
MAGYAR KRIYA JOGA EGYESÜLET
na Őnos ÍToTT ALAPSZagÁLyÁNAK Haóoos Í rÁ sn

(egységes szerkezetben)

|) Az, Egvesü|et neve: MAGYAR KRIYA;Őca ncyEsÜI,pr

?-, hl '  I igycsLi lct széklrelye: 101l Btrdapest, F.ő u. 40. I. em. 6.

3) l\z l:gycsi'ilet célia: az egyesület annak érdekében alakult, hogy a KRIYA .It)(;A osi
egyetemes tanításait gyakorolja és terjessze.

l,rrrt e |<' c{ rd c kébe az, a|ábbi tevékenységeket v égzi:
o rcnclszeres közös rneditáció,
r isnrcrctterjesztés"
o rctlc|ezvények szervezéseéslebonyolítása.
. kitrc.lványok és publikációk készítése. fordítása, terjesztése,
o ncntzetközi KRIYA .IOGA társszervezetekkel való kapcsolattartás.

Á ll:lsoro!t szolgá|tatásokat nem csak az Egyestilet tagjai, hanem kívti|állti szcmÓ|yck is
ig.én)'bc vclretik.

1t;r L.,g1,estilet céliai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megterenrtésc érc|c:l<iberr
t rr ;isilcl l agos .i c l l eggel vál lalkozási tevékenységet folytathat.

i\z iltycsiiIcl kozvcllen politikai tevékenységet nem folytat. szervezclc pirrtrtktól Íii.ugctlcn.
ti zt'l l.' trak all i'agi tánrcl gatást rrenr rryújt.

.{; ;{ tagsági viszony keletkezése és megszűnóse:

r\z llgr'cstilcl tagja lehet állampolgárságra tekintet nélkül aZ a szemé|y. aki elÍogad.ia az
allpszabiil1.t. egyetért az Egyesület célkitűZéseive| és válla|ja a tagdíj megfizctését.

Á rcticlos tag Í-clvéte|éről - írásbeli fe|vételi kérelnre a1apján az Egyesület tllnöksége cl(jnt.

A tagsági v'iszclny rr.regszűnik:

i  a t i lg lralá lár,a|.
l  a t i lg l<i lépésével '
. a ti}g kiziirástil 'al.

A ki|ópósi  sz i|rrrc lókot az Elrr ökséghez kel l  írásban bejelenteni.  A ki lépo tag l<i lópettnck
tc |' i r r tlrctii az I ] l nöksóulrez m egkti l clött Iemondó nyi latkozalár,al'



Az l]lnökségkizarja az Egyesület tagjai közül aztatagot,

o aki hat hónapon keresztü| elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megÍizetésének
elnrulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizétását, ha a sa.iát
hibá.iából nem fizette meg a tagdijat.

A tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztásamiattkizárása csak 30 napon belüli belüli
te|jesítésre történő eredménytelen felszólítás, illetve előzetes figyelmeztetés után
kertilhet sor.

A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt értesíteni kell a tagot az eljárás
megindításáró|, védekezési lehetőséget kell szfunára biztosítani, kcizcilni kell a
határozatot és figye|meztetni ke|| a jogorvoslatra.

A kizárás ellenijogorvoslat elbírálása miatt rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

o akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre íté|t és a
közügyektől eltiltott.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos haténozat ellen, tizenöt napon beltil az Egyesü|et
Kozgyűléséhez fellebbezéssel élhet.

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti atagot atagsága idején keletkezett és tagsága
i clőtartanr ára vonatkozó kcjtelezettségek telj esítése alól.

5) A tagok jogai és kiite|ezettségei:

A tagok iogai:
- rószvétel az Egyesület tevékenységében és rendezvényein
- részvéte | és szav azati jo g az Elnökség tagj ainak megv á|asztásában
. szav,azati j o g a K ö z gyűl é s határ o zatainak me gho zatal ában
- választhatóságijog

A z l :gyes ii I ct tagj ai j o gai kat kizárő|ag személyesen gyakorolhatj ák.

A tagok köte|esek a tagsági díjat esedékességkor megfizetni, az A|apszabály rende|kezéseit
bctlt rtarri' e I ősegíteni a kitrizött célok megvalósítását.

A tagdíjat az E|nökség javaslatára aKözgyti|és állapítja meg.
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(l) Az ligycsü|et szervezetez

- K(izg1,ű|és
- Ii ln(iItsóg

Az |:gycsi'ilct lcgÍőbb clöntéshozó SZerVe a tagok összességéből álló Ktizgyűlés.

A Kiizgvtilóst lega|ább évenként egyszer össze kell hívni. Az összehívásra az Elnök .iogosult.

A K(izg1'iilósrc szclló meghívót, a Közgyűlés napját megelőzően lega|ább 1izerrö1 rrappal
litlrlrbban. írásban kell megküldeni. A meghívónak tar1almazniake|| a Közgyűlés id(1porrt.iát.
hcIrszírlÓ1 cs a napircrldi pontokat.

