontos 
információk nyomon követése és közreadása. 

21.  Külföldi és hazai szakemberekkel, az érintettekkel és hozzátartozóikkal konzultációk és 
konferenciák szervezése. 

22. A fenti célok érdekében tanulmányutak szervezése, konferenciákon és más szakmai 
programokon való részvételt támogatása, ösztöndíj biztosítása.  

23. Az esélyegyenlőség és társadalmi elfogadás elősegítésére integrált rendezvények, művészeti 
programok és kiállítások szervezése, rendezvényeken való részvétel, információszolgálat 
biztosítása. 

24. Az érintettek és sorstársaik alkotómunkájának elősegítése, alkotásaik bemutatása kiállítások 
szervezésével, kiadványok megjelentetésével és a művek az alkotók megsegítésére vagy más 
közhasznú célra történő értékesítése. 

25. Foglalkoztatást elősegítő felmérések, képzések és egyéb szolgáltatások biztosítása. 
26. Napközbeni és állandó elhelyezést nyújtó otthonok szervezése és működtetése, megfelelő 

foglalkoztatás biztosításával együtt.  
27. Az érintett emberekkel kapcsolatos elfogadó magatartást támogatása és ösztönzése.  
28. Intézmények létrehozása és vállalkozási tevékenység folytatása az Egyesület közhasznú céljai 

érdekében másodlagos tevékenységként úgy, hogy az a közhasznú célokat nem veszélyezteti. 
 
Az Egyesület – céljai szerint – az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja közvetlenül illetve közvetve 
a következő jogszabályok alapján végzi: 

 
Közfeladatot előíró 

jogszabályhely 
Közfeladat megnevezése Közhasznú tevékenység 

(zárójelben az 
alapszabály 2. §-ának 
megfelelő alpontjai) 

1997. évi CLIV. törvény az 
egészségügyről 141. §  
 
 
2011. évi CLXXXIX. törvény  
13. § (1) 4. 5. és 23. § (5) 9. 
Magyarország helyi  
önkormányzatairól 

Az egészségfejlesztés 
alapvető feltételeinek 
biztosítása;  az 
egészségügyi kutatási 
tevékenység támogatása, 
szervezése és koordinálása; 
az egészséges életmód 
választásához szükséges 
ismereteknek az oktatási 
rendszerbe történő 
integrálása; az egyéni és a 
társadalmi érdekek 
összehangolása a ritka, a 
kiemelkedő költségigényű, 
illetve az új módszerek és 
eljárások alkalmazásánál. 

Egészségmegőrzés, 
betegségmegelőzés, 
egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység. 
(2. §. 2.; 3.; 16.; 17.; 28.) 
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Egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód 
segítését célzó 
szolgáltatások; környezet-
egészségügy  
Egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások. 

1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról 
59. § 2c 
 
1998. évi LXXXIV. törvény a családok 
támogatásáról 3. § (1) 
 
2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
23. § (4) 4. , 23. §. (5) 11., 13. §. (1) 
8. 
 

A hátrányos helyzetű családok 
védelme és a családok 
jólétének erősítése, a 
munkavállalás és a családi 
élet összeegyeztetésének 
elősegítése, gyermekvállalás 
támogatása, gyermekvállalási 
szándék megvalósulásának és 
a sérült gyermek családban 
tartásának segítése. 
Szociális ellátások biztosítása. 
Helyi és kerületi szintű 
szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások. 
 

 

Szociális tevékenység, 
családsegítés. 
(2. §. 1.; 10; 12.; 13.; 14.; 
16.; 17.) 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről 4. §. (1) a)-u) 

Sajátos nevelési igényű 
gyermekeknek, tanulók 
oktatásának, nevelésének 
elősegítése, a 
gyermekgyógyüdülőkben, 
egészségügyi intézményekben 
rehabilitációs intézményekben 
tartós gyógykezelés alatt álló 
gyermekek 
tankötelezettségének 
teljesítéséhez szükséges 
oktatás, pedagógiai-szakmai 
szolgáltatás támogatása 

Oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés. 
(2. §. 11.; 16.) 

