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A KELET MERIGÁRI NEMZETKÖZI DZOGCSEN KÖZÖSSÉG  
KULTURÁLIS EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

A 2015. augusztus 8-án összehívott, tagok általános rendkívüli közgyűlése elfogadta a jelen 

alapszabályt: 

1. cikk 

1) Ezennel egy nonprofit egyesület alakul, Kelet Merigári Nemzetközi Dzogcsen 

Közösség néven, a továbbiakban, mint „Kelet Merigár”, „Egyesület” vagy ”Gár” szerepel. 

2) Az Egyesület alapvető célja, hogy a dzogcsen tanítások átadását támogassa, a jelen 

alapszabály 6. cikkének megfelelően. 

3) Az egyesületet a 26/2000. Kormányrendelet rendelkezései alapján hozták létre. 

2. cikk 

Az Egyesület székhelye: Augusztus 23. községe, Konstanca megye, Románia. Az Egyesület 

másodlagos székhelyeket is létrehozhat Romániában és külföldön. 

IDŐTARTAM 

3. cikk 

Az Egyesületet a tagok határozatlan időre hozzák létre. 
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DEFINÍCIÓK ÉS ALAPELVEK 

4. cikk 

1) A Kelet Merigári Nemzetközi Dzogcsen Közösség egy nonprofit szervezet, amely a 

Csögyal Namkhai Norbu által alapított, olaszországi, arcidosso-i (Grosseto) székhelyű 

Nemzetközi Dzogcsen Közösség (továbbiakban: NDK) célkitűzései és alapelvei szerint 

működik. 

2) Az Egyesület az NDK nemzetközi szervezeti felépítésébe illeszkedve működik, de 

megőrzi az adminisztratív önrendelkezését. Kelet Merigár az NDK egyik fő, gárnak nevezett, 

szervezeti alapstruktúrája. A Gár az NDK általános szervezeti struktúrájában a földrajzi 

területén működő alap szervezeti egységek (Ling-ek) összefogó csomóponti szerve. 

3) Az Egyesület összefogja mindazon személyeket, akik a dzogcsen ati tanítás 

tanulmányozása és gyakorlása mellett kötelezik el magukat a dzogcsen állapotról hiteles 

tapasztalattal rendelkező Mester útmutatása mellett. Az Egyesület az egyének fejlődését 

támogatja, és társadalmi célokat szolgál. 

4) Az Egyesület politika- és szektarianizmus-mentes szervezet. A dzogcsen-tanítás 

alapelveire épül, ahogyan azt Prahévadzsra adta át a buddhista és bön hagyomány 

Mestereinek megszakítatlan tanítványi láncolatán keresztül Csögyal Namkhai Norbuig, aki a 

Nemzetközi Dzogcsen Közösség alapítója és spirituális Mestere.  

5) Az Egyesület a dzogcsen tanítás alapelveinek szerves részeként ismeri el a Sákjamuni 

Buddha Gautama Sziddhárta (i.e. V.sz.) szárnáti beszédében tanított Négy Nemes Igazságot. 

Az Egyesület a világ kulturális és spirituális sokszínűségének tiszteletét támogatja, 

előítéletmentes eszmecserével és összehasonlítással.  

5. cikk 

1) Az Egyesület, tagjainak kifejezett beleegyezésével, a Csögyal Namkhai Norbu által 

alapított Nemzetközi Dzogcsen Közösséghez kíván csatlakozni, és betartja annak 

célkitűzéseit, alapelveit, Alapszabályát és szabályzatait. 

2) Az Egyesület elfogadja az NDK Csatlakozási Jegyzőkönyvében foglalt feltételeket. A 

Jegyzőkönyv feltételeinek megszegése a csatlakozás- és az NDK védjegyei használati jogának 

automatikus megszűnését eredményezi. 

3) Kelet Merigár irányító, adminisztratív és végrehajtó testületei maguk felelnek 

bármilyen jellegű vállalt kötelezettségeikért; maguk felelnek a saját pénzalapjaikért és felel 

irányító, adminisztratív és végrehajtó testületeikért. 

4) Kelet Merigár elfogadja az alapelvet, amely szerint az Egyesület Igazgató Tanácsa 

(továbbiakban: „Gakjil” vagy „Gár Gakjil”) által vállalt kötelezettségek az NDK-ra át nem 
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ruházhatók, kivéve a Nemzetközi Gakjil (NDK) által kezdeményezett egyedi- és iratokkal 

dokumentálható eseteket. 

5) A Gárok és a Nemzetközi Dzogcsen Közösség közötti kapcsolatot a jelen Alapszabály, 

az NDK Alapszabálya, illetve az érintett felek által aláírt, vonatkozó jegyzőkönyv szabályozza. 

A csatlakozási jegyzőkönyv alapján a Gár Gakjil-ja jogosult arra, hogy a Nemzetközi Dzogcsen 

Közösség védjegyeit, logóit és márkáit használja, a Nemzetközi Dzogcsen Közösség Védjegy-, 

Logó- és Márkahasználati Szabályzatában meghatározott feltételeknek megfelelően. 

6) Kelet Merigárnak joga van a tagdíj egy részéhez, hogy a tevékenységeit fedezni tudja. 

Ezt a Nemzetközi Gakjil határozza meg a Gár Gakjillal egyeztetve, az NDK Tagdíj 

Szabályzatban meghatározottak szerint. 

7) A Nemzetközi Dzogcsen Közösség Alapszabályának, illetve az NDK Tagsági 

Szabályzatának előírásai a jelen Alapszabály szerves részét képezik. 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 

6. cikk 

1) Az Egyesület célkitűzése, hogy a dzogcsen tanítás átadását támogassa, ahogyan azt 

Csögyal Namkhai Norbu hagyományvonalában átadták, és annak eredetiségének 

megőrzésére törekedjen. Az Egyesület alapvető célja az egyének fejlődésének támogatása, 

figyelembe véve az egyén méltóságát és tiszteletben tartva minden egyén személyes 

dimenzióját, tartózkodva mindenfajta térítői tevékenységtől vagy szektariánus 

megnyilvánulástól. 

2) A Kelet Merigári Nemzetközi Dzogcsen Közösség feladata, hogy közvetlenül elősegítse 

a dzogcsen tanítások elsajátítását és gyakorlását, az ennek megfelelő tevékenységeket 

támogató környezet-, valamint a Nemzetközi Dzogcsen Közösség tagjai számára nyújtott 

megfelelő szolgáltatások kialakításával, úgy, hogy az Egyesület egy olyan élő központtá 

váljon, amelyből a dzogcsen tanítások fejlődése szertesugározhat. 

3) Kelet Merigár további feladata saját vagyonának kezelése, illetve a tevékenységéhez 

szükséges létesítmények fenntartása és fejlesztése annak érdekében, hogy a Nemzetközi 

Dzogcsen Közösség tagjai és a kapcsolódó Lingek számára szükséges valamennyi szolgáltatást 

biztosítani tudja. 

