Magyar Kriya Jóga Egyesület Alapszabálya
EgYséges szerkezetb"
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közgYtilési

I.

Általános rendelkezések
1.§

egyesület (továbbiakban Egyesület) a KRIYA Jóga ősi, egyetemes tanításainak
terjesztéséreés a KRIYA Jóga technika közös gyakorlásának érdekében jött Létre az
egtesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 20] 1. évi CLXXV. törvény alapján működő, civil szervezet, arte|y önálló
jogi személy.

Az

Az Egyesület

a tagok közös,

tartós, jelen alaps zabályban meghatározott céljanak folyamatos

megvalósításrára létesített, nyilvrántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

2.§
Egyesület neve:

Magyar Kriya Jóga Eryesület

Székhelye:

1016 Budapest, Naphegy utca 39. mfszl2.

Mtiködési területe:

Magyatotszág

il.
Az Egyesület jogállása
3.§

t) Az
2)
3)
4)

egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljtínak folyamatos
megvalósítasara létesített, nyilvtántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
Az egyesület az egyesületi cél meghaározásával közvetlenül összeftiggő gazdasági
tevékenységvégzésérej ogosult.
Az egyesület köáasznú civil szervezet.
A kőzhaszní jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megielölést.

ilL
Az Eryesület ellenőrzése
4.§

1) Az Egyesület nyilvántartásba vételéta Fővárosi Törvényszékvégzi.

2)

Az Egyesület - közhasznú szervezet mivoltára figyelemmel - feletti adóellenőrzést az
adóhatóság, az állanÁáúartásből származő (költségvetési) támogatás felhasznáIásénak

ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Áttami Számvevőszék, az
állami vagy önkorményzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott
támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési
szervezet, aközhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig areáirényadő
szabályok szerint azigyészséglátja el.
Az
Egyesület által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenységcélja szerint
3)
illetékes állami szery a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával
ellenőrzést gyakorol.

N.
Az Eryesület célja
5.§
1.)

Az

4.)

Az

Egyesület célja, hogy a KRIYA Jóga ősi, egyetemes tanítasait gyakorolja és
terjessze Magyarországott. Ennek megvalósulástának érdekében előadásokat,
szemináriumokat és elvonulásokat szewez. A KzuYA lőgáútoz kapcsolódó könyveket,
kiadvanyokat fordít magyar nyelvre és ezeket MagyarországteruIetén terjeszti.
2.) A fenti célok eléréseérdekébenaz Egyesület mindazokkal - ideértve az állani és civil
szervezeteket, gazdasági társaságokat, egyéb jogi- és magánszemélyeket, valamint
azok tarsulásait - együttműködik, akik a fenti célok elérése,az Egyesület eredményes
működése érdekében segítséget kívánnak nyúj tani.
3.) Az Egyesület céljai és feladatai megvalósításáútoz sziikséges anyagi feltételek
megteremtése érdekében, azokat nem veszélyeáetve, a jogszabályok előírasai szerint
gazdasági, vállalkozrási tevékenységetfolytathat.

a

létesítő okiratban meghatarozott cél szerinti tevékenységet (a
továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) - ideértve aközhasznú tevékenységet is folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekébengazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
Egyesület

tevékenységét nem v eszéIy ezteti.

v.
Az Egyesület tevékenységei,feladatai
6.§
1.)

A KRIYA

Jőga technika gyakorlása érdekébenrendszeres közös

meditációk

szervezése.

2.) A KRIYA Jóga ősi, egyetemes tanításának terjesztése, ennek érdekében rendezvények,
szeminariumok, előadások szervezése és lebonyolítása.
3.) Kiadvanyok és publikációk készítése,fordítása és terjesáése.
4.)

A nemzetközi KRIYA

Jóga társszervezetekkel való kapcsolattartás.

Közfeladat megnevezése, amelyhez
kapcsolódó an az Egyesület kiizhasznú
tevékenységetvégez

A közfeladat(ok) teljesítésételőíró

Közösségi kulturális hagyományok, értékek
ápolásanak /művelődésre szerveződő
közösségek tevékenységének/a lakosság
életmódj a j avítását szolgáIő kulturális célok
megvalósítasának tamogatasa; művészeti
művészeti
intézményeVlakossági
önszeweződések
kezdeményezések,
művészi alkotó munka
támogatás4
feltételeinek javítása, a művészeti értékek
létrehozásán ak, megőrzésének segítése

1991. évi XX, tv. a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztérsasági megbízottak,
valamint egyes centrális alarendeltségű

jogszabályhely

szervek feladat- és hatásköreiről
l21. § a)-b)

a

Kulturális szolgáltatas, nyilvános könyvtrári
elláás biztosítasa fi|mszinhán, előadó-

művészeti szervezet támogatasa)

a

kulturális örökség helyi védelme, a helyi

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország
lyi önkorm ány zatair Ql

he

13. § (1) 7.

közművelődési tevékenységtámogatása

5.)

