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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.
2. Székhelye: Budapest 1053 Egyetem tér 1-3.
2/A. A Társaság honlapja http://www.kriminologia.hu. A Társaság e-mail címét az Igazgató
Tanács állapítja meg.
3. Működési területe: Magyarország.
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; olyan társadalmi szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 78. §-ának megfelelően a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 61-64. §-ai szerinti egyesületi formában, közhasznú szervezetként működik.
A TÁRSASÁG JELLEGE, CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
3. §
1. A Társaság a kriminológia, a viktimológia továbbá minden más, a bűnözéssel, a
bűnmegelőzéssel, a kriminálpolitikával összefüggő tudományterület (a továbbiakban:
kriminológia), továbbá a büntető jogpolitika elméleti és 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. A pártoktól szervezetileg is
független, anyagi támogatást pedig nem nyújt nekik és nem fogad el tőlük. Közvetlen politikai
tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
4. §
1. A Társaság közhasznú céljainak megvalósítása érdekében:
• kutatásokat, kezdeményez, szervez és végez,
• önállóan, vagy más szervezetekkel előadásokat, konzultációkat, kerekasztalbeszélgetéseket, 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;
• könyvek, szakirodalmi- és dokumentumgyűjtemények kiadását kezdeményezi, illetve
közreműködik ilyen kiadványok megjelentetésében, valamint szorgalmazza hazai és
külföldi kriminológiai publikációk megjelentetését;
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• 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 kriminálpolitika és más, az ember és a társadalom viszonyával
foglalkozó
tudományok
területén
működő
intézményekkel,
szervekkel,
szervezetekkel;
• Szakmailag támogatja a kriminológiai mesterképzés és a kriminológia tantárgy
oktatását a felsőfokú képzésben.
• 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 közvetlenül és közvetve segíti az Alaptörvényben,
a törvényekben, önkormányzati rendeletekben és más jogszabályokban, valamint az Európai
Uniós jogi aktusokban meghatározott a Társaság tevékenységével összhangban álló, az alapközép és a felsőoktatásban irányadó tudományos kutatással kapcsolatos célok megvalósítását,
a közművelődéshez, a tanuláshoz és a tanításhoz való alapjog gyakorlásának kiteljesedését. A
köznyilvánosság számára ingyenesen elérhető tudományos rendezvények szervezésével, a
kutatások eredményeinek elemző összefoglalásával támogatja a közfeladatot ellátó állami
szervek munkáját, működésük színvonalának emelését. 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 megvalósulását, illetve a bűnmegelőzésben kitűzött társadalmi célok
teljesülését, 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 szolgáltatásait a társasági tagságtól függetlenül a bűnözés, a bűnmegelőzés,
továbbá a büntető jogpolitika, a kriminálpolitika elméleti, gyakorlati kérdései iránt érdeklődő
szakemberek és a nyilvánosság számára rendelkezésére bocsájtja. A Társaság nem zárja ki,
hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokból.
3. A Társaságnak – a 2. pontban összefoglalóan megjelölt – közhasznú tevékenységei a
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 34. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi jogszabályok (illetve a mindenkor adott
jogszabály helyébe lépő új jogszabály) szerinti közfeladatokhoz, az itt megjelölt módon
kapcsolódnak.