4) A Kelet Merigári Nemzetközi Dzogcsen Közösség céljai: 

a) a dzogcsen szemde, longde és mengagde három tanítássorozata átadásának és 

fenntartásának támogatása az NDK alapítójának és spirituális Mesterének 

iránymutatásával, workshopok, szemináriumok, konferenciák és elvonulások 

szervezésével 

b) a Longszel - ciklus, a Csögyal Namkhai Norbu által újra felfedezett tanítások 

átadásának támogatása 
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c) a Szanti Mahá Szangha-képzés folytatásának és tovább fejlesztésének 

támogatása, amely képzés kilenc szinten tanulmányozza és gyakorolja a dzogcsen 

szemde, longde és mengagde három sorozatát 

d) az NDK spirituális Mestere tanítói tevékenységének támogatása és segítése, 

valamint az általa kijelölt - bizonyos módszerek és a tanítások bizonyos részeinek 

tanítására felhatalmazott - oktatók támogatása  

e) a jantra jóga átadásának és közismertté tételének támogatása azzal a céllal, hogy 

növeljük a tudatosságot a test, beszéd és tudat kölcsönösen összefüggő 

kapcsolatára vonatkozóan 

f) a vadzsratánc és más, a dzogcsen tanítással kapcsolatos táncok átadásának 

támogatása 

g) a dzogcsen- és buddhista tanításokhoz kapcsolódó hagyományos tudás és 

ismeretanyag megmentése és dokumentációja 

h) a tibeti kultúra támogatását és népszerűsítését célzó kezdeményezések 

támogatása 

i) könyvtárak és dokumentációs központok létrehozása 

j) a dzogcsen- és buddhista tanításokat tartalmazó eredeti irodalom és általában a 

tibeti kultúráról szóló irodalom fordításának és kiadásának támogatása és 

elősegítése 

k) konferenciák, szemináriumok és kurzusok szervezésének elősegítése 

l) az NDK céljainak megvalósításához hozzájáruló egyének, egyesületek és 

intézmények támogatása ösztöndíjjal és adománnyal 

m) az Egyesület nemzetközi kapcsolatainak és az Nemzetközi Dzogcsen Közösséghez 

fűződő kapcsolat fejlesztésének elősegítése saját pénzügyi forrásokból 

n) a spirituális tudás növelésében érdekelt emberek és szervezetek alkotta 

közösségek közötti hálózat létrehozása, helyi és nemzetközi szinten, kapcsolatok, 

tevékenységek és kezdeményezések terén  

o) támogatás, szervezés, lebonyolítás és részvétel olyan oktatási tevékenységekben, 

amelyek érinthetnek iskolákat, egyetemeket, kutatási programokat, 

együttműködést, képzést vagy továbbképzést, amelyek célja az emberi fejlődés és 

az egyén természetének megértése 

p) elsősorban a tibeti nép által benépesített, de fejlődő országok területén is, olyan 

nemzetközi együttműködésen alapuló projektek támogatása, amelyek célja a fent 

említett népcsoportok hagyományos tudásának megőrzése és helyi 

közösségeinek támogatása 

q) nyilvános párbeszédek ösztönzése a hagyományos ismeretanyag megőrzése és a 

tradicionális orvoslás témáiban 

r) az Egyesület keretein belül vagy kívül működő, a fenti célokért tevékenykedő 

személyek munkájának támogatása díjak átadásával, jutalmakkal, eredményeik 

terjesztésével és publikációjával, illetve más alkalmas eszközökkel 
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s) az Egyesület küldetésével összhangban lévő könyvkiadói kezdeményezések 

támogatása és elősegítése 

t) az NDK tevékenységeit bemutató közlemények, recenziók, tájékoztató anyagok, 

folyóiratok kiadása 

u) a keleti, elsősorban a tibeti gyógyászat módszereinek terjesztése képzett orvosok 

bevonásával, valamint a szükséges gyógyszerek kiszerelése a mindenkori hatósági 

előírások figyelembe vétele mellett 

v) az Egyesület tagjai által folytatott kereskedelmi, kézműves és más munkák 

támogatása 

w) az NDK nevében eljárva az NDK tulajdonában álló védjegyek, logók és márkák 

tulajdon- és használati jogainak kezelése; esetlegesen bármely más védjegy, logó 

és márkajelzés tulajdon- és használati jogainak kezelése 

x) az NDK nevében eljárva, az Egyesület célkitűzéseihez és tevékenységéhez 

kapcsolódó valamennyi web domain tulajdonjogának kezelése. 

5) Az Egyesület céljait a tagok abbéli elkötelezettségén keresztül valósítja meg, hogy 

tanulmányozzák és alkalmazzák a tantrákhoz, a lungokhoz és Dzogcsen Upadésákhoz 

kapcsolódó ismereteket. Az NDK tagjai egymást vadzsratestvéreknek tekintik, és egymással a 

dzogcsen tanítások szellemében, önkéntes módon és harmonikusan működnek együtt. 

6) Az Egyesület a saját intézményes céljaival összhangban lévő kezdeményezések 

kialakítása, folytatása érdekében együttműködhet más szervezetekkel. Ezzel együtt, teljesen 

független kell maradjon bármely kormányzati szervtől, állami vagy magán vállalkozástól és 

minden egyéb testülettől.  

7) Az Egyesület szervezeti felépítése, tevékenységei és a tagjai közötti együttműködés 

egyaránt a dzogcsen tanítás alapelveinek megértésén alapul, az az irányadó. 

8) A tagok közötti, valamint az Egyesület és más egyének vagy intézmények közötti 

kapcsolatokat egy sajátos elkötelezettség, a szamaja alapelvének megértése szabályozza, a 

vadzsrajána buddhizmus és a dzogcsen tanítás magyarázata szerint. 

9) Alapvető céljai elérése érdekében, az Egyesület a számára leglényegesebb, 

fentiekben felsorolt tevékenységek mellett bármely más tevékenységet is folytathat, 

beleértve a kereskedelmi tevékenységet is, amennyiben az kapcsolódik vagy kiegészíti az 

Egyesület fenti tevékenységeit; valamint kifejthet bármely olyan tevékenységet vagy köthet 

bármely olyan megállapodást, amely személyi, ingatlanvagyoni vagy pénzügyi tekintetben 

szükséges vagy hasznos lehet az Egyesület céljai eléréséhez, és az Egyesület rendeltetésével 

összhangban merül fel. 

10) A megjelölt célok elérése érdekében a Kelet Merigári Nemzetközi Dzogcsen Közösség 

nemzetközi vagy nemzeti szinten részt vehet közszférához tartozó- vagy magán 

szervezetekben, támogathat csoportokat és találkozókat, kapcsolódhat olyan 

intézményekhez és szervezetekhez, üzleti vállalkozásokat is beleértve, amelyeket társadalmi 

céljai eléréséhez hasznosnak tekint. Népszerűsíthet és/vagy támogathat alapítványokat, 
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oktatási központokat, könyvkiadási és promóciós kezdeményezéseket, és általában véve 

bármely olyan tevékenységet folytathat, amely nem ellenkezik az Egyesület lényegiségével. 

PÉNZÜGYI ÉV 

7. cikk 

A pénzügyi év minden évben január 1-ével kezdődik, és december 31-vel ér véget. 

TAGSÁG 

8. cikk 

1) Kelet Merigár tagjai azon, dzogcsen-tanítás megismerése és gyakorlása iránt 

érdeklődő személyek, akik Kelet Merigár-, és a NDK Tagsági Szabályzatának irányelvei szerint 

egyben az NDK tagságáért folyamodtak, amennyiben tagságukat az NDK Gakjil elfogadta. 

Tagsági kérelem a Gárnál, vagy bármelyik a Gárhoz tartozó Lingnél benyújtható. A Gár-hoz 

tartozó Lingek minden tagja automatikusan a Gár-, illetve az NDK tagjává válik. A tagok 

vállalják, hogy betartják az NDK Alapszabályának, a jelen Alapszabálynak, illetve az összes, 

Egyesület székhelyén elérhető kiegészítő okmány előírásait. 

2) Kelet Merigár bármely tagja automatikusan az NDK tagja is, és az NDK-n belül 

ugyanazon jogokkal rendelkezik, mint az összes többi tag, beleértve az NDK Közgyűlésén való 

szavazati jogot is.  

3) Minden NDK tag, aki közvetlenül nem tagja Kelet Merigárnak vagy valamelyik 

közvetlenül hozzá kapcsolódó Lingnek, ugyanúgy részt vehet a Gár tevékenységeiben, de 

nem rendelkezik szavazati joggal a Gár Közgyűlésén. 