'\ lt(izg1''iilósi nleghívóban közolni kell azt az időpontot, amelyben az isnrétclt Közgyűlóst
tlrcit kc|| tartalli. ha az eredeti időpontban nregtartcltt Közgyűlés nem határozalkeples.

A Kijzg"vÍi|ós (jsszelrír,ását írásban kérheti a tagok egyharmadaacé|és az ok nregie|()lésével.
chhe tl az csctben az lllnök |rarminc napon belül köteles összehívni a KözgyÚilést.

A K(izgyrlilÚ'st cisszc kell hívni, ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartia
sziiiisi'gesnc|i. iIletvc a kizárás e||eni jogorvoslat elbírálása nriatt, va|anrint a bír<isirg á|taI
t(ir lór l( i elrerrclclés esctén is.

A Kiizgyű|ós kizárrí|agos hatáskiirébe tartozik:

- a?.I.'gycsület nlega|akulásátrak, feloszlásának, valamint más Egyes|ilette.
tör1clll(i egyestilésének kimondása,

- a:/, alapszabály megállapítása és módosítása'
- L1,,/' lllrl(rkség tagjainak. az Elnöknek a megválasztása,
- a',/ l:lrr()kség ir,es beszámolójának és a gazdálkodásról sző|ő beszáLrrolo c|Íilgac1tisa.
- a 1agclíj rriérlikónek rnegállapítása,
- d(intós rlrindcn o|yan kérdésben, amelyet.iogszabá|y aKözgyűlés lratásk(lróbc utal.

Á szabály'szcrűen összehívott Közgyulés akkor határozatképes, ha azon a tagok több. rrlint a
l c l c  j c l en  van .

'\ hatiirozatkóptelelrrség miatt elhalasztott Közgyűlés vá|tozatlan napircnd nrcllctt
h itt lt rt l zat |< ó pc s a nr e gi e| ent tagok számátől fi'igget| enül.

l\ K(izg1'iili'st az Eln(jk vezeti. Az Elnök aKozgyú|és levezetésével mást is nregbízlra1.

.\ L.(izgyÚilósrőljegyzőkönyv készül" amelyet az E|nök és két, a Közgyűlis által rncgválasztot
tag l r i tc lcsít .

z\ Kiizg1,'tilt(s a határo,z'atokat nyílt szavazással hozza, minden tagnak egy szava,/,ala vatl. A
Itallirtlzattlliat a Közgyrílés - ha az Alapszabály Vagy jogszabály nráskérrt ncnr rcrrde|kczik
cgr szcrÚi sztit(ibbség gclhozza, szavazategyenlőség esetén a levezető Elnök szavazatat d(ittt.

A .|clcIllelt.(l (agok kótlrarnrados szótöbbsége szükséges:
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- tt, l' A| ap sza bál y e l Íb g adásához, módo s ításáho z ;
. trz Iigyestilet ÍbIoszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához.

l i lnÍikség

Az |:gycsiilct irgyintóző és képviseleti SZeIVe az Elnökség, amelynek tagia csak az llgycslilot
1trgjir lchc1. Az Elnökség öt tagból ál l , összetétele:

-  l r ln ök .
- Alclr.r ök.
- ' l ' i tkar.

- Fcladat nélkül i 2 elnökségi tag.

,Az l:lnökijt ós az Elnökség tagiait aKozgyú|és határozatlan időtartamra választ.ia meg. nyílt
szavazással.

Az clnöksóg tagia bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési. bevándorlási vagy
tarttizkodirsi engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, amennyiben a közügyek
g1'.al..orlásától n incs eItiItva.

Az l:lnö|tsóg l.cladata az Egyesület tevékenységének SzervezéSe, irányítása. az llgycstilct évi
|'(iItségve tisór.re k nlegál1apítása, aZ éves gazdálkodásról szóló jelentés benyÚritilsa íl
l.i iizgy ii l (.srlck. a KözgyÚilés elokészítése.

z\z l.,lntjksóg Í-elaclata és hatásköre:
. tagsági r'iszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
- a Közgyűlés összehívásával' működésével kapcsolatos előkészíto és a Közgyű|és

rl rr rrk á.i át el ose gítő szerv ező tevékenysé g;
- a7' I:gyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka. az éves

pro g ram ok e l |o gadása, a ktiltségvetés meghat ár ozása;
- a7' llgyes|ilet Szervezeti és Működési SzabáIyzatának megvitatása és elÍbgadása;
. t-t-tinclct-t olyan eliárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe .

Az lllnöksóg szlikség szerint, de legalább negyedévenként iilést tart. Az üléseket az Illnök
ír1rsban a rrapircnd közlésével hívja össze az ülés elott legalább 8 nappal.

Az l:lnökség lratározatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

Az lllnijksclg lratározatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazássa|hozza.