2004. évi CXXXIV. törvény 5. §. (1) 
d)-e), 5. §. (3) a kutatás-fejlesztésről 
és a technológiai innovációról 

Együttműködés a középtávú 
tudomány-, technológia- és 
innováció-politikai stratégia 
kialakításában; az alapkutatás 
és a transzlációs, illetve 
klinikai kutatás elősegítése. 

Tudományos tevékenység, 
kutatás-fejlesztésben való 
közreműködés. 
(2. §. 18.; 19.; 20.) 

2004. évi I. törvény a sportról 49. §. 
c)–e) 
2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi  
önkormányzatairól 13. § (1) 15., 23. § 
(4) 8., 23. § (5) 17. 

Hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok és a fogyatékosok 
sportjának támogatása. 
Elősegíti az egészséges 
életmód és a szabadidősport 
gyakorlása feltételeinek 
megteremtése, 
hátrányos helyzetű csoportok, 
fogyatékosok sportja 
Sport (helyi, kerületi, fővárosi 
vagy országos szinten) 

Fogyatékos személyek 
sporttevékenységének 
támogatása. 
(2. §. 13.; 16.) 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos 
személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 20. 
§. és 21. §. a)–g) 

Fogyatékos személyek  
esélyegyenlőségének 
biztosítása.  A fogyatékos 
személyek rehabilitációjának 

Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségének, 
rehabilitációjának 
elősegítése, 
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megvalósulása érdekében 
nyújtott szolgáltatások: 
rehabilitációs programok, 
segédeszköz/segédeszköz-
ellátás fejlesztés, a 
szolgáltatást nyújtó 
szervezetekkel és az általuk 
nyújtott rehabilitációs 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
adatok, információk gyűjtése 
a fogyatékos személyek, 
családtagjaik, segítőik 
tájékoztatása érdekében.  

információgyűjtés és 
tájékoztatás, rehabilitációs 
foglalkoztatás. 
(2. §. 6.; 7.; 8.; 9.; 14; 15; 
16.; 17; 20.; 21.; 22.; 23.; 
25.; 26.; 27.) 

2011. évi CXI. törvény az alapvető 
jogok biztosáról 1. §. (2) a), d) 

Gyermekek, leginkább 
veszélyeztetett társadalmi 
csoportok jogainak a 
védelme, esélyegyenlőség 
biztosítása, 
alapvető jogok biztosítása. 

Fogyatékkal élő gyermekek 
és felnőttek illetve leginkább 
veszélyeztetett társadalmi 
csoportok, alapvető jogainak 
védelme, érdekképviseletük. 
(2. §. 4.; 5.; 18.; 21.) 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi  
önkormányzatairól 13. § (1) 7. 
 23. § (4) 16., 23. § (5) 13. 

Kulturális szolgáltatás, 
közművelődési tevékenység 
támogatása, filmszínház, 
előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális 
örökség helyi védelme. 

Kulturális rendezvények, 
klubok szervezése, 
fogyatékos emberek 
alkotótevékenységének 
elősegítése és bemutatása. 
(2. §. 11.; 13.; 23.; 24.)  

 
Az Egyesület kizárólag és közvetlenül közhasznú célok érdekében, önzetlenül tevékenykedik (non 
profit szervezet), működése nyilvános. 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai 
szervezetnek anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai 
tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt 
állítása. 
Az Egyesület 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 gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, hanem az Egyesület céljaira fordítja. 
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül 
igénybe veheti. Vállalja, hogy tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az erről 
szóló beszámolókat, a szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit elektronikus úton nyilvánosságra 
hozza.  
Az Egyesület tisztségviselőjét, a támogatót valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által 
igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesített okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. 
Az Egyesület a közhasznú szervezetekre érvényes jogszabály szerint gazdálkodik. 
 