9. cikk 

A tagdíjak a Lingek, a Gár és az NDK közötti felosztásának arányait az NDK Nemzetközi 

Gakjilja határozza meg, a Gár Gakjiljával és a Lingekkel egyeztetve. 

10. cikk 

1) A tagsági kártya igénylésének és a tagdíj fizetésének módjára, a különböző fajta 

tagdíjakra, a tagsági kérelmek elbírálását végző szervekre, illetve a kérelem elutasításának 

okaira vonatkozó információkat, valamint a tagságra vonatkozó minden egyéb előírást az 

NDK Tagsági Szabályzata tartalmazza. 
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2) Az Egyesület tagjai lehetnek alapító tagok, rendes tagok és tiszteletbeli tagok. 

3) Azon személyek minősülnek alapító tagnak, akik az Egyesületet alapították. 

4) Azon személyek minősülnek rendes tagnak, akik a Nemzetközi Gakjil által 

meghatározott éves tagdíj fizetését vállalják az Egyesülethez való csatlakozásuk teljes 

időtartama alatt. Érdeklődő személy akkor válhat taggá, ha elfogadta az NDK Alapszabályát, 

Kelet Merigár Alapszabályát, illetve az NDK Tagsági Szabályzatát, és tagsága igénylését 

megelőzően három éven keresztül részt vett az NDK tevékenységeiben, valamint ugyanennyi 

ideje követte a Közösség Spirituális Mesterének dzogcsen tanításait. 

5) Tiszteletbeli tagoknak minősülnek azon természetes- és jogi személyek, valamint azon 

intézmények, akik munkájukkal meghatározóan hozzájárultak az Egyesület jelentős 

fejlődéséhez, vagy az Egyesület intézményi tevékenységeihez. A tiszteletbeli tagok tartós 

státusszal rendelkeznek, és mentesülnek az éves tagdíj fizetése alól. 

6) Általánosságban, természetes személyek számára az egyesületi tagság feltétele, hogy 

a következőket aláírt nyilatkozat(ok) formájában igazolja: 

a. a tag teljes körű személyi adatai 

b. az NDK és a Kelet Merigár Alapszabályának, valamint az Egyesületi Szabályok 

elfogadása 

c. az Egyesület céljaival való egyetértése, valamint az Alapszabály és az 

Egyesületi Szabályok elfogadása 

d. a személyes adatai kezelési módjával kapcsolatos megállapodás elfogadása 

e. hozzájárulása a személyes adatainak hivatali és adminisztratív célokra való 

használatához 

f. az éves tagdíj fizetésének vállalása 

7) Az elfogadott tagot bejegyzik a Gár Tagság Nyilvántartásába, amely a Gár székhelyén 

található, valamint az NDK Tagság Nyilvántartásába és az NDK adatbázisába. 

8) A Nemzetközi Gakjil bármely új tag Tagság Nyilvántartásba való első bejegyzését 

követő hat hónapon belül, saját belátása szerint, indoklás nélkül visszavonhatja az új tag 

tagságát. 

9) Minden nagykorúsággal rendelkező tag szavazhat a Szangha Közgyűlésen 

(továbbiakban: Közgyűlés), elfogadhatja vagy módosíthatja az Alapszabályt és a 

Szabályzatokat, illetve jelöltet állíthat az egyesületi szervekbe. 

10) Az Egyesület minden tagja tagdíj fizetésére kötelezett, amelynek összegét a 

Nemzetközi Gakjil határozza meg; minden egyes tagsági kategóriában a Nemzetközi Gakjil 

határozza meg évente a tagdíj összegét, figyelembe véve a csökkentett tagsági díj lehetőségét 

is az egyedi körülményekkel rendelkező tagok számára, mint például nyugdíjasok, diákok vagy 

munkanélküliek.  

11) A tagsági díj nem átruházható és nem visszaigényelhető. 
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12) Jelen Alapszabály szerint a tagok joga: 

a. az Egyesület bármely intézményes szervét megválasztani vagy ezekbe a szervekbe 
önmagát beválasztatni, az egy szavazó, egy szavazat elv alapján 

b. a mérleget jóváhagyni 
c. részt venni az NDK valamint a Gár közgyűlésein és minden más tevékenységben, az 

alább meghatározott módon. 

13) Az Egyesületével megegyező célkitűzésekkel rendelkező más egyesületek és jogi 

személyek társulhatnak az Egyesülethez, az NDK Tagsági Szabályzatában ismertetett módon. 

Ez esetben a társulás elbírálása a Nemzetközi Gakjil döntési jogkörébe tartozik, az NDK 

Tagsági Szabályzatban leírtakkal összhangban. 

14) A társult szervezetek nem válnak tagokká. Joguk van az Egyesület tevékenységeiben 

való részvételhez, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek. 

11. cikk 

1) A tagsági jogviszony megszűnik a tag kilépésével, a tag kizárásával vagy a tag halálával. 

2) A tagsági jogviszony megszűnik: 

a. amennyiben az éves tagdíj befizetése elmarad 

b. amennyiben a társult szervezet a csatlakozási díj fizetését nem újítja meg, vagy a 

társulási jogviszonyt kifejezett nyilatkozattal felmondja 

c. kizárással, amely súlyos indokból történhet, így például az Egyesület alapelveivel vagy 

céljaival egyértelműen ellenkező viselkedés vagy tevékenység esetén, a Nemzetközi 

Gakjil vagy a Gár Gakjil döntése alapján. 

3) A kizárás elleni jogorvoslati kérelmet az NDK Felügyelő Bizottságához lehet 

benyújtani. 

4) A tagsági díj, illetve társulási díj befizetések ellenőrzése az NDK Tagsági Szabályzatban 

előírtaknak kell, hogy megfeleljen. Az esetlegesen felfüggesztett vagy feloszlatott Ling vagy 

Gár tagjai nem veszítik el a Nemzetközi Dzogcsen Közösséghez fűződő tagságukat. 

5) A tag továbbá kizárható a Nemzetközi Gakjil döntése alapján többek között a tagdíj 

befizetésének elmaradása, a jelen Alapszabály és a többi szabályzat által előírt 

kötelezettségek teljesítésének elmulasztása, valamint olyan komoly okok felmerülése esetén, 

amelyek a tagság / társulási viszony fennmaradásával összeegyeztethetetlenek. 

6) A kizárás a kizárási határozat kézbesítésének napján azonnal hatályba lép. A kizáró 

határozatnak tartalmaznia kell a kizárás indokait is. Amennyiben a kizárt tag nem ért egyet a 

kizáró határozat indokaival, a kézbesítéstől számított 30 napon belül az NDK Felügyelő 

Bizottságánál jogorvoslattal élhet, ennek eredményét a benyújtástól számított 60 napon belül 

kell közzé tenni. 
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7) A tag tagsági jogviszonyát a Nemzetközi Gakjil és a Gár Gakjil számára megküldött 

írásos értesítéssel bármikor felmondhatja, kérve neve törlését a Tagsági Nyilvántartásból. A 

tagsági jogviszony a felmondás a Nemzetközi Gakjil számára történt kézbesítését követő 

hónap első napján szűnik meg. 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

12. cikk 

A Kelet Merigár Nemzetközi Dzogcsen Közösség a Nemzetközi Dzogcsen Közösség szervezeti 
felépítésének részét képezi, a következőképpen: 

a) Nemzetközi Dzogcsen Közösség Egyesület (NDK) 
b) Nemzetközi Dzogcsen Közösség egyes földrajzi területeken található székhelyei, a 

továbbiakban „gár” 
c) az egyes országokon belüli székhelyek/központok, a továbbiakban „Ling” 
d) egyesületek, alapítványok, tanulmányi központok, egyetemek, szövetkezetek, 

gazdasági társaságok és/vagy bármely más olyan intézmény, amelyet a Nemzetközi 
Dzogcsen Közösség alapított, társalapítóként alapított, támogat és/vagy a Nemzetközi 
Dzogcsen Közösséghez társult. 

