
 
 

A MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG 
 

ALAPSZABÁLYA 
 
   

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
l. §  
1. A Társaság megnevezése: Magyar Kriminológiai Társaság (továbbiakban: Társaság). 
1/A. A Társaság angol nyelvű megnevezése: Hungarian Society of Criminology. 

Indokolás: A pályázatokhoz, megkeresésekhez, kapcsolat-tartáshoz mindig kell az 
angol nyelvű megnevezés. 

2. Székhelye: Budapest. A Társaság levélcímét az Igazgató Tanács határozza meg. 
2/A . A Társaság honlapja www. kriminologia.hu. A Társaság e-mail címét az Igazgató 
Tanács állapítja meg. 
 Indokolás: Pályázatokban, beszámolókban folyamatosan kérik ennek feltüntetését. 
3. Működési területe: Magyar Köztársaság. 
4. A Társaság pecsétje: körpecsét; köriratban: Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest. 
5. A Társaságot a Fővárosi Bíróság 1989. november l-jén 6.Pk.60531/2.sz. alatt vette 
nyilvántartásba. 
6. A Társaság azonosító adószáma: 19007782-1-41. 
 
2. § 
A Társaság jogi személy. 
 

A TÁRSASÁG JELLEGE, CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 
 
3. § 
1. A Társaság a kriminológia, a viktimológia és minden más, a bűnözéssel, a bűnmegelőzéssel 
összefüggő tudományterület (a továbbiakban: kriminológia), továbbá a büntető jogpolitika 
elméleti, gyakorlati kérdései iránt érdeklődő szakemberek társadalmi egyesülése, amelynek 
célja a kriminológia fejlődésének előmozdítása, eredményeinek széles körben történő 
ismertetése, hasznosításának előmozdítása, illetve annak kezdeményezése, valamint a 
különböző országok említett körbe tartozó szakembereinek együttműködéséhez való 
hozzájárulás. 
2. A Társaság közhasznú szervezet, tevékenységével közérdekű célt szolgál.  
3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt azoktól támogatást nem fogad el. Közvetlen politikai 
tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, 
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 

Indokolás: Az illetéktelen befolyásolásnak két oladala van: adni és kapni. Szakmai 
társaságok esetén éppen a „forum shopping” a veszélyesebb.   

  
4. § 
1. A Társaság közhasznú céljainak megvalósítása érdekében: 

• kutatásokat, kezdeményez, szervez és végez,  
• előadásokat, konzultációkat, kerekasztal-beszélgetéseket, vitaüléseket, konferenciákat 

és vándorgyűléseket önállóan, vagy más szervezetekkel közösen rendez;  



 
 

• kapcsolatot tart fenn más, hasonló rendeltetésű, illetve a bűnügyi tudományok – 
különösen a kriminológia – területén vagy a határterületeken működő szervezetekkel, 
részt vesz azok szakmai tevékenységében;  

Indokolás: A közhasznúság egyik lényegi eleme a közhasznú tevékenység 
folyamatos fejlesztése. Eddig is tartalmazta az Alapszabály (jelen felsorolás 
utolsó előtti pontjában) a más nemzetközi szervezetekkel való kapcsolat-építés 
lehetőségét. Indokolt ezt hazai viszonyokra is kiterjeszteni. Közismert, hogy 
jeles szakmai társaságok működnek (pl. Büntetőjogi Társaság, Szociológiai 
Társaság), s az ezekkel való együttműködésünk fejlesztésre szorul. Ésszerű 
közhasznú célok megvalósulásának pedig nem lehet akadálya, hogy az adott 
célt az Alapszabály csak részlegesen fedi le. 

• könyvek, szakirodalmi- és dokumentumgyűjtemények kiadását kezdeményezi, illetve 
közreműködik ilyen kiadványok megjelentetésében, valamint szorgalmazza hazai és 
külföldi kriminológiai publikációk megjelentetését;  

• nemzetközi összehasonlító kriminológiai kutatásokat kezdeményez, elősegíti ezek 
végrehajtását és az eredményeik közreadását;  

• ösztönzi és a lehetőségekhez képest összehangolja a hazai kriminológiai kutatásokat, a 
legfrissebb tudományos eredmények terjesztését. E célból együttműködik a 
kriminológia, a büntetőpolitika és más, az ember és a társadalom viszonyával 
foglalkozó tudományok területén működő intézményekkel, szervekkel, 
szervezetekkel;  

• A kriminológiai tudomány és a büntetőpolitika területén kifejtett jelentős elméleti 
vagy gyakorlati tevékenység elismerésére emlékérmet alapít, vagy szüntet meg;  

• kollektív tagként részt vesz a Nemzetközi Kriminológiai Társaság tevékenységében;  
• kapcsolatot tart fenn a hasonló rendeltetésű nemzetközi szervezetekkel és külföldi 

társaságokkal;  
• előadások, konzultációk tartására külföldi elméleti és gyakorlati szakembereket hív 

meg.  
2. A Társaság közhasznú tevékenységével segíti a törvényekben és más jogszabályokban, 
valamint az Európai Uniós jogi aktusokban meghatározott a Társaság tevékenységével 
összhangban álló, a felsőoktatásban irányadó tudományos kutatással kapcsolatos célok 
megvalósítását. Kapcsolatot tart más hazai tudományos társaságokkal és a kriminológia 
tudományával foglalkozó nemzetközi szervezetekkel. Ezen kívül a Társaságnak a 
bűnelkövetővé és áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos közhasznú tevékenységei segítik 
a közbiztonsággal kapcsolatos, normatív feladatok hatékonyabb teljesítését, illetve a 
bűnmegelőzésben kitűzött társadalmi célok megvalósítását, a kábítószerrel visszaélés ésszerű 
kezelése terén irányadó stratégiák kiteljesedését, nemkülönben a rendőrség és a civil 
szervezetek együttműködésére épülő, a közbiztonság javítását szolgáló önkéntes tevékenység 
hatékonyabbá tételét. A Társaság közhasznú szolgáltatásai a társasági tagságtól függetlenül a 
bűnözés, a bűnmegelőzés, továbbá a büntető jogpolitika elméleti, gyakorlati kérdései iránt 
érdeklődő szakemberek és más szakembereknek is rendelkezésére állnak. A Társaság nem 
zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokból.  
 Indokolás: Az Igazgató Tanács legutóbbi ülésén többszörös észrevételként hangzott el, 
hogy a felsorolt jogszabályok száma, megnevezése időközben változott és a továbbiakban is 
bármikor változhat. Ezért az alapszabálynak olyan általánosabb megfogalmazást kell 
tartalmaznia, amelyet a mindenkori jogszabályváltozás nem érint, ugyanakkor lefedi a 
Társaság tevékenységét és céljait.  
 



 
 

3. A Társaság közhasznú tevékenységei a közhasznú szervezetekről szóló mindenkori törvény 
rendelkezései szerint – jelenleg az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) pontja alapján: - 3) 
tudományos tevékenység, kutatás, 4) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5) 
kulturális tevékenység, 10) gyermek- és ifjúságvédelem, 11) hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok integrációjának elősegítése, 12) emberi és állampolgári jogok védelme, 15) közrend 
és közlekedésbiztonság védelme, 19) euroatlanti integráció elősegítése, 20) közhasznú 
szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – 
szolgáltatások, 23) bűnmegelőzés és áldozatvédelem. 
 Indokolás A kiegészítés ugyanazok okból fakad, mint az előző pont szerinti módosítás, 
azzal azonban, hogy innen – már csak a módosítás bejegyeztetése miatt is – kockázatos a ma 
hatályos törvényre utalás eltávolítása. Jogtechnikailag így ez a megfogalmazás látszott a 
legcélszerűbbnek. 
 

