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ALAPSZABÁLY
A „Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd” a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvényv) és a kapcsolódó
egyéb jogi szabályozások alapján a 2014. november 15. napján megtartott Közgyűlésén –
elfogadott alábbi Alapszabályát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegváltozattal
állapítja meg, amely alapja az Egyesület jövőbeni működésének.
I.
fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
„Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd”-et 1995. augusztus 1.-én tartott
közgyűlésünkön a vonatkozó törvényeket figyelembe véve megalakítottuk, amely mint önálló jogi
személy, független, demokratikus, önkormányzati elven alapuló, alulról építkező nonprofit, civil
társadalmi szervezet. Egyesületünk, a közhasznú szervezetekről szóló – időközben hatályon kívül
helyezett - 1997. évi CLVI törvény alapján 1998 óta folyamatosan közhasznú tevékenységet
folytatott, és a jelenleg hatályos jogszabályok alapján most is folytat.
Megalakulásunk fő motivációja olyan kardinális, létfontosságú területek feladatainak segítése,
amelyeket a hivatalos szervek nem tudnak a felmerülő igény szerinti teljességgel ellátni, megoldani.
A testi, lelki, szellemi, társadalmi egészség védelméért felelősséget vállaló és tenni akaró, az emberi
élet kiteljesedésén tevékenykedő tagok szervezett közösségbe tömörülése, azon okból, hogy az
egészséges életmódot és életszemléletet, a természet és környezet védelmét közkinccsé tegyék.
Az Egyesület azt a nézetet vallja, hogy a jóga lehetővé teszi a modern, felgyorsult élet
stresszhatásainak ellensúlyozását, valamint a testi és lelki harmónia kialakítását. A jóga a test, az
elme és a tudat fejlesztésének egyetemes tudománya.
A Paramhans Swami Maheshwarananda által alapított "Jóga a mindennapi életben" jógarendszert
kívánjuk követni, amely az emberi életet teljesebbé és egészségesebbé teszi és annak minőségét
javítja.
Az Egyesület és tagjai elfogadják a " Jóga a Mindennapi Életben" Rendszer Szerzőjének és
Alapítójának Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwaranandának kizárólagos jogait a "
Jóga a Mindennapi Életben" névre és védjegyre minden nyelven.
Magunkénak érezzük a természet és a környezet védelmét, az állat- és növényvilág védelmét, a
természetgyógyászatot.
II.
fejezet
ALAPADATOK, CÉLOK, KÖZHASZNÚSÁG,
Az Egyesület neve: Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd
Rövid név: Jógaegyesület Érd
Székhelye: 2030 Érd, Kankalin u. 20/a.
Működési területe: Magyarország
Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet
Egyesületünk célja:
1. Az egyesület a 2011. évi CLXXV tv. 32.§ alapján közfeladat teljesítésére irányuló, közhasznú
tevékenységet végző szervezet, amely a jogszabály által előírt megfelelő erőforrásokkal
rendelkezik, továbbá megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.
A./ A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§ d, és e, pontjában foglaltak szerint végzi az alábbi
tevékenység esetében:
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-fizikai és mentálhigiénés (testi és lelki) kondíció megőrzése, növelése . A jóga egyetemes
értékeinek terjesztése és a mindennapi életben való alkalmazása. Sportrekreáció,
B./ Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 144.§ (1)-(2) bekezdése alapján végzi az
alábbi tevékenységek esetében:

