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3) l\z l:gycsi'iletcélia:

az egyesületannakérdekében
alakult,hogy a KRIYA .It)(;Aosi
egyetemestanításait
gyakoroljaésterjessze.

l,rrrte|<'
c{rdc kébeaz,a|ábbi tevékenységeket
v égzi:
o rcnclszeresközös rneditáció,
r isnrcrctterjesztés"
o rctlc|ezvények
szervezéseéslebonyolítása.
. kitrc.lványok
éspublikációk készítése.
fordítása,
terjesztése,
o ncntzetközi KRIYA .IOGA társszervezetekkelvaló kapcsolattartás.
Á ll:lsoro!tszolgá|tatásokat
nem csak az Egyestilettagjai,hanem kívti|álltiszcmÓ|yck is
ig.én)'bc
vclretik.
1t;rL.,g1,estilet
céliaimegvalósításához
szükségesanyagi feltételekmegterenrtésc
érc|c:l<iberr
trr;isilcll agos.ic l l eggel vál lalkozási tevékenységet
folytathat.
i\z iltycsiiIcl kozvcllen politikai tevékenységet
nem folytat.szervezclc pirrtrtktólÍii.ugctlcn.
tizt'll.'trakall i'agi tánrclgatástrrenrrryújt.
.{;;{ tagsági viszony keletkezéseésmegszűnóse:
r\z llgr'cstilcl tagja lehet állampolgárságratekintet nélkül aZ a szemé|y.aki elÍogad.iaaz
allpszabiil1.t.
egyetértaz EgyesületcélkitűZéseive|
ésválla|jaa tagdíjmegfizctését.
- írásbelife|vételikérelnrea1apján az Egyesülettllnökségecl(jnt.
Á rcticlostag Í-clvéte|éről
A tagságiv'iszclnyrr.regszűnik:
i
l
.

a tilg lralálár,a|.
a tilg l<ilépésével'
a ti}gkiziirástil'al.

A ki|ópósi szi|rrrclókot
az Elrrökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépo tag l<ilópettnck
tc|'i rrtlrctii az I]l nöksóulrez m egktil clött Iemondó nyi latkozalár,al'

Az l]lnökségkizarja az Egyesület tagjai közül aztatagot,
o

aki hat hónapon keresztü| elmaradt a tagdíjmegfizetésével.
A tagdíj megÍizetésének
elnrulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizétását, ha a sa.iát
hibá.iából nem fizette meg a tagdijat.
A tagdíjfizetésikötelezettségelmulasztásamiattkizárása csak 30 napon belüli belüli
te|jesítésretörténő eredménytelenfelszólítás, illetve előzetes figyelmeztetésután
kertilhetsor.
A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt értesítenikell a tagot az eljárás
megindításáró|, védekezésilehetőségetkell szfunára biztosítani, kcizcilni kell a
határozatot ésfigye|meztetni ke|| a jogorvoslatra.
A kizárás ellenijogorvoslat elbírálásamiatt rendkívüliközgyűlést kell összehívni.

o

akit a bíróság jogerős és végrehajtandószabadságvesztésbüntetésreíté|tés a
közügyektől eltiltott.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos haténozatellen, tizenöt napon beltil az Egyesü|et
Kozgyűléséhez
fellebbezéssel
élhet.
A tagsági viszony megszűnésenem mentesítiatagot atagsága idejénkeletkezettéstagsága
iclőtartanr
ára vonatkozó kcjtelezettségek
teljesítése
alól.
5) A tagok jogai éskiite|ezettségei:
A tagok iogai:
- rószvételaz Egyesület tevékenységében
ésrendezvényein
- részvéte
| és szavazati jo g az Elnökség tagjainak megvá|asztásában
. szav,azatij og a K ö z gyűl és határo zatainak me ghozatal
ában
- választhatóságijog
A z l :gyesii Ict tagjai j o gaikat kizárő|ag személyesengyakorolhatják.
A tagok köte|esek a tagsági díjat esedékességkor
megfizetni, az A|apszabály rende|kezéseit
bctltrtarri'eIősegítenia kitrizött célokmegvalósítását.
A tagdíjataz E|nökségjavaslatára aKözgyti|és állapítjameg.
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(l) Az ligycsü|et szervezetez
-

K(izg1,ű|és
Iiln(iItsóg

Az |:gycsi'ilctlcgÍőbbclöntéshozóSZerVea tagok összességéből
álló Ktizgyűlés.
A Kiizgvtilóst lega|ábbévenként
egyszerössze kell hívni.Az összehívásraaz Elnök .iogosult.
A K(izg1'iilósrcszclló meghívót,a Közgyűlés napját megelőzően lega|ább 1izerrö1rrappal
litlrlrbban.írásbankell megküldeni.A meghívónaktar1almazniake||
a Közgyűlés id(1porrt.iát.
hcIrszírlÓ1
cs a napircrldipontokat.
'\ lt(izg1''iilósinleghívóbanközolni kell azt az időpontot,amelyben az isnrétcltKözgyűlóst
tlrcitkc||tartalli.ha az eredetiidőpontbannregtartcltt
Közgyűlés nem határozalkeples.
(jsszelrír,ását
A Kijzg"vÍi|ós
írásbankérhetia tagok egyharmadaacé|ésaz ok nregie|()lésével.
chhetl az csctbenaz lllnök |rarmincnaponbelül köteles összehívnia KözgyÚilést.
A K(izgyrlilÚ'stcisszc kell hívni, ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartia
sziiiisi'gesnc|i.iIletvc a kizárás e||enijogorvoslat elbírálásanriatt,va|anrinta bír<isirg
á|taI
t(irlórl(i
elrerrclclés
escténis.