a) Az oktatás, köznevelés, tudományos kutatás, a tanulás és a tanítás szabadsága és
valamint a hozzájuk kapcsolódó közfeladatok körében:
• az Alaptörvény X. cikk (1) bekezdésében meghatározott tudományos kutatás, a lehető
legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében a tanulás illetve a tanítás
szabadságának közvetlen és közvetett módon való elősegítése és támogatása,
• az Alaptörvény XI. cikk (1)-(2) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: az állampolgárok
művelődéshez való jogának gyakorlása terén az alapjog gyakorlásának kiterjesztésével
összefüggő állami feladatokban való közvetlen és közvetett részvétel, a közművelődés
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kiterjesztése és általános tétele, valamint az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban és
szakképesítésre történő felkészítésben való ingyenes részvétel, ezek színvonalának
emelése elsődlegesen az oktatási feladatok ellátása révén,
• a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (2)-(3) bekezdéseiben
rögzített, szak-, alap-, mester és doktori, valamint szakirányú képzésben, illetve
továbbképzésben való közvetlen és közvetett részvétel,
• a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 1. § a), c), és e) pontja, valamint a 4. § b) c), d) pontjai
szerinti feladatok elősegítése, [ezen belül az 1. § c) és e), valamint a 4. § b) és c) d)
pontjai szerinti tevékenység közvetlen és ingyenes támogatása (saját könyvtár
közvetlen kutathatóságának biztosítása, kiadványok ingyenes átadása, a saját
adatbázisnak a honlapon való ingyenesen történő hozzáférése biztosítása révén),
valamint a 4. § d) pontjában foglaltaknak megfelelően a közművelődési közösségi
színtér bővítése szervezett, nyilvános rendezvények meghirdetése útján,
b) A bűnmegelőzéshez a bűnüldözéshez kapcsolódó közfeladatok körében:
• közvetett részvétel az Alaptörvény V. cikke szerinti, az önvédelemhez és a tulajdonhoz
való jog érvényesülését szolgáló állami közfeladatokban, az eredményes
jogérvényesítést támogató intézkedések kidolgozásában való segítségnyújtással,
• az Alaptörvény XXVIII. cikke szerint, az igazságszolgáltatásban a tisztességes eljárás
érvényesülését garantáló, és a jogalkotásban irányadó állami közfeladatok közvetett
támogatása, a jogalkotás és az ítélkezési gyakorlat alakulásának folyamatos
figyelemmel kísérése, valamint a feladatok végrehajtásával kapcsolatos viták számára
állandó fórum biztosítása, továbbá az összegzett tapasztalatok, illetve javaslatok
rendelkezésre bocsátása útján,
• az Alaptörvény 29. cikk (1) bekezdése, valamint a 46. cikk (1) bekezdése szerinti, az
állam büntető igényének érvényesítését a jogsértések megelőzését, a közrend védelmét
szolgáló állami közfeladatokban való közvetett részvétel a jogalkotás elősegítésével, a
jogalkalmazási tapasztalatok feldolgozásával és az eredmények rendelkezésre
bocsátásával, a bűncselekmények elkövetését elősegítő helyzetek és körülmények
feltárásával, az elkövetők és a sértettek kezelésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló
kutatások, önálló elemzések eredményeinek a közfeladatot ellátó állami szervek
munkatársaival való megismertetésével valamint rendelkezésre bocsátásával,
• a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdésében foglalt a
terrorizmus elleni közdelem, bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú ellenőrzés, a
bűncselekmények megelőzése és megakadályozása, a közrend és közbiztonság
megteremtése, fenntartása közvetett támogatása, az ebben szerepet vállaló, a
közbiztonságért felelősséget érző emberek munkájának elismertetése, valamint a
feladatok végrehajtásában szerzett tapasztalatok elemző feldolgozása, továbbá a
büntetés-végrehajtási feladatok ellátásában, valamint a (2) bekezdés szerinti élet- és
testi épség, illetve vagyonelleni bűncselekményekkel szembeni védelemre vonatkozó,
felvilágosításban és segítségnyújtásban való részvétel a problémák feldolgozását,
megoldását szolgáló, illetve a véleménycserét elősegítő közösségi színtér
biztosításával,
• a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.