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 
 
5. § 
1. A Társaság nem haszonelvű szervezet. Bevételeit csak közvetlenül a Társaság céljainak 
megvalósítására használhatja fel. Bevételei – a 17.§ 19. pontjában foglaltakat kivéve – a tagok 
között nem oszthatók fel, és a tagok céljaira nem használhatók fel. 
2. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az 
Alapszabályban meghatározott tevékenyégre fordítja.  
3. A Társaság vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Társaság befektetési tevékenységet a Közgyűlése által 
elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. 
4. A Társaság bevételei: 

• a Társaság tagjai által befizetett tagdíjak;  
• az állami költségvetési juttatások;  
• a pártoló tagok pénzügyi, anyagi juttatásai;  
• a közhasznú tevékenység és az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, 

ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;  
• az alapítványoktól és másoktól a Társaság közhasznú céljainak megvalósítására vagy 

működési költségei biztosítására kapott adományok és támogatások;  
• a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.  

5. A Társaság költségei: 
• a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;  
• az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;  
• a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;  
• a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett 

költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani.  
6. A Társaság a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó 
bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartja nyilván. 
7. A Társaság pártoktól és azokhoz hasonló szervezetektől sem folyamatos, sem eseti 
támogatást, adományt nem fogadhat el. 
8. A Társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – írásbeli 
szerződés alapján részesül támogatásban. A szerződés meghatározza a támogatással való 
elszámolás feltételeit és módját. 
9. A Társaság vezető tisztségviselőit, a támogatót, valamint ezek hozzátartozóit a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a Társaság által tagjának a tagsági 



 
 

jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti 
juttatásban nem részesíti. 
 
10. A Társaság nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Társaság vezető szervei, a 
Közgyűlés, illetve az Igazgató Tanács írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az 
adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zaklatásával, a 
személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 

Indokolás: Szövegpontosítás. Önmagában a „társaság” kitétel nem értelmezhető. A 
Társaságot a vezető szervei jelenítik meg. 

 
A TÁRSASÁG TAGJAI 

 
6. § 
1. A Társaságnak 

• alapító,  
• rendes,  
• tiszteletbeli  
• egyéni tagjai vannak. 

2. A Társaság elismeri a pártoló tagsági viszonyt is. 
 
7. § 
1. A Társaság alapító tagja az a büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki a Társaság 1983. 
évi alakuló Közgyűlésén részt vett.  
2. A Társaság rendes tagja az, akit az Igazgató Tanács valamely tagjának ajánlására felvesz. 
3. A Társaság tiszteletbeli tagja az a magyar vagy külföldi állampolgár, akit az Igazgató 
Tanács a kriminológia vagy rokon tudományágak művelésében kifejtett jelentős elméleti vagy 
gyakorlati munkássága alapján megválaszt.  
4. A Társaság pártoló tagja lehet mindazon szerv, szervezet, intézmény, gazdálkodó egység, 
mely a 3. §-ban említett, vagy ahhoz hasonló területen fejti ki tevékenységét, és az ott 
meghatározott célok teljesítését elő tudja mozdítani, a Társaságot anyagilag támogatja, és 
erről az Igazgató Tanáccsal írásbeli megállapodást köt. 
5. A Társaság pártoló tagja párt vagy politikai tevékenységet folytató szervezet nem lehet. 
Ugyanígy nem lehet tiszteletbeli tag pártot képviselő személy sem. 
 
  
8. § 
1. A Társaság egyéni tagsága megszűnhet: 

• kilépéssel,  
• törléssel,  
• kizárással,  
• a tagsággal összefüggő kötelezettségek nem teljesítésével,  
• elhalálozás következtében.  

2. A pártoló tagság megszűnik a 7. § 4. pontjában említett szerv megszűntével, illetve az 
Igazgató Tanáccsal kötött megállapodás egyoldalú vagy kölcsönös felmondásával. 
 
9. § 
1. A Társaság egyéni tagja kilépési szándékát az Igazgató Tanácsnak írásban bejelenti. A 
tagsági viszony az értesítés kézhezvételével, vagy a megjelölt határidővel megszűnik.  



 
 

2. Az Igazgató Tanács törli annak tagságát, aki a kétszeri, írásbeli felszólítás ellenére sem 
fizeti be a tagsági díjat. A felszólítás – az ilyen kézbesítési móddal rendelkező tagok esetén – 
elektronikus úton (pl. e-mail) is történhet. Az elektronikus úton, az adott évben második 
alkalommal tagdíjfizetésre felhívott tagokról – a felhívás módját is tartalmazó – hivatalos 
feljegyzést a felszólítást kibocsátó titkár vezeti és évente egy alkalommal a Közgyűlést 
előkészítő Igazgató Tanács megtartása előtt, az Igazgató Tanács tagjainak megküldi.  

Indokolás: Az a helyes, ha az Alapszabály a tényleges gyakorlatot tartalmazza. A nem 
fizető tagokat a titkárok évente kétszer szólítják fel, és – ismerve a postai kézbesítés 
alacsony megbízhatósági szintjét – ez a helyes gyakorlat.  
Ugyanakkor törekedni kell a költségek minimalizására is, ezért az internet és az egyéb 
elektronikus kézbesítési formák nyújtotta előnyöket a jövőben jobban ki kell használni.  
Alapvetően abból kell kiindulni, hogy a tagdíjfizetési kötelezettség a tag kötelessége a 
Társasággal szemben. A Tag az Alapszabályt, így a tagdíj nem fizetését is, mint a 
kizárás indokát a belépéssel veszi tudomásul. A felszólítás valójában udvarias 
figyelmeztetés a Társaság részéről, ami érdemi költségnövekedést – postai kézbesítés 
miatt – sem okozhat.  
Mindazonáltal a felszólítás megtörténtét ellenőrizhető formában dokumentálni kell. A 
Társaság nem hatóság, így nem gyakorol hatósági jogköröket, ezért az elektronikus 
kézbesítés szabályait sem kell a hatósági kézbesítés rendjében megkívánt, különös 
garanciákhoz kötni, de annak tényleges megtörténtéért a személyes felelősséget 
valakinek viselni kell. Ez a személy nem lehet más, mint, aki a felhívást kibocsátja.  
Ez a szabály egyben legitimálja azt is, hogy a felhívás kibocsátója az ezzel megbízott 
titkár és véget vet a hatásköri vitáknak. Az Alapszabályt minden tag megismerheti még 
a belépése előtt, s így tudomást szerezhet arról, hogy a titkár által jegyzett felszólítás 
joghatályos felhívásnak minősül, mert a titkár a Társaság nevében jár el.  
Ugyanakkor a titkár tevékenységét a munkáltató köteles ellenőrizni. A munkáltató az 
Igazgató Tanács, tehát a titkár ebben az esetben az Igazgató Tanácsnak tartozik 
tájékoztatási kötelezettséggel. Bár a titkárok tevékenységét közvetlenül az elnök, illetve 
a főtitkár irányítja, látni kell azt is, hogy ebben az esetben az önálló titkári 
tevékenység közvetlenül kihat a tagsági jogviszonyra, a Társaság alapszabályszerű 
működésére. Ezért erről a munkáltatónak közvetlenül is értesülnie kell.  

3. Az Igazgató Tanács az egyéni tagok sorából kizárhatja azt, akit a bíróság szándékos vagy 
gondatlan bűncselekmény miatt jogerősen elítélt.  
4. Kizárható a tagok sorából az is  
• akivel szemben az ügyész bűncselekmény elkövetése miatt jogkövetkezményt 

alkalmazott, akinek az ügyében a vádemelést elhalasztotta vagy közvetítői eljárásra 
utalásról döntött, feltéve ha az érintett az ügyészi döntéssel szemben jogorvoslattal nem 
élt. 

• aki a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit megsértette; 
• aki más módon méltatlanná vált a tagságra.  