A Kiizgyű|ós kizárrí|agoshatáskiirébetartozik:
-

a?.I.'gycsület
nlega|akulásátrak,
feloszlásának,valamintmás Egyes|ilette.
tör1clll(iegyestilésének
kimondása,
a:/,alapszabálymegállapítása
ésmódosítása'
L1,,/'
lllrl(rkség
tagjainak.az Elnöknek a megválasztása,
a',/l:lrr()kség
ir,es beszámolójának ésa gazdálkodásról sző|ő beszáLrroloc|Íilgac1tisa.
a 1agclíj
rriérlikónekrnegállapítása,
d(intósrlrindcno|yankérdésben,
amelyet.iogszabá|y
aKözgyűlés lratásk(lróbcutal.

Á szabály'szcrűen
összehívottKözgyulés akkor határozatképes,
ha azon a tagok több. rrlinta
j
c
l
e
n
lclc
van.
'\ hatiirozatkóptelelrrség
miatt elhalasztott Közgyűlés vá|tozatlan napircnd nrcllctt
hittltrtl zat|<
ó pcs a nregi e|ent tagok számátől fi'igget|
enül.
l\ K(izg1'iili'staz Eln(jk vezeti.Az Elnök aKozgyú|és
levezetésével
mást is nregbízlra1.
.\ L.(izgyÚilósrőljegyzőkönyvkészül"amelyetaz E|nök éskét,a Közgyűlis által rncgválasztot
t a gl r i t c l c s í t .
z\ Kiizg1,'tilt(sa határo,z'atokat
nyílt szavazássalhozza, minden tagnak egy szava,/,ala
vatl. A
jogszabály
Itallirtlzattlliat
a Közgyrílés ha az Alapszabály Vagy
nráskérrt
ncnr rcrrde|kczik
cgr szcrÚisztit(ibbség
gclhozza, szavazategyenlőség
eseténa levezető Elnök szavazatatd(ittt.
(agokkótlrarnrados
A .|clcIllelt.(l
szótöbbségeszükséges:
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- tt,
l' A| apszabál y el Íbg adásához, módo sításához ;
. trz IigyestiletÍbIoszlásához,
más Egyesületteltörténőegyesüléskimondásához.

lilnÍikség
Az |:gycsiilctirgyintóző ésképviseletiSZeIVeaz Elnökség, amelynektagia csak az llgycslilot
lchc1.Az Elnökségöt tagbóláll, összetétele:
1trgjir
- lrlnök.
- Alclr.rök.
- 'l'itkar.
- Fcladatnélküli2 elnökségitag.
,Az l:lnökijt ós az Elnökség tagiait aKozgyú|éshatározatlan időtartamraválaszt.iameg. nyílt
szavazással.
Az clnöksóg tagia bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési.bevándorlási vagy
tarttizkodirsiengedéllyelrendelkezőnem magyar állampolgárlehet,amennyibena közügyek
g1'.al..orlásától
nincs eItiItva.
Az l:lnö|tsóg l.cladataaz Egyesülettevékenységének
irányítása.az llgycstilct évi
SzervezéSe,
|'(iItségve
k nlegál1apítása,aZ éves gazdálkodásról szóló jelentés benyÚritilsaíl
tisór.re
l.iiizgyii l (.srlck.a KözgyÚiléselokészítése.
z\z l.,lntjksógÍ-elaclata
éshatásköre:
. tagságir'iszonykeletkezésével
ésmegszűnésével
kapcsolatoseljárás;
- a Közgyűlés összehívásával' működésévelkapcsolatoselőkészítoés a Közgyű|és
g;
rl rrrrká.iát elosegítő szervező tevékenysé
- a7'I:gyesület gazdaságitevékenységével
kapcsolatosdöntés előkészítőmunka. az éves
programok el |ogadása,a ktiltségvetés
meghatározása;
- a7'llgyes|iletSzervezetiésMűködési SzabáIyzatánakmegvitatásaéselÍbgadása;
. t-t-tinclct-t
.
olyan eliárás,amely nem tartozika Közgyűlés kizárólagoshatáskörébe
Az lllnöksóg szlikségszerint,de legalább negyedévenként
iilésttart.Az üléseketaz Illnök
ír1rsban
a rrapircndközlésévelhívjaössze az üléselott legalább8 nappal.
Az l:lnökséglratározatképes,
ha tagjainaktöbb mint a felejelen van.
Az lllnijksclglratározatait
egyszerűszótöbbséggel,nyílt szavazássa|hozza.
-l'.lniik
Az Ilgyesiiletképviselő.je
az Elnök.
z\z Illnöl' önállóan képviseliaz Egyesületet,- a bankszámlafeletti rendelkezéskivótclóvcl
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.HatáSkörébetartozikminden olyan feladatel|átása.atnclycta
az [:llnök hatáskörébeutal'
i<lg-szabály