3. § Tagság  
1. Az Egyesületben a következő tagsági formák léteznek: 
a./ rendes tagság 
b./ pártoló tagság 
c./ tiszteletbeli tagság 
2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, akinek családjában Cri du chat 
szindrómával, vagy ahhoz hasonló tünetekkel rendelkező személy él, aki egyetért az Egyesület 
Alapszabályában kitűzött célokkal, vállalja a közreműködést a feladatainak megvalósításában, valamint 
a tagdíj rendszeres fizetését, amennyiben az meghatározásra kerül. 
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3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely munkájával 
vagy szellemi javaival, ill. anyagi eszközeivel az Egyesület 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 az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.  
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.  
Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.  
 
4. § A tagság megszűnése  
1. Mindennemű tagsági viszony megszűnik az Egyesület 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 az Egyesületből 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 tagot, aki az előirt tagsági díjjal két 
évnél régebbi hátralékban van, és azt írásbeli felszólításra sem rendezi. 
Az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell, hogy amennyiben az elmaradt tagdíj a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül nem kerül befizetésre, a tag a tagok sorából törlésre kerül. 
5. Az Elnökség többségi határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Alapszabály 5.§ /2, 5.§ /4. ill. 5.§ /6. 
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.  
6. Az Elnökség megvonhatja attól a tiszteletbeli tag címet, aki arra érdemtelenné vált. E tényről a 
Közgyűlést tájékoztatni kell. 
7. A törlést vagy kizárást kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül 
halasztó hatállyal fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez. 
8. A pártoló jogi személy tagsága megszűnik a tag részéről történő felmondással. 
 
5. § A tagok jogai és kötelezettségei 
1. A rendes tag jogai:  
a./ Az Egyesület bármely tisztségére választhat és megválasztható.  
b./ Személyesen részt vehet a Közgyűlés munkájában, szavazati joggal rendelkezik.  
c./ Javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az Egyesület 
illetékes szerveihez.  
d./ Az Egyesület testületeinek törvénysértő határozatait - a tudomására jutástól számított 30 napon 
belül - bíróság előtt megtámadhatja.  
e./ Családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain.  
f./ Családtagjaival együtt igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.  
2. A rendes tag kötelezettségei:  
a./ Aktívan működjék közre az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában, és a vezető 
testület határozatainak végrehajtásában.  
b./ Tartsa meg az Alapszabály és más belső szabályzatok előírásait, valamint a Közgyűlés határozatait.  
c./ Rendszeres tagdíjfizetéssel járuljon hozzá az Egyesület fenntartásához a Közgyűlés határozata 
szerint.  
3. A tiszteletbeli tag jogai:  
a./ Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein.  
b./ Javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveihez.  
c./ Részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain.  
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d./ Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait.  
4. A tiszteletbeli tag kötelezettsége: Segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.  
5. A pártoló tag jogai:  
a./ Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein  
b./ Javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveihez  
c./ A természetes személy pártoló tag családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, 
tanfolyamain, pályázatain, részesülhet szolgáltatásaiból.  
6. A pártoló tag kötelezettségei:  
a./ Segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.  
b./ A pártoló tag tagdíj fizetésére nem kötelezhető, csak vagyoni hozzájárulással vesz részt az 
Egyesület tevékenységében.  
 
6. § Az Egyesület szervezeti felépítése és összeférhetetlenségi szabályzata 
a. Közgyűlés  
b. Elnökség  
1. Az Egyesület ügyintéző szerveinek tagja, illetőleg az Egyesület képviselője, csak olyan tag lehet, aki 
megfelel a vezető tisztségviselővel szembeni támasztott alábbi követelményeknek és kizáró okoknak: 
a./  Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
b./ Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
c./  A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
d./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 
alól nem mentesült. 
e./ 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. 
f./ Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
2. A 2011. évi CLXXV. törvény 38. § és 39. §-ban megfogalmazott szabályok szerint: 

1. A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b./ bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  
2. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának (Alapszabályának) megfelelő cél szerinti juttatás. 
3. Ellenőrző Bizottság létrehozása esetén nem lehet a felügyelő szerv Elnöke vagy tagja, ill. 
könyvvizsgálója az a személy, aki 
a./ a vezető szerv Elnöke vagy tagja, 
b./ az Egyesülettel a fenti megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik. 
c./ az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat, ill. az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d./ az a. - c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt (annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig) 
a./ mely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 
és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b./ mellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c./ mellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
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d./ melynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 
5. A vezető tisztségviselő, ill. az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni 
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

3. A felügyelőbizottság létrehozása és tagság 
A tagok az alapszabály módosításával három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik 
el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 
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. 
 
