
 

Általános Szerződési Feltételek 

 

A dokumentum bemutatja az Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely 

(CSAM) céljait, tevékenységét és az adományok felhasználására vonatkozó szabályokat. 

Kérjük, akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért. 

Az Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely, mint civil 

társaság, Benda József kezdeményezésére 2016. tavaszán jött létre.  

A CSAM szerződéses partnere az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület, (Székhely: 

5000 Szolnok, Templom utca 8/A. elnöke: Illésy Mátyás), amely egy elkülönített bankszámlán vezeti a 

CSAM könyvelését. (Bankszla: 11600006-00000000-79909305) 

Az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület kiemelten közhasznú egyesület. Honlapja: 

https://www.csaladokert.hu/ A céges adományokról elismervényt adunk, aminek összege levonható 

a szervezet adóalapjából. Az Egyesület korábbi közhasznúsági jelentései itt olvashatók: 

https://www.csaladokert.hu/index.php/ egyesuletunkrol/kozhasznusagi-jelentesek   

A CSAM weboldalának üzemeltetője, a CSAM vezetője: Dr. Benda József (a továbbiakban: 

“Szolgáltató”), Telefonszám:+36209654967, E-mail cím: bendajoska@gmail.com, Weboldal: 

www.plusz1baba.hu  

 

A CSAM Célja a Magyarország előtt álló demográfiai kihívás szakértői kutatása, elemzése és a 

megoldások támogatása.  

 

Tevékenysége 

2016. óta, több száz önkéntes szakértő bevonásával,  

1. tudományközi és életközeli módszertan segítségével kutatásokat végzett és kezdeményezett a 

jelenség kialakulásának okairól és körülményeiről, https://plusz1baba.hu/helyzet/az-igazi-
okok. 

2. Javaslatokat fogalmazott meg a kormányzat számára a megoldások kialakítására, amelyekből 

néhány elem már bevezetésre került https://plusz1baba.hu/megoldasok   

3. További javaslatok kidolgozás alatt állnak a szülés/születés körülményeinek átalakítására, az 

önkormányzatok, a vállalatok, az egyházak, a civil szervezetek tevékenységére vonatkozóan. 

4. Kutatja a népességfogyáshoz vezető komplex társadalmi folyamatokat és hozzájárul az 

akadályok lebontásához.  

5. Videofelvételekkel és más eszközökkel hívja föl a figyelmet a társadalmi cselekvés 

szükségességére és előmozdítására. https://plusz1baba.hu/helyzet/videok-beagyazva 
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6. Konferenciákat, előadások szervez, szakmai programok dolgoz ki a jelenségek 

megismertetésére és a megoldások népszerűsítésére. https://plusz1baba.hu/csatlakozz/jovonk-

a-gyermek-konferencia  

7. Újságcikkeket, tanulmányokat, könyveket publikál a témában https://plusz1baba.hu/ 
helyzet/szakirodalom. 

 

Az elmúlt három évben 6 tanulmánykötet készült el és folyamatosan kerülnek kidolgozásra olyan 

programok, melyek alkalmasak a gyermekvállalási kedv növelésére. Szakértőink egy kutatás keretében 

megkérdezték a 35-45 éves korosztályt, mire lenne szükségük még egy gyermek elindításához. Az 

eddigi eredmények komplex összefoglalása egy tanulmánykötetben lát nemsokára napvilágot. Mivel 

állami támogatásban munkánk nem részesül, tevékenységünk folytatásához, a könyveink 

megjelentetéséhez a széles társadalmi összefogást keresünk. Ezért indítottuk el az adománygyűjtést.  
 

 

A támogatások felhasználása 

A CSAM civil társaság a beérkezett adományokat a fent leírt tevékenységek finanszírozására fordítva a 

legjobb belátása szerint használja fel. A www.plusz1baba.hu honlapon azok felhasználásáról minden év 

május 31-ig közleményt ad ki. Külön igény alapján arról részletesen beszámol az adományozónak. 

 

A www.plusz1baba.hu levelező rendszerébe való feliratkozással az adományozó rendszeresen 

tájékozódhat a célok megvalósulásáról, illetve a soron következő rendezvényekről. 

 

 

Az ÁSZF elfogadása: 

Támogató azzal, hogy Támogatást nyújt Adománygyűjtő részére, elfogadja ÁSZF-et. Az összeg 

átutalásával létrejön a Támogató és Adománygyűjtő között az eseti (vagy rendszeres) támogatási 

szerződés. 

 

A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, és annak teljesülésével (a Támogatás 

átadásával) megszűnik. 

 

A Támogató külön levélben kérheti a támogatás egy konkrét célra fordítását. Ez esetben a Támogató és 
Adománygyűjtő között az eseti (vagy rendszeres) támogatásra külön írásbeli szerződés készül. 
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