törvény preambulumában, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a közrend és
a közbiztonság megteremtésében és fenntartásában megnyilvánuló közfeladatok
közvetett, stratégiai támogatása, a közbiztonságért felelősséget érző állampolgárok
munkájának megszilárdítása és elismertetése a feladatok végrehajtásában szerzett
tapasztalatok elemző feldolgozása, a szervezetek működésében szerzett tapasztalatok
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rendelkezésre bocsátása révén; valamint az önkormányzatok, a rendőrség és az
állampolgárok közötti együttműködésre vonatkozó, a jogok és elkülönült feladatok
tiszteletben tartását feltételező feltételek kidolgozását közvetlenül támogató, a
véleménycserét elősegítő közösségi színtér biztosításával,
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 141. § (1) bekezdésében foglalt
állami közfeladat megvalósítása körében a 38. § (1) bekezdés g) pontjában
foglaltaknak megfelelően a szenvedélybetegségek és ezek káros hatásainak, illetve a
rászokás elkerülésének módját szorgalmazó minden szintű oktatási feladatokban való
közvetlen és közvetett közreműködés, különös tekintettel a 42. § (3) bekezdés a)
pontja és (2) bekezdés c) pontja szerinti, az ifjúság egészségügyi gondozását érintő
feladatokra,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény preambulumában,
valamint a 35. § -ában foglalt, a pénzügyi és más bűncselekményekkel összefüggő
bűnmegelőzési, felderítési, jövedéki és mélységi őrzésvédelmi feladatok közvetett
elősegítése, módszertani, stratégiai célú, elemző javaslatokkal és a problémakutatást
segítő közösségi színtér szervezett biztosításával, az itt született eredmények
összegzésének ingyenes rendelkezésre bocsátásával,
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény preambulumában, valamint
az 1. § (1) bekezdésében rögzített, a közterületek rendjének és tisztaságának
védelmére, valamint az annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése,
megakadályozása, szankcionálása, a bűnmegelőzésre, az önkormányzati tulajdon
hatékony védelmére, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének tiszteletben
tartására irányuló feladatok tekintetében az erre rendelt szervezeti keretek és személyi
állomány jó működtetéséhez szükséges, hatékony és közvetlen tapasztalatcserét
garantáló közösségi színtér szervezett biztosításával, továbbá az itt kialakult
álláspontok rendelkezésre bocsátásával; továbbá különböző típusú települések igényei
közötti eltérések elemzésére vonatkozó tapasztalatok összegzésének rendelkezésre
bocsátásával,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény28. § (1) bekezdésében
előírt, a magyar- és külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítása elleni védelmi
kötelezettségére vonatkozó feladatok hatékony teljesítésének közvetett elősegítése,
bűnügyi elméleti- és gyakorlati szakemberek, szakértők, illetve banki alkalmazottak,
munkatársak együttműködését biztosító állandó közösségi színtér biztosításával, amely
lehetőséget nyújt közös álláspontok, követendő stratégiák kialakítására,
a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való
létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi XXV. törvény II.
cikkében foglalt célkitűzések és tevékenységek hatékony megvalósításának
elősegítése, a korrupcióellenes oktatás közvetlen és kutatások közvetett támogatásával
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény preambulumában meghatározott
nemzetközi kötelezettségek és az Uniós menekültpolitika tiszteletben tartásának
elősegítése a migrációs kérdéseknek a törvény 32. § -a szerinti a menekülteket és az
oltalmazottakat érintő hatósági eljárások tapasztalatainak összegzésével és a
jogalkotást is segítő konzultációs fórumok biztosításával,
a közbiztonság helyi feladatairól és az önkormányzati vagyontárgyak ezzel összefüggő
védelméről szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének 19/2012. (III. 08.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése
szerinti a közbiztonság, mint kiemelt helyi közfeladat megvalósításának közvetett
támogatása, a közreműködő szakemberek, tapasztalatainak cseréjét biztosító
konzultációs fórum rendelkezésre bocsátásával, valamint további önkormányzatokkal

5	
  
	
  

való együttműködését és feladat-összehangolását segítő közösségi színtér
biztosításával,
• a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY
határozat programjának megvalósításában való részvétel, a Társaság céljaival
összhangban, elsődlegesen a 8.1. pontban megjelölt ágazati feladatok
megvalósításának közvetett, – igény szerint közvetlen – elősegítésével
c) Az áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás körében:
• Az Alaptörvény IV. cikk (1) bekezdése szerinti szabadsághoz, és személyi
biztonsághoz való jog magas szintű biztosításához szükséges közfeladatok közvetett és
közvetlen támogatása, amelynek a jogalkotásban való érvényesítéséhez, illetve az
ehhez rendelt önkormányzati feladatok megszervezéséhez saját kutatásokra alapozott
javaslatok közvetlen rendelkezésre bocsátásával, továbbá az eredmények
feldolgozásával és közreadásával nyújt segítséget,
• a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005.