 
7. § A Közgyűlés  
1. Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Szükség szerint, de évente 
legalább egy alkalommal ülésezik, ülése nyilvános. 
2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
a./ az alapszabály módosítása; 
b./ az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c./ a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d./ az éves költségvetés elfogadása; 
e./ az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 
jelentésének - elfogadása; 
f./ a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g./ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h./ a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
i./ a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
j./ a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
k./ a végelszámoló kijelölése. 
l./ A rendes tagsági díj meghatározása, amennyiben annak szükségességéről dönt. 
m./ Döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabályok és az Alapszabály a Közgyűlés         
kizárólagos hatáskörébe utalnak, vagy az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt. 
 
3. Az Elnökség 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. 
A 3. a./-c./ bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 
4. 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. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
5. A Közgyűlésen jelen lévő rendes tagokat egy szavazat illeti meg. 
6. A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A Közgyűlés 
határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
7. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
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; 
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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. 
8. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
9. Az Alakuló Közgyűlésen az Elnökség tagjait négyévi időtartamra kell megválasztani. Az elnököt, a 
helyettesét két alkalommal lehet egyszerű szótöbbséggel újraválasztani, a harmadik és további 
alkalommal történő újraválasztáshoz kétharmados szótöbbség szükséges. Az egyes választások 
alkalmával az Egyesület Elnökségének kétharmada cserélhető a folyamatosság biztosítása érdekében.  
10. 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. 
A meghívónak tartalmaznia kell 
a./ a jogi személy nevét és székhelyét; 
b./ az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c./ az ülés napirendjét. 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha 
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
11. 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, aki lehet az Elnökség egyik tagja is. 
12. A szavazatszámlálók személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor nyílt 
szavazással, a tagok egyszerű többségével határoz. Feladatuk a nyílt szavazás során a levezető elnök 
segítése a szavazatok megszámlálásában. Szükség esetén titkos szavazás lebonyolítása, a szavazatok 
összeszámlálása és az eredményről a Közgyűlés tájékoztatása. 
13. Szavazategyenlőség esetén új vitát és szavazást kell elrendelni. 
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. 
 
8.§ Az Elnökség  
1. Két közgyűlés között az Egyesület legfőbb vezető, végrehajtó és ügyintéző szerve az Elnökség, 
amelynek megválasztása négy évre történik. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  
2. Az Elnökség 3 tagból áll, akiket az Egyesület rendes tagjaiból választanak nyílt szavazással. Ezek:  
a./ az Elnök  
b./ az Alelnök  
c./ a Főtitkár  
3. Munkájukat alapvetően díjazás nélkül, esetleg költségtérítéssel és jutalmazás mellett végzik. 
4. Az Egyesület tisztségviselője csak az lehet, aki a Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény 38. § és 39. §-
ban írtak szerinti kizárási és összeférhetetlenségi szabályok szerint megfelelő, jogosult. (ld. 6 §.) 
6. Az Elnökség feladatai: 
a./ előterjesztést tesz a Közgyűlés összehívására, napirendjére, és gondoskodik annak előkészítéséről, 
b./ gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, 
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c./ a Közgyűlés két ülése közötti időben az Egyesület munkáját irányítja, a gazdálkodási tervet 
végrehajtja, 
d./ dönt az Egyesület költségvetésével, a folyó kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos ügyekben, 
f./ dönt a tagok és a pártoló tagok felvételéről, 
g./ elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését és beszámolóját, 
közhasznúsági mellékletét, 
h./ dönt a tiszteletbeli tagok személyéről, 
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./ az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves beszámolókba, a  
közhasznúsági mellékletekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba előzetesen egyeztetett 
időpontban és helyen betekintést biztosít az érdeklődők részére.  
7. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik, az ülések nyilvánosak.  
8. 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. 
9. A bankszámla feletti rendelkezéshez az Elnök aláírása szükséges, akadályoztatása esetén az Alelnök 
és a Főtitkár együttes aláírása. 
10. Az Elnökség évente egyszer rendszeresen beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek.  
11. 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. 
12. 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.  
13. 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.  
14. Az Elnökséget az elnök hívja össze a napirend egyidejű közlésével, az ülés előtt legalább 14 nappal 
értesítve az elnökségi tagokat.  
 
