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Nyitott Tud at Buddhista Közösség

A|apszabálya

preambulum

A NYitott Tudat Buddhista Közössé8et Tiszte letrem éltó dr, Kham mai Dhammasami, az oxford Budd h a
Vihara aPátjának kezd eményezésé re théraváda buddhista szerzetesek és tanítók a magyarországi
tanítványokkal közösen hozták létre. A szervezet célja, hogy buddhista kolostort és
elvon u lókÖzPontot alapítson és működtessen Magyarországon, ahol minden buddhista tanítás helyet
kaphat. A szervezet |étrehozását 2017. szeptember ],2-én határoztuk el. A közösség vallási közösség
formá,jában működik, célja a Buddha tanításainak hozzáférhetővé tétele, a Dhamma továbbadása, a
hazai théraváda buddhista Közösség építése. A Közösség vallási tevékenységet végző szervezetként
működik.

Ezt az Alapszabályt a Közösség 2017. október 19-én fogadta el, Az Alapszobdly 2020. május 30.
napján elfogadott módosításait a szöveg dőtt, vostdgított betűkkel tarta!mazza.

ÁrrnlÁruos RENDELKEzÉsEK

1.I A közösség neve:
1.2 A közösség szé kh e Iye:

1.3 A közösség cé lja:

Nyitott TUd at BUddhista Közösség
1027 Budapest, Margit krt. 44.
A közösség vallási tevékenységet végző szervezet
formájában működik, célja a Buddha tanításainak
hozzáférhetővé tétele, a Dhamma továbbadása, a hazai
théraváda buddhista Közösség építése, egy kolostor és
e Ivo n u lóköz po nt a lap ítá5a és m ű kő dtetése.

1. Kolostor aIapítása és működtetése.
2, E Ivo n u lóközpo nt működtetése.
3. EIvonulásoktartása.
4. Képzése k tartása,
5. Gyakorlási le h etősége k biztosítása.
6. Egyéb, mindenki számára nyitott programok,

ren dezvén yek szervezése.
7. A kolostor helyszínéül szolgáló település

támogatása, adományok fogadása és osztása.

1.4 A közösség tevé ke n ysége i:

A KÖZÖSSégteVékenységeit nyilvánosan végzi. A Közösség elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem
végez, de a Polgári Törvénykönyvrő| szó|ó 2013, évi V tv 3:63 § (3) alapján a közösségi cél
m egva lósításáva l közvet|enül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére 1ogosult, A közösség
poIitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktó| függetIen és azoknak anyagi támogatást
nem nyújt.
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A KOZOSSEG SZ E RV EZETE

2.1, A TAGGYU LES

A Taggyűlés a Közösség Iegfőbb szerve, amely a kizáró|ag természetes szemé|y tagok összességéből

á|l. A Taggyű|ést Iega|ább évente egyszer kell összehívni (rendes Taggyűlés), Szükség esetén a
Taggyű|és bármikor összehívható (rendkívúli Taggyűlés), A Taggyűlést az Elnókség e|nöke vagy

eInökhelyettese hívja össze és a Taggyű|és eltérő rendelkezése hiányában a levezetése is az eInök

vagy elnökhelyettes feladata, A Taggyűlés heIye megegyezi|< a Közösség székhelyével. Fontos okból

a Taggyűlés más he|yszínre is összehívható.

2.11. A Taggyű|és kizárólagos hatáskörébe tartozik:

A) az A|apszabály megálIapítása és módosítása;

13) az Elnökség eInö|<ének és tagainak, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak
(toVábblakban egyen|<ént ,,Tisztségvise |ő", együtt ,,TisZtségvise lők" ), valamint a

Szavazatszám|áló Bizottság elnöl<ének és tagjainak megválasztása és visszahívása;

C) a Közösség más szervezettel való szővetségének elhatározása;

D) a Közösség feIosz|ás útján történő megszűnésének elhatározása;

L) az Elnökség elnoke és az ElIenőrző Bizottság elnöke éves beszámo|Ójának

elfogad á sa;

F) az éves köItségvetés elfogadása;

G) az oIyan szerződés megkötésének jóváhagyása, ameIyet a Közösség saját tagjáva|,

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójávaI köt;

ll) a vá|asztott könyvvizsgá|ó megválasztása, visszahívása és díjazásának
m egá lIa p ítása; és

l) a végelszámoló kije lö |ése,

2.1.7, A rendes Taggyűlést az Elnöl(5ég elnöke vagy elnökhelyettese hívja őssze a tagok számára
igazolható módon kikű|dött meghívó útján, illetve a Közösség honlapján, Facebook-o|da|án a helyszín
megjelölésével és a napirend köz|éséve| |ega|ább 21 nappal a Taggyűlés időpontját megelőzően.