- betegségmegelőzés prevenció és rehabilitáció, jóga, wellness, spa, és természetgyógyászati
tevékenységek elterjedésének segítése.
- segítség a szociális egészség kialakításához (az alkohol, drog és dohányzásmentes életmód
alternatívájának bemutatásával). aktív közreműködés a lakosság testi és lelki egészségének
védelmében és annak megőrzésében
- egészségügyi rehabilitáció, kiemelten az asztmás, mozgásszervi és mentális betegségek területén
- időskorúak gondozása, a külön erre a korosztály részére szervezett speciális jógaoktatással
(gerincproblémákra, az erőnlét fokozására terápiás foglalkozások)
- a vegetáriánus táplálkozás terjesztése céljából, minél szélesebb körben megismertetni az autentikus,
komplex jógaéletmódot a Visvaguru Mahámandalésvar Paramhansz Szvámí Mahésvaránanda
Bécsben élő indiai jógamester által kidolgozott „Jóga a mindennapi életben®” rendszer alapján,
együttműködve az International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship (Nemzetközi Srí Díp
Mádhavánanda Ásram társaság)-gal
C./ A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Tv 121. § a)-b) bekezdése alapján
végzi az alábbi tevékenységek esetében:
- kulturális tevékenység: indiai, keleti bölcselet kulturális értékeinek közvetítését, Az összes nemzet,
kultúra és vallás iránti tolerancia és tisztelet, a béke védelme.
- kulturális örökség megóvása: a magyar és az ősi jóga kultúrájának megóvása, megismertetése a mai
kor emberével.
- népek, kultúrák és vallások közti tisztelet érvényre juttatása.
D./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 4. § 1. a) bekezdése alapján végzi a az alábbi
tevékenységek esetében:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, iskolai és óvodai egészségnevelés gyermekek (külön az alsó és felső tagozatos iskolások) részére nevelés és oktatás, valamint
képességfejlesztő jógatanfolyamok tartása, amelyek kifejlesztik az akaraterőt, belső fegyelmet és
tartást, melyek erősítik a koncentrációt, javítják a memóriát, így a tanulás hatékonyságát.
- az élet védelmére nevelés (állatvédelem).
- környezetvédelemre nevelés - üdültetés, - vendéglátás, - ifjúsági turizmus, - agro - és ökoturisztikai
szolgáltatások működtetése, kiépítése, - erdei turizmus, - természetjárás, - kerékpáros turizmus és az
ezekhez kapcsolódó szolgáltatások működtetése,
2. Az egyesület, tevékenysége során, céljai elérése érdekében szervezi
-

a jóga gyakorlását, terjesztését, hagyományainak tanulmányozását - a jóga iránt érdeklődök
ismereteinek bővítését
egészségóvó és tájékoztató anyagok közreadását
tanfolyamok és előadások szervezését
kezdő és haladó szintű jóga oktatást
minden korosztály szabadidejének hasznos eltöltését, segítségnyújtást,
egészségügyi, -kulturális előadásokat és programokat
önálló könyv-, hang-, és videótár létrehozását, működtetését, és a célokkal összhangban,
különböző (írott, könyv, videó, hang, oktatási anyagok, segédletek, reklám, marketing)
kiadványok szerkesztését, gondozását, kiadását, terjesztését.
nemzetközi találkozókon, szemináriumokon való részvételt
a célok megvalósításához, és a működéshez szükséges ingatlanok megszerzését,
fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését.
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-

intenzív hétvégi kurzusokat, jógatáborokat, jógabemutatókat, vegetáriánus ételbemutatókat,
jógaklubokat szervez, és tart,

elsősorban Érden és vonzáskörzetében, de igény esetén bárhol Magyarország területén.
3. Visvaguru Mahámandalésvar Paramhansz Szvámí Mahésvaránanda „Jóga a mindennapi
életben®” rendszerének és Bhagván Srí Díp Nárájan Maháprabhudzsí (Rádzsasztán állam, India)
tanításainak tanulmányozása, gyakorlása és oktatása, a testi, szellemi, társadalmi egészség és az
egészséges lélek, a világbéke, a humanitárius emberi jogok és környezetvédelem elősegítése
érdekében.
4. A „Jóga a mindennapi életben®” rendszer, a jóga-védanta filozófia, a szanátana dharma és a
védikus kultúra oktatóinak minősítése, nevelése és képzése.
5. A „Jóga a mindennapi életben®” rendszer tanításainak megőrzése és védelme, Bhagván Srí Díp
Nárájan Maháprabhudzsí tanításainak megfelelően.
6. A szerző kizárólagos jogainak elismerése:
Az alapító és szerző jogai. A szervezet és annak
tagjai elismerik a „Jóga a mindennapi életben®” rendszer szerzőjének és alapítójának, Visvaguru
Mahámandalésvar Paramhansz Szvámí Mahésvaránandának a „Jóga a mindennapi életben®” névhez
és védjegyhez fűződő kizárólagos jogait minden nyelven.
7. Licenc a jógaoktatására: A szervezet a tagságának és az „International Sri Deep Madhavananda
Ashram Fellowship” nemzetközi szervezettel kötött licencszerződésének megfelelően van
felhatalmazva a jógának a „Jóga a mindennapi életben®” rendszer szerinti oktatására és a „Jóga a
mindennapi életben®” védjegy (logó) használatára. A licencszerződést évente kell megújítani. A
vezetőség gondoskodik róla, hogy minden tevékenység és tanítás megfeleljen az „International Sri
Deep Madhavananda Ashram Fellowship” szabályainak.
8. Az egyesület célja a „Jóga a mindennapi életben rendszer®” írott, audiovizuális és internetes
kiadványainak terjesztése, kiadása és forgalmazása (könyv, folyóirat, CD, DVD, honlap, stb.). Az
egyesület más jóga-, vallási-, oktatási- és filozófiai rendszerek kiadványait is terjesztheti, de
csak
abban az esetben, ha azok tartalma nem áll ellentétben az előző pontokban felsorolt célok
valamelyikével.
Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési
területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel.
Az egyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat.
Közhasznúság:
1. Egyesületünk, a közhasznú szervezetekről szóló – időközben hatályon kívül helyezett - 1997. évi
CL VI törvény alapján 1998 óta folyamatosan közhasznú tevékenységet folytatott, és a jelenleg
hatályos jogszabályok alapján most is folytat.
2. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az Egyesület
honlapján való közzététel útján biztosítja.
3. Az egyesület - céljainak megvalósítása érdekében - együttműködik a működési feltételeinek
biztosításában részt vállaló állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel,
valamint magánszemélyekkel.
4. A közhasznú szervezet értékpapírt nem bocsáthat ki, közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel. Ectv. 44. (1)-(2).
5. Az egyesület - közhasznú vagy alapszabályban megjelölt céljai megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve - gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat. Ectv. 234. § (1) b. A
gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott
tevékenységre köteles fordítani. Ectv 34. (1) c., 42.§ (1).
6. A 2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bekezdés d) pontja szerint: az egyesület, mint közhasznú
civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. - A 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 22. pontja szerint
közvetlen politikai tevékenység:párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési
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képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselőtestületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú
város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül
közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet
által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás
valamint a polgármester jelölése.
7. Az Egyesület mint közhasznú szervezet lehetővéteszi, hogy tagjain kívül más is részesülhessen
a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület szolgáltatásai, annak honlapján illetve saját
hírlevelében kerülnek meghirdetésre.
8. Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés
nélkül igénybe veheti.
III.