Indokolás: Eltúlzott, hogy az Alapszabály a hivatásrendi alkalmazási szabályoknál is 
súlyosabb, az alkalmazott szankciótól s így a bűncselekmény tárgyi súlyától független 
egységes következményt (kötelező kizárás) állapít meg valamennyi szándékos 
bűncselekmény esetére. Így azonos megítélés alá esik egy közlekedési cselekmény, egy 
magánvádas bűncselekmény és az élet elleni szándékos cselekmény. Ugyanakkor 
semmilyen következménye nincs annak, ha az ügyész alkalmaz jogkövetkezményt, ami 
valójában éppen úgy a bűncselekmény elkövetésének megállapítását feltételezi, mint 
ahogyan a bűnösség kimondása feltételezi a bíróság részéről szankció alkalmazását. 
Ezeket a körülményeket vette figyelembe a módosítás.  



 
 

Az Igazgató Tanács legutóbbi ülésén elhangzott további módosítások azt célozták, 
hogy a döntési kompetenciát valamennyi esetre vonatkozóan utalja az Alapszabály az 
IT illetve a Közgyűlés mérlegelési jogkörébe és a differenciálás ne a kötelező és 
mérlegelést jelentő esetekre vonatkozzék, hanem az csupán a bíróság és az ügyész 
által alkalmazott jogkövetkezményekre szorítkozzék. Ezt tartalmazza az átdolgozott 
tervezet. 

5. A kizárásról – az érintett tag szóbeli meghallgatását, vagy írásbeli nyilatkozatát követően – 
az Igazgató Tanács határoz. Nem akadálya a döntéshozatalnak, ha az érintett ellenőrizhető 
módon közölt írásbeli értesítésre nem jelenik meg, az értesítést nem veszi át és határidő alatt 
írásbeli nyilatkozatot sem tesz. A határozat ellen a kizárt tag a közléstől számított 15 napon 
belül a legközelebbi Közgyűléshez fellebbezést nyújthat be. 

Indokolás: Civilizált jogrendszerben általában véve is az az irányadó, hogy a rá 
vonatkozó döntések meghozatala előtt az érintettet illik meghallgatni. Minthogy a 
Társaság „vizsgálói kompetenciával” nem rendelkezik, ennek a lehetőségnek fokozott 
jelentősége van. A tag közreműködése nyilván nem kényszeríthető ki, de a 
közreműködés hiánya nem is akadályozhatja a döntéshozatalt. Ezen felül az eljárási 
szabályok is pontosításra szorulnak. 

 
6. A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli, külön törvényben meghatározott mentesülést 
követően a kizárt tag ismételten felvételét kérheti a Társaságba. Az egyéb okból kizárt, illetve 
a 2.pont szerint törölt tag a kizárásról, illetve törlésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 1 év elteltével kérheti ismételt felvételét. Amennyiben rendkívüli perorvoslat, vagy 
azzal egyenértékű eljárás eredményeként hozott bírósági határozat a kizárást kimondó 
határozatban foglaltaktól eltérő tényeket, illetve jogkövetkezményeket állapít meg, a kizárást 
kimondó határozatot hatályon kívül kell helyezni és a rendkívüli perorvoslat eredményének 
megfelelő határozatot kell hozni.  

Indokolás: A 6. pontban foglalt kiegészítés a jogrendben közismert és elfogadott 
megoldást követi. Éppen a Kriminológiai Társaság nem vonhatja ki magát a 
rehabilitáció elvének érvényesülése alól. 

 
A TÁRSASÁG EGYÉNI ÉS PÁRTOLÓ TAGJAINAK JOGAI 

ÉS KÖTELESSÉGEI 
 
10. §            
1. A Társaság tagjai részt vehetnek a Társaság tevékenységében, felszólalhatnak, a Társaság 
életével kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak, és javaslatokat terjeszthetnek elő. 
2. A Társaság egyéni tagja a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik, és a Társaság bármely 
tisztségére megválasztható. 
 
11. § 
1. A Társaság tagjai jogaik gyakorlása során a jelen Alapszabályban, valamint a Társaság 
vezető szervének határozataiban foglaltaknak megfelelően kötelesek eljárni.  
2. A Társaság egyéni tagjai a Közgyűlés által megállapított tagdíjat tartoznak évente fizetni.  
3. A tiszteletbeli tagok és pártoló tagok képviselői tanácskozási joggal részt vehetnek a 
Közgyűlés döntéshozatalában, de nem választhatnak és nem választhatók. 
4. A pártoló tagok jogait, kötelességeit, pénzügyi, anyagi juttatásainak, adományainak 
összegét és mértékét az Igazgató Tanáccsal kötött írásbeli megállapodás határozza meg. 
 
  

A TÁRSASÁG SZERVEZETE 



 
 

12. § 
1. A Társaság szervei: 

• a Közgyűlés;  
• az Igazgató Tanács;  
• az Ellenőrző Bizottság; 
• a Szakértői Testület; 
• az Elnökség. 

Indokolás: Az Igazgató Tanács a hatékonyabb működés érdekében szükségesnek 
tartotta létrehozni az Elnökséget. Az Elnökség az elnökből, az elnök-helyettesekből, 
illetve a főtitkárból áll, és az Igazgató Tanács operatív, előkészítő, tanácsadó 
testületeként működik. (További indokolás az Elnökségre vonatkozó szabályozásnál.)  

2. A Társaság, illetve a Társaság tagjai a szükséghez képest szakosztályokat, szakcsoportokat, 
alkalmi munkabizottságokat és regionális szervezeteket is létrehozhatnak. Ezek működésére 
az Igazgató Tanács által elfogadott ügyrend rendelkezései az irányadók. 
 

A KÖZGYŰLÉS 
13. § 
A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 
 
14. § 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörei: 

• meghatározza a Társaság tevékenységének irányelveit;  
• megválasztja hat évre a Társaság elnökét, tiszteletbeli elnökét, főtitkárát, az Igazgató 

Tanács tagjait, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait;  
• dönt a tisztségviselők felmentésével kapcsolatos kérelmek és indítványok tárgyában;  
• megállapítja a tagsági díj összegét;  
• dönt a kizárással kapcsolatban benyújtott fellebbezésekről;  
• határoz emlékérmek alapítása, megszüntetése és adományozása felől;  
• megvitatja és elfogadja az Igazgató Tanács jelentését a Társaság beszámolási 

időszakban végzett tevékenységéről, költségvetéséről és gazdálkodásáról;  
• megvitatja és elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését a Társaság beszámolási 

időszakban végzett tevékenységének alapszabályszerű működéséről és a fennálló 
pénzügyi rendelkezések tükrében a gazdálkodásról;  

• módosítja a Társaság Alapszabályát;  
• kimondja a Társaság feloszlását;  
• megvitat minden olyan más kérdést, amely összefügg a Társaság tevékenységével;  
• az általános határozathozatali módon jóváhagyja a Társaság közhasznú 

tevékenységéről szóló éves beszámolóját és elfogadja az Ellenőrző Bizottság éves 
jelentését, valamint határoz az éves közhasznúsági jelentés elfogadásáról. A 
beszámolókat rövidített formában a Közgyűlés előtt tizenöt nappal közzé kell tenni.  

 
15. § 
1. A Közgyűlést évente az Igazgató Tanács hívja össze. A tagok egyharmadának kívánságára, 
vagy az Igazgató Tanács, illetve az Ellenőrző Bizottság határozata alapján rendkívüli 
Közgyűlést kell összehívni. 
2. A Közgyűlés időpontját legalább tizenöt nappal előbb kell közölni a napirend 
ismertetésével együtt oly módon, hogy az ezeket tartalmazó meghívót írásban, az átvételt 
igazolható módon kell a tagok részére megküldeni. 