A rendkívüli Taggyűlést a tagok egytizedének vagy az EInökség kezd em ényezésé re, az ok és cél

megje|ö|éséveI keIl összehívni, Rendkívüli Taggyű|ést az EInökség elnöke vagy eInökheIyettese a

tagok számára igazoIható módon kiküldött meghívó út;án, illetve a Közösség honIapján, Facebook
oldalán köteIes összehívni Iegalább 7 nappal a Taggyű|és napját mege|őzően, a he|yszín

megje|öléséve| és a napirend kcjz|éséveI

Ha a Taggyűlést nem szabá|yszerűen hívták ö55Ze, aZ ü|ést akkor Iehet me8tartani, ha az ülésen
vaIamennyi részvéteIre jogosu|t 1elen van, és egyhangú|ag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Taggyűlés időpontjának kihirdetésétől számított három napon belül a tagok és a Közösség
tisztségviselői a Taggyűlést összehívó szemé|ytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indoko|ásával, A napirend kiegészítésének tárgyában a Taggyű|ést összehívó személy jogosult

dönteni a kiegészítés kéréSétől számított 3 napon belül, Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemrő|

"1/ LL \,,- val
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a Ta8gyűléSt Összehívó személy nem dont Vagy azt elutasítja, a Taggyű|és a napirend elfogadásáról
szÓ|Ó határozat me8hozatalát mege|őzően külön dönt a napirend kie8é5zítésének tárgyában. A
naPirend kiegészítésérŐI szóló meghívót annak esedékességkor még a taggyűlés e|őtt keIl kiküldeni a
taggyűlési meghívó megkű|déséveI azonos módon

A Taggyűlés határozatképe5, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt Vesz. A h atá rozatké pességet minden határozathozatalná| kü|ön vizsgálni keIl.

A TaggYŰlés megnyitását követően eIsődlegesen meg kell á||apítani a határozatképességet, vagyis az
aktuá|is tag|étszámhoz képest a meglelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Taggyűlés a
naPirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyí|t szavazássaI megvá|asztja a
Ievezető e|nök személyét, továbbá a jegyző kó nyvvezető és egy jegyzőkönyvhiteIesítő személyét,
valamint szükség esetén a három fős szavazatszám|á|ó bizottságot

A TaggYŰlésről jegyzőkönyvet keIl feIvenni, ameIyet a Ievezető eInök, a 1egyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyvhiteIesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartaImazza a határozatok sorszámát, a döntésének
tartalmát, időpontját és hatályát, i||etve a döntést támogatók és eIlenzők számarányát,

A tagok határoZatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségéveI
hozzák meg, A határozat meghozatalakor nem szavazhat az

a) akitahatározatkötelezettségvagyfelelősséga|ó| mentesítvagya jogi szemé|yterhére
másfajta e|őnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést keIl kötni;
c) aki e||en a határozat aIaplán pert keIl indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdeke|t a döntésben, aki a közösségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdeke|t más szervezettel többségi befolyáson aIapuló kapcsolatban

á l|; vagy

t) aki egyébként szemé|yesen érdeke|t a döntésben,

A TaggYŰ|és határozatát - az aIapszabá|y vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában _ egyszerű
szótóbbségge| (jeIen|évők fe|énél eggyeI több, egyező igen|ő szavazat), nyí|t szavazássaI hozza. A
jelen|évő tagok egyharmada, iIletve az EInökség bármely tagja bármely határozat meghozatala előtt
t itkos szavazást kérh et,

A kÖzösség alapszabályának módosításához ajeIen |évő tagok háromnegyedes szótöbbséggeI hozott
(jelenlévők háromnegyedénél eggyel több) határozata szükséges