13. cikk 

1) Kelet Merigár dönthet arról, hogy az NDK kezdeményezésére elfogadja a NDK alap 

szervezeti struktúráját képező Lingek társult szervezetként történő társulását. 

2) A Ling alapításának és az NDK-hoz való társulásának feltételeit az NDK Alapszabálya és 

az NDK Tagsági Szabályzata tartalmazza. 

3) A Ling alapszabályának kifejezetten tartalmaznia kell, hogy a helyi egyesület (vagy 

hasonló szervezeti struktúra) a Nemzetközi Dzogcsen Közösség helyi szervezeti 

egységét képezi, ezáltal az egyénnek a Linghez fűződő tagsági jogviszonya egyben a 

Nemzetközi Dzogcsen Közösség (és adott esetben a Linggel társult gár) tagságát is 

jelenti. Az alapszabálynak biztosítania kell, hogy a Ling Gakjil által vállalt 

kötelezettségek az NDK-ra át nem ruházhatók, kivéve a Nemzetközi Gakjil által 

kezdeményezett egyedi- és iratokkal dokumentálható eseteket.  

4) A Kelet Merigárhoz csatlakozott Lingek tagjai automatikusan az NDK és a Gár tagjaivá 

válnak. Az NDK-n és Kelet Merigáron belül ugyanazon jogokkal rendelkeznek, mint az 

összes többi tag, beleértve az NDK Nemzetközi Szangha Közgyűlésén és a Kelet 

Merigár Szangha Közgyűlésén való szavazati jogot is. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 
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14. cikk 

A Kelet Merigár Nemzetközi Dzogcsen Közösség Egyesület tanácskozó, irányító és 

adminisztratív szervei a következők:  

a) a Nemzetközi Dzogcsen Közösség spirituális mestere, a továbbiakban „Tiszteletbeli 

Elnök” 

b) a „Szangha Közgyűlés”, a továbbiakban „Közgyűlés”, ahol a „Szangha” a tagok 

közösségét jelenti 

c) az Igazgatótanács, a továbbiakban ”Gakjil” vagy „Gár Gakjil” (minimum 3, maximum 9 

taggal, akiket a Tiszteletbeli Elnök javasol és a Szangha Közgyűlés választ meg), a 

Gakjil tagjai közül egy Elnököt jelöl, aki az Egyesületet önállóan képviseli és jegyzi 

d) a Gár Ügyvezető Igazgatója (ahol választanak ilyent) 

SZANGHA KÖZGYŰLÉS 

15. cikk 

1) A Szangha Közgyűlés a Kelet Merigár Nemzetközi Dzogcsen Közösség Egyesület 

legmagasabb tanácskozó testülete. Meghatározza az Egyesület irányvonalait, és 

elfogadja az Egyesület munkatervét, valamint a költségvetést. Megválasztja az 

Igazgatótanácsot (Gakjil) és más fontos kérdésekben dönt. 

2) Kelet Merigár, valamint a hozzá csatlakozott Lingek minden tagjának joga van részt 

venni a Közgyűlésen. A Közgyűlésen való részvétel történhet személyesen vagy 

meghatalmazott útján. Minden tag maximum 9 másik tagot képviselhet. 

3) A Szangha Közgyűlést legalább évente egy alkalommal kell összehívni. A Gakjil 

minden Közgyűlésre egyedi napirendet készít, azzal a céllal, hogy a Közgyűlés az alább 

felsorolt intézményes feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. 

4) A Szangha Közgyűlést a Gár Gakjil hívja össze saját kezdeményezés alapján vagy a 

tagok legalább egyharmadának kérésére. A Közgyűlés összehívására vonatkozó 

kezdeményezést a Gár Gakjilhoz vagy a Tiszteletbeli Elnökhöz kell benyújtani. 

5) A Közgyűlés a következőképpen hívható össze: minden tagnak közvetlenül kiküldött 

írásbeli értesítés által, postán, faxon vagy e-mailben, vagy az Egyesület székhelyén 

hirdetésben közzétett értesítés alapján, legalább 60 nappal a Közgyűlés 

meghatározott dátuma előtt, vagy az Egyesület rendszeres, tagoknak szánt 

hírlevelében és /vagy az Egyesület honlapján közzétéve. 

6) Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell a Közgyűlés dátumát, helyét és idejét, a 

napirendi pontokat, illetve a megismételt Közgyűlés dátumát, helyét és idejét úgy, 
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hogy ennek időpontját az első Közgyűléshez képest legalább 24 órával későbbre kell 

kitűzni.  

7) A rendes és rendkívüli Közgyűlések, első összehívás esetén, a törvény által 

meghatározott többséggel hoznak határozatokat, megismételt Közgyűlés esetén 

pedig a jelenlévők többségi szavazatával. 

8) A Közgyűlést levezető elnökként az Egyesület Tiszteletbeli Elnöke-, távollétében a Gár 

Gakjil Elnöke-, ez utóbbi távollétében pedig a Gakjil legidősebb tagja vezeti.  

9) Az Egyesület székhelyének megváltoztatásáról, az Egyesület megszűnéséről illetve 

vagyonának felosztásáról kizárólag rendkívüli közgyűlési határozhat, a szavazati 

joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbségével. 

10) A rendes és rendkívüli Közgyűlés határozatképes, amennyiben a szavazati joggal 

rendelkező tagok több, mint fele jelen van, ilyenkor a Közgyűlés minden napirendi 

pontként megjelölt kérdésben a jelenlévők egyszerű többségével dönt. 

11) A megismételt rendes vagy rendkívüli Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül 

határozatképes és minden napirendi pontként megjelölt kérdésben a jelenlévők 

egyszerű többségével dönt. 

12) Az Alapszabály módosítását célzó határozatokat a rendkívüli Közgyűlésekre 

vonatkozó szótöbbséggel kell meghozni.  

Az Egyesület neve, a 6. cikkben meghatározott célok és feladatok, illetőleg az 

Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználása nem módosítható. 

13) Az Egyesület megszüntetésével kapcsolatos határozatot a szavazati joggal rendelkező 

tagok ¾-es (háromnegyedes) szótöbbségével kell meghozni. 

14) A Közgyűlés a tagok vagy nem tagok közül jegyzőkönyv vezetőt, illetve szükség esetén 

a tagok közül két jegyzőkönyv hitelesítőt választ. 

15) A Közgyűlés által hozott határozatokat írásos jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A 

jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke, a jegyzőkönyv vezető, illetve adott esetben a két 

jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 

16) A törvény előírása esetén, vagy amennyiben a levezető elnök azt szükségesnek 

találja, a jegyzőkönyvet egy a levezető elnök által javasolt közjegyző veszi fel. 

17) A Szangha Közgyűlés feladata: 

a) az Egyesület irányvonalainak és a tevékenység programjának jóváhagyása 

b) társadalmi információk megosztása 

c) a jelen alapszabály szerint, a Tiszteletbeli Elnök által jelölt Gár Gakjil tagok 

megválasztása 

d) a Tiszteletbeli Elnök által jelölt Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása 

e) a Tiszteletbeli Elnök által jelölt Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása 
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f) a Nemzetközi Gakjil és/vagy a Tiszteletbeli Elnök indítványa alapján az Alapszabály 

bárminemű módosítása, így az Egyesület megszüntetése vagy székhelyének 

megváltoztatása 

g) a pénzügyi év költségvetési tervének és mérleg beszámolójának elfogadása, döntés a 

nyereség vagy a többletbevételek (elnevezéstől függetlenül) felhasználásáról, az 

Egyesület működése során pénzügyi alapok, tartalékok vagy tőke képzéséről, 

amennyiben azt a törvény vagy jelen Alapszabály lehetővé teszi. 