 
 

3. A Közgyűlés (rendkívüli Közgyűlés) – a 4. pont kivételével – a szavazásra jogosult tagok 
50%-a+1 fő jelenléte esetén határozatképes. A Közgyűlés határozatképességéhez szükséges 
jelenléti létszámot az Igazgató Tanács előzetes tájékoztatása alapján a Közgyűlés állapítja 
meg. Az Igazgató Tanács a Közgyűlést előkészítő ülésén három tagját bízza meg azzal, hogy 
a Közgyűlés napján ténylegesen irányadó létszámról a Közgyűlést annak megnyitását 
követően tájékoztassa. A jelenléthez szükséges létszámba nem kell beleszámítani azt a tagot, 
aki a kizárást kimondó Igazgató Tanácsi határozat ellen a Közgyűléshez fellebbezést nyújtott 
be. Ilyen esetben a Közgyűlés köteles első napirendi pontként a jogorvoslat kérdésében 
dönteni, s ezt követően – a jogorvoslat eredményétől függően – újra megállapítja a 
határozatképességhez szükséges létszámot. A határozatképtelenség miatt elhalasztott 
Közgyűlést 30 napon belül az Igazgató Tanácsnak azonos napirendi pontokkal kell 
összehívnia. Ekkor a Közgyűlés már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
Az ilyen összehívásra a 2. pontban említett tizenöt napos határidő nem vonatkozik, azonban a 
halasztott közgyűlés határozatképességéhez az arra szóló meghívóban a tagokat 
figyelmeztetni kell a távolmaradás következményeire, vagyis arra, hogy a megismételt 
közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

Indokolás: A Közgyűlést előkészítő Igazgató Tanács formailag sem képes a 
határozatképességet megállapítani. Az IT ülés és a Közgyűlés között a tag 
elhalálozhat, kiléphet, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tehet. A jelenlegi 
szabályok szerint nehezen értelmezhető az, is hogy a kizárt, ámde épp a Közgyűléshez 
jogorvoslattal élő tagot miként kell kezelni a határozatképesség szempontjából. E 
helyzetek kezelésére tartalmaz megfelelő szabályokat a kiegészítés.   

4. A Társaság feloszlását kimondó vagy az Alapszabályt módosító Közgyűlés csak akkor 
határozatképes, ha a Társaság szavazásra jogosult tagjainak legalább kétharmada jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott újabb Alapszabályt módosító Közgyűlést 30 napon 
belül az Igazgató Tanácsnak össze kell hívnia. Ekkor az Alapszabályt módosító Közgyűlés 
már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az ilyen összehívásra a 3. pontban 
írt módon, az ott szabályozottak szerint kerülhet sor. 
5. A Közgyűlésen való részvételre a Társaság tagjain kívül más szakembereket vagy 
meghívottakat is fel lehet kérni. 
6. A közgyűlési határozat érvényességéhez a szavazásra jogosult és ténylegesen jelenlévő 
tagok szavazatának  50% + 1 aránya szükséges. A Közgyűlés személyi kérdésekben titkosan 
dönt, egyébként határozatait nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. 
 Indokolás: Tisztázó pontosítás 
7. A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, a jegyzőkönyv vezetője és a 
hitelesítésre felkért két tag ír alá. A Közgyűlés határozatait a főtitkár a Társaság minden 
tagjának megküldi. 
 Indokolás: Pontosító módosítás.  
8. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 
a.) a kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne, vagy 
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 
9. A 8. pont szerinti kizáró rendelkezés nem vonatkozik a tisztségviselők megválasztására.  



 
 

Indokolás: Tisztázó pontosítás, minthogy a 8. b) pont alatti előny fogalma széles 
értelembe magában foglalhatja azt is, hogy a pozíciót előnynek tekintjük.  A 
demokratikus választójog gyakorlásának alapelve azonban, hogy a szavazásra 
jogosultak és a szavazatok egyenértékűek, a szavazásból való kizárásra  pedig olyan 
általánosan irányadó indok kell, amely a szavazásra jogosultak között diszkriminatív 
módon nem tesz különbséget. (Ezért minősülne diszkriminatívnak pl. az is, ha az 
országgyűlési választásokon a jelölt hozzátartozóját kizárnák a szavazásból. )  

 
A TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK  

 
15/A. § A tisztújító közgyűlést megelőző, az azt összehívó Igazgató Tanács feladata a Jelölő 
Bizottság felállítása és tagjainak megválasztása.   
15/B.  A Jelölő Bizottság legalább kilenc, legfeljebb 11 tagból és minimum 3 maximum 5 
póttagból áll. A tagok és póttagok tényleges létszámát az Igazgató Tanács a közgyűlést 
megelőző Igazgató Tanácsi ülésen állapítja meg. A Jelölő Bizottság felállításáról rendelkező 
ülést a Közgyűlést megelőző 30-50 napon belül kell megtartani. 
15/C. A Jelölő Bizottság tagja csak a Társaság tagja lehet. Nem lehet a Jelölő Bizottság tagja 
a tiszteletbeli elnök, az elnök és a főtitkár.  
15/D. A Jelölő Bizottság a Társaság tagjainak sorából jelöli a tiszteletbeli elnököt, az elnököt, 
a főtitkárt, az Igazgató Tanács tagját, az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait.  
15/E. A tisztújító Közgyűlésen ismertetni kell a Jelölő Bizottság javaslatát. Ezt követően a 
Közgyűlésen jelen lévő, szavazásra jogosult tagok további jelölteket is állíthatnak. Bármely 
tisztségre jelölt lehet, aki a Közgyűlésen jelen lévő és szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő 
számarány szerinti szavazatát megkapja.  A Közgyűlésen állított jelöltekről a Közgyűlés 
egyenként szavaz. Ezt követően a jelölési listát a Közgyűlés határozattal lezárja. A 
továbbiakban a listára újabb jelölt már nem vehető fel. 
15/F. A tisztújító Közgyűlésen az egyes jelöltekre a Közgyűlés egyenként szavaz.  
15/G. Az Igazgató Tanács tagjainak mindenkori létszámát a Közgyűlés az egyéni jelöltekre 
vonatkozó szavazást megelőzően, páratlan számban, 13-17 fő közötti arányban, annak 
figyelembe vételével állapítja meg, hogy a tiszteletbeli elnök, az elnök és a főtitkár hivatalból 
tagja az Igazgató Tanácsnak.  
15/H. Az Igazgató Tanács tagjának megválasztáshoz a jelen lévő és szavazásra jogosult tagok 
szavazatának 50%-a + 1 fő arány szükséges.  
15/I. Az Igazgató Tanácsba való bekerülés sorrendjét a ténylegesen leadott „igen” szavazatok 
száma határozza meg. Amennyiben a választás során az egyes jelöltekre azonos számú leadott 
szavazat érkezik, és ennek eredményeképpen az Igazgató Tanács létszáma a Közgyűlés által 
megállapított előzetes létszámot meghaladná, a szavazás megismétlését kell elrendelni. Ebben 
az esetben új jelölt a listára már nem vehető fel. A megismételt szavazás eredménye akkor is 
irányadó, ha ezzel az Igazgató Tanács létszáma az előzetesen megállapított létszámot 
meghaladja. Ilyen esetben az Igazgató Tanács létszámát – a lehető legkisebb mértéket követve 
– úgy kell megnövelni, hogy ez a testület mindig páratlan számú tagból álljon. A páratlan 
szám elérése érdekében alkalmazott kiegyenlítés során, az így megnövelt létszámú Igazgató 
Tanács tagja olyan jelölt is lehet, aki a megismételt szavazáskor a jelen lévő és szavazásra 
jogosult tagok 50% +1 fő aránya alatti szavazatot kapott. Amennyiben akár az előzetesen 
megállapított, akár a megnövelt létszámú Igazgató Tanácsba jelöltek között, a bekerülési lista 
végén álló két vagy több jelölt között szavazategyenlőség áll fenn, az érintettekről – de csak 
azokról – új szavazást kell elrendelni. Ismételt szavazategyenlőség esetén új szavazás nem 
tartható, az érintettek közül az ABC rendben megállapított névsor szerinti utolsó személy 
válik az Igazgató Tanács tagjává. 