Az Egyesület köáasznú

szo|gáItatásai nyilvánosak, azokat azEgyesület tagjain

kívül

brárki igénybe veheti.

6.)

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak köáasznú vagy a létesítő
okiratban meghatátrozott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem

7.)

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, a tagok részére
nyereséget nem juttat, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú

veszé|yeztetve végez.

tevékenységérefordítj a.

8.)

Az Egyesület semmilyen politikai

tevékenységetnem folytat, szervezete pártoktól
fiiggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

vI.
Az eryesület tagsága
7.§
Az egyesület tagjai:

a) rendes tagok (továbbiakban
b) pártoló tagok
c) tisaeletbeli tag

tagok)

1) Tag lehet minden olyan személy, akí az Egyesület

alapszabályát elfogadja, az
egyesület céljával és tevékenységévelegyetért, és az egyesületet anyagilagtámogatja.

2)

Pártoló tag lehet, aki az Egyesület célkitűzéseit, erkölcsileg és anyagilag támogatja,
a\apszabályát elfogadj a. A közgyűlésen részt vehet, észrevételeitelmondhatja, de
szav azati j oggal nem rendelkezik.

3)

Tiszteletbeli tag olyan magánszemély, akinek az Egyesület közgyűlése a Kriya jőga
kultura terjesáésével és művelésével kapcsolatban végzett kiemelkedő elméleti
éslv agy gyakorlati tevékenység elismeréseként ilyen címet adoményoz.

Az egyesület tagjairól nyilvántartást köteles vezetni. A tagok nyilvántartísa tartalmazza a tag
nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, a tagság kezdetének és megszűnésének napját,
továbbá a tag nyilvantartási szétmáú..

Tagsági viszony keletkezése és megszűnése

8.§

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

Az Egyesületbe való belépés,illetőleg

kilépésönkéntes.
Az egyesületi tagság létesítéseés megszüntetése kérdésébenaz Egyesület elnöksége
dönt. Az elnökség ezt a jogkörét az Egyesület elnökére átruhánhatja.
Az egyesületi tagság a belépésikérelemnek az Elnökség általí elfogadiásával
keletkezik.
Az egyesületi tagság kilépéssel, felmondással, kizarással szűnik meg.
A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgytiléséhez lehet fellebbezni,
mely a fellebbezést a következő rendes közgyűlésen köteles megtárgyalni.
Az Egyesület tagja az lehet, aki elfogadta az Egyesület alapszabáIyát, befizette a
tagdíjat, és az Elnökség elfogadta aág felvételét.
A tag tagsági jogviszonyát azBcypsüLET Elnökségéhez tntézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti (kilépés).A kilépésatagot nem mentesíti a
tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megszűnik viszont a tagságból eredő
jogok iránti igénye.
Amennyiben a tag nem felel meg a tagsági feltételeknek, az EcyrsüLET Elnöksége
írásban felszólítja és figyelmeúeti a tagot a jogkövetkezményekre és a tagsági
jogviszonyt harmincnapos hataridővel írásban felmondhatj a.
Az Elnökség a tagsági jogviszonyt felmondja, ha a tag tagsági díjának megfizetését 6
hónapnál hosszabb ideig - írásbeli felszólítás ellenére - elmulasztja. A tagdíjat minden
év március 15-ig kell megfizetni.
A tagnak jogszabályt, az Egyesület a|apszabályát vagy közgytílési határozatát
súlyosarr vagy ismételten sértő, az Egyesület céljainak megvalósulását veszéIyeztető
magatartása esetén az Elnökség - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére- a taggaI szemben kizérási eljárást folytat le. A kiztírás előtt
lehetőséget kell adni a tagnak, hogy előadja védekezését.A kizarás a tagot nem
mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megszűnik viszont a
tagságból eredő jogok iránti igénye. Akizárásról szóló, indokolással ellátott elnökségi
döntést írásban kell a kizart tagnak megküldeni, aki a kézhezvételtől számított 15
napon belü1 a klzárás ellen az Egyesület közgyűléséhez fellebbezhet, amely a
fellebbezést a következő rendes közgyűlésen tárgyalni köteles.
Megszűnik atagság a tag természetes személy halálával, jogi személy jogutód nélküli
megszűnésével.
a

A tagok jogai

és kötelezettségei

9.§

I)

AzEryesület rendes tagiának jogai
a) Az Egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységébenrésá venni.
b) Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő

kötelezettségek terhelik.
c) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.
d) A tag részt vehet az Egyesület közgyűlésén a tisáségviselők
megválasztásában,ahaározatokmeghozatalában.
e) Résá vehet az Egyesület rendezvényein.
0 A tag tisztségre választható.
g) Eszrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleménytnyilváníthat az
Egyesületet érintő bármely kérdésben, valamint műk<ldésévelkapcsolatban.
h) Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozaát _ tudomasára
juásától számitott 30 napon belül - bíróság előtt megtrámadhatja.
i) Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben
j) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait.
k) Jogosult részesülni az Egyesület által nyújtott kedvezményekben,
j utalmakban és prémiumokban.

