Magyar Taoista Egyház
Alapszabály
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, továbbá az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján a
Magyar Taoista Egyház korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2015. február 14. napjától
hatályos Alapszabálya, az alábbiak szerint:

A

Magyar Taoista Egyház
Alapszabálya

1. § Bevezetés
A Magyar Taoista Egyház a Teljes Valóság Iskolát és a Kun Lun hagyományt képviseli.
Közösségünk eszméinek alapelve, hogy az életet a létezés minden formájában a Nagy Tao tartja
fenn, mint a Végső Jóság, a teremtés végtelen ereje. A végső idea: a teljes harmónia kialakítása a
Nagy Taóval, mely által az ember Szelleme mentesül a világi élet porától, eléri a teljes nyugalmat és
eggyé válik a Taóval.
A Magyar Taoista Egyház (előző neve: Teljes Valóság Magyar Taoista Közösség) mint
egyéb vallási tevékenységet végző szervezet a Magyar Taoista Egyház általános jogutódjaként
jött létre a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 34.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés
alapján.

2. § Általános rendelkezések
1. Az Egyesület hivatalos neve:

Magyar Taoista Egyház

2. Az Egyesület székhelye:

1134, Budapest, Kassák Lajos utca 43.

3. Az Egyesület központjai:

1134, Budapest, Kassák Lajos utca 43.
3534, Miskolc, Szinyei Merse Pál út 23. 3/2
9022, Győr, Árpád út 51/A.
8200, Veszprém, Egyetem utca 19. 2/1.

4. Az Egyesület elvonuló helye:

3078, Bátonyterenye, Bükkvölgyi major 1.

(telephelye):
5. Az Egyesület alapításának éve:

2012.

6. Az Egyesület jogelődje:

a Magyar Taoista Egyház (alapítási éve: 1999.)
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7. Az Egyesület szimbóluma:

Egyesületünk szimbóluma a Wudang-hegy lábánál lévő
Xuan Yue Men, a Titokzatos Bérc Kapuja.

8. Az Egyesület jogi személy.
9. Az Egyesület formája:. egyéb vallási tevékenységet végző szervezet.

10. Az Egyesület tevékenységét Magyarország területén, az Alaptörvény, a Ptk., az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.
törvény előírásai szerint végzi.
11. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.

3.

§ Az Egyesület célja és feladatai
1. Egyesületünk célja a taoizmus világi gyakorlók által alapított irányzatai, a Teljes Valóság
Iskola és a Kun Lun hagyományág tanításainak tanulmányozása, bemutatása, gyakorlásának
támogatása egyéni és közösségi szinten. A taoista szellemi út a Szellem művelése és az
Erények gyakorlása révén támogatja az egyén szellemi fejlődését és kiteljesedését. Az így
megjelenő Eredendő minőségek hozzájárulnak az egyéni és társadalmi harmónia, béke és
egyetértés megteremtéséhez.
2. Az Egyesület a taoista szellemi gyakorlatok vezetését a hagyományvonal eredeti tanításai
szerint valósítja meg, egyéni és közösségi gyakorlatok és szertartások keretében.
3. Az Egyesület további célja a taoista filozófia és művészeti ágak tanulmányozása, gyakorlása,
kulturális örökségének megőrzése, valamint a taoista ünnep- és böjtnapokkal kapcsolatos
hagyományok ápolása.
4. Az Egyesület céljául tűzte ki az alapítók által szerzett szentiratok teljességének magyar
nyelvre történő fordítását, kiadását és taoista könyvtár működtetését.
5. Az Egyesület céljai elérése érdekében, szervezetén belül központokat és elvonuló helyet tart
fenn, melyek lehetőséget biztosítanak a szellemi gyakorlatok elsajátítására és gyakorlására.
6. Egyesületünk tevékenysége során kapcsolatot tart fenn más magyarországi és külföldi
társszervezetekkel, és együttműködik a Közösséghez hasonló célokért tevékenykedő vallási
felekezetekkel, civil szervezetekkel és magánszemélyekkel.
7. Az Egyesület a taoista filozófiát követve támogatja a segítségre szoruló, hátrányos helyzetű
társadalmi rétegeket, és az élet védelmét a létezés minden szintjén.