 
 

Amennyiben a fentiek szerint, az Igazgató Tanács tagjainak száma a 21 főt meghaladná, a 
Közgyűlés a szavazásra jogosult, ténylegesen jelen lévő tagok 4/5-ös többségével az itt 
megállapított szavazási metódustól eltérhet. Nem rendelhet azonban nyílt szavazást, sem 13 fő 
alatt, illetve 21 fő felett, sem pedig páros számban az Igazgató Tanács létszámát nem 
állapíthatja meg; továbbá nem dönthet úgy, hogy a tiszteletbeli elnök, az elnök és a főtitkár ne 
legyen tagja az Igazgató Tanácsnak.  

Indokolás: A jelölési eljárás szabályai teljes egészében hiányoztak az Alapszabályból. 
Ezt pótolni kell.  
Az utolsó tisztújító Közgyűlésen továbbá több vitás kérdés is felmerült az Igazgató 
Tanács tagjainak megválasztásával kapcsolatban. Minthogy két közgyűlés között 
széles felhatalmazással az IT irányítja a Társaságot, indokolt, hogy annak tagjait a 
tagság a lehető legszélesebb konszenzussal válasza meg. Ugyanakkor sem a szavazási 
procedúra nem nyújtható a végtelenségig, sem az Igazgató Tanács működőképessége 
nem veszélyeztethető. E három tényező közötti egyensúly megteremtésére törekszik a 
szabályozás.  

 
 

AZ IGAZGATÓ TANÁCS 
 
16. § 
1. Az Igazgató Tanács a Társaság vezető szerve. 
 
2. Az Igazgató Tanács a Közgyűlés által megválasztott elnökből, tiszteletbeli elnökből, a 
főtitkárból és további legalább tíz, legfeljebb tizennyolc a Közgyűlés által megválasztott 
személyből álló testület. Ezen felül hivatalból tagja az Igazgató Tanácsnak a működő 
regionális szervezet, illetve szakosztály (szekció) vezetője tanácskozási joggal. 

Indokolás: A módosítás részint a Közgyűlésre vonatkozó választási szabályokat hozza 
összhangban az IT-re vonatkozó rendelkezésekkel, részint pedig pontosító módosítást 
tartalmaz. 

3. Az Igazgató Tanács tagjai és vezető tisztségviselői e megbízatásuk mellett a Társaságban 
más tisztséget nem tölthetnek be, a Társasággal az e megbízáson kívül más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
nem állhatnak, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. Az Igazgató Tanács tagjai a 
Társaság cél szerinti juttatásaiból nem részesülhetnek. E korlátozó rendelkezések az Igazgató 
Tanács tagjai és vezető tisztségviselői hozzátartozóira is vonatkoznak. 
3/A. Az Igazgató Tanács tagjai és a Társaság vezető tisztségviselői e megbízatásuk mellett is 
tagjai lehetnek a Társaságon belül működő regionális szervezetnek, szakosztálynak 
(szekciónak), és az elnök, illetve főtitkár kivételével ezekben vezető tisztséget is viselhetnek. 

Indokolás: A Társaságon belüli autonóm szakmai szervezetek működése rövidebb 
időre tekint vissza, és eddig nem minden tekintetben sikerült szabályozni ezen 
szervezetek működésének a Társaságba való integrálását. Indokolt, hogy e tekintetben 
eltérő szabályokat alakítsunk ki a vezető tisztségviselőknek, az autonóm szervezetekben 
való részvételére vonatkozóan. Itt figyelemmel kell lenni arra, hogy az Igazgató 
Tanács mindenkor szakmai testület is, s ennek tagjai, illetve a vezető tisztségviselők 
ma is éppen a kriminológia és a bűnügyi tudományok jeles képviselői. Ez azzal is jár, 
hogy az autonóm szervezetek működésének is ők a motorjai. Ennél fogva a Társaság 
szakmai munkájának színvonalromlását eredményezné, ha éppen ezek a tagok nem 
vehetnének részt az autonóm testületek munkájában. A Társaság vezető tisztségviselői 
esetében – ide nem értve a mindenkori tiszteletbeli elnököt – is csupán annyi 
korlátozás indokolt, hogy vezető szerepet az autonóm szakmai szervezetekben nem 



 
 

tölthetnek be, ám az azokban való részvételük, munkájukban való közreműködésük 
viszont éppen a Társaság céljainál, szellemiségénél fogva fokozottan elvárt.    

4. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve  
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.  
5. Az Igazgató Tanács tagja a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője, amennyiben olyan közhasznú szervezetnél töltött 
be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az 
adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.  
6. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
17. § 
Az Igazgató Tanács  

• két Közgyűlés között elvi irányítást gyakorol, vezeti és szervezi a Társaság 
tevékenységét;  

• tagjai sorából megválasztja és felmenti az elnökhelyetteseket, valamint az Elnökség 
javaslatára a társaság tagjai közül megbízza a titkár(oka)t. Az Igazgató Tanács tagjaira 
megállapított összeférhetetlenségi szabályok a titkárra is vonatkoznak.  

Indokolás: Az vált gyakorlattá, hogy a titkár a Társaság tagja, de nem IT tag. 
Túl azon, hogy az Alapszabálynak a valós működést kell tükröznie, csak ez a 
megoldás a járható út a jövőre nézve is. A Társaság közhasznú társaságként 
való „üzemeltetése” olyan mennyiségű operatív, szervező jellegű titkári 
munkát igényel, amit a Közgyűlés által választott IT tagok egyike sem tud 
vállalni. A közhasznúsági profilt, a szakmai munkát kell tovább fejleszteni, 
amiben a választott IT tagoknak kiemelkedően fontos szerepe van. Emellett más 
feladatokkal nem terhelhetők. Viszont azt is be kell látni, hogy színvonalas 
háttérmunka (szervező tevékenység, a Társaság anyagi hátterének biztosítása, 
a szakmai működésnek a nyilvánosság felé való közvetítése, a közhasznú 
működésnek való megfeleltetés) hiányában a Társaság szakmai 
tevékenységének kiteljesedését veszélyeztetett. Új elem az Elnökségi javaslat 
beiktatatása, aminek az az oka, hogy titkároknak ezzel a testülettel is együtt kell 
működniük.  

• a megválasztott elnökhelyettes, illetve titkár megkezdett és új feladatainak 
teljesítésére, ha az hat hónapon túli időre fontos okból – külföldi kiküldetés stb. – 
munkájának ellátásában akadályozva van – az összeférhetetlenségi szabályok 
figyelembevételével – a Társaság más tagját kérheti fel; 

•  a működés során jelentkező hosszútávú egyedi feladatok megoldására – 
meghatározott időtartamra, de legfeljebb a következő Közgyűlés időpontjáig – a 
Társaság tagjai közül – ugyancsak az összeférhetetlenségi szabályok 
figyelembevételével – megbízottakat jelölhet ki; 



 
 

•  a Közgyűlés által választott tisztségviselő lemondása, vagy más okból történt távozása 
esetén a Közgyűlés összehívásáig a Társaság más tagját kérheti fel az adott feladat 
elvégzésére 

• összehívja a Közgyűlést;  
• dönt a 9. § 3. és 4. pontjaiban említett kizárás felől;  
• határoz a tagfelvétel és a tiszteletbeli taggá választás kérdésében;  
• határoz regionális szerv alakításáról, határozatban megállapítja annak megszűnését;  

Indokolás: Most is van olyan szervezetünk, amelyikről tudjuk, hogy nem 
működik, de mindenhol fel van tüntetve, egyszerűen „nem tudjuk” törölni. Ez a 
beszámolók, a pályázati pénzékkel való elszámolás esetén nem kevés gondot 
okoz. 