fejezet

AZ EGYESÜLET BESZÁMOLÁSI RENDJÉNEK SZABÁLYAI
Az Egyesület közhasznú jogállására tekintettel kettős könyvelést vezet.
Az üzleti év utolsó napjával az Egyesület köteles beszámolót és közhasznúsági mellékletet készíteni.
A beszámoló tartalmazza:
A, mérleget,
B, eredménykimutatást
C, kiegészítő mellékletet.
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a támogatási program (központi, önkormányzati vagy
nemzetközi forrásból illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó
támogatás, adomány) keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Fel kell
sorolni továbbá az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket, programokat.
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységet, fő
célcsoportjait, és eredményeit, valamint az Ectv tv. 32.§ szerinti adatokat, mutatókat. A melléklet
tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a
vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és ezen vezetők felsorolását.
Az Egyesület a Közgyűlés által elfogadott beszámolót és közhasznúsági mellékletet köteles minden
év május 31. napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a nyilvánosságra hozatal céljából a
Közgyűlés jóváhagyást követő 15 napon belül a székhely hirdetőtábláján vagy honlapján közzé kell
tenni. A kifüggesztés időtartama 30 nap.
A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
IV.

fejezet

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1. Az egyesületnek rendes (teljes jogú) tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár,
illetve jogi személy, aki az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyából származó
kötelezettségeinek teljesítését vállalja.
2. Az egyesületbe való be-, illetve kilépés önkéntes.
3. Az egyesület elnökségének legalább 2/3-át az egyesület tagjai sorából kell megválasztani. Ptk
3:79.§ (3).
Az egyesület tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás tartalmazza a tag nevét,
lakcímét (amennyiben eltérő, postai címét), anyja nevét, a tagsági jogviszony kezdő időpontját és
azt, hogy az Egyesület rendes vagy pártoló, illetőleg tiszteletbeli tagja.
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4. A tagsági jogviszony a felvételi kérelemnek az elnökség elé terjesztésével és az elnökség legközelebbi ülésén hozott - nyilvántartásba való felvételről szóló határozatával, a határozat
meghozatalának napján jön létre. Az elnökség tagfelvételt elutasító határozata ellen a kérelmező 8
napon belül előterjesztett fellebbezéssel élhet, melyet a következő közgyűlés bírál el.
5. A tagsági jogviszony bármely módon való megszűnése a tagot nem mentesíti a tagsága idején
keletkezett kötelezettségeinek teljesítése alól.
6. Az egyesület különleges jogállású tagjai:
• pártoló tagok
• tiszteletbeli tagok
7. Pártoló tagja lehet Egyesületnek az a magyar vagy külföldi, magán vagy jogi személy,
aki vagyoni hozzájárulást fizet és adományaival, vagy munkájával segíti az Egyesület
céljainak megvalósítását, de rendes tagként abban nem vesz részt. A pártoló tagi vagyoni
hozzájárulás összege, a mindenkori rendes tagok által fizetendő éves tagdíj alatt kerül
meghatározásra. A vagyoni hozzájárulás teljesítését a pártoló tag és az Egyesület
megállapodásban rendezi.
8. Tiszteletbeli tagságot az Egyesület olyan magyar vagy külföldi személynek adományozhat, aki
az egyesületi célok megvalósításában, a jóga értékeinek ápolásában kiemelkedő eredményeket
ér el.
9. A tiszteletbeli tagot – a Vezetőség javaslata alapján - az Egyesület Közgyűlése választja meg és
hívja vissza. A kizáró döntés elleni jogorvoslati lehetőségei megegyeznek a rendes tag
jogorvoslati lehetőségeivel. Vagyis a kizárásról határozó közgyűlésen lehetőséget kell adni a
kizárással érintett tiszteletbeli tagnak arra, hogy véleményét, észrevételeit szóban ismertesse. A
kizárásról a döntéshozatalt követő 15 napon belül a kizárásról szóló, írásbeli, indokolt
határozatot a kizárt tagnak meg kell küldeni. A kizárt tag a határozatot a tudomására jutástól
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.
10.
A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet
azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni,
véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint
egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban
tevékenykedni.
11.
A pártoló és tiszteletbeli tagnak is joga részt venni az Egyesület munkájában, előmozdítani
céljait, de szavazati joggal nem rendelkezik, nem választhat és nem válaszható.
V. fejezet
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1.Az egyesület rendes tagjainak jogai:
- a tag részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
- részt vehet az egyesület közgyűlésén
- a tag az egyesület szerveibe tisztségviselőt választhat és oda választható, kiskorú tag csak az
életkorának megfelelő tisztségre választható
- a tag észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület
működésével kapcsolatban, a felügyelő szervnél indítványozhatja az egyesület jogszabályba
vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését
- az elnökségtől felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az elnökség 30 napon
belül köteles írásban választ adni,
- az egyesület valamely törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül
bíróság előtt megtámadhatja,
- részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben
6

