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A MAGYAR IYENGAR JÓGA SZÖVETSÉG 
ALAPSZABÁLYA 

 
1. AZ EGYESÜLET NEVE 
 

a) Az egyesület neve: Magyar Iyengar Jóga Szövetség (a továbbiakban: „Szövetség”). 
A Szövetség angol neve: Iyengar Yoga Association of Hungary. 
A Szövetség székhelye: 1111 Budapest Bartók Béla út 34. (Amrita Jógaközpont címén) 

b) A Szövetség Elnökét a közgyűlés választja.  
 
2.  CÉLOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK 
 

a) Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar tanításának terjesztése és az általa meghatározott tanítási 
színvonal fenntartása; 

b) A nagyközönségnek a Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar által megalapított jóga 
irányvonalainak megfelelően történő gyakorlásához és oktatásához szükséges szakmai 
támogatás biztosítása; 

c) A jóga klasszikus tudományának népszerűsítése a személyes példamutatás és mások 
szolgálatának legmagasabb irányelvei alapján; 

d) Jóga bemutatók, találkozók, konferenciák, előadások rendezése és megszervezése. 
e) A RIMYI (Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute) céljainak támogatása; 
f) Az Iyengar Jógagyakorolók közötti kommunikáció, harmónia és egység támogatása 

Magyarországon és a világ egyéb részein; 
g) Szakmai összefogás és iránymutatás a magyarországi Iyengar jógaoktatók képzésében 

és vizsgáztatásában, az oklevelek kiadása a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltak szerint. Az oklevelek a RIMYI-ból származnak és a Szövetség tulajdona 
marad; 

h) A hivatalos Iyengar Jógaoktatók országos jegyzékének vezetése és karbantartása; 
i) A hivatalos Iyengar Jóga tanárképző tanárainak országos jegyzékének karbantartása; 
j) Kiadványok megjelentetése; 
k) Az Iyengar Jóga terápiás hatásainak tanulmányozása, gyakorlása, kutatása és 

népszerűsítése a közösség szellemi, fizikai és lelki egészségének javítása érdekében, 
továbbá az ilyen kutatások eredményeinek megjelentetése; 

l) Kapcsolatok kialakítása és fenntartása az Iyengar jóga intézetekkel és csoportokkal 
Magyarországon és külföldön; 

m) A Szövetség tevékenységét Magyarország területén országos hatáskörrel látja el; 
n) A jóga értékeinek képviselete, és minden, megfelelő fórumon való megnyilvánítása 
o) A Budapesti és ezen keresztül a hazai jógaélet fellendítése; 
p) Szakmai rendezvények, egészségnapok, előadások rendezése; 
q) A gyermekek, az ifjúság és a felnőttek egészséges életmódra való nevelése; 
r) A pozitív és egészséges családtervezés és családkép segítése, népszerűsítése;  
s) A környezetvédelemben és természetvédelemben való tevékeny részvétel, és ezek 

népszerűsítése; és 
t) Regionális karitatív tevékenységek megszervezése, hasonló (karitatív) szervezetekkel 

való együttműködés. 
 

Mindezek érdekében a Szövetség a következő feladatokat valósítja meg: 
 

a) a jóga, mint tevékenység minél szélesebb körben való megismertetése, az egészségre 
gyakorolt átfogó hatásának minél szélesebb körben történő ismertetése; 

b) hazai és EU-s pályázati figyelőrendszer kialakítása, amely segíti a városi és regionális 
jógaélet fellendítését; 

c) a szövetség tevékenységének minél szélesebb körű megismertetése; 
d) saját honlap készítése és állandó frissítése; 
e) az információáramlás elősegítése a környékbeli, és megyei jóga szervezetek között; 
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f) a regionális jógaoktatók és szervezetek területi nyilvántartása, annak minél szélesebb 
körben történő publikálása, annak érdekében, hogy minden érdeklődő megtalálja a 
hozzá legközelebb eső garantált minőségű jógaoktatást; 

g) a jóga, mint tevékenység tudományos szintű megismerését elősegítő anyagok készítése 
és megismertetése; 

h) a hazai jógaélettel és a jógatémákkal foglakozó kiadványok készítése és népszerűsítése; 
i) hazai és külföldi oktatók, tanárok, mesterek meghívása, vagy hozzájuk való eljutás 

támogatása; 
j) belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok létesítése és fenntartása; és 
k) Budapest és környékének sport- és szabadidős rendezvényeinek segítése, hasonló 

programok szervezése, azokon való részvétel. 
 

