
A Crocus Természetbarát Kör
egyesületi alapszabálya

(érvényben 1999. augusztus 25-tõl)

I. Általános rendelkezések:

1. Az egyesület neve: Crocus Természetbarát Kör
2. Székhelye: 6723. Szeged, Etelka sor 12.
3. Postacíme: 6723. Szeged, Etelka sor 12.
4. Jelvénye: Körmezõben egy tõrõl fakadó két szál tarka sáfrány (Crocus variegatus). Körülötte fehér betûkkel körbeírva az
egyesület neve és az alapítási évszám.
5. Alapítási éve: 1987.
6. Bélyegzõje: Kettõsen szegélyezett szabálytalan háromszögmezõ, melynek bal oldalában a tarka sáfrány rajzolata látható.
Ettõl jobbra félkörívben az egyesület neve olvasható, mely körülöleli az alapítási évszámot és egy szabályos álló rombuszba
foglalt sáv típusú turistajelet, melyen egy nyíl halad keresztül.
7. Az egyesület elfogadja a Magyar Természetbarát Szövetség és a Csongrád megyei Természetbarát Szövetség alapszabályát
és tagegyesületként csatlakozik hozzájuk.
8. Az egyesület müködését a jelen alapszabály, az Egyesülési Jogszabályról szóló 1989.II.sz.törvény, a Közhasznú
Szervezetekrõl szóló 1997.CLVI. törvény alapján, valamint az egyesület belsõ szabályzatai alapján kívánja folytatni.
9. Az egyesület jogi személy, az azonos nevû - korábban nem jogi személyiségû - Csongrád megyei Természetbarát
Szövetséghez tartozó szakosztály, a Crocus TK jogutódja.
10. Az egyesület tudomásul veszi, hogy törvényességi felügyeletét az ügyészség gyakorolja.
11. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást
nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem kap.
12. Az egyesület országgyûlési, megyei,  vagy fõvárosi önkormányzati képviselõjelöltet nem állít és nem támogat.

II. Az egyesület tevékenységi köre:

Az egyesület tevékenységi körét céljainak, feladatainak megvalósítása érdekében végzett - egészségmegõrzõ, nevelõ, oktató,
képességfejlesztõ, ismeretterjesztõ, mûemlékvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, sport illetve az
euroatlanti integrációt elõsegítõ - közhasznú tevékenysége jelenti.

1. Az egyesület célja:

Az egyesület célja, hogy a természetjárás útján elõsegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet
védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását.

2. Az egyesület feladatai:

a. Felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösztönözzön a természetjárás
rendszeres gyakorlására.
b. Ellássa tagjainak érdekképviseletét.
c. Elõsegítse a természetjárás szakmai fejlesztését.
d. Ellássa a túravezetõk képzését és a természetjárók szakképzését.
e. Gondozza a jelzett úthálózatot és mûködjön közre fejlesztésében.
f. Túrák, teljesítménytúrák, túraversenyek, táborok, tanfolyamok, vetélkedõk szervezésével népszerûsítse a természetjárást.
g. Elõsegítse a lakosság és elsõsorban a gyerekek és fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását, egészséges
életvitelét, egészségmegõrzését és a szabadidõ hasznos eltöltését.
h.Támogassa a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket; szervezett, gyakorlati tevékenységgel járuljon
hozzá az élõ és élettelen természeti értékek védelméhez.
i. Az a, b, c, d, e, f, g, h pontokban foglalt célok megvalósítása érdekében széles körû oktató-, nevelõ-, és ismeretterjesztõ
munka végzése.
j. Támogassa a természetjárással kapcsolatos más szakosztályok, egyesületek, bizottságok tevékenységét.
k. Az európai rokon szervezetekkel való aktív együttmûködés révén az ország euroatlanti integrációjának elõsegítése.
l. Elõsegítse tagjai számára a természetjárást szolgáló eszközök beszerzését.
m. Közremûködjön a tevékenységi körét érintõ fejlesztésekben.
n. Részvétel a természetjárással kapcsolatos kiadványok szerkesztésében, kiadásában, terjesztésében, ill. felszerelési tárgyak
értékesítésében.



Az egyesület céljainak elérése és feladatainak ellátása érdekében létesítményeket, intézményeket kiván létrehozni és
fenntartani, valamint gazdasági vállalkozási tevékenységet kíván folytatni.

Vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott céljai és feladatai megvalósítására,
szolgáltatásai bõvítésére fordítja.

III. Az egyesület tagsága:

1. Az egyesület tagja lehet korra, nemre, nemzetiségre és állampolgárságra való tekintet nélkül az a személy, aki az egyesület
alapszabályát elfogadja és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy az egyesület mûködésében tevékenyen részt vesz, nem zárva
ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
2. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan személy, vagy szervezet, amely belépési nyilatkozatában vállalja a egyesület
erkölcsi és anyagi támogatását.
3. Az egyesületbe tiszteletbeli tagként felvehetõ az a személy, aki kiemelkedõ tevékenységével támogatja az egyesület
munkáját.
4. Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes.
5. Az egyesületi tagság a felvétellel keletkezik. Kilépéssel, a tagdíj, illetve a vállalt anyagi támogatás fizetésének egy évnél
hosszabb ideig történõ elmulasztásával, magánszemély elhalálozásával, jogi személy jogutód nélküli megszüntetésével,
valamint büntetésként kizárással szünik meg.
6. Az egyesület a tagságáról nyilvántartást vezet.

IV. Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei:

1. Az egyesületi tagok jogai:

a. A egyesület tagjának joga, hogy részt vegyen az egyesület közgyülésén és a egyesület vezetö testületeinek
megválasztásában.
b. Megválasztható az egyesület vezetö testületeibe, tisztségeire.
c. Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, az egyesületi tagok részére biztosított kedvezményeket, használhatja
létesítményeit, felszereléseit.
d. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet, valamint a természetjárást érintö bármely kérdésben.
e. Részt vehet az egyesület túráin, táborain, rendezvényein.
f. Jogosult a társadalmi szervezet valamely szervezetének törvénysértõ határozatát - a tudomására jutástól számított 30 napon
belül - bíróság elött megtámadni.

2. Az egyesületi tagok kötelességei:

a. Az alapszabály betartása.
b. Az egyesület tevékenységében való részvétel.
c. A tagsági díj befizetése.
d. Az általa vállalt természetjáró feladatok, kötelezettségek maradéktalan, legjobb tudása szerinti teljesítése.
e. Az egyesületi vagyon óvása.

3. Az egyesület pártoló tagjainak jogai:

a. Részt vehet a egyesület közgyülésén, tanácskozási, felszólalási észrevételezési és javaslattételi joggal.
b. Használhatja a egyesület létesítményeit, felszereléseit, igénybe veheti a egyesület szolgáltatásait és részesülhet az egyesület
által nyújtott kedvezményekböl.

4. A egyesület pártoló tagjainak kötelességei:

a. Az alapszabály betartása.
b. A pártoló tagsági díj évenkénti befizetése.
c. Az egyesület munkájában való tevékeny részvétel.

5. Az egyesület jogi tagjainak jogai és kötelességei:

a. Joga, hogy az egyesülettel kötött megállapodás alapján igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait, használja az egyesület
létesítményeit és felszereléseit, hivatalos képviselöje utján részt vehet a egyesület közgyülésein tanácskozási, felszólalási,
észrevételezési és javaslattevõ joggal.
b. Kötelessége, az egyesület alapszabályának és egyéb belsõ szabályzatainak betartása, a egyesülettel külön megállapodásban
vállalt támogatás biztosítása.