2)

AzEg5resület rendes tagiának kötelezettségei
Betartja az Egyesület alapszabáIyában rögzítetteket és az Egyesület egyéb
határozataít.
b) Határidőre fizeti a tagdijat minden évben. Védi és megóvja az Egyesület
vagyonát. A jő gazda gondosságával kezeli a számfu a biztosított eszközöket.
c) Aktívan résú.váIIaI az Egyesület tevékenységében.
d) A tag az Egyesület nevében jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást nem
a)

tehet.
e)

Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljanak megvalósítását
és az egyesület tevékenységét.

3)

A pártoló tagok, valamint

a tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei

A) Az Eryesület pártoló és tiszteletbeli tagiának jogai:

a)
b)
c)

Eszrevételeket, javaslatokat tehet az Egyesület működésével kapcsolatosan.
Résá vehet az Egyesület szerveinek ülésén,ideértve aközgyŰIést és ott a
közgyűlés szabályaínákmegfelelően véleménytnyilvaníthat, javaslatot tehet.
Véleményt nyilvráníthat, javaslatot tehet az Egyesület érintő bármelY
kérdésben.

B) Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagiának kötelezettségei:

a)
b)

Betartja az Egyesület alapszabályáhan rögzítetteket és az EgyesÜlet egYéb
határozatait.
Védi és megóvja az Egyesület vagyonát.

vII.
Az eryesület szervezete
10.§

I)

Azegyesület szervei:
a) az egyesület közgyűlése,
b) az egyesület elnöksége

A közryűlés
11.§

1) Egyesület legfobb szerve aközgyúlés, amely az autonóm tagokból áll.
2) A közgyűlést évente egyszer az Egyesület Elnöke, az év október 31-ig

3)

(rendes

közgytilés) - eltérő elnökségi döntés hiányában - az Egyesület székhelyére össze kell
hívni.
Az Egyesület Elnöksége köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni, vagy
c) az Egyesület céljainak eléréseveszélybe került.

4) A 3) bekezdés alapjan

összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásokra
megsziintetése
érdekébenintézkedést tenni vagy az Egyesület
körülmény
okot adó
megszüntetéséről dönteni.

5) A közgyűlés helyét és idejét, az elnökségnek legalább harminc

nappal korábban meg

kell állapítania.

6) Az Egyesület

nevét és székhelyéttartaImazó közgytilési meghívóbarr kell ismertetni a
közgyrilés napirendjét, az ülés helyét és idejét. A meghívót a közgyűlés kitűzött
időpontja előtt legalább 15 nappal el kell juttatni a tagok részéreírásos [legalább
visszaigazolható elektronikus levél (e-mail)] formában.
7) Aközgytilést az Elnök hívja össze.
8) A közgytilés megnyitását követően a jelenlévő tagok egyszerű többséggel hozoít
hatítrozatta| megválasztj ák a közgyűlés levezető elnökét, a szavazatszámláIőkat (2 fr)
és a je gy zőkönyv-vezetőt.
9) A szavazatí jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.
1 0) A közgyűlésen minden szav azásraj ogosult egy szav azattal rendelkezik.
11) A közgytílés - figyelemmel az Egyesület közhaszní szewezet mivoltára - nyilvános, a
nyilváno s ság c sak j o gs zab ályb arl me ghatfu ozott e s etben korláto zható.

A közryűlés napirendje
12.§

1) A közgyűlés napirendjét Egyesület elnöksége állapitjameg és terjesái a közgyűlés elé.
2) A közgyűlésen - évente egyszer - az alábbi napirendi pontokat kötelezően tárgyalni
kell: az Egyesülettevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót.
meghívó kézbesítésétőlszámított, az alapszabáIybanmeghatánozott időn
belül a tagok és az egyesület szervei aközgyűlést összehívó szervtől vagy személytől
kérhetik, a kiegészítésindokolásával.
a napirend kiegészítését

3) A közgyrilési

4) A
'

napirend kiegészítésénektargyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítéseiránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szőlő hatérozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésénektargyában.