-Á|cIniik
esetén.
Az Alelnö|< |relyettesíti
az Elnököt távollétevagy akadá|yoztatása
.T'itkár
A l itk1rrszcrvezi ésintéziaz Egyesület ügyeit, feladataa tagnyilvántartás,az adrninisztráciő.
.|.itkár
törtónő
^
Íeladataaz évi koltségvetés
aZ Elnökség tevékerrységéről
elkészítése,
a Közgyűlés és tJlntikség
bcszitnrolclés a gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítése.
lratliroz,atttiról
nyilvántartásvezetése,és ahatározatokkozléseaz &intettekkel.
r\z ór,i li(i|tségvetés,
az Elnökség tevékenységérol
tör1énobeszámoló és a gazdálkoclirsr(l|
sztilti beszrirnolóelkészítését
az Elnök és az Alelnök is jogosult elvégezni,anrcnnyibcnzt
t i tIi.iirc Íclirdatokra
l.elkéri.
-Kt.t feladatnélkü|ielniikségitag

tt) llankszámláról történő rendelkezésszabályozása:
Az }llnökscg bankszám|ájáro|
történőrendelkezéshezaz
Elnök ésaz alelnök vagy az l]lncjkós
ir titliilr eg1''iittes
aláírásaszükséges.Az alelnök és a titkár a bankszámlaíblettircndelliezós
joggal rendelkezik.
1r:l'it-ttcte<bcn
ugyancSakképviseleti
9\ hz llgvesii|etvagyona ésgazdálkodása:
r\z l:gyesiiletvagyonaa tagdíjakbo1,
a magán ésjogi személyek,szponzorok,Í-ela.ián|ásából.
lttt'-ltgi tirlllogatásábiil. az Egyesület gazdasági. vállalkozási tevékerrységéboI
sz'árrrlaz,ő
hc\i'tclb()|liépződik.Az' anyagitámogatásokelfogadásrő}az,Elnökség dönt'
Áz llg'vesiilctbcvétclcitsaiát fenntar1ásántu|
mcgvalósítására
az Alapszabálycélkitűzéseinek
ibr.clít.|a.
Az l:gyesü|c1kizárólag az Alapszabá|ybanmeghatározott
céljainakelérése
érdekében,
azokat
tlctll veszól1,eztetvevégezgazdasági-,vállalkozási tevékenységet.
A gazdálkodása sorárrclórt
crcclrrrén1'é1
llem oszt.jaÍéI,aztkizárőlag A|apszabá|ybanmeghatározottcélokraÍbrdítia.
Az }lgycstilctóves költségvetésalapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad e|. Az,
l:grcsü|c1 gazdálkodásáról aZ Elntiksóg jelentéstkészít,amelyet elfogadás cóliából a
I((;z.uy'Úi
l ós el éterjeszt.
',\,z('r,estagdíiaz Egyesületmegalakulásakorévi6000,-Ft.

,,\ tlrgclíjat
a tagok kétrészletben,
aZ első félévitagdíiatminden év március l5 nap.iáig.a
irl:.i:'llclik
Íélévi
tagciíiat
mindenévszeptember15 napjáigtattoznakmegfizetni.
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A tagdíj mórtékének és fizetési feltételeinek a megv áItoztatáséútoz
aZ a|apszabá|yt kell
nródosítarri . Az a|apszabály módosításaa Közgyú|és hatáskörébe tartozik.
Az' l:gyesii|et tartozásaiértsaját vagyonával felel. A tagok _ a tagdíj megfizetéséntu| - a:z.
l l gyc sü l e1 lartozásaiértsaját vagyonukkal nem felelnek.
|0) Az Egycsü|etmegszűnése:
o a K(izgyű|és által történő feloszlatás, illetve más társadalmi szervezette| történő
egycsiiléskimondása,
r a bír(lságáltal ttjrténőfeloszlatás'vagy megszunésmegállapítása,
. a7'tlgyesület megszűnésekori vagyonából ki kell egyenlíteniaz Egyesület Íartozásait.
Az c,l,után nregmaradővagyonról a közgyűlés dönt.
||| Az, a|apszabá|yáltal nem érintettkérdésekbena Polgári Törvénykönyv' az egyesülési
.iogr(llszó|(l l989 évi II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetekgazdá|kodásaravonatkozó
iogszabályok rendelkezéseiaz irányadők' Az Egyesület jogi személy, amely a bírósági
jön létre.
nyi Ivántartásba
vételéve|
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2011'máius20..

9zZ/--z"
-_,"7/

tL
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