TISZTELETBELI ELNÖK 

16. cikk 

A Gár Tiszteletbeli Elnöke a Nemzetközi Dzogcsen Közösség spirituális mestere, és a 

dzogcsen tanítások vonaltartója, ahogy azt a jelen Alapszabály 4. cikke rögzíti. A Kelet 

Merigár Nemzetközi Dzogcsen Közösség Egyesület Tiszteletbeli Elnöki tisztségét Csögyal 

Namkhai Norbu tölti be. 

A Tiszteletbeli Elnök felelősségi körébe tartozik a dzogcsen tanítások átadása, illetve az 

Egyesület általános irányítása. Szintén a Tiszteletbeli Elnök gondoskodik arról, hogy az 

Egyesület a jelen Alapszabályban rögzített feladatoknak és céloknak megfelelően működjön. 

A Tiszteletbeli Elnök élete végéig betölti ezt a tisztséget.  

A Tiszteletbeli Elnök feladatai: 

a) biztosítja, hogy az Egyesület küldetésének megfelelően működjön 

b) Nemzetközi Gakjil jelölteket javasol a Szangha Közgyűlésnek 

c) Gár Gakjil jelölteket javasol a Szangha Közgyűlésnek 

d) tudatja a Szangha Közgyűléssel a spirituális utódjának/utódjainak nevét  

e) a nyilvánosság előtt és a médiában az Egyesület nevében nyilatkozik 

f) jóváhagyja Gakjil tagok helyetteseinek kinevezését, akik bármilyen okból kifolyólag 

már nem töltik be szerepüket 

g) a Tiszteletbeli Elnöki tisztséghez fűződő követi és külügyi kapcsolatok ellátása 

h) saját jogán részt vesz a Szangha Közgyűlésen, személyesen vagy meghatalmazott 

útján. 

AZ ELNÖK 

17. cikk 

1) Az Egyesületet a bíróságok és más hatóságok előtt illetve harmadik felekkel szemben 

az Elnök képviseli, eljár a Gár Gakjil által meghatározott minden rendes vagy 

rendkívüli ügyben, teljes képviseleti és aláírási joggal. A Gár Gakjil munkáját az Elnök 

irányítja. Sürgős szükség esetében, az Gár Gakjil jogköreit Elnök gyakorolhatja úgy, 
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hogy az általa hozott döntéseket jóvá kell hagyatnia az első találkozón. Az Elnök 

jogköreit, annak korlátait, különösen a rendkívüli ügyintézést illetően, a Gár Gakjil 

szabályzatban határozza meg. 

2) Az Elnököt a Gár Gakjil választja a tagjai közül. Az Elnök visszahívásáról a Gár Gakjil 

többségi szavazattal elfogadott indítványa alapján a Tiszteletbeli Elnök dönt. A 

Tiszteletbeli Elnök ilyen indítvány nélkül is bármikor jogosult az Elnök visszahívására. 

GÁR GAKJIL 

18. cikk 

1) A Gár Gakjil az Egyesület legmagasabb ügyvezető szerve. Feladata a Tiszteletbeli 

Elnök és a Nemzetközi Gakjil támogatása abban, hogy biztosítani tudják a Nemzetközi 

Dzogcsen Közösség munkájának és szervezetének hatékonyságát a dzogcsen 

tanításoknak megfelelően.  

2) A Gakjil a nevét a hagyományos tibeti szimbólumról kapta: egy kör, amelyben három 

különböző színű (sárga, vörös és kék) félhold van, ezek az egyén testének, 

hangjának/energiájának és a tudatának felelnek meg. 

3) A Gakjil legalább három, legfeljebb kilenc tagból áll. 

4) A Gakjil szerepének testületi természetére való tekintettel, a Gakjil három különböző 

hatáskörrel bíró területre osztott, minden területet egy szín képvisel, és minden 

területnek rendelkeznie kell legalább egy taggal: 

a) Sárga: Az Egyesület vagyonával kapcsolatos ügyekkel foglalkozik és az Egyesület 

gazdasági és adminisztratív tevékenységeiért felel. 

b) Vörös: Az Egyesület tevékenységéhez szükséges fizikai és szervezeti struktúrák, 

létesítmények és felszerelések fejlesztését és kezelését felügyeli. Biztosítja az 

Egyesület akadálymentes működését és szolgáltatásainak folyamatosságát. Irányítja a 

logisztikai szolgáltatásokat, illetve biztosítja a belső ügyviteli és felügyeleti rendszerek 

és eljárások működtetését. Irányítja az emberi erőforrások toborzását és kezelését. 

c) Kék: A kulturális és oktatási feladatokat látja el. Irányítása alá tartozik minden a 

dzogcsen tanítások és a kapcsolódó tudás átadását támogató kezdeményezés és 

tevékenység. Az Egyesület kiadói és kommunikációs tevékenységét irányítja, és 

népszerűsíti az Egyesület egyedi kezdeményezéseit. 

5) A Gakjil ülése mindhárom terület részvétele esetén határozatképes. 

6) A Gár Gakjil tagokat a Szangha Közgyűlés választja meg. Azon egyesületi tagoknak, 

akik szeretnék, ha megválasztanák őket, egy önéletrajzot és motivációs levelet kell 

küldeniük az aktuális Gár Gakjilnak, legalább 3 hónappal a Szangha Közgyűlés előtt. 

Azokat a jelölteket, akiket a Szangha Közgyűlés előtt bemutatnak választáskor, a 



 

14 

 

Tiszteletbeli Elnök, valamint az aktuális Gakjil választja ki önéletrajz és a motivációs 

levél alapján. A Gár Gakjil tagok 3 évig látják el feladataikat. 

7) A Gár Gakjil tagok egymást követően kétszer választhatók újra, ezt követően hat évig 

újra nem választhatók. 

8) A Gár Gakjil tag lemondását írásban kell közölje a Gár Gakjillal. A lemondás azonnali 

hatályú, amennyiben a Gár Gakjil tagjainak többsége hivatalban marad, ellenkező 

esetben a lemondás csak akkor lesz hatályos, amikor a Gár Gakjil tisztségek legalább 

felét újból betöltik. 

9) A Gár Gakjil tagokat a Szangha Közgyűlés választja meg, a Tiszteletbeli Elnök javaslata 

alapján. Amennyiben a Gár Gakjil egy vagy több tagja bármely okból nem tudja ellátni 

feladatát, helyettes tagokat a Tiszteletbeli Elnök javasol a Gár Gakjil felé. A helyettes 

tagok a következő Közgyűlésig maradnak hivatalban. Az újraválasztás szempontjából, 

a hat hónapot meghaladó rész hivatali idő teljes évnek tekintendő.  

10) Amennyiben Gakjil tagok száma az 50%+ 1 fő alá csökken, úgy a megmaradt tagok az 

új tagok megválasztása érdekében kötelesek a Közgyűlés összehívására. 

11) A Gár Gakjil a tagjai közül Elnököt választ. A Gár Gakjil ülését az Elnök hívja össze. A 

Gár Gakjil ülését legalább 7 napos-, rendkívüli sürgősség esetén 1 napos határidővel, 

a napirend közlésével írásban (elektronikus levél is beleértve) kell összehívni. A Gár 

Gakjil döntéseit a jelenlévők többségének szavazatával hozza meg, 

szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

12) A Gár Gakjil ülése határozatképes, amennyiben a tagok többsége jelen van. 