évi CXXXV. törvény 4. § (1)-(2) bekezdése szerinti közfeladat támogatása az
áldozatok érdekeinek érvényesítését szolgáló stratégiák és módszerek kidolgozásának
közvetett előmozdításával, illetve - megkeresés esetén – a konkrét ügyekre (konkrét
ügyekben érintett áldozatok helyzetére) vonatkozó tapasztalatok közvetlen
feldolgozásával,
• a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti,
peren kívül támogatott személyek lehetőségeinek feltárásában és megismertetésében
való közvetett és közvetlen közreműködés a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti
bűncselekmények áldozatainak vonatkozásában, ami kiterjed a mind a
bűncselekménnyel okozott, az ezzel összefüggő károk mind a bekövetkezett jog- és
érdeksérelmek elhárításhoz szükséges, valamint a h) pont szerinti rendkívüli
jogorvoslatokban való szakértői feladatok kutatására, és a további károk megelőzése
érdekében az eredmények nyilvános és ingyenes közzétételre, illetve a 11. és 17. §
szerinti költségelőlegezés kereteiről való tájékoztatásra,
• az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény preambulumában foglalt, a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők
számára hatékony jogvédelem biztosításának közvetett elősegítése és az
esélyegyenlőség előmozdításának megvalósítása az 1. §-ban foglalt szempontrendszer
elemző feltárásával, a rendkívüli jogorvoslatokban való szakértői feladatok
kutatásával.
d) A büntetés-végrehajtás, utógondozás, pártfogó felügyelet körében:
• az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdése szerinti kínzás, embertelen, megalázó
bánásmód vagy büntetés tilalmának érvényesülését biztosító jogalkotásban való
közvetett – és igény szerint közvetlen – közreműködéssel, a büntetés-végrehajtásban
szerzett tapasztalatok és a büntetés célját szolgáló újabb módszerek és nemzetközi
kutatások eredményeinek széles körben való megismertetésével
• a büntetések és intézkedések végrehajtásról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet
38. § (1) bekezdése szerinti, a szabadulás utáni, a társadalom elvárásainak megfelelő
életvitelre való felkészítés elősegítése közfeladat tekintetében a büntetés-végrehajtás
keretei között kivitelezhető stratégiák kialakításához, az utógondozás feltételeinek
megteremtéséhez, a büntetés-végrehajtás és az utógondozás – köztük a pártfogói
felügyelői szolgálat, a 38. § (2) bekezdéséből adódóan az egészségügyi, és
munkavállalói szféra támogatására szakosodott intézményhálózat – együttműködési
kereteinek kialakításhoz alkalmas szervezeti struktúrák nemzetközi viszonylatban
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történő figyelemmel kísérése, összehasonlító elemzése, értékelése, ismertetése,
kiépítése és működtetésének szorgalmazása,
• a büntetések és intézkedések végrehajtásról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet
44 § (1) bekezdése, továbbá a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint
ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló
17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 21. §-a illetve 38. (2) bekezdése, illetve a 39. § (1)
bekezdése szerinti, az elítélteknek a büntetés-végrehajtás keretei közötti
munkáltatásával, a mentális és fizikai integrációjuk megőrzésével és fejlesztésével
kapcsolatos lehetőségekre vonatkozó, az ország valamennyi büntetés-végrehajtási
intézetének gyakorlatát összegző tapasztalatok rendelkezésre bocsátása, a
továbblépést, a büntetés-végrehajtási keretek között támogató stratégiák és módszerek
alakítását integráló közösségi színtér biztosítása, amely kiemelt figyelmet fordít a 48.
§ (2) bekezdésének megfelelően a fiatalkorúak speciális helyzetére.
• a büntetések és intézkedések végrehajtásról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet
92. § (1) bekezdése valamint 113.-114 §-ai tekintetében a pártfogói felügyeleti
rendszer és az utógondozás céljainak közvetett támogatása, a pártfogói felügyeleti
szolgálat, az önkormányzatok és a külső ellátó rendszerek összehangolásához
szükséges együttműködés kereteinek megteremtéséhez szükséges közösségi színtér
biztosításával, továbbá a Társaság – tudományos profiljának megfelelően – a
nemzetközi tapasztalatok figyelemmel kísérésével és feldolgozásával.
e) a Család- és gyermekvédelem terén:
• az Alaptörvény L) cikke szerint a családok védelméről szóló, valamint a XVI. cikke
szerinti, a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
védelemhez és gondoskodáshoz való jog érvényesítésének közvetett módon való
elősegítése a büntetőeljárás keretében a tapasztalatok összegzésének rendelkezésre
bocsátásával,
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1.