A kÖzÖsség céllának módosításához és a kozösség megszűnéséről szóló Taggyű|ési döntéshez a
szavazati joggal rendeIkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges,

A határozatokat 15 napon be|ül a közösség fórurrrain (honlap, Facebook olda|) közzétett
h ird etm én nyel ke || kih ird etn i,

2,1,3. Megismételt Taggyű |és

Megisméte|t Taggyűlést akkor Iehet tartani, ha a Taggyűlés nem vott határozatképes.

o.típ*§Í."oi,.',e.,
'l082 Bp, Ullói úi ac ll/151o82 Bp, Ü||ói úi ac lí/15,
Adószám; 54637065-1-42
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A megismételt Taggyűlés a részvevők számától függetIenü|, az eredeti meghívóban rögzített
naPirendi pontok tekintetében akkor határozatképes, ha a távolmaradás jogkövet kez m é nyeit, a
megismételt Taggyűlés he|yét és idejét a meghívó tartaImazza,

A megismételt TaggyŰ|ést az eredeti Taggyűlési meghívóban az eredeti Taggyű|és napjára i5 össze
lehet h ívni.

A kÖzösség más szervezettel va|ó egyesü|ésérő|, szétvá|ásáról és megszűnésérő| csak akkor
határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.

7.1.4. A rendes Taggyűlés napirendjén az a|ábbi pontoknak keII szerepelniük:

(A) az EInökség beszámolója a Közösség előző évi működésérő|;
(B) a Közösség pénzkezelőjének beszámo|ója a Közösség előző évi gazdálkodásáról, amit 14 nappal a
Taggyűlés előtt elérhetővé tesz;
(C) az ElIenőrző Bizottság elnökének beszámolója a Közösség előző évi gazdálkodásáról, valamint a
Közösség pén zkeze |őjéne k tevé ke nységé rő |;

2.1.5 Az Elnökség köteles a Ta88yű|ést összehívni a szükséges intézkedések megtéte|e cé|jából, ha
., a l(özösség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
á' a KöZösség e|Őreláthatólag nem Iesz képes a taítozásokat esedékességkor teljesíteni;

Va 8y
./ a KÖZÖsség céljainak eIérése veszé|ybe került, Az így összehívott Ta88yű|ésen a ta8ok

kÖtelese|< az összehívásra okot adó körü|mény megszüntetése érdekében intézkedést
tenni Vagy a Közösség megszüntetésérő| dönteni.

2.1,6. A TaggyŰ|és szavazhat e|ektronikus úton is, emailben, Ehhez az szükséges, hogy a Közösség
minden tagja személyenként egy, |(apCsoIattartásra haszná|t email-címet közó|jön a Közösség
e|nökségével. Az Elnökség ezeket az emai|-címeket nyi|vántartja, A szavazásra feltett kérdé5t ezekre
az emai|-címekre a l(öZösség igazoIhatóan megkü|di, a me8küldött kérdés fogadásáról a Közösség
tagjai visszatgazoló emaiIt kü|denek az egyesü|etnek Iegkésőbb 5 munkanapon be|ü|, Az emailes
szavazás határozatképességéhez az szükséges, hogy a Közösség tagjainak több mint fele visszaküldje
a visszaigazo|Ó emai|t, Az e mailes szavazatok Ieadására ezt l(övetően Iega|ább 3 munkanapot keIl
biztosítani. A 52avazatot Ie nem adók úgy minősü|nek, mrnt akik tartózkodnak Egyebekben a
Közösség e-mailes szavazás során is határozatait aZ általáno5 szabályok szerint hozza

Z,2 AZ ELNoKSÉG

2.2,I A három tagú EInökség a Közösség ügyintéző, képviseleti és döntéshozó szerve, amelynek
fela d atköréb e ta rtoz ik:

a) a Közösség napi ügyeinek vltele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozataIa;

b) a beszámo|ók előkészítése és azoknak a Taggyű|és elé terjesztése;

c) a Közösség vagyon keze|ése, a vagyon feIhaszná|ására és befektetésére vonatkozó, a
Taggyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

d) a KÖzösség jogszabály és az A|apszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
m egvá |a sztá sá n a k e |ő l<ész íté se;