A szervezet működéséről és beszámolóiról a Szövetség honlapján tájékoztatja az 
érdeklődőket.  

 
3.  TAGSÁG 
 
3.1 A tagsági jogviszony létrejötte 
 
3.1.1 Tagság feltétele. A Szövetségnek tagja lehet minden olyan Iyengar jógagyakorló magyar és 

külföldi természetes és jogi személy, aki/amely a Szövetség alapszabályát elfogadja, 
kötelezettséget vállal a szövetségi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, 
vállalja az éves tagdíj megfizetését és őt a Szövetség tagjai sorában felveszi.  

 
3.1.2 Döntés tagságról. A 3.1.1. pontban meghatározott feltételek fennállására vonatkozó – a 

Szövetség honlapjáról letölthető formanyomtatványon – megtett nyilatkozata alapján az 
Elnökség dönt a tag felvételéről. Az Elnökség naprakész tagnyilvántartást vezet az összes 
tagról. 

 
3.2 A tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.2.1 A tagok jogai 

 
a)  A Szövetség tagja szavazati joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén;  
b)  A Szövetség tagja részt vehet a Szövetség tevékenységeiben és rendezvényein; és 
c) A Szövetség tagja választhat és választható a Szövetség szerveibe.  

 
3.2.2 A tagok kötelezettségei 
 

a)  A Szövetség alapszabályának, egyéb belső szabályzatának, valamint a Szövetség 
szervei által hozott határozatoknak betartása; 

b)  Éves fix, az aktuális mértékű tagdíj megfizetése minden év január 31-ig; és 
c)  A Szövetség célkitűzései megvalósításának elősegítése.  

 
3.3 A tagsági jogviszony megszűnése 
 
3.3.1 Megszűnés. A Szövetségben fennálló tagság megszűnik, a természetes személy halálával, 

kilépésével, kizárásával vagy a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával, illetőleg a 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező tag esetén annak jogutód nélküli 
megszűnésével, kilépésével, a tag kizárásával valamint a tagsági jogviszony Szövetség általi 
felmondásával. 

 
3.3.2 Kilépés. A Szövetségből kilépni szándékozó tag kilépési szándékát írásban köteles bejelenteni 

a Szövetség Elnökségének. A tagsági jogviszony az írásbeli nyilatkozat Elnökhöz érkezése 
napján szűnik meg. 
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3.3.3 Felmondás. Amennyiben a Szövetség tagja az esedékes tagdíjat írásbeli felszólítás ellenére, a 
felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon belül sem fizeti meg, az Elnökség a tagsági 
jogviszonyt harmincnapos határidővel felmondhatja. A felmondásról az Elnökség dönt.  

 
3.3.4 Kizárás. Az Elnökség, tagjai legalább kétharmados szavazattöbbséggel hozott határozatával, a 

Szövetségből kizárhatja azt a tagot, aki a Szövetségben fennálló tagságból eredő valamely 
kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen a Szövetség céljával, 
szellemiségével vagy alapszabályával össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A kizárásra 
vonatkozó határozat ellen a tag a határozat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül 
a közgyűléshez fellebbezhet, a fellebbezést a Szövetség postai címére írt levélben, az 
Elnöknek címezve kell bejelenteni. A fellebbezésre nyitva álló határidő elmulasztása esetén, a 
kizárásról szóló határozat kézhezvételétől számított három hónap eltelt követően igazolásnak 
nincsen helye. A fellebbezés elbírálására az Elnök köteles a közgyűlést a fellebbezés 
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belüli időpontra összehívni. A kizárásról szóló 
határozat csak azt követően hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak a védekezésre és a 
mentő vagy enyhítő körülmények ismertetésére. A tag kizárását kimondó határozatot írásba 
kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául 
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. 
A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

 
4. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

Közgyűlés 
 
Elnökség 
 
Tisztségviselők:  

 
Elnök 
Alelnök 
Kincstárnok 
Titkár 

 
4.1 Közgyűlés 

 
A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely a 
Szövetséget érintő valamennyi kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A 
közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók 
elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 (tizenöt) napnak kell eltelnie. A közgyűlést 
szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni, ha 
azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban az 
Elnöktől kéri. 