A közryűlés hatásköre
13.§

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének,egyesülésének és szétválásanak elhatálrozása;
c) avezető tisztségviselő megválasztása, visszahívásaésdíjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló

0 a

j

elentésének- elfogadása;

a vezető
gviselő
az
egyesülettel
munkaviszonyban
tisztsé
áll ;
g) az oIyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tag áv al, v ezető ti sztsé gvi se lőj ével, vagy ezek hozzátartozój ával köt ;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más
egyesületi szervek tagiai elleni kártérítésiigények érvényesítéséről
való döntés;
i) a válasáott könywizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazasanak
megállapítása; és
j) avégelszémtoló kijelölése.
k) a tagdíj mértékénekfelülvizsgá|ata, v áItoúatásának j oga.
l) nemzetközi szervezetbe való belépéselhatározása
m) a tagfelvételi kérelem elutasítását, atagkizárását kimondó elnökségi határozat
elleni j ogorvoslat elbírálása.
vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha

A közryűtés határoz athozatala
14.§

1) A

közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok képviselőinek több
mint a fele - azaz a tagok 50Yo-a + egy fő jelen van. A határozatképességet minden
hatÁr ozathozatalnáI viz s gálni kel l.

határozatképtelenség miatt megismételt közgytílés * az eredeti napirendre felvett
kérdésekben- a megjelentek számára tekintet nélkül batározatképes, ha az eredeti
közgyűlési meghívóban szerepel a megismételt közgytilés időpontja, a napirend
vá|íozatlansága, és azon ájékozátás, hogy a megismételt közgyílés a megjelentek
szálmára tekintet nélkül határozatképes.
A közgnílés határozatait nyílt szavazással, a határozatképesség megállapításránál
fi gye l embe v ett szav azatok több sé gével hozzék me g.
A közg|ílés hatarozathozatalábarlnem vehet résztazaszemély, tehát nem szavazhataz,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesitvagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel abatározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen ahatározat alapjénpert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy a|apítőja

2) A

3)

4)

e) aki

0

5)
6)
7)
8)

a döntésben érdekelt más szewezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
aki egyébkéntszemélyesen érdekelt a döntésben.

(aki vagy akinek közeli hozzátartozőja ahatározat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.)
Nem minősül előnynek a közhasznű szervezet céI szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
áItal tagának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítőokiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
Az egyesület alapszabáIyának módosíásához, valamint a tisztségviselők
megválasztásához a jelen lévő tagok hráromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
Az egyesület céljrának módosítasához és az egyesület megszíinésérőlszóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes s_zótöbbséggel hozott
hatátr ozata sztiksé ge s.
A közgyulés titkos szavazássalhozhatátrozatot a 23. §-barr meghatározott tisáségviselők
megválaszüísakor, illetve haazí a jelenlévő szavazásra jogosultak 1/3-a indítvátnyozza.
A közgytíléstől jegyzőkönyvet kell készíteni.A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozotl
határozatokat A jegyzőkönyvet akőzgyűIés elnöke és a jegyzőkönywezető íqa alá, és a

közgytíléselejénmegválasáottszavazatszámlálőkhitelesítik.
határozatokat a közgyűlés berekesáésétmegelőzően szóban hirdetik ki, majd ezt
követően az Egyesület honlapjrán közzéteszi.

9) A

Az

E g;resület

1) Rendkívüli közgyűlést kell

2)
3)
4)

rendkívüli közryűlése
15.§

összehívni:
a) az elnökség többségének döntése alapján,
b) haazEgyesület tagjainakll3-a írásban, az ok és a cél megjelölésével kívánja,
c) ha a bíróság elrendeli,
d) ha azEgyesület elnöki tisztsége megüresedik.
e) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
f) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
g) az egyesület céljainak eléréseveszélybe került.
A rendkívüli közgytilést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30
napon belül össze kell hívni.
Az (I) bekezdés f-g) pontjai alapjrán összehívott közgyúlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekébenintézkedésttenni vagy az
egyesület megszüntetéséről dönteni.
A rendkívüli közgyulésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkoző szabáIyok az
irányadók.