4. § Az Egyesület tevékenysége
Az Egyesület fenti céljai megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket folytatja:
1. A taoista belső alkímia művelése, tanításainak átadása
2. Meditációk és szertartások egyéni és közösségi gyakorlása
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3. Taoista szentiratok fordítása, könyvkiadói tevékenység
4. Taoista könyvtár létrehozása, működtetése, bővítése
5. Taoista talizmánok készítése
6. Taoista ikonok festészete, Istenségek és Halhatatlanok ábrázolása
7. Taoista szertartási zenék, énekek és táncok tanulása
8. Taoista Feng Shui alkalmazása templomok építéséhez
9. Taoista asztrológia tanulmányozása
10. Hagyományos taoista mozgásművészetek gyakorlása
11. Taoista orvoslás tanulmányozása
12. Taoista vegetáriánus főzés tanulása

5. § Az Egyesület szervezeti felépítése
1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.
2. Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az
Elnökség tagjai. Az Elnökség három évre kerül megválasztásra, tagjai az Elnök, az
Elnökhelyettes és a Gazdasági vezető.
3. Az Elnökség jogosult arra, hogy operatív csoportokat állítson a célfeladatok elvégzésére,
amely csoportok feladatát, hatáskörét és tagjait egyértelműen definiálja, és az erről szóló
információt az Egyesület tagjai számára megismerhetővé teszi.

6. § Az Egyesület tagjai és pártoló tagjai
1. Az Egyesületi tagsági viszony keletkezése
Az Egyesület tagjai a taoista hitelveket valló és gyakorló közösségi tagok, akik a tagsági
feltételeknek megfeleltek.
Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, aki az Egyesület hitelveit és
Alapszabályát elfogadja, felvételéhez az Elnökség hozzájárul, és az éves ajánlott tagdíjat
megfizeti. Az Elnökség szociális rászorultság alapján tagdíjkedvezményt állapíthat meg.
A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Elnökség
nyilvántartásba veszi név, lakcím és a felvétel dátuma alapján, és a rendelkezésre álló adatokat
az adatvédelmi szabályoknak megfelelően megőrzi.

2. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg. Minden tag jelölhet, választhat és választható
az Egyesület tisztségeinek betöltésére. Minden tag egy szavazati joggal vehet részt a
Közgyűléseken és egyéb tanácskozásokon, és ott javaslatot, indítványt, észrevételt tehet,
amelyre szóban vagy írásban, érdemben válaszolni kell.
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A tagok igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait és élhetnek a tagságot megillető
kedvezményekkel.
A tagok kötelezettségei:
 Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában tevékenyen közreműködni.
 A Közgyűlés által meghatározott hozzájárulást fizetni.
 A megválasztott tagoknak az Elnökség által rájuk bízott és vállalt megbízatásuknak
megfelelően az Egyesület céljait elősegítve részt venni.

3. Az Egyesület pártoló tagságáról
Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes személy állampolgárságra tekintet
nélkül, akit az Egyesület Elnöksége pártoló tagként elfogad.
Pártoló tag, aki az Egyesület céljainak elérése érdekében rendszeres dologi, anyagi vagy egyéb
támogatást nyújt, de tevékenységében nem vesz részt.
A pártoló tag joga felvételét követően pártoló tag mivoltát nyilvánosan használni, hirdetni, az
Egyesület rendezvényein részt venni és a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni.