2. Az egyesület rendes (teljes jogú) tagjainak kötelezettségei:
- az egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint a vezető szervek által hozott
határozatokat betartani,
- tevékenységével elősegíteni az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását,
- tevékenyen részt venni az egyesület anyagi forrásainak gyarapításában, a takarékos gazdálkodás
megvalósításában, az egyesület vagyonának megóvásában,
- az Egyesület Elnöksége által elfogadott tagsági díjat évente, minden év május 31-ig az
Egyesület pénztárosának vagy helyettesének fizetni, új belépők esetén a belépési nyilatkozat
leadását követő 30 napon belül,
- egyesületi vagyont megóvni
3. A tagsági jogviszony megszűnése:
A tagsági jogviszony megszűnik:
a) az Egyesületből való kilépési szándék Elnökséghez történő írásbeli bejelentésével,
b) a tag kizárásával,
c) a tag halálával vagy tag jogutód nélküli megszűnésével,
d) tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
e) tiszteletbeli tag esetén a Közgyűlés határozata alapján kizárással.
Amennyiben az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg a
feltételeknek, az egyesület a tagság jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A
felmondásról a közgyűlés dönt. Ptk 3:69§
4 A tag kizárása:
Az Egyesület tagját, (rendes és különleges jogállású tagját) a Közgyűlés zárhatja ki, ha:
a) a tag az Egyesület céljával ellentétes, illetőleg annak érdekeit súlyosan sértő magatartást
tanúsít, és tagsági jogviszonyának további fenntartása az Egyesület céljainak elérését
nagymértékben veszélyeztetné,
b) a tag a tagdíjat ismételt felhívásra sem fizeti meg,
c) a tag – jogerős bírósági ítélet megállapítása szerint – szándékos bűncselekményt követett el.
A tag kizárását bármelyik rendes (teljes jogú) tag indítványozhatja. Az indítványt az indokaival
együtt az Elnökséghez kell eljuttatni, amely azt véleményezi, s az indítványt, annak indokait, s az
elnökségi véleményt a következő Közgyűlésen döntéshozatal céljából ismerteti. Az Elnökség az
indítványt tevő tagot és a kizárni indítványozott tagot az ülésére meghívja. A kizárásról határozó
közgyűlésen lehetőséget kell adni a kizárással érintett tagnak arra, hogy véleményét, észrevételeit
szóban ismertesse. A kizárásról a döntéshozatalt követő 15 napon belül a kizárásról szóló, írásbeli,
indokolt határozatot a kizárt tagnak meg kell küldeni. A kizárt tag a határozatot a tudomására jutástól
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.
5. Az egyesület tiszteletbeli tagja
A tiszteletbeli tagok mentesülnek a tagdíj fizetése alól.
A tiszteletbeli tag a közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati joga azonban – a
rendes (teljes jogú) taggal ellentétben – nincs. A tiszteletbeli tag az Elnökség tagjának nem
választható. A tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai közgyűlési határozattal választják meg e
tagságra.
VI. fejezet
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
1.§
Az egyesület közgyűlése
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1. Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amelyen az egyesület valamennyi tagja részt vehet. A
Közgyűlés személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható (online konferencia, telefonos
konferencia…), ha a tag személyazonossága megfelelően igazolható és dokumentálható, és
amennyiben ez a közhasznú tevékenységet nem veszélyezteti. Az egyesület tagja tagsági jogát
személyesen, vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselőn
keresztül is gyakorolhatja. Ptk 3:65§ (3).
2. Az egyesület közgyűlései nyilvánosak. Ectv 37. § (1)
3. Az egyesület rendes közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Ectv 37.§(2) a.
4. Az egyesület rendkívüli közgyűlést tart:
- az egyesület szavazati joggal rendelkező rendes tagjainak (teljes jogú tagjainak) legalább
egytizede - az ok és a cél megjelölésével - kéri,
- az elnökség kezdeményezésére,
- a bíróság elrendelésére.
5. A közgyűlést az egyesület elnöke akadályoztatása esetén egy elnökségi tag hívja össze. Az
egyesület tagjait a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal írásban, elektronikus módon (emailben) kell meghívni a közgyűlésre. A meghívót az egyesület honlapján is el kell helyezni a
közgyűlés előtt 15 nappal. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét és időpontját,
napirendi pontjait, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és időpontját (mely
az eredeti közgyűlés időpontja után leghamarabb ½ órával lehetséges), valamint az arról való
tájékoztatást, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
6. A közgyűlés szavaz a meghirdetett napirend elfogadásáról, megválasztja levezető elnökét, a
jegyzőkönyvvezetőt, két fő jegyzőkönyv hitelesítőt és a két fő szavazatszámlálót. A
szavazatszámlálók minden közgyűlési határozathozatal előtt ellenőrzik a közgyűlés
határozatképességét és erről a levezető elnököt tájékoztatják. Amennyiben egy tag valamely
ügyben nem szavazhat, őt a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni,
ld. az Alapszabály összeférhetetlenségre vonatkozó 9. pontját. Nem vehető figyelembe továbbá a
határozatképességnél a pártoló tag és a tiszteletbeli tag, mivel ők szavazati joggal nem
rendelkeznek.
7. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezetésére
megválasztott személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá a közgyűlésen megválasztott egy
személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen a
közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók illetve ellenzők
számaránya, személye. Ectv 37.§ (3) a.
8. A közgyűlés feladata és hatásköre:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy
más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
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j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése
l, mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal, továbbá amit a
közgyűlés saját hatáskörébe von. Ptk 3:74§
8. A közgyűlés a meghirdetett napirendi pontokon kívül csak akkor tárgyalhat más napirendi
pontokat, ha valamennyi tag jelen van a közgyűlésen és a tagok az új napirendi pont
megtárgyalását szótöbbséggel elfogadják. A közgyűlés levezetését a jelenlévők közül választott
tag végzi. Erről a közgyűlés szótöbbséggel határoz.
9. A közgyűlésen a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Ectv.
38.§ (1).
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Ectv. 38.§ (2).
10. A közgyűlésen hozott határozatot az érintettel írásban közölni kell. A határozatot az érintettek a
Bíróság előtt megtámadhatják.
11.A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés az
eredetileg kitűzött időpontban nem volt határozatképes, az ülést el kell halasztani. A megismételt
közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt
megismétlendő közgyűlés időpontját az eredeti közgyűlés meghívójában fel lehet tüntetni (mely az
eredeti közgyűlés időpontja után leghamarabb ½ órával lehetséges). A közgyűlés a határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivétel ahol jelen alapszabály más arányt és formát
állapít meg.
A közgyűlés titkos szavazással határoz a tisztségviselők megválasztásakor.
11. Az egyesület elnökének és az elnökségi tagoknak a megválasztása külön szavazólapon történik.
A jelöltek közül megválasztottnak az tekinthető, aki a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet
szerezte meg. Ha valamely tisztségviselő megválasztásánál szavazategyenlőség alakul ki, úgy az
ugyanannyi szavazatot kapott jelöltek között újabb választási fordulót kell tartani. Az újabb választási
fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az újabb
választási forduló előtt bármely jelölt visszaléphet a jelöltségtől, ebben az esetben a másik jelöltet
kell megválasztottnak tekinteni.
12. A közgyűlés által választott tisztségviselők visszahívását az egyesület bármely rendes (teljes
jogú) tagja kezdeményezheti. A kérdésben közgyűlést akkor kell tartani, ha a kezdeményezéssel az
egyesület rendes (teljes jogú) tagjainak egyharmada egyetért. A szavazás ebben az esetben is titkosan
történik.
13. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az egyesület alapszabályának módosításához a közgyűlés jelen lévő tagjainak háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
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szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
2.§.
Az egyesület elnöksége
1. Az egyesület tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban nyolctagú elnökség irányítja.
2. Az elnökség, mint képviseleti és ügyintéző szerv ülései nyilvánosak.
3. Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv,
kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont.
4. Az elnökség szükség szerint ülésezik.
5. Az elnökség feladata és hatásköre:
- az egyesület rendkívüli közgyűlése összehívásának kezdeményezése,
- az egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása és felügyelete,
- a tagokról nyilvántartás vezetése,
- a közgyűlés és az elnökség határozatairól nyilvántartás vezetése,
- közhasznúsági melléklet előkészítése,
- az egyesület céljainak, stratégiájának meghatározása és közgyűlés elé terjesztése,
- a jogszabályok által előírt szabályzatok elkészítése,
- költségvetési terv elkészítése,
- javaslattétel az éves tagdíj mértékére,
- az egyes szakfeladatok végrehajtóinak megbízása, ellenőrzése,
- döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe
utal.
6. Az elnökségbe az egyesület teljes jogú tagjai közül csak olyan magyar állampolgár, vagy
Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett jogállású nem
magyar állampolgár, választható meg, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától
7. Nem lehet vezető tisztségviselő a Ptk 3:22 §-ban lévő kizáró okokon kívül az, aki:
- a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozója vagy élettársa
- a közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet vezető tisztségviselő az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évi - vezető tisztséget, amely
- úgy szűnt meg, hogy adó- és vámtarozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben adóhiányt tártak fel,
- amellyel szemben üzletlezárás intézkedést vagy ezt helyettesítő bírságot szabtak ki,
- amelynek adószámát felfüggesztették vagy törölték. Ectv 39.§
- aki más közhasznú szervezet tisztségviselője, ha annak alapító okirata más közhasznú
szervezetnél vezető tisztség betöltését kizárja
Egyik vezető tisztségviselő sem állhat más vezető tisztségviselővel hozzátartozói, élettársi
viszonyban, illetve gazdasági kapcsolatban. Ectv 37.§ (2) b.,
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
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8. Az elnökség elnökből és 7 elnökségi tagból áll. Az elnökséget a közgyűlés 5 évre választja meg.
9. Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
- részvétel az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak kidolgozásában, a döntések
meghozatalában,
- részvétel az egyesület működéséhez szükséges anyagi, pénzügyi feltételek megteremtésében,
- észrevétel, javaslattétel az egyesület működésével kapcsolatban,
- felvilágosítás kérés az egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben,
- javaslattétel a rendkívüli közgyűlés és az elnökségi ülés összehívására,