• odaítéli a Közgyűlés által alapított Vámbéry Rusztem, illetve Viski László emlékérmet;  
• javaslatot tesz állami és társadalmi szervek által alapított díjak és kitüntetések, 

alapítványi juttatások odaítélésére;  
• a Társaság nevében kapcsolatra lép, illetve kapcsolatot tart fenn hazai és külföldi 

intézményekkel;  
• szakosztályokat (szekciókat), szakcsoportokat, szakértői testületet és alkalmi 

munkabizottságokat hozhat létre, határoz azok megalakulásáról, jóváhagyja az 
ügyrendjüket, elfogadja éves beszámolójukat, határozatban megállapítja azok 
megszűnését; 

Indokolás: A szakosztályok, szekciók létrehozása a Társaságban hagyománnyá 
vált. Tapasztalatok hiányában – bizonyos értelemben – „önjáróan” alakult 
azonban ezen működése és együttműködése a Társasággal. Időközben 
kialakultak azok a „működési hagyományok”, amelyek mentén a vitás pontok 
elrendeződtek, s amelyek révén a Társaság egésze számára is megismerhető e 
szakmai csoportok tevékenysége. Ezt a bevált gyakorlatot képezi le a 
szabályozás.  
A területi szervek és a szakmai csoportok szakmailag szuverének ezért az 
Igazgató Tanács nem is állapíthat meg számukra feladatokat és a maguk által 
megállapított ügyrendet is csak jóváhagyja. 

• határoz, a regionális szervek, szakosztályok, (szekciók) szakcsoportok, szakértői 
testületek költségvetési támogatásáról; 

Indokolás: E csoportok a Társaság kebelén belül működnek, működésük 
biztosításához a Társaságnak a saját költségvetése terhére a lehetőségekhez 
képest hozzá kell járulni. A támogatás mértékéről és indokoltságáról azonban 
csak az a testületi szerv dönthet, amelyik a Társaság egészének működtetéséért 
is felelős. 

• pályázatot írhat ki a kriminológia és büntetőpolitika kérdéseinek megválaszolására, 
gondoskodik azok elbírálásáról;  

• megállapítja az éves költségvetést, megvitatja a főtitkár jelentését a Társaság 
költségvetéséről, és megfelelő határozatokat hoz  

• minden év június 30-ig elkészíti a Társaság beszámolóját és a közhasznúsági jelentést, 
valamint a következő évi szakmai koncepciót. A közhasznúsági jelentés a Társaság 
számviteli beszámolóját, a kapott támogatások összegét, a vagyon felhasználásával 
kapcsolatos kimutatást, a Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
összegét és a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót tartalmazza. A 
közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a Társaság 
honlapján (www.kriminologia.hu) közzéteszi, vagy a nyilvánosság számára egyéb 
módon elérhetővé teszi;  



 
 

Indokolás: Pontosító módosítás. 
• meghatározza a Társaság kiadványait; az Alapszabályban foglalt tevékenység és 

gazdálkodás legfontosabb adatait évente egyszer országos napilapban hozza 
nyilvánosságra;  

• a Közgyűlés és az Igazgató Tanács határozatait félévente hírlevélben vagy a Társaság 
kiadványában hozza nyilvánosságra;  

• határoz a Társaság tevékenységével összefüggő minden más kérdésben, amelyet az 
Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe;  

• minden lehetséges eszközzel gondoskodik a 3. és a 4.-ban írtak végrehajtásáról, ennek 
érdekében döntéseket hoz, valamint indítványokat terjeszt elő, javaslatokat tesz az 
illetékesek számára, kezdeményezésekkel él, támogatja azokat az alapítványokat, 
amelyek hozzájárulhatnak a 3. és 4. § -ban foglalt célok eléréséhez;  

• gyakorolja a munkáltatói jogokat a mellékfoglalkozású vagy szerződéses 
alkalmazott(ak) tekintetében;  

• a titkárok, a helyettesítési, vagy az egyedi feladattal megbízott más tag, vagy külső 
személy, az adminisztrátor, a pénzügyi előadó, a könyvelő részére – a feladat jellegétől 
függően – tiszteletdíjat, illetve megbízási díjat állapít meg;  

Indokolás: Pontosító javaslat. A főtitkár kikerült a díjazhatók sorából, mert 
választott tisztségviselő és a közhasznúság elvére figyelemmel az Alapszabály 
korábbi rendelkezései értelmében díjazásban nem részesülhet.  

• jóváhagyja a választott tisztségviselők számlával igazolt esetleges készkiadásait. 
Indokolás: A választott tisztségviselők díjazásban nem részesülhetnek, viszont 
nem zárható ki, hogy a Társaság működésével összefüggésben el nem 
hárítható, igazolt készkiadásaik merülnek fel.   

 
18. § 
1. Az Igazgató Tanácsot írásban és a napirend közlésével egyidejűleg legalább évente három 
alkalommal az elnök hívja össze. Az Igazgató Tanács öt tagjának, vagy főtitkárának 
kívánságára rendkívüli ülés hívandó össze. Az Igazgató Tanács ülését 30 napon belül össze 
kell hívni, ha az Ellenőrző Bizottság, illetve a bíróság kéri. Az Igazgató Tanács ülései 
nyilvánosak.  

Indokolás: Az IT a saját működésének korszerűsítését határozta el a tisztújító 
közgyűlés után. Ennek keretében létrehozta az Elnökséget, és megérett az idő a döntési 
módszerek változtatására is. (Ezt a későbbi pontok tartalmazzák). Erre figyelemmel 
nem tűnik szükségesnek az évi négy ülés megtartása. A testület rendkívüli 
összehívásának lehetősége továbbra is megmarad.  

2. Az Igazgató Tanács határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatát 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata 
dönt. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója vagy élettársa a határozathozatal alapján kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül, illetve bármilyen más előnyben részesül, továbbá, ha a megkötendő jogügyletben 
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, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem 
minősül előnynek a választott tisztségre jelölés illetve annak elfogadása sem. 

Indokolás: Pontosító kiegészítés, illetve egységesítő rendelkezés, összhangban a 
korábbi rendelkezésekkel. 

3. Az Igazgató Tanács ülésére általában vagy érintettség esetén meg lehet hívni – tanácskozási 
joggal – a pártoló tagok képviselőjét. 



 
 

4. A Tanács üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet a Társaság titkára, vagy a jegyzőkönyvet 
vezető más személy készít el és ír alá. Az Igazgató Tanács jegyzőkönyv formájában 
nyilvántartást vezet a Közgyűlés és az Igazgató Tanács döntéseiről, azok időpontjáról és 
hatályáról, valamint a döntést támogatók és az ellenzők számarányáról, ha lehetséges, 
személyéről. A jegyzőkönyvet a főtitkár hitelesíti. 

Indokolás: A jegyzőkönyvet nyilvánvalóan annak kell aláírnia, aki azt elkészíti. 
Előfordulhat, hogy a titkár nem tud részt az ülésen, s így a jegyzőkönyv vezetésével 
más személyt kell megbízni. A jegyzőkönyv testületi döntéseket és határozatokat is 
tartalmaz, ezért azt nem csupán aláírni, hanem hitelesíteni is kell. Erről szól az utolsó 
mondat. 