4. Az egyesületi tagsági / pártoló tagsági viszony megszűnése
Az egyesületi tagság / pártoló tagság megszűnhet törléssel és kizárással.
Az egyesületi tagsági / pártoló tagsági viszony törlésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
a.

a tagnak / pártoló tagnak a tagi / pártoló tagi viszony megszüntetésére vonatkozó
írásos nyilatkozata alapján (kilépés), valamint elhalálozás miatt,

b. a tag az Egyesület tevékenységében egy évnél hosszabb ideig önhibájából nem vesz
részt és a tagdíjat nem fizeti; a törléshez a Közgyűlés kétharmados jóváhagyó
határozata szükséges.
Ez utóbbi esetben a törlés előfeltétele a tag előzetes, írásbeli és eredménytelen
felszólítása, amely tartalmazza azt a figyelmeztetést is, hogy a tevékenységben való
részvételnek illetve a tagdíjfizetésnek az Elnökség által meghatározott 60 naptári
nap határidőn túli további mulasztása nyomán az Elnökség javaslata alapján a
Közgyűlés a tagsági viszonyt törölni fogja.
Az egyesületi tag / pártoló tag kizárására az alábbi esetekben kerülhet sor:
a.

ha az Egyesület alapszabályát és/vagy más szabályzatát, illetve határozatát súlyosan
vagy ismételten megsérti, és e magatartását az Elnök írásbeli felszólítása ellenére is
folytatja;

b. ha a tag / pártoló tag az Egyesülettel vagy annak szerveivel az együttműködési
kötelezettségét megszegi, illetve más módon összeférhetetlen magatartást tanúsít.

A kizárás feltétele mindkét esetben a tag előzetes, írásbeli és eredménytelen
felszólítása, amely tartalmazza azt a figyelmeztetést is, hogy az a.) illetve a
b.) pontban körülírt magatartások folytatása esetén az Elnökség javaslata
alapján a Közgyűlés a taggal szemben kizárást alkalmaz.
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A tag / pártoló tag kizárásáról a Közgyűlés kétharmados többséggel dönt az Elnökség
javaslata alapján. Az a tag, akinek kizárása a Közgyűlés napirendjére kerül, lehetőséget kell
kapjon a Közgyűlésen való személyes felszólalásra.

A törlést illetve kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni: az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a
taggal közölni kell.
A közgyűlési határozat ellen a törölt illetve kizárt tag polgári peres eljárásban kereshet
jogorvoslatot, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőn
belül pert indíthat az illetékes törvényszék előtt a jog- vagy alapszabálysértő határozat
megsemmisítése iránt.
A kizárás, illetve a törlés nem menti fel a tagot hátralékos tagdíjának és/vagy más az
Egyesülettel szemben fennálló tartozásának megfizetése, illetőleg egyéb kötelezettségének
teljesítése alól.

7. § Az Egyesület Közgyűlése
1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb tanácskozó és határozathozó szerve. A Közgyűlésen a
tagok és a meghívottak vesznek részt.
2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.

az Egyesület alapszabályának megállapítása, módosítása;

b. az Egyesület évi költségvetésének illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló
elfogadása, ha törvény eltérően nem rendelkezik
c. az Egyesület Elnöksége éves beszámolójának elfogadása,
d. más egyesülettel való egyesülés, vagy az Egyesület megszüntetésének kimondása;
e. az Elnökség 3 évi időtartamra történő megválasztása és visszahívása (titkos
szavazással);
f.

a tagsági díj mértékének megállapítása;

g. döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés
hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt.
3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekben az Egyesület Elnöke és
az Egyesület Elnöksége dönt.
4. A Közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint össze kell hívni.

Az Egyesület Elnöksége köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
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Az a) - c) pontok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
A közgyűlés összehívását az Egyesület Elnöke rendeli el. A közgyűlés összehívásáról az
Egyesület Elnöksége gondoskodik. A Közgyűlést az Egyesület székhelyére vagy
telephelyére kell összehívni. A Közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontjait az Egyesület
tagságával legalább egy héttel a Közgyűlés előtt írásban közölni kell. A közgyűlésre szóló
meghívót igazolható módon kell megküldeni, ajánlott levélben vagy visszaigazolható
e-mail-ben. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
5. A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az Egyesület tagjainak 50 %-a
és még 1 fő jelen van.