 
4.1.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 
a)  Az alapszabály elfogadása és módosítása; 
b) A Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;  
c)  A vezető tisztségviselők (Elnök, Alelnök, Titkár, Kincstárnok)  megválasztása, 

visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d)  Az éves költségvetés elfogadása; 
e)  Az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló 

jelentés – elfogadása; 
f) A tagsági díj meghatározása; és 
g) Döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal, illetve amelyeket jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, 
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feltéve hogy az alapszabály a jogszabály által meghatározott ügyet nem utalja más szerv 
hatáskörébe. 

 
4.1.2 Határozatképesség. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint a 

felét képviselő tag jelen van. 
 
4.1.3 Döntéshozatal. A közgyűlés döntéseit, ha az alapszabály vagy jogszabály másként nem 

rendelkezik, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. 
 
4.1.4 Minősített döntések. A közgyűlés a jelenlévő tagok legalább háromnegyedes szótöbbségével 

dönt a 4.2. a) és f) pontjaiban meghatározott hatáskörében. A Szövetség céljának 
módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

 
4.1.5 Titkos szavazás. A tisztségviselők megválasztásáról és személyi döntésekről a közgyűlés titkos 

szavazással dönt.  
 
4.1.6  Megismételt közgyűlés. Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az 

eredeti időponttól számított egy óra múlva a közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül 
határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében (megismételt közgyűlés). Erre a 
körülményre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét fel kell hívni.  

 
4.1.7 Szavazásból kizártak. A határozathozatalkor nem szavazhat az (i) akit a határozat 

kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére másfajta előnyben 
részesít, (ii) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, (iii) aki ellen a határozat alapján 
pert kell indítani, (iv) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek 
nem tagja vagy alapítója, (v) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson 
alapuló kapcsolatban áll, (vi) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. Nem minősül 
előnynek a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő célszerinti juttatás. 

 
4.1.9 Jegyzőkönyv. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlés jegyzőkönyvét a 

levezető elnök a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető, valamint a jelenlevő tagok 
közül választott 2 (két) jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.  

 
4.1.10 Nyilvánosság.  A közgyűlés ülése nyilvános. A közgyűlés zárt ülést rendelhet el személyiségi 

jogi és adatvédelmi okból az adott napirendi pont vonatkozásában.  
 
4.1.11  Közzététel. A közgyűlés döntéseit az ülést követő 5 (öt) munkanapon belül a Szövetség 

honlapján közzéteszi. A közgyűlés döntéseiről az Elnök az érintetteket postai úton értesíti.  
 
4.1.12  Nyilvántartás. A közgyűlés elnöke a jegyzőkönyv alapján a közgyűlés döntéseiről külön 

nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a határozat szövegét, meghozatalának 
időpontját, a döntés hatályát, a szavazás számarányát, valamint a döntés támogatókat és 
ellenzőket személy szerint megnevezve.  

 
4.2  Elnökség 
 
4.2.1  Elnökség összetétele. A Szövetség ügyintéző és képviselő szerve a közgyűlés által 3 (három) 

évre választott 4 (négy) főből álló Elnökség. Az Elnökség tagjai az Elnök, az Alelnök, a Titkár 
és a Kincstárnok. Az Elnökség tagja az a természetes személy tag lehet, aki a közügyek 
gyakorlásától nincsen eltiltva, és magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodási jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak 
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és 
bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
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4.2.2 Nem lehet az Elnökség tagja: 

 
a)  az Elnökség tagjának közeli hozzátartozója; 
b)  aki a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint 
annak közeli hozzátartozója; vagy 

c)  aki olyan egyesületnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy 
évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki.  

 
4.2.3 Más tisztségek. Az Elnökség tagja valamint e tisztségekre jelölt személy köteles a Szövetséget 

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más egyesületnél is betölt.  
 