és 14. §-a szerinti, a gyermekek jogainak védelméről szóló intézményvédelmi
kötelezettség keretében a gyermekek jogainak és érdekeinek képviseletében való
közreműködés támogatása, veszélyeztetettségük megelőzésének biztosítása, a családi
élet biztonságának támogatása a gyermekek helyzetének elemzésére szakosodott
szakmai kollégiumok szakértői tevékenységé útján kialakult tudományos elemzések
rendelkezésre bocsátásával,
• az 1991. évi LXIV törvénnyel kihirdetett, a Gyermekek Jogairól szóló New Yorkban
1989, november 20.-án kelt Egyezmény 3.cikkében foglaltak szerinti a gyermekekkel
foglalkozó és védelmüket biztosító intézmények, hivatalok és létesítmények megfelelő
működésének biztosításában való közvetett részvétel a szakemberképzésben,
továbbképzésben való közreműködés útján,
• az 1991. évi LXIV törvénnyel kihirdetett, a Gyermekek Jogairól szóló New Yorkban
1989, november 20.-án kelt Egyezmény 37.cikkében foglalt védelmi intézkedések
közvetett elősegítése az igazságszolgáltatás rendszerébe került gyermek- és
fiatalkorúak esetén a törvények szerint segítségükre rendelt szakemberek (ügyvédek,
pártfogók, pszichológusok, szakértők, stb.) képzése, tájékoztatása, a tapasztalatik
kicseréléséhez szükséges közösségi színtér biztosítása révén,
• a 2009. évi CLXI. törvénnyel beiktatott, a gyermekek eladásáról, a
gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló
egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről szóló
törvény 8. cikkében foglaltak elősegítése az áldozattá vált gyermek jogainak és
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érdekeinek megvédése érdekében szükséges szakértői hálózat képzésének közvetett
elősegítése a büntetőeljárásban dolgozó, az ilyen gyermekekkel foglalkozó
szakemberek számára, a nemzetközi tapasztalatok figyelemmel kísérésével,
összegzésével és számukra történő ingyenes hozzáférés, valamint az általuk igényelt
eszmecserékhez szükséges közösségi színtén biztosításával.
• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdésében foglalt, a bűnelkövetés,
illetve a bűnismétlés megelőzését célzó, a szociális és gyámhivatalok feladatainak
közvetett támogatása, a Társaság saját kutatásainak rendelkezésre bocsátával
együttműködésüknek más szervekkel való koordinálásával.
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
5. §
1. A Társaság céljai megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. 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 alaptevékenység megvalósítására, illetve – az 1. pontban
foglaltak szerint – annak eredményességét növelő gazdálkodásra fordítja.
3. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapcélok megvalósítását nem
veszélyeztető körben folytathat, az Ectv. 17-18. §-aiban foglalt rendelkezések betartása
mellett.
4. A Társaság bevételei:
• a Társaság tagjai által befizetett tagdíjak;
• költségvetési támogatás, különösen
• pályázat útján vagy egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
• az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó
költségvetési támogatás,
• az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől kapott
támogatás,
• a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege;
• az államháztartás alrendszeriből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
• más szervezettől, alapítványtól illetve magánszemélytől kapott, pénzügyi, vagy
materiális javakban nyújtott adomány, vagy anyagi jellegű támogatás;
• a közhasznú tevékenység és az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó,
ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
• a gazdasági-vállalkozási, befektetési tevékenységből származó bevétel.
5. A Társaság költségei:
• a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
• az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
• a gazdasági-vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
• a Társaság szervezeteinek (testületi szervek, szekciók, szakértői testületek, stb.)
működési költségei, ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült
közvetlen és közvetett költségeket, valamint a tevékenységhez használt immateriális
javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását
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a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült (a továbbiakban:
egyéb) közvetett költségek.
6. A Társaság a cél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
A Társaság a költségeit, ráfordításait az 5. pont szerinti részletezésben tartja nyilván.