13) A Gár Gakjil ülése videó- vagy konferenciahívás útján, illetve elektronikus levelezés 

használatával is lebonyolítható, amennyiben minden tag részt tud venni a 

tanácskozásban és a döntéshozatalban. További feltétel, hogy az ülés jegyzőkönyvét 

minden tag aláírja, vagy annak tartalmát írásban jóváhagyja. 

14) A Gár Gakjil jogköreit részben vagy egészben átmenetileg eseti bizottságokra-, a Gár 

Ügyvezető Igazgatójára (amennyiben van ilyen) és/vagy más személyekre ruházhatja 

át, meghatározva jogkörük pontos terjedelmét. 

15) A Gakjil tagok díjazásra nem jogosultak, egyedül a feladataik ellátása során a 

mértékletesség határain belül felmerült dokumentált költségeik megtérítését 

igényelhetik. 

16) A Gár Gakjil Gár Ügyvezető Igazgatót nevezhet ki, aki meghívása esetén részt vehet a 

Gár Gakjil ülésein, szavazati jog nélkül. 

19. cikk 
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1) Az Alapszabályban fent meghatározott feladatai mellett, a Gár Gakjil feladatkörébe 

tartozik: 

a) az NDK Nemzetközi Szangha Közgyűlés határozatainak és a Nemzetközi Gakjil 

javaslatainak végrehajtásával biztosítani a Gár fejlődését az adott földrajzi területen, 

az NDK általános irányvonalával összhangban 

b) az Egyesület rendes és rendkívüli ügyvitelének irányítása 

c) a jelen Alapszabály 29. cikke szerinti pénzügyi és társadalmi beszámolók 

felülvizsgálata és elfogadása, illetőleg jóváhagyásra a Szangha Közgyűlés elő történő 

benyújtása 

d) a következő időszak éves- és három éves cselekvési tervének, valamint előzetes 

költségvetésének elfogadása 

e) a helyi és nemzetek közötti tevékenységek koordinálása és szervezése a különböző 

helyi szabályokat figyelembe véve, illetve a Nemzetközi Gakjil egyetértésével a NDK 

Tagsági Szabályzatához illeszkedő tagsági eljárás kialakítása 

f) a Nemzetközi Gakjillal együttműködve a Gár pénzügyi forrásainak felhasználásával 

hozzájárul a Nemzetközi Dzogcsen Közösség fejlesztéséhez 

g) köztestületekkel, egyesületekkel, nem kormányzati szervezetekkel, és a médiával 

való, az Egyesület céljainak megvalósulását segítő kapcsolat és együttműködés 

kialakítása  

h) a hozzá társult Lingek tájékoztatása az Egyesület stratégiai terveiről, fő 

kezdeményezéseiről és a Gár kampányairól 

i) az Egyesület működését és ügyintézését érintő alapszabályi rendelkezések 

módosítása az NDK Alapszabállyal történő összhang érdekében  

j) éves munka- és költségvetési terv elkészítése a Nemzetközi Gakjil felé (a pénzügyi év 

beszámolóját és a következő év költségvetési tervét a Szangha Közgyűlés tervezett 

időpontja előtt legalább egy hónappal kell benyújtani) 

k) az új tagok és az új Lingek adatainak továbbítása a Nemzetközi Gakjil felé, legalább 

negyedévenként 

l) az NDK nevében eljárva az NDK védjegyek, logók és márkák használatának 

ellenőrzése az adott földrajzi területen; bármilyen szabálytalan használat 

haladéktalan jelentése a Nemzetközi Gakjil felé 

m) a Gakjil tagjai közül Elnök jelölése, aki az Egyesületet önállóan képviseli és jegyzi 

n) az Elnök jogköreinek, annak - különösen a rendkívüli ügyintézést illető - korlátainak 

szabályzatba foglalása 

o) biztosítani, hogy minden Kelet Merigárhoz kapcsolódó Ling a Nemzetközi Dzogcsen 

Közösség küldetését és céljait szolgálja, a dzogcsen tanítások elveinek megfelelően 

p) a kapcsolódó Lingek Gakjiljaival való együttműködés, a tagok számára közös 

programok és szolgáltatások kialakítása 
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q) javaslat a Tiszteletbeli Elnöknek és a Nemzetközi Gakjilnak, az inaktív Lingek 

megszüntetésére, amennyiben ezek fennmaradása tevékenységük, vagy az Egyesület 

fejlődése alapján már nem indokolt  

r) indokolt esetben javaslat a Tiszteletbeli Elnöknek és a Nemzetközi Gakjilnak a Lingek 

Gakjiljainak feloszlatására 

s) a Gár céljait szolgáló programok és más kezdeményezése kidolgozása érdekében 

szakemberekből álló ad hoc bizottságok és tanácsadó testületek felállítása 

t) a Gárt a Nemzetközi Koordinációs Bizottságban képviselő két Gakjil tag kijelölése 

u) a Szangha Közgyűlés összehívása, a szükséges előterjesztések előkészítése  

v) az Egyesület tagságával működő köz- és magán testületekben, intézményekben az 

Egyesületet képviselő személyek jelölése, vagy ott, ahol erre az Egyesületnek 

lehetősége van 

w) a Gár Gakjil tagjainak visszahívása, amennyiben a tag kötelezettségeit nem teljesíti, 

vagy ha a Nemzetközi Dzogcsen Közösségre nézve káros, összeférhetetlen vagy 

érdekeivel ellentétes tevékenységet végez 

x) az Egyesület tagjait érintő ügyekben egyeztetések kezdeményezése, ahol a 

meghívottak nem kötelező formában kifejthetik véleményüket 

y) szükség esetén a Gár Ügyvezető Igazgatójának kinevezése  

z) az Egyesület ügyviteli és számviteli szabályzatainak elfogadása, az Egyesület pénzügyi 

beszámolóinak, költségvetésének elfogadása és közzététele 

aa) az Egyesület működését szabályozó szabályok és jegyzőkönyvek elkészítése, az 

Alapszabály és más előírások betartásának ellenőrzése 

Gár Ügyvezető Igazgató 

20. cikk 

1) Amennyiben szükséges, a Gár Gakjil az Egyesület napi tevékenységeinek irányítására 

Ügyvezető Igazgatót nevez ki. Az Ügyvezető Igazgató a Gár Gakjilnak felel, irányítja az 

Egyesület napi működését, beleértve az alkalmazottak-, a programok és pénzügyek 

ellenőrzését, a napi ügymenetet, és beszámol a Gár Gakjil felé az Egyesület 

működésével kapcsolatban. 

2) A Gár Ügyvezető Igazgatót a Gár Gakjil felruházhatja azzal a jogkörrel, hogy bizonyos 

ügyekben képviselje az Egyesületet. 

21. cikk 

1) A Gár Ügyvezető Igazgató feladatai: 



 

17 

 

a) a Gár Gakjil döntéseinek végrehajtása, az Egyesület napi operatív ügyeinek intézése 

ezen döntéseknek megfelelően 

b) támogatja a Gakjilt az NDK szerveivel való együttműködés során, nemzetközi és helyi 

szinten 

c) biztosítja, hogy a pénzügyi és gazdasági beszámolók, mérlegek és a fontos 

munkatervek megfelelően és időben elkészüljenek 

d) elkészíti a Gár Gakjil ülések jegyzőkönyveit 

e) a Gár nevében kezeli a hitelintézetekkel való szerződéses kötelezettségek teljesítését 

f) kezeli az Egyesület emberi erőforrásait. 

2) Az Ügyvezető Igazgató jogköreit, annak korlátait, a Gár Gakjil szabályzatban határozza 

meg. 