Dr, Kárpáti József ügyvéil
106:] ap, U||ói út rr_- |V15
Adószám| 54637065-1_42
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e) a Taggyű|és összehívása, a ta8sá8 és a l(özösség szerveinek értesítése;

f) az ügyvezető szerv á|ta| ősszehívott Taggyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g) részvétel a Taggyű|ésen és válaszadás a KözösséggeI kapcsoIatos kérdésekre;
h) a tagság nyilvá nta rtá5a;

i) a Közösség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb l<ónyveinek vezetése;

j) a Közösség működésével kapcsoIatos iratok megőrzése;

k) a Közösséget érintő megszűnést ok fennál|ásának mindenkorl vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a Ptk-ban e|őírt intézkedések megtétele;

l) Az Elnökség feladata a Közösség éves kö |tségvetésén e k e|őkészítése is. A költségvetés
tervezetének eIkészítéséről az EInökség eInóke gondoskodi|<, és a Közösség Taggyű|ésén azt
ismerteti, Az lsmertetést köVetően az Elnökség eInöke a ko|tségvetés tervezetét az ismertetés
napjától 52ámított 14 napra Titkárnál helyezi e|, ahoI kizárólag a l(özösség tagjai abba
betekinthetnek és annak módosítására és kiegészítésére írásban javaslatot tehetnek. Az
EInökség a költségvetésre vonatkozó döntésének meghozataIakor nem kötelező jelIegge| -

figyelembe veszi a benyújtott jaVasIatokat, A költségvetés végső változatát a Taggyű|és fogadla
el;

m) a tdg kizárása vagy tagsági jogviszony megszűnésének megállapítóso-

2.7.2 Az EInökség szü|<séghez képest ülésezik, határozatainak érvényességéhez Iegalább két tag
egybehangzó Szavazata szúkséges, feltéve, hogy valamennyi ta8 értesítést ka p ott aZ ü|ésről, és annak
napirendjéről

Az Elnökség ta8.Jai és képviseleti jogkör:

a) az Elnök
b) az Eln ökh e Iyettes,

c) a Titká r

A háromtagú E|nökség tagjait a Taggyűlés 1-5 évre vá|asztja Az EInök, az Elnökhelyettes és a Titkár
önállóan jogosult a Közösséget képviselni és rendelkezni a Közösség bankszámlája feIett

2.2.3. Az Elnök és az EInökhe|yettes

Az Elnökség E In öke, a ka dá |yoztatá sa esetén Eln ö kh elyettese vezetl az Eln ökség és a Taggyű|és ü léseit,
továbbá irányítja a Közösség ü8yelt, AZ EInők gondoskodik az Elnökség valamennyi határozatának
végrehajtásáró|, Az EInököt akadá|yoztatása esetén az Elnökhe yettes vagy a Tltkár he|yettesíti. Az
Elnök, az ElnökheIyettes és a Titkár képviseleti joga öná||ó

2.2.4. A Titkár

FeIelős a Taggyűlési és az eInökségi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséért, a Közösség
adminisztrációjá nak vezetéséért,

2.2.5. 
^ 

Közösség első Elnöksége 2022, október 19, napláig terjedő időtartamra:

Ven, dr. Khammai Dhammasami 356-358 Abingdon Rd, Oxford OX1 4TQ UK Elnök
Dr. Czike K|á ra 1027 Bu d a pest, Margit krt. 44, Elnökhelyette5
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2,3. AZ ELLENŐRZŐ B|ZOTTSÁG

Az EIlenőrző Bizottság a Közösség elIenőrző
ü|ésezik. Az Ellenőrző Bizottság ta8jai:

a) az eInök
b] ket ta8

szerve, Az EIlenőrző Bizottság Iegalább évente egyszer

Az Ellenőrző BiZottság elnöke vagy tagja nem Iehet aZ Einöksé8 tagja,

Az EIlenőrző Bizottság folyamatosan elIenőrzi az EInökség gazdálkodási és adminisztratív döntéseinek
végrehajtását és ezen felűl a pénzkeze|ő munkáját, továbbá - az Elnökség elnökének egyedifeIkérése
nyomán - egyéb gazdálkodássaI kapcsolatos e||enőrző feladatokat lát e|. EInóke útlán - beszámo|ó
formájában - 1eIentést tesz a rendes Taggyű|ésen a Közosség tagjai számára,

Az El|enőrző Bizottság eInöke vezetl az Ellenőrző Bizottság ü|éseit és annak jegyzőkönyveit az á|tala
erre kije|ölt tag készíti el.