Az Egyesület üg5,.vezetése: az Elnökség
Az elnökség hatásköre, feladatai, működése
16.§

I) Az
2)

3)
4)
5)

egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az egyesület vezető tisáségviselői az
elnökség tagjai.
Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult
szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabáIy szerint a közgyűlés
kizarólagos hatáskörébe tartoznak,yagy amelyeket aközgyűlés saját hataskörébe vont,
illetőleg az Egyesület más szervének hatáskörébe utalt.
Az elnökség öt tagból á|l. Az Elnökség az elnökét, elnök-helyettesét és a titkárt maga
v á|asztj a tagj ai közül.
Az elnökség tagjait a Közgyűlés öt éves időtartamra válasája meg.
elnökség feladata és hatásköre:
^z a) az egyesület napi ügyeinek vitele, azigyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben
a dönté sek me gho zatala,
b) az éves program, munka- és ülésterv elkészítése)
c) aközgyűIés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése
d) az Elnökség által összehívott közgytilés napirendi pontjainak meghatérozása;
e) atagságnyilvrántartása,
0 az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése,
g) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
h) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkeáe esetén az e törvényben előírt intézkedésekmegtétele,
D az Egyesület törvényes és alapszabályszerű múködésénekbiaosítasa és
felügyelete,
j) döntés a tagok felvételéről,
k) az E gye sül et gazdálkodási szabál y zatának előké szítése
D éves költségvetés és az éves beszámoló elkészítése,és azoknak a közgyűlés elé
terjesztése,
m) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználasára és befektetésére
vonatkozó, a közgyűLés hatáskörébe nem tartoző döntések meghozatala és
végrehajtása,
n) el ső fokú döntés me ghozatala tagkizár ás kérdésébe n,
o) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
ti sztsé gvi s elők me gvál asztatásénak e lőké szítés e,
_

p) közgyúlési határozat esetén az Egyesület Szervezeti és Működési
q)

S zab áIy zatának me gál l ap ítása,
az Elnök által kötött megállapodások jóváhagyása

6) Az elnökség

megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli (500.000 Ftot
meghaladó), a költségvetésben nem szereplő, valamint az eIőirányzatot meghaladó
kiadásokról.
7) Az elnökség egyedi hatírozattal egyéb - más, a szervezet kizarőlagos hatáskörébe
nem tartozó

-

- ügyet is a saját

hatáskörébe vonhat.

8) Az elnökség tevékenységérőlaz Egyesület közgyilésének tartozik
kötelezettséggel.

beszámolási

Az elnökség tagiainak jogai, kötelezettségei
17.§

I)

Az elnökség |étszámaz 5 Jő.
2) Az elnökség tagiai:

a)
b)

3)

4)
5)

elnök
alelnök
c) titkáí
d) feladat nélküli két elnökségi tag
Az elnökségi tagokjogai és kötelezettségei:
a) a közgyűlésen való részvétel,a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekmegválaszolása, az egyesület tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről történő beszámolás
b) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozaá|ában val.ő
részvétel,
c) észrevételeket, javaslatokat tehet az Egyesület működésével összefiiggő
kérdésekben,
d) az elnökség tagjai jogosultak az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos
iratokba betekinteni, azok,rő| másolatot készíteni,
e) javaslatot tehet a rendkívüli közgytilés, elnökségi ülés összehívására.
Az elnökség tagsai tisáségükben újra választhatók.
Az elnökség tagiaira, mint vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeko
|<lzár ő okok, ö sszeférhetetlenségi szabályok:
a) Yezető tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenységeellátásához sztikséges körben nem korlátozták.
b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesáés btintetésre ítéltek,amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem
lehet vezető tisáségviselő az, akit e foglalkozastól jogerősen eltiltottak.
d)
Akit valamely foglalkozástőljogerős bírói ítéletteleltiltottak, az eltíItáshatáIya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselőj e nem lehet.
e) Az eltiltást kimondó hatítrozatbarl, megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisáségviselő az, akit eltiltottak avezető tisztségviselői tevékenységtől.
A
0 közhasznű szervezet megszűnésétkövető harom évig nem lehet más
köáasznúszervezet vezető tisáségvise|ője az a személy, aki korábban olyan
közhasznúszervezetvezető tisztségviselője volt - annak megszűnésétmegelőző
két évben legalább egy évig -,

.

A

az állami adó-

és

vámhatóságnál nyilvantartott adó- és vámtarto zását nem egyenlítette ki,
az áIlari adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt táít fel,
. amellyel szemben az áIlami adó- és vámhatóság üz\et|ezárás intézkedést
alkalmazott, vagy úzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
. amelynek adószámát az áIlami adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről
szóló törvény szerint felfi.iggesztette vagy törölte.
vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi

.

g)

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy
amellyel szemben

érintett közhasznú szewezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen

tisáséget egyidejűleg más közhasmú szeryezetnél is betölt.
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Az elnökség működése