6/A. A Társaság a működési költségeit, az immateriális és materiális javakat érintő
értékcsökkenési leírást, valamint egyéb kiadásait az alapcél szerinti közhasznú tevékenység és
a gazdasági-vállalkozási tevékenység között bevételeinek arányában évente megosztja.
6/B. A Társaság a közhasznú, illetve az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve gazdaságivállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és kiadásait (költségek, ráfordítások),
elkülönítetten tartja nyilván. A Társaság kettős könyvvitelt vezet.
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.
10/A. A Társaság a gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolójával egyidejűleg köteles
közhasznúsági mellékletet is készíteni, valamint a beszámolóval együtt letétbe helyezni és
honlapján közzétenni.
•

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 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.
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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 adott évben második alkalommal tagdíjfizetésre
felhívott tagokról – a felhívás módját is tartalmazó – hivatalos feljegyzést a tagdíj
nyilvántartás vezetésével az Elnök és a Főtitkár egyetértésével kijelölt, a felszólítást kibocsátó
titkár vezeti és évente egy alkalommal a Közgyűlést előkészítő Igazgató Tanács megtartása
előtt, az Igazgató Tanács tagjainak megküldi. A titkár köteles az erről szóló az írásbeli és az
elektronikus felszólítást tartalmazó elektronikus lajstrom vezetésére, amely tartalmazza a
felhívás módját és időpontját is.
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.
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.
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.
A TÁRSASÁG EGYÉNI ÉS PÁRTOLÓ TAGJAINAK JOGAI
ÉS KÖTELESSÉGEI
10. §
1. A Társaság tagjai részt vehetnek a Társaság tevékenységében, felszólalhatnak, a Társaság
működésével kapcsolatban, véleményt nyilváníthatnak, és javaslatokat terjeszthetnek elő.
Javaslataikról az Igazgató Tanács soron következő ülésén dönt.
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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 és az egyéb támogatók jogait, kötelességeit az Igazgató Tanács határozza
meg. A pártoló tagokkal, és a további támogatókkal történő pénzügyi és egyéb anyagi
támogatás igénybevételéről, az elszámolás határidejéről és feltételeiről, kereteiről, a
vonatkozó szerződések bemutatása mellett, a főtitkár az Igazgató Tanács soron következő
ülésén beszámol. A beszámolás megtörténtéig – mely nem minősül a szerződés utólagos
jóváhagyásának – a pénzügyi adomány terhére kifizetés nem teljesíthető.
Sürgős esetben ez a beszámoló elektronikus úton is előterjeszthető az Igazgató Tanács
tagjainak. Ennek dokumentációját – így a főtitkár tájékoztató és felkérő levelét annak
mellékleteit, a tag vélemény-nyilvánításáról szóló elektronikus iratot – szerződésenként
elkülönítetten, dátummal és téma-megjelöléssel ellátott önálló alkönyvtárban vezetett –
elektronikus dokumentáció tartalmazza. A sürgősségi beszámoló elrendelésének mérlegelése
az Elnök vagy akadályoztatása esetén a főtitkár hatáskörébe tartozik.
A TÁRSASÁG SZERVEZETE
12. §
1. A Társaság szervei:
• a Közgyűlés;
• az Igazgató Tanács;
• az Ellenőrző Bizottság;
• a Szakértői Testület;
• az Elnökség.
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;
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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;
dönt az Ectv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott, hirdetési, reklám, illetve közvetítési
jogokkal kapcsolatos szerződésre vonatkozó felhatalmazásról;
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 vagy
elektronikusan, illetve személyes kézbesítés útján, az átvételt igazolható módon kell a tagok
részére megküldeni. Ennek nyilvántartásáról a Közgyűlés előkészítéséért felelős titkár
elektronikus úton gondoskodik.
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.
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.
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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.
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 az egyesület 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.
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
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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.
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.
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.
4. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a)
a vezető szerv elnöke vagy tagja ide nem értve a Társaság legfőbb szervének (Közgyűlés)
azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be,
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 Társaság 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;
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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.