5. Két ülés között sürgős intézkedést igénylő ügyekben az Igazgató Tanács tagjai elektronikus 
levél formájában is eldönthetnek egyes ügyeket. Az elektronikus úton kiküldött levél egy 
példányát, valamint a tag erre adott válaszát nyomtatott formában, ügyenként elkülönítve az 
adminisztrátor kezeli és bármely Igazgató Tanácsi tag megkeresésére abba betekintést 
biztosít. Az elektronikus levél kiküldésének időpontját az adminisztrátor – vagy ha azt a 
titkár, illetve más közreműködő végzi – hivatalos feljegyzés formájában papír alapon is 
rögzíti, aláírja és az adott ügy aktájába helyezi. Az elektronikus levél útján eldöntendő 
ügyekben a válaszadásra minimum két napot, maximum 15 napot kell biztosítani. A határidő 
letelte után az adminisztrátor - illetve ha az ügyintézést a titkár vagy más megbízott végzi ez a 
személy – a beérkezett válaszokat összesíti, és az eredményt közli az elnökkel, illetve a 
főtitkárral. Az Igazgató Tanács bármely tagjának kérésére az elektronikus úton folytatott 
eljárást fel kell függeszteni, erről a többi tagot tájékoztatni kell és a kérdést a rendes eljárás 
szabályai szerint kell napirendre venni. Az elektronikus levél útján hozott döntésekről a soron 
következő Igazgató Tanácsi ülésen a főtitkár beszámol.   Az elektronikus döntéshozatal nem 
terjedhet ki személyügyi kérdésékre. 

Indokolás: Az IT döntési kompetenciája széles körű. A hatáskörébe tartozó kérdések 
eldöntése azonban sok esetben nem igényel vitát, részletes megbeszélést. Az operatív 
jellegű döntések meghozatala – különös tekintettel arra, hogy a tagok között nem 
budapestiek is vannak - mindenki számára időkímélő, az ügymenetet pedig 
felgyorsítja. Azt azonban biztosítani kell, hogy a döntés módja, szabályossága ebben 
az esetben is ellenőrizhető, bárki számára visszakövethető legyen. Ezeket a kérdéseket 
rendezi el a beiktatott új pont.    
A személyi kérdések azért nem képezhetik ilyen döntéshozatal tárgyát, mert azokban a 
szavazás módja titkos és ez csak ülésen biztosítható körülmények között vállalható. 

  
 

AZ ELNÖKSÉG 
 

18/A. § 
1. Az Elnökség az Igazgató Tanács operatív, döntéselőkészítő, tanácsadó testülete.  
2. Az Elnökség az elnökből, az elnökhelyettesekből és a főtitkárból áll.  
3. Az Elnökség üléseit a napirend megjelölésével a Társaság elnöke hívja össze. Három 

tag együttes kérésére az elnökséget össze kell hívni.  
4. Az Elnökség: 
• megvitatja és előkészíti a Társaság éves szakmai programjait, különös tekintettel a 

tudományos ülésekre és kerekasztal-beszélgetésekre 
• a szakmai programokról azok tartalmának és a lehetséges résztvevőknek a 

megjelölésével javaslatokat készít az Igazgató Tanácsnak, 
• kezdeményezi egy vagy több napos konferenciák megszervezését, javaslatokat tesz 

azok tematikájára és a meghívott előadók személyére, 



 
 

• áttekinti az Országos Kriminológiai Intézettel történő éves szakmai együttműködés 
kereteit és kiválasztja a közös rendezésre alkalmas programokat,  

• javaslatokat tesz más szakmai társaságokkal való együttműködésre, 
• javaslatokat tesz más szakmai szervezetek meghívásának kezdeményezésére és ilyen 

meghívások elfogadására, 
• megvitatja – és ha az rövid határidővel érkezett – megválaszolja a Társasághoz a 

jogalkotóktól vagy más szervektől szakmai véleményezésre érkezett megkereséseket,  
• megvitatja a Társaságot érintő pályázati lehetőségeket, és instrukciókat ad a 

pályázatok elkészítéséhez, 
• kezdeményezi igazgatási jellegű döntések meghozatalát, 
• eljár mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály nem utal más testület 

hatáskörébe. 
5. Az Elnökség – az alakuló ülését követően – folyamatosan alkalmazza az elektronikus 

levélben történő kommunikációt. Az Elnökség részéről döntést igénylő kérdésekben a 
válaszadás általános határideje 72 óra, amely az ügy sürgősségére tekintettel 
lerövidíthető. Az ily módon kezelt ügyekről külön nyilvántartást kell vezetni a 18. § 5. 
pontjában meghatározott módon.  

6. Az Elnökség  a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
7. Az Elnökség ülésére a Társaság bármely tagja, illetve más szervezet képviselője is 

meghívható.  
8. Az Elnökség üléséről emlékeztető készül, melyet a főtitkár, annak akadályoztatása 

esetén az elnökség más, az ülésen megjelent tagja hitelesít. Az emlékeztetőt az 
Igazgató Tanács tagjainak 14 munkanapon belül meg kell küldeni.  

9. Az Elnökség a titkári feladatok ellátásával az Igazgató Tanács valamely tagját vagy a 
Társaság tagját bízhatja meg.  

10. Az Elnökség működéséhez szükséges feltételeket a Társaság biztosítja. 
Indokolás: Az Elnökség alakításáról az Igazgató Tanács annak érdekében 
határozott, hogy az ügymenetet felgyorsítsa, az Igazgató Tanács működését 
hatékonyabbá tegye, s hogy az Igazgató Tanács azon ügyekben is el tudjon 
járni, amelyek azonnali, vagy rövid határidős döntéseket igényelnek (pl. 
véleményezések). Fő szabályként a döntési kompetenciák továbbra is az IT-nél 
maradnak, de az azonnali intézkedést igénylő kérdésekben az Elnökség is 
eljárhat. Előzetesen lefolytatja továbbá azokat az egyeztetéseket, amelyek a 
szakmai programok alakításával, más szervezetekkel való együttműködéssel 
kapcsolatosak. Hátráltatta az Igazgató Tanács működését, és a szakmai 
arculatnak sem vált előnyére, hogy a szakmai programokról, úgy a pontos 
témát, mint az a főelőadót tekintve, több ízben csak feltételesen lehetett dönteni, 
mert azok kivitelezése még hosszadalmas utólagos egyeztetéseket kívánt meg. 
Ezt váltja ki az Elnökség működése, mert annak tagjai egyrészt már előzetesen 
információkat szereznek a programok alakításával kapcsolatban, másrészt a 
hiányzó információk az Elnökség döntése és az Igazgató Tanács közötti 
időszakban beszerezhetőek. 
 

 
AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

 
19. § 
1. Az Ellenőrző Bizottság a Társaság felügyelő szerve. 
2. Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés által megválasztott elnökből és két tagból álló testület. 



 
 

3. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 
aki 

• a vezető szerv elnöke vagy tagja;  
• a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik;  

• a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást –, illetve  

• az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.  
4. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig 
nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője, amennyiben olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. 
5. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
20. § 
1. Az Ellenőrző Bizottság 

• ellenőrzi a Társaság jogszabály- és alapszabályszerű működését és gazdálkodási 
rendjét; ennek során a Társaság vezető tisztségviselőitől jelentést, a szervezet 
munkavállalóitól tájékoztatást és felvilágosítást kérhet, betekintést nyerhet a Társaság 
működési, gazdasági ügyeibe és könyvelésébe, azokat megvizsgálhatja;  

• kötelezettségük teljesíthetősége érdekében elnöke és tagjai tanácskozási joggal részt 
vesznek az Igazgató Tanács ülésén;  

• beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek;  
• szükség esetén rendkívüli Közgyűlés összehívására tesz javaslatot az Igazgató 

Tanácsnak, illetve a 15. § 1. pontja szerint a Közgyűlést összehívhatja;  
• tájékoztatja az Igazgató Tanácsot és kezdeményezi annak összehívását, ha arról szerez 

tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt, amely az Igazgató Tanács döntését 
teszi szükségessé, illetve ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény 
merült fel. A 18. § 1. pontban foglalt határidő eredménytelen letelte esetén az 
Ellenőrző Bizottság is jogosult a Közgyűlés összehívására;  

• haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet abban az esetben, ha 
a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg.  

2. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Ellenőrző Bizottság ülése 
határozatképes, ha az ülésen az elnök és legalább egy tag jelen van. Az Ellenőrző Bizottság 
működéséhez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket a Társaság biztosítja a Közgyűlés által 
megállapított keretek között. Működésére egyebekben az Igazgató Tanács működési 
szabályait kell alkalmazni. 
 

 
 



 
 

A TERÜLETI (REGIONÁLIS) SZERVEK, VALAMINT A SZAKOSZTÁLYOK 
(SZEKCIÓK) SZAKCSOPORTOK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN 

SZABÁLYOK 
 

 
20/A. §  
1. A területi (regionális) szervek, a szakosztályok (szekciók) szakcsoportok szuverén szakmai 
szervezetek.  
2. A területi (regionális) szervek, a szakosztályok (szekciók) szakcsoportok tagja csak a 
Társaság tagja lehet. Üléseikre, rendezvényeikre tagsági jogviszonnyal nem rendelkező más 
személyeket is meghívhatnak.  
3. A területi (regionális) szervek, a szakosztályok (szekciók) szakcsoportok kötelesek a 
Társaság Alapszabályában foglaltaknak megfelelően működni. Működésük – az Igazgató 
Tanácsra vonatkozó fejezetben megállapított, az e testületnek fenntartott jogosítványokon 
kívül – nem korlátozható. 
4. A területi (regionális) szervek, a szakosztályok (szekciók) szakcsoportok jogosultak arra, 
hogy a Társaság költségvetéséből – a lehetőségekhez mérten – önállóan is részesedjenek. 
5. A területi (regionális) szervek, a szakosztályok (szekciók) szakcsoportok jogosultak arra, 
hogy szakmai közleményeiket a Társaság Közleményeiben közzétegyék, a tagoknak és a 
meghívottaknak szóló programjaikat a Társaság honlapján vagy hírlevelében megjelentessék.  
6 A területi (regionális) szervek, a szakosztályok (szekciók) szakcsoportok tevékenységükről 
évente egy alkalommal az Igazgató Tanácsnak beszámolnak, a költségvetési támogatással 
pedig a pénzügyi és adójogszabályoknak megfelelően  rendszeresen elszámolnak. 

Indokolás: A regionális és szakmai szervezetek szabályozása eddig elmaradt és a 
gyakorlatban vitákat eredményezett. A mostani kodifikáció által bekerültek mindazon 
lehetséges pontok, amelyek a kialakult gyakorlat alapján ma felismerhetők. 
Hangsúlyosan jelenik meg az autonómia, ami e szervezetek működésének alapja és a 
Társasághoz való kötődés, mint a Társaság érdeke. 

 
A TÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐI 

 
21. § 
1. A Társaság elnöke az Alapszabálynak megfelelően irányítja a Társaság tevékenységét, 
elnököl a Közgyűlésen és az Igazgató Tanács ülésén, teljesíti a Társaság céljaiból adódó és az 
Igazgató Tanács által ráruházott feladatokat. A Társaság nevében kapcsolatra lép, illetve 
kapcsolatot tart fenn hazai és külföldi intézményekkel. Ebből a célból megállapodásokat, 
szerződéseket köthet. Az Igazgató Tanács döntéseinek megfelelően a munkavégzésre, 
megbízási jogviszonyra vonatkozó szerződések esetében aláírási, a határozatoknak 
megfelelően pedig utalványozási joga van a főtitkárral, annak akadályoztatása esetén a 
bejelentett elnökhelyettessel vagy titkárral együtt.  

Indokolás: A munkáltatói jogokat az IT gyakorolja, de értelemszerűen annak 
képviseletében az aláírási jogot telepíteni kell valamely vezető tisztségviselőre. Az 
utalványozás pedig evidencia. Ez utóbbi kodifikációja a hagyományoknak megfelelően 
történt. 

2. A tiszteletbeli elnök ellátja az Igazgató Tanács által meghatározott feladatokat. 
3. A Társaság elnökét munkájában az elnökhelyettesek támogatják, felkérés esetén 
helyettesítik, és végzik az Igazgató Tanácstól kapott feladatokat. 
4. A Társaság főtitkára az elnök irányításával folyamatosan intézi a Társaság ügyeit. 
Előkészíti a Közgyűlést, az Igazgató Tanács és az Elnökség üléseit, gondoskodik a 
határozatok végrehajtásáról, teljesíti az Igazgató Tanács által kijelölt feladatokat. Az Igazgató 



 
 

Tanács döntéseinek megfelelően a munkavégzésre, megbízási jogviszonyra vonatkozó 
szerződések esetében aláírási joggal rendelkezik. Az elnök és az Igazgató Tanács 
határozatainak megfelelően utalványozási joga van az elnökkel, a bejelentett elnök-
helyettessel vagy titkárral együtt. Akadályoztatása esetén az 1. pontban foglalt feladatok 
körében a főtitkár teljes körűen és általános jogkörben helyettesíti az elnököt; pénzügyi 
kötelezettségvállalásra irányuló nyilatkozatának érvényességéhez azonban a Társaság 
elnökhelyettesének aláírása is szükséges. 

Indokolás: Főszabályként az Elnök képviseli az Igazgató Tanácsot a munkajogi 
természetű és egyéb jogviszonyokban is, de számolni kell az esetleges 
akadályoztatásával. A Társaság működése továbbá az Elnök hosszabb vagy rövidebb 
akadályoztatása esetén sem állhat meg, a Társaság szakmai hátrányokat nem 
szenvedhet, működését ilyen okból időleges veszteség sem érheti. Ezt a differenciált 
megközelítést tartja szem előtt a főtitkár helyettesítési jogkörére vonatkozó pontosítás.  

5. A Társaság titkárai ellátják az elnök, a főtitkár és az Igazgató Tanács és az Elnökség által 
meghatározott feladatokat. A Társaságot önállóan nem képviselik és kötelezettségeket nem 
vállalhatnak. A kijelölt titkár gondoskodik a költségvetés szerinti gazdálkodás 
végrehajtásáról. 

Indokolás: Értelemszerű kiegészítés az Elnökség folyamatos működésének biztosítása 
érdekében.  

 
A TÁRSASÁG KÉPVISELETE 

 
22. § 
1. A Társaságot az elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár képviseli. 
2. Az elnökhelyettesek kizárólag a Társaság bankszámlája feletti rendelkezés esetén 
képviselhetik a Társaságot. 
3. A bankszámla feletti rendelkezéshez az 1. és 2. pontban meghatározott személyek közül 
mindig kettő együttes aláírása szükséges oly módon, hogy az egyik aláíró mindig az elnök 
vagy a főtitkár, a másik aláíró valamelyik elnökhelyettes kell hogy legyen. 
 
 

A HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA ÉS A NYILVÁNOSSÁG 
 
23. § 
1. A testületi szervek döntéseit az Igazgató Tanács nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben 
fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők 
számarányát, (nyílt szavazás esetén) személyét. 
2. Az elnök gondoskodik a Társaság döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, 
igazolható módon. A testületi szervek döntéseit a Társaság székhelyén elhelyezett 
hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. 
3. Az Igazgató Tanács bárki kívánságára, legalább két Igazgató tanácsi tag jelenlétében, előre 
egyeztetett időpontban, a Társaság székhelyén lehetővé teszi a Társaság működésével 
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést. 
4. A Társaság működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 
beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internet honlapján tájékoztatja a 
nyilvánosságot. 
 

A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE 
 
24. § 



 
 

1. A Társaság megszűnik 
• a.) feloszlással, 
• b.) feloszlatással,  
• c.) megszűnése megállapításával. 

2. A Társaság megszűnéséről határozó Közgyűlés dönt a Társaság vagyoni kérdéseiben.  
 
*****  
 
Kelt: Budapesten, a Társaság 2008. január 25. napján megtartott Közgyűlésén. 
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