I) 'Az elnökség legalább felévente ülésezik. Az elnökségi ülések - figyelemme| az
Egyesület köáasznú szewezet mivoltára nyilvánosak, a nyilvánosság csak

jogszabályban meghatarozott esetben korlátoáató.
2) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy az elnökségi tagok bármelyike
az ok és a cél megjelölésével kérik.
3) Az elnökségi ülést az Elnök (akadályoztatása esetén az Alelnök) írásban, az ülést
megelőzően legalább 8 munkanappal, az ülés helyének, időpontjának, s a napirendi
pontok egyidejű közlésével hívhatja össze.
4) Halaszthatatlan stirgős esetben az Elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
5) Az elnökség akkor batfuozatképes, ha az elnökségi ülésen legalább három tag jelen
van.
6) Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszeni szótöbbséggelhozza.
7) Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn.
8) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a tagok egyharmadának indítványára.
9) Az elnökség határozatbozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátattozója a hatrározat a|apján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) brármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznu szervezet cél szerinti juttatásai keretében a barki
által megkötés nólkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
áItal tagának, a tagsági jogviszony alapjén nyújtott, létesítőokiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
10)Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott javaslatokat, illetőleg a
hozott hatfuozatokat.
11)A jegyzőkönyvet az Elnök, illetve egy hitelesítőnek megválasáott elnökségi tag irja
a|á.
12)

elnökség hatérozatairő| az érintett szerveket és személyeket írásban kell
^z
ájékoztatni, amelyet az Elnök, illetve egy hitelesítőnek megválasáott elnökségi tag ír
a|á.

Az Eg;resület Elnöke, az Alelnök

és a

Titkár

19.§

I) Az
2)
3)

Egyesület Elnöke az elnökség közreműködésével irényítjaés vezeti az Egyesület
tevékenységét.Az Elnök feladatait társadalmi megbizatásként látja el.
Az Elnök akadáIyoztatasa esetén az Alelnök jár el.
Elnök feladata és hatásköre:
^z a) A közg$ilés és az elnökség üléseinek összehívása.
b) Az Egyesület képviselete.
c) Az Egyesület munkájtínak figyelemmel kísérése.
d) Az a|apszabály és egyéb szabá|yzatok, valamint a kőzgyűIés és az elnökség
hatéro zaáinak vé greh ajtása, ell enőrzé se.
e) Az Egyesület alapdokumentumának aláirása.
0 Javaslattétel az ülések napirendi pontjára.

1,1,

g)
h)

Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak
a közgyúlés, az elnöks ég kízárőIagos hatáskörébe.
Mindazoknak a feladatoknak az e||átés4 amelyeket a közgyűlés az Elnök
hatáskörébe utal.

4) Az Alelnök feladata

a) AzAlelnök

és hatásköre:
helyettesíti az Elnököt

tavolléte vagy akadá|yoztatésaesetén.

5) A Titkár feladata

a)
b)
c)
d)
e)

és hatásköre:
Szervezi és intézi az Egyesület ügyeit.
Vezeti a tagnyilvántartás, az adminisztrációt.
Elkészítiaz éves költségvetést
Elkészíti az Elnökség tevékenységérőltörténő beszámolót és a gazdálkodrásról
szóló beszámolót
A Közgytilés és Elnökség hatérozatairól nyilvántaítást vezet, és azt kőzli az

érintettekke1

0 Az

éves költségvetés, az Elnökség tevékenységérőltörténő beszámoló és a
gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítésétaz Elnök és az Alelnök is jogosult
elvégezní,amennyiben a Titkar e feladatokra felkéri.

A v ezető tisztségviselők felelőssége jogutód nétküli megszűnés esetén
20.§

I)

Egyesület jogutód nélküli megszűnése után avezető tisztségviselőkkel szemben e
^z
minőségiikben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítésiigényt - a jogerős
az egyesület törlésének időpontjában
bírósági törléstől számított egy éven belül
jogviszonyban
álló tag vagy az érvényesítheti,akinek részérea
tagsági
megszűnéskor fennmaradő egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.

-

a

2) Az

egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az egyesület
megszűnésétől számitott két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona yagy a
vagyoni hozzájáruIást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános
szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.

vIII.
A tisztségviselők megválasztása, visszahívása
21.§

1

)

A közgyűlés által

v

álasztolt tisáségviselők:

a) az elnökségi tagok,

2) Az (1)

3)

bekezdésben meghatarozott tisztségviselőket a közgyűlés legfeljebb öt évre
választla.
A tisztségviselőket titkos szavazássalváIasztják Egy jelölt esetén aváIasztás a közgyűlés
többségihatározataalapjánnyiltszavazássalistörténhet
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Ha több jelölt esetén az első válasáási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a