V. Az egyesület szervezete és tisztségviselöi:

1. A egyesület legfõbb szerve a tagok összesége, a közgyülés.

a. A közgyûlést az elnökség hívja össze.
b. A közgyülés szükség szerint, de legalább évenként egyszer ülésezik. A legföbb szervet össze kell hívni akkor is, ha ezt a
bíróság elrendeli, illetve ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelöléssel ezt kívánja.
c. A közgyûlés összehívásáról az elnökség a tagokat írásban értesíti, a hely, az idõpont és a napirend megjelölésével a
közgyûlés elõtt legalább 7 nappal.
d. A közgyülésen minden tag egy szavazattal rendelkezik.
e. A közgyülés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyülést 7
napon belül, változatlan napirenddel össze kell hívni, ami a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A
határozathoz - amennyiben jelen alapszabály másként nem rendelkezik - a jelenlevõ szavazatok több, mint felének egyetértése
szükséges. A közgyûlés nyílt szavazással dönt, kivéve a választást és a visszahívást. Kétharmados szótöbbség szükséges: az
alapszabály elfogadásához illetve módosításához, az egyesület más egyesülettel való egyesüléséhez, illetve az egyesület
feloszlatásának kimondásához.
f. A közgyûlés nyilvános, megfigyelõként bárki részt vehet rajta.
g. A közgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyv tartalmazza a dátumot, a jelenlévõk névsorát, a vitatott pontok
fõbb tartalmát, az elfogadott határozatok szövegét és sorszámát, az elutasított határozatok szövegét, a szavazás számszerû
eredményét.
h. A jegyzõkönyvet határozatlan ideig az egyesület elnöke köteles megõrizni oly módon, hogy abba bármelyik tag igény
szerint betekinthessen hivatali idõben.
i. Az egyesület a közgyûlés határozatairól nyilvántartást vezet, amelybõl döntéseinek tartalma, hatálya, a döntést támogatók
és ellenzõk aránya megállapítható.
j. A nyilvántartás nyilvános, abba hivatali idõben bárki betekintést nyerhet.
k. A közgyûlés határozatairól az elnökség a tagságot írásban értesíti.
m. A közgyülés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- Az alapszabály megállapítása illetve módosítása.
- Az elnökség, az elnök és a számvizsgáló bizottság 5 évre szolgáló megválasztása, illetve szükség szerinti visszahívása.
- Az elnökség és a számvizsgáló bizottság beszámoltatása.
- Az egyesület fõbb gazdálkodási irányainak megállapítása, költségvetésének meghatározása.
- Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg készített közhasznúsági jelentés elfogadása.
- A társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása.

n. Két közgyûlés között, a egyesület müködését annak vezetõ szerve az elnökség irányítja.

2. A egyesület vezetõ szerve az elnökség.

a. Az elnökség tagjait a közgyûlés választja meg.
b. Az elnökség tagjává a egyesület rendes tagjai választhatók, akik nem esnek a "c" pontban meghatározott kizáró kritérium
hatálya alá.
c. Az elnökségbe nem választható meg az a személy, aki olyan szervezetnél tölt vagy töltött be vezetõ tisztséget, amely az
adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem elégítette ki.
d. Az elnökség tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek az egyesületet illetve annak legfõbb szervét a közgyûlést
elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más szervezetnél is betöltenek.
e. Az elnökség szükség szerint, de legalább évenként egyszer ülésezik.
f. Az elnökségi ülés összehívásáról az elnök, az elnökségi tagokat az ülés elõtt legalább 7 nappal értesíti, a hely, az idõpont és
a napirend megjelölésével.
g. Az elnökség ülésein az elnökség tagjain kívül tanácskozási joggal a számvizsgáló bizottság elnöke, valamint a napirendhez
kapcsolódóan más meghívott is részt vehet.
h. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van.
i. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerü szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
j. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a
határozat alapján kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül; vagy bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ
jogügyletben egyébként érdekelt.
k. Az elnökség feladatai és hatásköre:

- Szervezi és ellenörzi az egyesület tevékenységét, céljainak és feladatainak megvalósítását.
- Végrehajtja a közgyûlés határozatait és gondoskodik a következõ közgyûlés elõkészítésérõl és összehívásáról.
- Elõkésziti és véleményezi a közgyûlés elé kerülõ elõterjesztéseket.
- Megállapítja a egyesület éves költségvetését, munkatervét, eseménynaptárát, az éves gazdálkodási beszámolóját,

szervezeti és mûködési szabályzatát, ügyviteli, munkaügyi és fegyelmi szabályzatát.
- Dönt a pártoló tagok, tiszteletbeli tagok felvételéröl és a jogi személyiségü tagokkal kötendõ megállapodások

tartalmáról, valamint a tagság megszüntetésérõl.
- Dönt a tagsági díj összegérõl, meghatározza a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának legalacsonyabb összegét.
- Dönt a tagokat és pártoló tagokat illetõ kedvezményekrõl.