A Számvizsgáló Bizottság és a Felügyelő Bizottság 

22. cikk 

Az Egyesület számvizsgáló és ellenőrző testületei a Számvizsgáló Bizottság és a Felügyelő 

Bizottság. Mindkét testület tagjait a Szangha Közgyűlés választja meg három évre, ezt 

követően a tagok újraválaszthatók. Mindkét testület döntéseit egyszerű szótöbbséggel 

hozza, szükség esetén írásos szavazással (elektronikus formában is), konferenciahívással stb. 

23. cikk 

1) A Számvizsgáló Bizottság tagjait a Szangha Közgyűlés választja meg. A Testület 

legfeljebb három állandó tagból és két helyettes tagból áll, akik nem feltétlenül tagjai 

az Egyesületnek. A Számvizsgáló Bizottság tagja nem lehet az a személy aki tagja a 

Nemzetközi Gakjilnak, a gárok Gakjiljainak, valamint aki ezen személyek és a 

Tiszteletbeli Elnök házastársa és hozzátartozója a negyedik rokonsági fokig. A tagokat 

lehetőség szerint a feladat ellátására alkalmas személyek közül kell megválasztani. 

2) A Számvizsgáló Bizottság tagjai a megválasztásuk utáni harmadik év 

mérlegbeszámolójának elfogadásáig töltik be hivatalukat, és újraválaszthatók. A 

Számvizsgáló Bizottság tagjait csak nyomós okból kifolyólag lehet visszahívni. 

3) A Számvizsgáló Bizottság tagjai a Gár Gakjil ülésein és a Szangha Közgyűlésen szavazati 

jog nélkül részt vehetnek. Részvételük kötelező költségvetést és a pénzügyi beszámolót 

előkészítő és elfogadó Gár Gakjil ülésen és az ezeket jóváhagyó Közgyűlésen. 

4) A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi az Egyesület könyvelésének megfelelőségét, a 

pénzügyi stabilitás biztosítását, ennek érdekében tagjai akár egyénileg is bármikor 

helyszíni vizsgálatot végezhetnek. A Számvizsgáló Bizottság felügyeli az Egyesület 
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adminisztrációs tevékenységét, illetve a Szangha Közgyűlés elé történt előterjesztést 

megelőzően ellenőrzi és ellenjegyzéssel látja el az éves pénzügyi beszámolót valamint a 

vagyonmérlegét. 

5) A Számvizsgáló Bizottság tagjai közül Elnököt választ. 

6) A Számvizsgáló Bizottság feladata ellenőrizni: 

a) a jogszabályok, az Alapszabály és a helyes ügyvitel szabályainak betartását 

b) a könyvvitel megfelelőségét és az adófizetési kötelezettségek betartását 

c) hogy a pénzügyi beszámoló, a mérleg és a könyvelés a tényeknek megfelelő valós 

képet mutat. 

7) A Számvizsgáló Bizottság az Egyesület pénzügyi mérlegéről írásos beszámolót készít és 

biztosítja az éves könnyvizsgálat elvégzését. 

24. cikk 

1) A Felügyelő Bizottság az Egyesület törvényes működését biztosító belső ellenőrzési 

testület. A Felügyelő Bizottság az NDK Felügyelő Bizottságával együttműködve 

dolgozik, amelynek hatásköre a teljes nemzetközi szervezetre kiterjed. 

2) A Felügyelő Bizottság három olyan tagból áll, akik már legalább hét éve tagjai a 

Nemzetközi Dzogcsen Közösségnek. A Felügyelő Bizottság tagjai közül Elnököt választ.  

3) A Felügyelő Bizottság tagjait a Tiszteletbeli Elnök jelölése alapján a Szangha Közgyűlés 

választja meg. A Felügyelő Bizottság a Nemzetközi Gakjil, a gár Gakjilok által 

előterjesztett, egyéneket vagy akár csoportokat érintő fegyelmi ügyekkel foglalkozik, 

ezekben kellő vizsgálatot folytat és döntését megfelelően indokolt formában 60 napon 

belül írásban hozza meg. 

4) akár csoportok esetében, és a megfelelő vizsgálat után 60 napon belül meghozza 

írásbeli ítéletét, amelyben alátámasztja a döntését. A tagok és az Egyesület, valamint 

annak szervei közötti minden vitás kérdés eldöntése a Felügyelő Bizottság hatáskörébe 

tartozik. 

5) A Felügyelő Bizottság döntéseit a méltányosságot szem előtt tartva (ex bono et aequo) 

hozza meg, hivatalos eljárási szabályok alkalmazása nélkül, amely döntés végleges és 

kötelező érvényű. 

25. cikk 

Kelet Merigár különböző szintű irányító és adminisztratív testületeinek tagjai kötelesek 

alárendelni a magukat az Egyesület elveinek és céljainak, biztosítva azt, hogy a tisztségükkel 



 

19 

 

járó gazdasági és szakmai tevékenységük során saját személyes érdekeik ne kerüljenek 

előtérbe, és személyes hasznot se húzhassanak ezen tevékenységekből. A Nemzetközi Gakjil, 

a Gár Gakjil feladata az ezzel ellentétes tevékenységek nyomon követése és feltárása, és a 

Felügyelő Bizottsággal való egyeztetés követően a szükséges döntések meghozatala. 

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK 

26. cikk 

1) A Nemzetközi Gakjil felügyeli a Nemzetközi Dzogcsen Közösség tagjai média 

kommunikációjának bármilyen formáját. A Nemzetközi Gakjil emellett ellenőriz 

minden, az egyes nemzeti Egyesületek által kiadott papír alapú vagy elektronikus 

kiadvány anyagát, hogy azok megfeleljenek a Nemzetközi Dzogcsen Közösség 

küldetésének, elveinek és márka előírásainak. 

2) Az Nemzetközi Dzogcsen Közösség hivatalos weboldalának tartalmát a Nemzetközi 

Gakjil alakítja ki. 

VAGYON ÉS ERŐFORRÁSOK 

27. cikk 

1) Kelet Merigár vagyona a következőkből áll: 

a) természetes személyektől, állami vagy magán szervezetektől az Egyesület által 

bármely jogcímen megszerzett ingóságok és ingatlanok 

b) adományok és hagyatékok 

c) az előbbi tételekből származó-, a vagyon növekményeként szolgáló bevételek  

d) a fel nem használt bevételekből a Gár Gakjil döntése alapján a vagyon növelésére 

szolgáló összegek 

e) az Egyesület 17.500 RON értékű alapvagyona, amelyet az alapító tagok az Egyesület 

bankszámlájára pénzbeli hozzájárulásként fizettek be 

2) Az Egyesület működéséhez felhasználható bevételek az alábbiak: 

a) támogatások és visszatérítések 

b) tagdíjak 

c) a vagyontárgyakból és az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételek 

d) közösségi gyűjtésekből származó összegek 

e) bármilyen más jellegű bevétel 

f) minden köz-, vagy magán forrásból származó adomány és támogatás, amely nem 

kifejezetten a vagyon növelését szolgálja 

g) az alapítóktól és az Egyesületben részt vevő más személyektől származó befizetések 
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h) egyéb, bármilyen jellegű hozzájárulás, amelyek a tagoktól, természetes személyektől, 

illetve köz- vagy magánszervezetektől származik, és amelynek az intézményi 

alapelvekkel összhangban lévő, az egyesületi céloknak megfelelő tevékenységek 

fejlesztését kell támogatnia 

i) bármilyen rendkívüli hozzájárulás, amelynek összegét a Közgyűlés határozza meg 

3) Az egyesületi támogatások legkisebb összegét a Nemzetközi Gakjil évente határozza 

meg, ezek minden esetben adománynak minősülnek. A támogatás semmilyen 

jogcímen, még az Egyesület végelszámolása, a tag halála, vagy az Egyesületből való 

kilépése-, kizárása esetén sem téríthető vissza. 