4)

megválasztásáltoz szükséges szavazatot, újabb válasáási fordulóban az a je\ölt tekintendő
megválasáottnak, aki a jelenlévő tagoktól a legíöbb szavazatot kapta.
S zav azate gyenlő sé g e setén a v áIasztást me g ke ll i smételni.
5) A tisztségviselő megbízása megszűnik:
a) elhalálozással,
b) lemondással,
c) visszahívással.
6) A tisztségviselő visszahívásának szabályai:
a) a tisáségviselő a feladatát tartósan, saját hibájából nem látja el,
b) a tisztségviselő betegségénéI,egészségiállapotanál fogva alkalmatlanná válik feladatai
ellátására,
c) a tisáségviselőt szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítélték,
d) a tisztségviselőt végrehaj tandó szabadságvesztés büntetésre ítélték
e) a tisztségviselőt a közügyek gyakorlásától eltiltó ítéletjogerőre emelkedésével.
D a tisztségviselő visszahíváséraaz Egyesület közgyűlése jogosult.
s) a visszahívásról rende|kezőhatározatot a jegyzőkönyvbe foglaláson túl külön is írásba
kel1 foglalni, indokolással ellátni és az érintett részéreaz átvéte|t igazolhatő módon a
hatérozat meghozatalátőI számitott 8 napon belül kézbesíteni.A döntéssel szemben
jogorvoslatrrak van helye (a döntés a Törvényszék előtt keresettel ámadható meg a
tudomásra jutástól számított 30 napon belül), az éríntettet a határozatban erre külön
figyelmeztetni kell.

Ix.

Az Eryesület jogképessége
22.§

1) Az
2)
3)

Egyesület jogi személy, amelyet az Elnök és az Alelnök vagl az Elnök és a Titkár
együttesen képvisel egyéb természetes és jogi személyekkel szemben, bíróságok és
hatóságok előtt.
Az Egyesület jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy
nyomtatott szew ezeti név alá az Elnök írja alá nevét.
A bankszámla feletti rendelkezéshezaz Elnök és az Alelnök vagy az Elnök és a Titkár
együttes aláirása szükséges. Az Alelnök és a Titkáí a bankszámla feletti rendelkezés
tekintetében ugyancsak képviseleti joggal rendelkezik.

x.

Az Egyesület gazdálkodása
23.§

és vagyona

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2) Az Egyesület befektetési tevékenységet a közgyűlés á|taI elfogadott befektetési
1)

szabáIyzat alapján folytathat. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai
szerinti i;z,leti könyveket és nyilvántartásokat kell vezetni és azokat az i,lzleti év végén
\ezérni. Az Egyesület az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdaságivállalkozási tevékenységébőlszármaző bevételeit és költségett, ráfordításait (kiadásait)
elkülönítetten tartja nyilvan Az éves mérleg és vagyonkimutatás az elnökség álta|
készítendő éves beszámoló részétképezí.
3) Az Egyesület vagyona oszthatatlan.
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4) Az Egyesület atartozásaiért saját vagyonával felel.
5) A tagok saját vagyonukkal - a tagdíjfizetésikötelezettségen felül - az

Egyesület

ártozásaiért nem felelnek.
6) Az Egyesület éves pénzügyi tervét az elnökség hagyja jóvá, az elnök ellenőrzi.
7) Az Egyesület gazdá|kodása során elért eredményt a tevékenységénekmegvalósításálhoz
használja fel.
8) Az Egyesület vagyona különösen:
a) Készpétu(bankbetét,folyószámlan lévő összeg),
9) Az Egyesület bevételei különösen:
a) a tagsági díj, melynek összege évi 6000 Ft,
b) magánés jogi személyek támogatásai,
c) alapítványokésközérdekűkötelezettségvállalások,
d) arcndeményekbevételei,
e) reklámtevékenységből szátmazó bevételek,
f) gazdasági,vállalkozási tevékenységből származő bevételek,
g) esetleges állami támogatás,
h) befektetési tevékenységből származő bevétel,
i) egyéb bevételek.
I0) Az Egyesület költségei lehetnek:
a) a cél szerinti tevékenységérdekébenfelmerült közvetlen költségek
(ráfordítrások, kiadások),
b) az esetleges vállalkozási tevékenység érdekébenfelmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások),
c) az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint
a több tevékenységhezhasznáLt immateriális javak és targyi eszközök
értékcsökkenési leírása,
d) egyéb költség.
II) Az Egyesület gazdálkodását az elnök irényítla, utalványozási jogot az elnök és egy, az
elnökség tagjai által a 22. § alapjén váIasúott másik elnökségi tag egyarárlt önállóan
gyakorolja.
12) Az Egyesület, mint közhasznú szewezet a gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt közhasznú tevékenységérekell fordítania.
|3) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a vezető tisáségviselőt, a támogatőt, az
önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozőját - a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítőokiratnak megfelelő juttatások kivételével- cél szerinti
j uttatásban nem részesítheti.
14) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet btirmely cél szerinti juttatását - a létesítő
okiratban meghatározott szabá|yok szerint - pályáaathoz kötheti. Ebben az esetben a
páIyazati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes
köűlményeinek mérlegelésével- megállapítható, hogy a pályázatnak előre
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályénat a cél szerinti juttatás
alapjául nem szolgálhat.
15) Az Egyesület, mint köáasznű szewezet váItőt, illetve más hitelviszonyt meglestesítő
értékpapírtnem bocsáthat ki.
16) Az Egyesület, mint közhasznú szewezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének
fej lesztéséhez közhasznú tevékenységétveszé|yeztető mértékűhitelt nem vehet fel.
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17)