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 hosszú távú egyedi feladatok megoldására – meghatározott
időtartamra, de legfeljebb a következő Közgyűlés időpontjáig – a Társaság tagjai közül –
ugyancsak az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével – megbízottakat
jelölhet ki.; Ebben az esetben egyidejűleg határoz a megbízott/felkért személy
díjazásáról, annak módjáról és összegéről is. A megbízásról és annak költségvonzatairól
a soron következő Közgyűlést tájékoztatni kell;
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. Erről a soron következő közgyűlést tájékoztatni kell;
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
jóváhagyja ügyrendjüket, elfogadja éves beszámolójukat;
odaítéli a Közgyűlés által alapított Vámbéry Rusztem, illetve Viski László emlékérmet,
valamint a Közgyűlés által alapított további kitüntetéseket;
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;
határoz, a regionális szervek, szakosztályok, (szekciók) szakcsoportok, szakértői
testületek költségvetési támogatásáról;
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 május 31-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 május 31-ig a Társaság
honlapján (www.kriminologi.hu) közzéteszi, vagy a nyilvánosság számára egyéb módon
elérhetővé teszi;
meghatározza a Társaság kiadványait; az Alapszabályban foglalt tevékenység és
gazdálkodás legfontosabb adatait évente kötelező jelleggel a Társaság honlapján,
alternatív jelleggel a Társaság egyéb kiadványaiban, az Alapszabály 23.§-a szerinti
eljárás keretében hozza nyilvánosságra;
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a Közgyűlés és az Igazgató Tanács határozatait az Alapszabály 23. § 4. pontjában
szabályozott eljárás keretében 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, és más
közhasznú illetve civil szervezeteket 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;
jóváhagyja a választott tisztségviselők számlával igazolt esetleges készkiadásait.

•
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.
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.
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.
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
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következő Igazgató Tanácsi ülésen a főtitkár beszámol. Az elektronikus döntéshozatal nem
terjedhet ki személyügyi kérdésékre.
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.
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.
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3. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
• a Közgyűlés, az Igazgató Tanács vagy az Elnökség elnöke vagy tagja, ide nem értve a
Társaság Közgyűlésének azon tagjait, akik a legfőbb szervben (Közgyűlésben) tisztséget
nem töltenek be;
• 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 Társaság 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.
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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 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.
7. A területi (regionális) szervek, a szakosztályok (szekciók) szakcsoportok megállapítják
ügyrendjüket, melyet jóváhagyásra az Igazgató Tanács elé terjesztenek. Az Igazgató Tanács
tagjaival félévente, a Társaság titkára útján közlik saját tagjaik névsorát, s ennek változását.
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.
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 elnökhelyettessel
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.
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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.
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. A nyilvántartás vezetése az adminisztrátor
feladata, amelynek módját (írásbeli vagy elektronikus) az elnök egyetértésével a főtitkár
határozza meg. A nyilvántartás vezetését a titkárok éves váltásban rotációs rendszerben
felügyelik és irányítják.
2. Az elnök igazolható módon gondoskodik a Társaság döntéseinek érintettekkel való
közléséről. A testületi szervek döntéseit a honlapján 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 Internetes honlapján tájékoztatja a
nyilvánosságot.
4/A. A Társaság testületi szerveinek és szakmai, valamint regionális szekcióinak döntéseiről,
azok időpontjáról és hatályáról, a döntést támogatók és ellenzők arányáról illetve – ahol
lehetséges – az ellenzők és támogatók személyéről nyilvántartást vezet. Ennek részletes
szabályait a Társaság szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
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.
*****
Módosítva: Budapesten a Társaság 2012. május 11-i Közgyűlésén
Dr. Gönczöl Katalin
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a Társaság Elnöke
Dr. Kadlót Erzsébet
a Társaság főtitkára
Záradék:
A Magyar Kriminológiai Társaság 1983. május 26-án tartott alakuló Közgyűlésén elfogadott
Alapszabályt
- az 1988. május 19-én,
- az 1992. május 26-án,
- az 1996. november 15-én,
- az 1997. április 11-én,
- a 2005. május 27-én,
- a 2007. szeptember 21-én és
- a 2008. január 25-én
- a 2011. május 27-én
tartott Közgyűlés módosította, illetve kiegészítette. A jelen szöveg a változásokkal egységes
szerkezetben tartalmazza a mai naptól hatályos Alapszabályt.
Kelt.: Budapest, 2012. május 11.

	
  