2.3.1, A Közösség első EIlenőrző bizottsága 2022, október 19 napjáig terjedő időtartamra:

M ajz lk Beáta 9O11 Győ1 HonfogIa|ás u. 71lB, EB elnö ke
H a rsá nyi An d rás 1126 Budapest, Kiss ]ános altbn. u.48/a EB tag
Fe kete GabrielIa 1134 Budapest, Kassák Lajos u,70.5/47. EB ta8

ll/A FE!EZET

A K'NFEREN'LA-ÜÉsrx

Az KÖzgyŰIés vagy az Elnökség ülése szeméIyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz
igénybevételével is lefolytatható akkor, ha a tagok azonosítása és közöttük a kölcsönös és
ko rl átozó sm e ntes eg yi d ej ű ko m m u n i ká ci ó b i ztosított ( ko níe re ncia - ü l é s).

A konferencia-ülésen a telekommunikációs kopcsoIat módjo: bórmely kölcsönös és egyidejű kép-
hong és adatátvitelre alkalmas, legalóbb a Microsoft windows asztati platíormjón,
Apple/Macintosh dsztali platformján és GNU/Linux dsztali ptatíormjón is ingyenesen elérhető
online telekommunikóciós szoftver. A konferencia-üléshez használt konkrét szoftvert az Elnökség
d konÍerencia-ülés meghirdetésével egyidejűIeg közli a tagokkol. A szoftver első tetepítésében
külön kérésre az Elnökség a tag szómára segítséget nyújt. A tagok azonosítósa az odott rendszerbe
tÖrténő bejelentkezés során történik. Atagoknak egyedi felhasználó nevet kell biztosítani, melynek
jelszavát a tag határozzo meg, Az ilyen módon tartott koníerencio-ülésen o tagokon kívüli
meghívottak részvételét is biztosítani kell, Titkos szavazást igénylő kérdések konferencia-üIésen
csak akkor tórgyalhatóak, ha o titkos szovazós lebonyolítósának technikai íeltételei biztosítottqk.

Az elektronikus hirközlő eszköz közvetítésével tartott konferencia-üIésen elhangzottakat és a
meghozott határozatokot Úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a
konferencia- ÜIésen hozott hotározatot be keIl nyújtoni a nyíIvántortó bírósúghoz, jegyzőkönyvet
kell készíteni, amelyet az EInök vagy Elnökhetyettes ír aló, A konferencio-ülésre az Elnökség
ügyrendjében foglaltokot, az így hozott döntéseikre pedig a jeten AIapszabál
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nyilvónosságro hozotal mód, iratokba vdló betekintés rendje szobáIyait megfeIeIően qlkolmazni
kell. A konferencia-ülés szabályszerű leíolytotásőróI az EInök, az ő távollétében az EInökhelyettes
köteles gondoskodni. Az Alapszabály nem korlátozza o konferencia-ülésen tárgyalható kérdések
körét.

lll, F El EZET

A TAGOK JOGAl ÉS KOTELEZETTSÉGEl

3,1. A Közösség tagja lehet'bármeIy természetes személy, aki eIfogadja a Közösség jeIen

alapszabályát, és feIvételét az Elnö|<seg eIfogad.ja

3.2. A tag felvételéről az EInökség dönt,

3,3. A tagsági viszony megszűnik:
(A) A tag tagsági viszonyát egyoldalú nyilatkozattal megszünteti,
(B) a tag h a lá láva |;

(C) a Közösség megszűnésével;
(D) a tag kizá rá sáva |;

(E) a tagsági jogviszony megszűnésének megálIapításdval.