- Munkáltatói jogot gyakorol, megállapodásokat köt (állami, társadalmi és egyéb szervezetekkel).
- Felügyeli és ellenõrzi az egyesület irodáját.
- Határozatairól, ajánlásairól, döntéseirõl beszámol a közgyûlésnek.
- Döntései, határozatai nyilvánosak.
- Hivatalos idõben lehetõvé teszi a betekintést az egyesület mûködésével kapcsolatos iratokba, az elnökségi ülés

jegyzõkönyveibe a döntéseket támogatók és ellenzõk számarányának feltüntetésével.

3. Az egyesület vezetõ tisztségviselõje: az egyesület elnöke.

a. Elnököl az üléseken, közgyülésen.
b. Ellátja a közgyülés által rábízott feladatokat.
c. Más szervek és szervezetek elõtt képviseli az egyesületet.
d. Feladatait társadalmi munkában látja el, akadályoztatása esetén az általa megbízott másik elnökségi tag helyettesítheti.

4. Az egyesület felügyelõ szerve a számvizsgáló bizottság.

Az egyesület gazdálkodását a közgyûlés által megválasztott egy elnökbõl és két tagból álló számvizsgáló bizottság ellenõrzi,
melynek kötelessége az egyesületi gazdálkodás törvényességének, illetve a hatályos jogszabályok betartásának ellenõrzése.
a. A számvizsgáló bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza.
b. Ügyrendjét maga állapítja meg, ennek keretében meghatározza az ellenõrzés ütemtervét is.
c. A számvizsgáló bizottság a tisztségviselõktõl felvilágosítást kérhet észrevételeirõl, tapasztalatairól, javaslatairól
rendszeresen tájékoztatja az elnökséget.
d. A bizottság a hatályos jogszabályok alapján köteles felülvizsgálni az egyesület mérlegét és azt hitelesítõ záradékkal ellátni.
e. Ha a számvizsgáló bizottság megítélése szerint a gazdálkodási tevékenység alapszabályba, illetve a közgyûlés határozatába
ütközik, kezdeményezi az elnökség rendkívüli ülésének összehívását és javaslatot tesz annak napirendjére.
f. A bizottság elnökévé és tagjává csak nagykorú magyar állampolgár választható, aki:

1. Nem tagja vagy elnöke az egyesület vezetõ szervének.
2. Nem áll az egyesülettel megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
3. Aki nem részesül az egyesület cél szerinti juttatásából, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem

pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által a tagsági jogviszony alapján tagjainak nyújtott, létesítõ okiratnak
megfelelõ cél szerinti juttatást.

4. Aki nem az 1-3. pontban felsoroltak hozzátartozója.
5. A számvizsgáló bizottság tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek az elnökséget elõzetesen tájékoztatni arról,

hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más szervezetnél is betöltenek.
6. A számvizsgáló bizottságba nem választható meg az a személy, aki olyan szervezetnél tölt vagy töltött be vezetõ

tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem elégítette ki.

VI. Az egyesület gazdálkodása:

1. Az egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel az elnökség által jóváhagyott költségvetés szerint a társadalmi
szervezetekre irányadó pénzügyi szabályok betartásával gazdálkodik.
2. Az egyesület bevételei, jövedelmei:
a. Az egyesület tagjainak tagdíja.
b. A pártoló tagok anyagi támogatása.
c. Az állami, társadalmi, szövetkezeti és egyéb szervek anyagi támogatása.
d. A Magyar Természetbarát Szövetség és a Csongrád megyei Természetbarát Szövetség által biztosított támogatások.
e. Szolgáltatási tevékenységéböl származó bevételek.
f. Gazdasági vállalkozásból származó nyeresége.
g. Pályázatokon elnyert összegek.
h. Egyéb bevételek.
3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a társadalmi szervezet tartozásaiért
saját vagyonukkal nem felelnek.
4. Az egyesület tevékenysége során váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki, hitelt nem
vehet fel.

Ezen alapszabályt 1999. augusztus 25-én a Crocus TK rendkívüli közgyûlése elfogadta.

A Crocus TK  1999-ben megválasztott tisztségviselõi:
Elnökség:  Rosztóczy András dr. (elnök), Araczki Ágnes dr., Nyirati Ildikó dr., Somogyvári Ferenc, Torday László dr., Vass
Andrea dr. (elnökségi tagok).
Számvizsgáló bizottság: Boruzsné Bodnár Tünde (elnök), Kovács Balázs, Boruzs Gábor (tagok).