9.§ Az elnök és alelnök  
1. Az Elnök hatásköre:  
a./ az Egyesület törvényes képviselője önállóan, 
b./ az Elnökség ülései között folyamatosan intézi az Egyesület 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.  
 
10.§ A főtitkár  
1. A közgyűlés négy éves időtartamra Főtitkárt választ.  
2. A Főtitkár  
a./ irányítja az Egyesület adminisztratív ügyviteli szervezetét,  
b./ biztosítja a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, az egyesületi tisztségviselők intézkedéseinek 
végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, ügyviteli, ügykezelési feltételeket, 
c./ gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről, iratkezeléséről, amelyekből a vezető 
szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 



 10

és személye megállapítható, 
d./ intézi az Egyesület és a tagok közötti levelezéseket, 
e./ elvégzi a folyamatos és eseti adatszolgáltatást az Egyesület szervei és tisztségviselői számára,  
f./ az Alelnökkel együttesen utalványozási joggal rendelkezik.  
 
11. § Az Egyesület gazdálkodása  
1. Az Egyesület a vagyonával a 2011. évi CLXXV. törvény 17. § - 22§ és 42 §-46§ szerint, önállóan 
gazdálkodik. 
2. Az Egyesület vagyoni-pénzügyi forrásai:  
a./ tagdíjak  
b./ pártoló tagok juttatásai és egyéb támogatások 
c./ állami, társadalmi szervektől származó, vagy pályázatok útján elnyert juttatások, támogatások és 
adományok 
d./ az Egyesület által folytatott hasznot hajtó gazdasági tevékenység nyereségéből származó vagyoni 
juttatás.  
e./ egyéb közérdekű célra történt kötelezettségvállalásból, alapítványból, adományból származó 
vagyoni juttatás 
f./ egyéb működési és költségtérítés 
3. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak a jelen alapszabályban 
meghatározott célokra fordítja.  
4. Az Egyesület tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon, amellyel a vonatkozó pénzügyi 
rendelkezések, és az Alapszabály keretei között önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásáról évente 
beszámolót készít, amit a Közgyűlés fogad el. 
5. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem felelnek az 
Egyesület tartozásaiért.  
6. Az Egyesület kiadásai: működési költségek, rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb 
költségek.  
7. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhetők.  
8. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.  
9. Az Egyesület működése felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.  
 
 
15. § Az Egyesület hivatalos publikációi  
1. Az Egyesület működése nyilvános. Ezért a működéséről, a szolgáltatások igénybevételének módjáról 
és a beszámolói közlésekről az interneten található hivatalos honlapján ad tájékoztatást. Jelenlegi 
címe: http://www.criduchat.hu 
2. Az Egyesület hivatalos lapot alapít, ha erre az anyagi és személyi feltételek biztosítva lesznek.  
3. Az Egyesület által kezdeményezett és/vagy támogatott tudományos munka eredményeit, a jelen 
Alapszabályban meghatározott tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján 
teszi közzé.  
4. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet a társaság székhelyén, előre 
egyeztetett időpontban.  
 
16. § Az Egyesület megszűnése  
1. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 
egyesületekre válhat szét. 
2. 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. 
3. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy 
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság 
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz 
rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú 
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
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