3.4. Jogszabályokat, vagy az aIapszabályt figyeImen kívü| hagyó, iIletve a Közösség cé|jával
összeegyezh etetlen tagi magatartás esetén, kü|önös tekintetteI a Közösség val|ási jellegű
működésére, a tag kizárásáról az Elnökség jogosult írásban, határozattal dönteni. A kizárás
szándékáról a ta8ot az EInökség a kizárás tárgyában döntő ü|és megtartása e|őtt értesíteni köteles.
Az értesítésben meg kelljelö|ni a kizárás okát és tájékoztatni kell a ta8ot a Védekezés |ehetőségéről.

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
lehetőségrőI va|ó tájékoztatást. A kizáró határozatot - a,jogorvosIatra történő figye lmeztetéssel - a
taggal közölni kell. Az EInökség határozatávaI szemben a kizárt ta8, a határozat 1ogszabálysértő
jeIlegére hivatkozva a bírósághoz íordulhat.
3.5. A Közösség azon tagjónak, aki hórom egymást követő Taggyűlésen nem vesz részt, vdgy
legalább egyévitagsági díjjaI késedelembe esik, o togsógi jogviszonya az Alapszabály ereje folytón
megszűnik. A megszűnés tényét az Elnökség áIlapítjo meg. A togdíjhótrolék meg nem íízetése
esetén a megszűntnek nyilvánítós előtt d tagot a tagdíjhátralék rendezésére 8 napos hatóridővel,
o következményekre való figyelmeztetés mellett fel kell szólítoni. A tagsőgi jogviszony megszűnését
megállopító hotórozatot írásba kell fogloIni és indokolóssal keIl ellátni; az indokolásnak
tartalmaznio kelI tagsági jogviszony megszűnésének alapjáuI szolgáIó tényeket és bizonyítékokot,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A hatórozdtot - o jogorvoslatra történő
figyelmeztetéssel - a taggal közölni kell Az Elnökség hatórozatóval szemben a jogviszonyát
elvesztő tog, o határozdt jogszabálysértő jellegére hivatkozvo a bírósághoz forduIhat.

3.6.4 Közösség tagjai jogosultal< a Közösség ügyintéző, képviseleti és döntéshozó szerveinek (azok

tagjainak) m egvá |asztásá ra, továbbá részt vehetnek a Közösség tevékenységében és rendezvényein.

,'',a - A,1 "/ " '1 " vv

Dr. Kárpáti József úgyvéd
1082 Bp,, Ü|lői út Fi, l|/15,
Adószám: 54637065-'1_42

KASZ szám: 3606m70

3.7. A hivatalos tagjegyzéket az Elnökség vezeti.
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lV F EJ EZET

4.1. Vezető tisZtségviSelők (EInökség Elnöke, Elnökh e lyettese, titkára, aZ ElIenőrző BiZottság elnÖke

és tagjai) választására kerül sor:

A) a megbízás Ielá rta kor,

B) a Tisztségviselő tagsági viszonyának megszűnésekor, vaIamint

C) a Tisztségviselő lemondása vagy haIá|a esetén,

Bármely tag írásban jelőlteket á||íthat, ]eIoltállításra a Taggyűlés összehívásának napjától a jelöltek

Iistájának köZzétételéig Van lehetősé8 A je|ölést az Elnökség Titkárának kell benyújtani. A titkár Va8y

az általa kilelölt személy a.ie|ölést kapott szemé|yeket nyilatkoZtatja a je|ö|és elfogadásáról.

A jelö|tek listála választás előtt lega|ább 3 nappal a Közösség honIapján vagy F acebook-old a lán

nyiIvá n ossá vá lik.

A választás nyí|t szavazással történ ik a Taggyű lésen, A 1elenlévő tagok egyharmada, illetve az EInökség

bármeIy tagja bármely határozat meghozataIa e|őtt titkos szavazást kérhet.

A választási eredménye a Taggyűlésen l<ihirdetésre kerül.

4.2. Y ezető tiSztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
eIlátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelö|t szemé|yre is alkalmazni kell, A vezető
tisztsé8Viselő a feladatait személyesen köteleS ellátni.