4.2.4 Az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik: 

 
a)  lemondással; 
b) a Szövetségben fennálló tagsági jogviszony megszűnésével; vagy 
c) visszahívással. 

 
4.2.6 Lemondás. Az Elnökség tagja tisztségéről bármikor jogosult indokolás nélkül írásban 

lemondani. Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá.  

 
4.2.5 Visszahívás. Visszahívható az Elnökség tagja, ha a Szövetség alapszabályában meghatározott 

célokkal ellentétes magatartást folytat, a szövetség alapszabályát, egyéb belső szabályzatát, 
testületi határozatait megszegi. A tagok egyharmadának írásbeli indítványára a közgyűlés - a 
tag személyes meghallgatását követően - dönt az Elnökségi tag visszahívásáról. A visszahívási 
indítványt a tag(ok)nak az Elnökséghez írásban kell eljuttatnia, mely alapján az Elnökség – 
szabályszeren előterjesztett indítvány esetén – a visszahívást a következő közgyűlés 
napirendjére tűzi.  

 
4.2.6 Díjazás. Az Elnökség tagjai feladatukat díjazás nélkül, de szükséges és igazolt költségeik 

megtérítése mellett látják el. 
 
4.2.7 Kizárás és összeférhetetlenség. Az elnökség tagjai külön nyilatkozatban megerősítik, hogy 

velük szemben a jelen alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott kizáró vagy 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, ill. amennyiben ezen körülményben változás állna be, azt 
a közgyűlésnek haladéktalanul bejelentik a szükséges intézkedések megtétele céljából. 

 
4.2.8  Az Elnökség feladata és hatásköre 
 

a)  Közgyűlések közötti időszakban intézi a Szövetség napi ügyeinek vitelét; 
c)  Ellenőrzi és intézi a Szövetség ügyeinek adminisztrációját; 
d)  Az elnök ad meghatalmazást az alkalmazottak felvételére és elbocsátására a hatékony 

ügymenet érdekében, valamint az így alkalmazott bármely munkatárs munkaköri 
leírását, funkcióit és javadalmazását jóváhagyja; 

e)  Előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az éves beszámolót és a költségvetést; 
f)  Az Elnökség szakmai bizottságokat hozhat létre; és 
g) Döntés minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.  

 
4.2.9  Az Elnökség működése 
 

a) Ülés összehívása, határozathozatal. Az elnökség ülését az Elnök hívja össze szükség 
szerint, de évente legalább kétszer. Az Elnökség összehívása akkor szabályszerű, ha 
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arról a napirendi pontokat tartalmazó meghívót a tagok legalább öt nappal az ülés 
tervezett időpontja előtt megkapják. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon 
valamennyi tag jelen van. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza. A szavazásban történő részvételre a 4.1.7 pont rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell.  

 
b) Jegyzőkönyv. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető 

elnök, jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztott egyik 
jelenlevő elnökségi tag ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, 
időpontját, a résztvevőket, napirendet az ülésen elhangzottakat tartalmuk szerint, 
valamint az aláírásokat. 

 
c) Nyilvántartás. A Szövetség Elnöke a jegyzőkönyv alapján az Elnökség döntéseiről 

külön nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a határozat szövegét, 
meghozatalának időpontját, a döntés hatályát, a szavazás számarányát, valamint a 
döntés támogatókat és ellenzőket személy szerint megnevezve.  

 
d) Közzététel. Az Elnökség döntéseit az ülést követő 5 (öt) munkanapon belül honlapján 

nyilvánosságra hozza.  
 

e) Értesítés. Az Elnökség döntéseiről az érintetteket írásban értesíti.  
 

f) Nyilvánosság. Az Elnökség ülése nyilvános. Az Elnökség zárt ülést rendelhet el 
személyiségi jogvédelmi és adatvédelmi okokból az adott napirendi pont 
vonatkozásában.  