- a tevékenység során az egyesület érdekeinek képviselete,
- tájékoztatás adása a hírközlő szerveknek az egyesület és az elnökség tevékenységéről,
- kapcsolattartás a támogató szervekkel,
- az elnökség tagjait az elnökségi tagságból adódó feladataik ellátásáért díjazás, tiszteletdíj nem
illeti meg, kivétel, ha erről a közgyűlés másként határoz.
10. Elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnökség bármelyik tagja indítványozza. Az elnökségi
ülést az elnökség bármelyik tagja összehívhatja azzal, hogy az ülés helyéről, időpontjáról és a
napirendi pontokról legalább 8 nappal korábban írásban, elektronikus módon (e-mailben) köteles
értesíteni valamennyi elnökségi tagot. A meghívót az egyesület honlapján is el kell helyezni az
elnökségi ülés előtt 8 nappal.
11. Az elnökség ülései akkor határozatképesek, ha azon az elnökség legalább öt tagja jelen van. A
határozatok meghozatalához a jelenlévő elnökségi tagok legalább 2/3-nak azonos szavazatára van
szükség. Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza. A határozatképtelenség miatt
elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi
ülés összehívására, határozatképességére és a határozathozatal módjára az eredeti elnökségi ülésre
vonatkozó szabályok érvényesek.
12. Ha az elnökség négy tagja feladatai ellátásában együttesen és három hónapot meghaladó
időtartamban akadályoztatva van, úgy - az elnökség határozatképtelenségének elkerülése végett - a
közgyűlést össze kell hívni és az elnökségbe új tagokat kell választani. Az újonnan megválasztott
tagok mandátuma az elnökség 5 éves mandátumának lejártával egyidejűleg megszűnik. A
közgyűlés összehívására és a választás szabályaira az alapszabályban foglaltak az irányadóak.
13. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet valamennyi jelenlévő elnökségi tagnak
alá kell írni. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen az elnökség
döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók illetve ellenzők számaránya,
személye. Az elnökség a döntéseit az érintettekkel írásban köteles ismertetni.
14. A működés során keletkezett iratokba bárki betekinthet az elnökséggel előzetesen egyeztetett
időpontban azzal, hogy az érintett ezt a szándékát legalább 8 nappal korábban köteles jelezni
valamely elnökségi tagnak. Ectv 37.§ (3) c.
15. Az elnökségi ülések és a közgyűlések időpontját, napirendjét, a hozott határozatokat az éves
beszámolót, a szolgáltatások igénybevételének módját az egyesület honlapján nyilvánosságra
hozza.
16. Az elnökségi tagság megszűnik,
- a mandátum lejártával,
- amennyiben a tag cselekvőképességében 6 hónapon túl korlátozott,
- visszahívással,
- elhalálozással,
- az egyesületből való kizárással,
- összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,
- lemondással.
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3.§.
Az egyesület elnöke
1. Az egyesület elnökének feladata és hatásköre:
- Az egyesület elnökségének tagjaival együtt szervezi és végzi az egyesületet támogató jogi és
magánszemélyekkel, egyéb szervezetekkel való kapcsolattartást, együttműködést,
- Részvétel az egyesület működéséhez szükséges anyagi, pénzügyi feltételek megteremtésében,
- két elnökségi ülés között irányítja, szervezi az egyesület tevékenységét,
- irányítja az elnökség munkáját, vezeti az elnökség üléseit,
- az egyesület elnökségének tagjaival együtt szervezi és végzi az egyesületet támogató jogi és
magánszemélyekkel, egyéb szervezetekkel való kapcsolattartást, együttműködést,
- az egyesülettel munkaviszonyban állók felett a munkáltatói jogokat (akadályoztatása esetén,
a munkáltatói jogokat az elnökség másik két tagja együttesen) gyakorolja,
- gondoskodik az egyesület közgyűlésének összehívásáról,
- az elnökség és a közgyűlés határozatairól nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az elnökségi és
közgyűlési döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát,
- az elnök feladata a közgyűlési és elnökségi döntésekkel érintett személyek írásbeli értesítése. Az
elnökségi és közgyűlési határozatokat az egyesület honlapjára az interneten történő
közzététele.
- az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. A betekintés
időpontját az elnökkel egyezteti és az iratokat az elnök mutatja meg..
- az egyesület működése, tevékenysége továbbá az annak keretében nyújtott szolgáltatásai
nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti illetve bárki részére nyújthatóak. A beérkezett egyéni
kérelmeket az elnök gyűjti, és a soron következő elnökségi ülésen ő terjeszti az elnökség elé.
- az egyesület pályázat útján nyújtandó cél szerinti juttatásai nyilvánosak. A kiírt pályázatra
beérkező pályamunkákat az elnök gyűjti és a pályázati határidő letelte után az elnökség elé
terjeszti.
- az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módjáról és idejéről szóló iratokat az elnök hozza
nyilvánosságra.
- az éves közhasznúsági jelentést az egyesület honlapján 30 napig mindenki számára
hozzáférhetően közzéteszi.
2. Az elnököt az elnöki funkcióból adódó feladatai ellátásáért díjazás, tiszteletdíj nem illeti meg.
3. Az egyesületet, mint jogi személyt hatóságok, harmadik személyek felé teljes körű
felhatalmazással, önálló jogkörrel az elnök képviseli.
4. Az elnöki megbízatás megszűnik:
- a mandátum lejártával,
- visszahívással,
- elhalálozással,
- az egyesületből való kizárással,
- a cselekvőképesség 3 hónapon túli korlátozása esetén,
- összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,
- lemondással.
VII.fejezet
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
1.Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2. Az