Az

Egyesület, mint közhasznú szewezet köteles a beszámoló jóvahagyásával
egyidejűleg köáasznúsági mellékletet készíteni,amelyet abeszátnolóval azonos módon

j óv áhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
Egyesület,
mint közhasznú szewezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe
18)Az
bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

köteles

xI.

Nyilvántartási, irat-betekintési és nyilvánossági szabályok
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Az elnök

24.§

köteles

a közgyulés és az elnökség által hozott

döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni, mely nyilvrántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és
haáIya, a döntést támogatók és ellenzők számarálnya. A döntést támogatók és ellenzők
számarányamellett, ha lehetséges a személyétis fel kell tiintetni. Mind aközgyúlés, mind
az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti.
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét aláírja az elnök és az elnökség egy kijelölt taga.
A közgytilési jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönywezető írja aIá, és a
közgytílés elején megválasztott szavazatszámlálők hitelesítik. A közgyulés levezető
elnöke a közgyűlés áItaI hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a
határozatok könyvébe. A bejegyzést a j egyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.
Az Elnök köteles a kőzgyu|és és az elnökség által hozoít hatfuozatokat, beszétmolókat a
döntés meghozatalátőI számított 8 napon belül a közgyűIésen történő szóbeli
kihirdetésen tulmenően - az ismert érintettekkel írásban közölni, továbbá az éves
beszámolót az Intemeten, az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozni.
Az Egyesület működisével kapcsolatban keletkezett iratokat a megválasztott Títkat őrzi
és árolja. Az iratbetekintésre a Titkánal egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén
van lehetőség.
Az Elnök köteles brármely jogszabáIy által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt
megállapodás szerinti hatráridőben, illetve jogszabály vagy hatóságíhatározat áItaI e|őírt
hataridőben telj esíteni.
Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható
a kérelmező neve, akért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésénekideje.

xII.

Az Eryesület megszűnése
25.§

1)

Az Egyesület megszűnik,

a.
b.

ha:

megszűnés ét a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondj a,

feloszlatását az ellenőrzést ellátó szerv kezdeményezésérea bíróság kimondja,
c. más egyesülettel egyesül,
d. megszűnéséta bíróság megállapítja.
e. a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az
egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
* az Egyesület megvalósította céljátyagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné váIt, és új célt nem határoztakmeg; vagy
* az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztíil nem éri el atíz főt.
2) Az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.
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megszűnése esetén ki kell elégíteniaz esetleges hitelezői igényeket. A
követően fennmaradt vagyont az egyesület cé§ával
hitelezői igények kielégítését
megegyező vagy hasonló cél megvalósíására létrejött, a Közgyulés által kijelölt
közhasznú szeryezetnek kell átadni.

3) Az Egyesület

xIII.
zárő rendelkezések
26.§
1)

A jelen - egységes szerkezetbe foglalt * alapszabá|yt az Egyesület tagjai 2015. május

2)

Az

02. napjarl fogadüák el.

Alapszabályban és az Egyesület egyéb szabályzataiban nem rendezett
kérdésekbena Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a köáasznú
jogállásról, valamint a civil szenlezetek működéséről és támogatásriról szőlő 20Il.

évi CLXXV. törvény rendelkezé sei az irányadók.
3) Az Egyesület bármely szervének j o g-vagy alapszabálysértő hataro zatát bármelyik tag
határozat tudomásara jutásától szánnitott 30 napon belül bíróság előtt
megüímadhatja.
4) Az Egyesület megszűnésétkövetően a Magyar Jóga Társaság Egyesület (8200
Veszprém, Ady E. u.77lD.IV/9.) számára juttatja vagyonát.
5) Jelen Alapszabály az egyesület 2015. május 02. napjén megtartott Közgyűlésén
e lfo gadott szöve get tartalmazza.

a

Alulírott Szilágyi János, mint a Magyar Kriya Jóga Egyesület Elnöke igazolom, hogy az
alapszabá|y egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások
a|apj án hatál yo s tartalmának.

Budapest, 20l 6.szeptember 3.

Elnök

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy

a

fenti személyek jelen okiratot előttünk, saját kezűleg írtők alá:
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