4) A tagdíjak, illetve a tagok hozzájárulásai nem értékelhetőek fel, azok nem jogosítanak 

az Egyesület vagyonából vagy többlet bevételeiből való részesedésre, különösen nem 

hoznak létre önállóan átruházható, örökölhető vagyoni részesedést. 

5) A vagyontárgyak, illetve a köz- és magán adományozóktól származó támogatás és 

adományok azt a célt szolgálják, hogy biztosítsák az Egyesület működését, az egyesületi 

célok elérését, és a működési költségekből fakadó esetleges hiányok fedezését. A 

működési költségekkel kapcsolatos bármilyen többletet teljes egészében az Egyesület 

intézményi céljainak megvalósítására kell fordítani.  

6) A működés során keletkező többlet, a tartalékok, vagy a tőke közvetlen vagy közvetett 

felosztása és kifizetése az Egyesület fennállása alatt tilos, kivéve, ha ezt törvény írja elő. 

VÉDJEGYEK, LOGÓK ÉS MÁRKÁK 

28. cikk 

1) A Nemzetközi Dzogcsen Közösség Egyesület nevének, védjegyeinek, logóinak és 

márkáinak használatának jogával a Nemzetközi Gakjil a Gár Gakjilt ruházza fel. 

2) Az Egyesület neve, védjegyei, logói és márkái, és más kapcsolódó védjegyek, logók és 

márkák a hozzájuk tartozó web domain-ekkel együtt kizárólag csak a jelen 

Alapszabályban és a Nemzetközi Dzogcsen Közösség Védjegy-, Logó- és Márkahasználati 

Szabályzatában meghatározott módon használhatóak fel.  

3) A Nemzetközi Dzogcsen Közösség tagjainak, a Ling és a gár Gakjiloknak kötelezően be 

kell tartani a Nemzetközi Dzogcsen Közösség Védjegy-, Logó- és Márkahasználati 

Szabályzatában foglaltakat. 

4) A Nemzetközi Dzogcsen Közösség Védjegy-, Logó- és Márkahasználati Szabályzat 

esetleges módosításairól a Nemzetközi Gakjil dönthet, a módosításokat a Tiszteletbeli 

Elnöknek is jóvá kell hagynia.  

PÉNZÜGYI ÉV, SZÁMVITEL, KÖLTSÉGVETÉS ÉS TÁRSADALMI INFORMÁCIÓK 
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29. cikk 

Az Egyesület pénzügyi éve január 1-től december 31-ig tart. A Gár Gakjil felelős a számviteli 

rendszer létrehozásáért, amely teljes mértékben és analitikusan lefedi a Gár által végzett 

tevékenységeket minden elszámolási időszakban. 

Az Egyesület minden egyes beszámolási időszak végén, éves pénzügyi beszámolót készít. Az 

éves beszámolónak tartalmaznia kell a mérleget, a kiegészítő mellékletet és az Egyesület 

vezetésének jelentését, amely pontosan bemutatja az Egyesület vagyoni, a gazdasági és 

pénzügyi helyzetét. Egyesület éves munkatervével összhangban álló éves költségvetést a Gár 

Szangha Közgyűlés hagyja jóvá a megelőző év december 31. napjáig. A Szangha Közgyűlés az 

éves beszámolót a pénzügyi évet követő négy hónapon belül kell jóváhagyja. Indokolt 

esetben ez a határidő a pénzügyi év végétől számított hatodik hónapig meghosszabbítható. 

Az éves beszámoló mellékleteként a Gár által az adott beszámolási időszakban végzett 

tevékenységekről szöveges jelentést kell előterjeszteni. 

A TAGOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

30. cikk 

A tagok a hatályos munkaügyi és társadalombiztosítási jogszabályokkal összhangban 

felajánlhatják a szolgálataikat az Egyesületnek. Az Egyesület intézményi céljaihoz illeszkedő 

feladatok ellátásáért járó díjazást a Gár Gakjil határozhatja meg. 

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 

31. cikk 

Az Egyesület minden tagja számára biztosítja a birtokában levő, tagokhoz kapcsolódó 

személyes adatok védelmét, beleértve az érzékeny adatokat is, betartva minden, 677/2001 

sz. törvény által előírt, és a tagok magánszférájának védelméhez szükségesnek vélt 

óvintézkedést. 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

32. cikk 

1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában az Egyesület megszüntetéséről a jelen 

Alapszabályban meghatározott módon összehívott Rendkívüli Szangha Közgyűlés dönt. 
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2) A Szangha Közgyűlés egy vagy több végelszámolót jelöl ki, és meghatározza a vagyon az 

Egyesülethez hasonló célokkal működő szervezetek számára történő felosztásának 

rendjét. 

3) A vagyon felosztását követően megmaradt eszközök és készletek természetes 

személyekre nem ruházhatók át, azok kizárólag az Egyesülethez hasonló, vagy azonos 

célokkal működő állami vagy magántulajdonú jogi személyek számára adhatók át.  

4) Az Egyesület megszüntetéséről határozó Közgyűlés a vagyoni eszközök átadásáról 

részletes eljárást fogad el, adott esetben akár a kedvezményezett jogi személyek 

megjelölésével. 

5) A Közgyűlés által kijelölt végelszámolók a vagyonátadást hat hónapon belül el kell 

végezzék és le kell zárják. 

6) Amennyiben a fenti határidőn belül az átadás nem történik meg, úgy a fennmaradó 

vagyont a bíróság adhatja át bármely az Egyesülethez hasonló, vagy azonos célokkal 

működő állami vagy magántulajdonú jogi személy számára, a alapítványokról és 

egyesületekről szóló 26/2000 számú kormányrendelet 60. cikkének feltételei szerint. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

33. CIKK 

Kelet Merigár irányító, adminisztratív és végrehajtó testületei nem felelősek a Lingek és más 

NDK szervezeti egységek által vállalt kötelezettségekért, azok maguk felelnek a saját 

pénzügyeikért, valamint irányító, adminisztratív és végrehajtó szerveik tevékenységéért. 

34. CIKK 

Az irányító, adminisztratív és végrehajtó szervek minden ülésén jegyzőkönyvet kell felvenni, 

amelyet a választott elnök és a titkár az aláírásával hitelesít. 

35. CIKK 

A jelen Alapszabállyal kapcsolatos bármilyen vitás kérdés eldöntésre az illetékes szervet a 

román jogszabályok határozzák meg. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben 

a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. 

36. CIKK 
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A jelen Alapszabály román és az angol nyelven készült. 

37. CIKK 

Az alapító tagok azonosító adatai az 1. számú mellékletben találhatóak, az új tagok azonosító 

adatai (akik az augusztus 8-i, tagi közgyűlés 1. sz. Határozata és a2015. augusztus 8-i, 

Igazgató Tanács 1. sz. Határozata alapján csatlakozhattak az Egyesülethez) pedig a 2015. 

augusztus 6-i 1. sz. Határozat mellékletében találhatóak, amely a jelen Alapszabály 2. sz. 

mellékletét képezi. Mindkét melléklet a módosított Alapszabály elválaszthatatlan részét 

képezi. 

  _______________   ______________  

 Alexandru Anton Mihai Ciobanu 

 

Igazolom, hogy az alapszabály jelen, angol változata teljesen megegyezik a román megfelelőjével, 

amelyet 2015. szeptember 22-én ellenjegyeztem, 31 sz. alatt, az aláírás napját, az aláírók 

személyazonosságát és a dokumentum tartalmát illetően. 

Iulian Lucian Maidanuc 

ügyvéd 