Egyesület bevételei:
-tagdíj A tagdíjak összegét a mindenkori elnökség határozza meg és az általa megbízott
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személy szedi be, aki nem kell, hogy a vezetőség tagja legyen. A tagdíj mindig éves
tagdíjat jelent.
-gazdasági tevékenység (Az Egyesület gazdasági tevékenységet csak az alapcél szerinti
tevékenységét nem veszélyeztetve végezheti. A gazdasági, vállalkozási tevékenység elsődleges nem
lehet.)
-költségvetési támogatás
-pályázat útján, vagy egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás
-EU alapjaiból, költségvetésből juttatott támogatás
-más államtól, nemzetközi szervezettől kapott támogatás
-személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege
-közszolgáltatási szerződésből alapján kapott bevétel
-adomány
-egyéb
3. Az Egyesület kiadásai:
- az alapcél szerinti közhasznú tevékenységhez köthető költségek,
- vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
- működési költségek, a tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírásai.
A civil szervezet a bevételeket és a költségeket elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja
nyilván.
4. Az Egyesület bankszámlája:
A bankszámla felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni.
5. Az egyesület működése során céljai megvalósulása érdekében:
- gazdálkodik vagyonával
- vállalkozási tevékenységet folytat
- együttműködik országos és helyi hasonló célú társadalmi szervezetekkel, külön megállapodás
alapján önkormányzatokkal, kormányzati szervekkel és hasonló intézményekkel
- céljai elérése érdekében részt vesz más szervek által kiírt pályázatokon
- az egyesületi célok megvalósulását elősegítő illetve lehetővé tevő beruházásokat támogat
- az egyesületi célok elérése érdekében támogatásokat nyújthat, melyeket a saját maga által kiírt
pályázatok vagy egyéni kérelem alapján juttat
6 Az egyesület vagyona teljes egészében felhasználható a működés megkezdésére, illetve
későbbiekben a működési költségekre.
7. Az egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásáért a saját vagyonával felel. Az egyesület
tagjai az egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.
8. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli
szerződés alapján részesülhet támogatásban.
9. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
10. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
VIII.fejezet
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
Ha az egyesület éves bevétele meghaladja az Ötvenmillió Ft-ot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő
szervet kell létrehozni. A felügyelő szerv ellenőrzi az egyesület működését, gazdálkodását.
Működésére a közhasznú szervezetekről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
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IX.fejezet
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Az egyesület megszűnik:
- a tagok kimondják megszűnését,
a legfelsőbb szerve, a közgyűlés a jelenlévők ¾ -ével kimondja
- más egyesülettel való egyesülését a legfelsőbb szerve, a közgyűlés a jelenlévők ¾ -ével kimondja
- az arra jogosult szerv megszünteti,
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új
célt nem határoztak meg,
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