Nem lehet VeZető tisztségvise|ő az, akit bűncselekmény eIkóvetése miattjogerősen szabadságvesztés

büntetésre íté|tek, amíg a büntetett előé|ethez fűződő hátrányos következmények alól nem

mentesült. Nem lehet Vezető tisztségvise|ő aki közügyektől eltikó íté|et hatálya alatt áll (Btk, 61,§ (2)

bek. i) pont), Nem lehet vezető tisztségvise|ő az, akit e fog|alkozástól jogerősen e|tiltottak. Az

eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit

e|tiltottak a VeZető tisZtségVise|ői tevékenységtŐ|,

V. F E] EZET

A KÖZOSSFC CA7DALKODASA

5,1, A Közösség az egyesü lési jogró |, a koz h aszn ú jogá l|ás ró |, valamint a civiI sz e rvezete k m űködésérŐI

és támogatásáról szóló 2011, évi CLXXV, törvény rendelkezései szerint jogosult vagyonávaI

gazdálkodni és rendelkezni, Működése során a Közösség bevételei eIsősorban adományokból és

egyéb hozzájá ru |á so kbó l á|lnak.

5.2. A tqgok tagsági díj fizetésére kötelesek. A tagdíj mértékét A Taggyűlés határozza meg.

5.3. A Közösség éves költségvetés aIaplán gazdálkodik, ame|yet az EInökség fogad e|.
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5,4. A Közösség bevételeivel önállóan gazdálkodik, taítozásaiért saját VagyonáVal felel. A KÖzÖsség

tagjai a Közösség tartozásaiért nem feIeInek.

6.1.

Vl, F EJ EZET

A KOZÓSSÉG MEGSZŰNÉSE

A l(özösség megszűnik, ha

(A) a Közösség egy másik Közösséggel egyesü| (összeolvad, beoIvad),

(B) a Iegfőbb szerve a feIoszlásáró| határoz,
(C) a b íróság feIoszlatja,
(D) a törvényességi elIenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti

vagy megá|lapítla megszű n ését,

(E) a fizetésképte Ie n sége miatt induIt eljárásban a bíróság megszünteti,

(F) ha a közösség megvalósította cé|ját vagy céljának megva|ósítása lehetetlenné

vá|t, és új cé|t nem határoztak meg,

(G) a közösség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt és emiatt

a KöZöSsé8et a nyiIVántartá5ból törlik,

6.2. Abban az esetben, ha a Közösségjogutód nélkülszűnik meg, a Ptk.3:85 § (1) bekezdése alaPján

a hitelezők követelése után fennmaradó vagyont a Közösség céljával megegyező vagy más hasonló

célra létrehozott közhasznú szervezetnek keIl átadnt.

vll.ZAR) És vrcvrs RENDELKEZÉSEK

7,7, A Közösség tagjai kötelesek a kapcsolattartásra haszná|t elektronikus levélcímet (e-mail) és

annak változását bejelenteni az Elnökségnek, Az elektroniku5 levé|címeket az elnÖkség tartja nyilván.

A nyilvántartott e-mail címekre megküldött iratokat szabályszerűen kézbesítettnek kelltekinteni.

7.2. A Közösség honlapot és Facebook-oldalt köteIes fenntartani, amelyet az alapszabályban

meghatározott esetekben a Közösség és a tagok közötti inform ációcserére is lehet használni.

7.3. A közösség képviselői .jelen okirat aláírásával nyilatkoznak attól, hogy hogy az alapítás vallási

tevékenység végzése céljá ból történik.
7.4. Az E|nök köteles gondoskodni arról, hogy a Közösség jelen Alapszabá|ya az alaPÍtók aláírási

,iegyzékével együtt a Fővárosi Törvényszéknél benyújtásra kerüljön,

7.5. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi

CLXXV. törvény (Ectv.) valamint a 2011. évi CCVI, törvény rendelkezései az irányadóak.

Atulírott dr. czike któro elnökhetyettes, továbbá dr. kárpáti !ózsef ügyvéd, jogi képviselő

aláírósunkkal igazotjuk, hogy a tétesítő okirat egységes szerkezetbe íoglolt szövege megJelel o

tétesítőokirgt-módosítások alapjón 2020. május 30. nopjőn hatdlyos tartalmángk, azzal, hogy a

módosításokat a szöveg dőlttel szedett, vastagított betűkkel jelzi,

Kelt: Budapest, 2020. mdjus 3o. \il\
dr. Czike Klóra, elnökhelyettes

Az okirotot ellejegyzem Budopesten, 2020. június 3. nopján,
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