 
4.3  Tisztségviselők 
 
4.3.1  Elnök 

 
a) Az Elnök vezeti a Szövetség közgyűlésének, és az Elnökségnek ülését;  
b) Az Elnök képviseli a Szövetséget és annak munkájának külső szervezetek felé történő 

képviseletéért; 
c) Az Elnök elősegíti a tisztségviselők munkájának koordinációját; 
d) Az Elnök lát el minden olyan feladatot, amelyek elvégzésére a közgyűlés vagy az 

Elnökség felhatalmazza; és 
e) Rendelkezik a bankszámla felett.  

 
4.3.2 Alelnök 

 
a) Az Alelnök szorosan együttműködik az Elnökkel és segítséget nyújt az Elnöknek a 

tisztségével járó munka elvégzésében; 
b) Az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti az Elnököt 

feladatkörében; és 
c) Az Alelnök ellátja a Szövetség egyéb feladatait és jogköreit, amivel az Elnökség 

megbízza. 
 
4.3.3 Titkár 

 
a) A Titkár ellátja a Szövetség közgyűlésének, Elnökségnek adminisztratív munkáját.  
b) Gondoskodik a Szövetség iratainak kezeléséről, őrzéséről. A Szövetség működése során 

keletkezett iratokba a titkárral történt időpont egyeztetést követően bárki betekinthet.  
 

4.3.4 Kincstárnok 
 

a) A Kincstárnok felelős a Szövetség, az Elnökség döntései szerinti pénzügyeinek 
adminisztrációjáért.  



8 
 

b) Elkészíti az éves költségvetés tervezetét.  
 
5.  A SZÖVETSÉG VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 
 
5.1  A Szövetség vagyona 
 
5.1.1 Gazdálkodás. A Szövetség vagyonával önállóan gazdálkodik. A Szövetség elsődlegesen 

gazdasági tevékenység folytatására nem alapítható.  
 
5.1.2 Felelősség. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén 

túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
5.1.3 A Szövetség bevételei: 
       

a)  a tagoktól, az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól a működési 
költségek fedezetére kapott támogatás, illetve adomány; 

b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
bevétel; 

c)  a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 
d)  a tagdíj; 
e)  egyéb más – jogszabályokban meghatározott – bevételek; 
f)  a gazdasági tevékenységből származó bevétel; és 
g)  pályázatokból származó bevétel. 

 
5.1.4 A Szövetség költségei 
 

a) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; 
b) a gazdasági tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; és 
c) egyéb gazdasági tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.          

 
5.2 A Szövetség vagyonának felhasználása: 
 
5.2.1 Költségek fedezete. A Szövetség vagyonából és a gazdálkodás bevételeiből kell fedezni a 

Szövetség kezelésével, és működtetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat és költségeket.  
 
5.2.2 Gazdasági tevékenység. A Szövetség gazdasági tevékenységet csak a Szövetség céljai 

megvalósításával közvetlen összefüggésben végezhet.  
 
5.2.3 Elkülönített nyilvántartás. A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági 

tevékenységéből származó bevételeit, illetve ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. 
 
5.2.4 Vagyon felhasználása, felosztása. A Szövetség vagyonát céljának megfelelően használhatja, 

vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 
 
6.  A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 
A Szövetség megszűnik, ha  

 
a)  a közgyűlés döntése alapján átalakul, kimondja megszűnését. A közgyűlésnek a 

megszűnés kimondását megelőzően rendelkeznie kell a hitelezők kielégítése után az 
esetlegesen fennmaradó vagyonnak a Light on Yoga Research Trust (Mumbai) vagy a 
tagság által meghatározott egyéb non-profit Iyengar Jóga szervezet részére történő 
átadásról; 

b)  a bíróság feloszlatja, megszünteti; 
c)  a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg, 
d)  a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt; 
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e)  a bíróság megszűnteti 
 
feltéve mindegyik esetben, hogy  a Szövetséget, vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően, a bíróság  törli a nyilvántartásból. 

 
7.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A Szövetség működése felett az ügyészség – a reá irányadó szabályok szerint – törvényességi 
felügyeletet gyakorol.  
 
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
A jelen alapszabályt a Szövetség közgyűlése 2014. év július hó 5. napján megtartott gyűlésen a 
3/2014.07.05.KGY  számú  határozattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, és 
meghatalmazta az Elnököt annak aláírására. 
 
 
 

___________________ 
Répássy Erika 

Elnök 
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