- feloszlását

2. Az egyesület megszűnése esetén a vagyont az International Sri Deep Madhawananda Ashram
Fellowshipnek, vagy más „Jóga a mindennapi életben®” szervezetnek, társaságnak, vagy
alapítványnak kell átadni, jótékony célokra való felhasználásra.
X.fejezet
EGYÉB, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Ezt az egységes szerkezetű, - a korábbi, 2014. május 24.-én elfogadott alapszabállyal egységes
szerkezetbe szerkesztett - alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2014. november15.-én tartott
ülésén egyhangúan elfogadta, érvényesnek tekinti és felkéri az Egyesület elnökét, hogy a
módosított Alapszabály nyilvántartásba vételét a Budapest Környéki Törvényszéken intézze el.
2. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CLXXV., a 2011. évi CLXXXI.
törvények és a Ptk. 2013. évi V. tv, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai az
irányadóak.
.Érd,

2014. november15.

Szakács József Károly
elnök
Záradék:
Alulírott, mint az Egyesület elnöke a jelen okirat aláírásával kijelentem és – a 2011. évi
CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése értelmében – igazolom, hogy a jelen egységes
szerkezetű Alapszabály szövege megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos
tartalmának.(Az alapszabályban fekete aláhúzással és dőltbetűvel szedett részek a 2014.
november 15-i közgyűlésen jóváhagyott módosítások.).
Érd, 2014. november 15.

Szakács József Károly
elnök
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