- l ' . ln i ik

Az Ilgyesiilet képviselő.je az Elnök.
z\z Illnöl' önállóan képviseli az Egyesületet, - a bankszámla feletti rendelkezés kivótclóvcl
anlclylrcz az elnök és az alelnök vagy aZ Elnok és a titkár együttes aláirása szüksóges.
(.)sszehír,'ia ós vezeti a Közgyűlést, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Gondoskodik az'
alapszabá|y, nregtartásáról és a Közgyűlési és Elnökségi batározatok végrclra.itásáról.
()sszchír,'ia az Elnöksig üléseit. HatáSkörébe tartozik minden olyan feladat el|átása. atnclyct a
i<lg-szabály az [:llnök hatáskörébe utal'
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Az Alelnö|< |relyettesíti az Elnököt távolléte vagy akadá|yoztatása esetén.

.T ' i tkár

A l itk1rr szcrvezi és intézi az Egyesület ügyeit, feladata a tagnyilvántartás, az adrninisztráciő.
^ .|.itkár Íeladata az évi koltségvetés elkészítése, aZ Elnökség tevékerrységéről törtónő
bcszitnrolcl és a gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítése. a Közgyűlés és tJlntikség
lratliroz,atttiról nyilvántartás vezetése, és ahatározatok kozlése az &intettekkel.
r\z ór,i li(i|tségvetés, az Elnökség tevékenységérol tör1éno beszámoló és a gazdálkoclirsr(l|
sztilti beszrirnoló elkészítését az Elnök és az Alelnök is jogosult elvégezni, anrcnnyibcn zt
t i tIi.iir c Íclirdatokra l.elkéri.

-Kt.t feladatnélkü|i elniikségi tag

tt) llankszámláról történő rendelkezés szabályozása:

Az }llnökscg bankszám|ájáro| történő rendelkezéshezaz Elnök és az alelnök vagy az l]lncjk ós
ir titliilr eg1''iittes aláírása szükséges. Az alelnök és a titkár a bankszámla íbletti rcndelliezós
1r:l'it-ttcte<bcn ugyancSak képviseleti joggal rendelkezik.

9\ hz llgvesii|et vagyona és gazdálkodása:

r\z l:gyesiilet vagyona a tagdíjakbo1, a magán és jogi személyek, szponzorok, Í-ela.ián|ásából.
lttt'-ltgi tirlllogatásábiil. az Egyesület gazdasági. vállalkozási tevékerrységéboI sz'árrrlaz,ő
hc\ i'tclb()| liépződik. Az' anyagi támogatások elfogadásrő} az, Elnökség dönt'

Áz llg'vesiilct bcvétclcit saiát fenntar1ásántu| az Alapszabály célkitűzéseinek mcgvalósítására
ibr.clít.|a.

Az l:gyesü|c1 kizárólag az Alapszabá|ybanmeghatározott céljainak elérése érdekében, azokat
tlctll veszól1,eztetve végez gazdasági-, vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása sorárr clórt
crcclrrrén1'é1 llem oszt.ja ÍéI, aztkizárőlag A|apszabá|yban meghatározott célokra Íbrdítia.

Az }lgycstilct óves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad e|. Az,
l:grcsü|c1 gazdálkodásáról aZ Elntiksóg jelentést készít, amelyet elfogadás cóliából a
I( (;z.uy'Úi l ós e l é terj eszt.

',\,z ('r,es tagdíi az Egyesület megalakulásakor évi 6000,-Ft.

,,\ tlrgclíjat a tagok két részletben, aZ első félévi tagdíiat minden év március l5 nap.iáig. a
irl:.i:'llclik Íélévi tagciíiat minden év szeptember 15 napjáig tattoznak megfizetni.
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A tagdíj mórtékének és fizetési feltételeinek a megv áItoztatáséútoz aZ a|apszabá|yt kell
nr ódosítarr i . Az a|apszabály módosítása a Közgyú|és hatáskörébe tartozik.

Az' l:gyesii|et tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok _ a tagdíj megfizetésén tu| - a:z.
l l gyc s ü l e1 lartozásaiért saj át vagyonukkal nem felelnek.

|0) Az Egycsü|et megszűnése:
o a K(izgyű|és által történő feloszlatás, illetve más társadalmi szervezette| történő

egycsiilés kimondása,
r a bír(lság által ttjrténő feloszlatás' vagy megszunés megállapítása,
. a7' tlgyesület megszűnése kori vagyonából ki kell egyenlíteni az Egyesület Íartozásait.

Az c,l, után nregmaradő vagyonról a közgyűlés dönt.

||| Az, a|apszabá|y által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv' az egyesülési
.iogr(ll szó|(l l989 évi II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdá|kodásara vonatkozó
iogszabályok rendelkezései az irányadők' Az Egyesület jogi személy, amely a bírósági
nyi Ivántartásba vételéve| jön létre.

l}r'rclapest. 2011' máius 20.. 
9zZ/--z" tL-_,"7/
Szilágyi János

az Egyesület elnöke