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a közgyűlést akkor lehet
megtartani, ha azon valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul annak megtartásához. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden
szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul.
A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben
az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a meghirdetett
időpontot követő fél óra múlva összehívott közgyűlést – az eredeti napirendben
szereplő kérdések vonatkozásában – a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképesnek kell tekinteni.
A közgyűlés lefolytatásához a jelenlévők által jelöltek közül levezető elnököt, kettő
szavazatszámlálót, jegyzőkönyvvezetőt és
kettő jegyzőkönyv hitelesítőt kell
választani.
A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A határozatok meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

6. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok egyszerű
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszüntetéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A szavazás minden kérdésben - kivéve a személyi döntéseket - nyílt. A Közgyűlésen a tagok
tanácskozási és szavazati joggal, a pártoló tagok tanácskozási és javaslattételi joggal bírnak.

7. A választás szabályai:
a.

Az Egyesület Elnökévé, Elnökhelyettesévé, Gazdasági vezetőjévé választandó
személyre vagy személyekre a tagok tehetnek javaslatot a Közgyűlésen.

b. Az Egyesület Elnöke, Elnökhelyettese és Gazdasági vezetője a tagjai sorából
választható.
c. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
c. A jelölő a javaslattétel előtt köteles meggyőződni az elvárt feltételek meglétéről.
d. Az Egyesület Elnökének, Elnökhelyettesének, Gazdasági vezetőjének illetve
megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a szavazati joggal rendelkező jelenlévők
szavazatainak több mint a kétharmadát megszerezte. Kettő vagy több jelölt esetén,
ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához
szükséges szavazatokat, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb
szavazatot kapott jelölt között kell választani. Ez esetben a Közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel dönt.
e. Választás esetén az igenlő szavazat leadása a jelöltek nevének üres, bejegyzést nem
tartalmazó szavazólapra írásával történik, titkos szavazással. Érvénytelen az a
szavazat, melyből a szavazó akaratnyilvánítása egyértelműen nem állapítható meg.
f.

A Közgyűlés által választott tisztségviselők visszahívhatók. A visszahívást az
Egyesület tagjainak legalább felét képviselő tagok kezdeményezhetik. A választott
tisztségviselők visszahívására vonatkozó indítvány esetén rendkívüli Közgyűlést kell
összehívni. Érvényes és eredményes a visszahívás az érintett személy vagy
személyekre vonatkozóan – határozatképesség esetén – a jelenlévő küldöttek
kétharmadának igenlő szavazata esetén. A visszahívás kérdésében a döntés titkos
szavazással történik.

g. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az Egyesület Elnöksége és az
adott ülésre szótöbbséggel választott jegyzőkönyv-vezető ír alá, és a jelenlévő tagok
közül két személy hitelesít. A hitelesített jegyzőkönyvet valamint a Közgyűlésen
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jelen lévők névsorát a Közgyűléstől számított két héten belül szükséges kihirdetni a
tagok számára.

8. § Az Egyesület Elnöksége
1. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, operatív és koordináló testülete,
két Közgyűlés között az Egyesület legfőbb szerve.
2. Az Elnökség tagjai: az Elnök, Elnökhelyettes és Gazdasági vezető.
3. Az Elnökség tagjai jogosultak, illetve kötelesek
a.

részt venni az elnökségi üléseken és az Elnökség döntéshozatalában,

b. az Egyesület működésével kapcsolatban észrevételeket és javaslatokat tenni,
c. felvilágosítást kérni az Egyesület tevékenységével összefüggő bármely kérdésben,
d. közreműködni a Közgyűlés és a vezetőségi határozatok és ajánlások megtartása és
végrehajtása terén,

e. javaslatot tenni a Közgyűlés napirendjére, illetve a meghívottak körére.
4. Az Egyesület Elnökségének főbb feladatai és hatáskörei:
a.

gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről;

b. végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot,
belső munkamegosztás alapján;
c. irányítja az Egyesület tevékenységét két Közgyűlés között;
d. dönt két Közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a
tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal;
e. meghatározza az Egyesület tulajdonát képező állóeszközök használatát;

f.

beszámol a Közgyűlések között végzett tevékenységéről,

g. dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot
meghaladó kiadásokról, a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról,
átcsoportosításáról, az esetleges rendkívüli bevételek felhasználásáról;
h. felügyeli az Egyesület jog- és alapszabályszerű működését;
i.

előkészíti a közgyűlési szakmai beszámolókat;

j.

indokolt esetben javaslatot tesz a tag kizárására;

5. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban meghatározott időben, de legalább
négyhavonta üléseket szervez az Egyesület tevékenységének folyamatos biztosítása
érdekében. Az ülések összehívásáról az Elnök gondoskodik. Az Elnökségi ülés helyét,
idejét, előzetes napirendi pontjait az Elnökséggel legalább egy héttel az ülés előtt írásban
közölni kell.
6. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, amennyiben azt legalább egy elnökségi tag az
Elnöktől írásban kéri.

7. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az Elnök és legalább az egyik elnökségi tag
jelen van. Az Elnökség határozatait ez esetben egyhangú döntéssel hozza, egyéb
esetben egyszerű szótöbbség szükséges.
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Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagoknak
kell aláírni.

9. § Az Egyesület vezető tisztségviselői
1. Az Elnök
a.

Az Egyesület Elnöke: az Egyesület Közgyűlése által választott legfőbb tisztségviselő.

b. Az Elnök feladata és hatásköre
i. közreműködik az Egyesület általános céljainak megvalósításában;
ii. önállóan képviseli az Egyesületet;
iii. irányítja az Egyesület érdekképviseletét;
iv. az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben önálló képviseleti-,
aláírási- és utalványozási jogkört gyakorol;
v. az Egyesület alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;
vi. felügyeli az Egyesület jog- és alapszabályszerű működését;
vii. szervezi és irányítja az Elnökség munkáját;
viii. összehívja és vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit;
ix. a szükséges feltételek megléte esetén összehívja a rendkívüli Közgyűlést;
x. irányítja és ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását;
xi. gondoskodik az Egyesület szakmai és társadalmi kapcsolatrendszerének
ápolásáról;
xii. szervezi az Egyesület társadalmi és nemzetközi kapcsolatait;
xiii. gondoskodik az Egyesület tagnyilvántartásának naprakész vezetéséről.
c. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a Közgyűlés, vagy az
Alapszabály a hatáskörébe utal.
2. Az Elnökhelyettes
a.

Az Egyesület Elnökhelyettese: az Elnökség azon tagja, aki az Elnököt távollétében
helyettesíti. Az Egyesület Közgyűlése által választott tisztségviselő.

b. Az Elnökhelyettes feladata és hatásköre
i. közreműködik az Egyesület általános céljainak megvalósításában;
ii. helyettesíti az Elnököt annak távollétében; a Gazdasági vezetővel együttesen
képviseli a társaságot,
iii. részt vesz az Egyesület érdekképviseletében;
iv. az Elnök irányításának megfelelően részt vesz az Elnökség munkájában;
v. részt vesz a Közgyűlésen és az Elnökség ülésein, felel ezen ülések
jegyzőkönyveinek elkészüléséért;
vi. részt vesz a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában;
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vii. részt vesz az Egyesület szakmai és társadalmi kapcsolatrendszerének ápolásában.
c. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a Közgyűlés, vagy az
Alapszabály a hatáskörébe utal.
3. A Gazdasági vezető
a.

A Gazdasági vezető: az Elnökség azon tagja, aki az Egyesület gazdálkodásáért
operatívan felel. Az Egyesület Közgyűlése által választott tisztségviselő.

b. A Gazdasági vezető feladata és hatásköre
i. közreműködik az Egyesület általános céljainak megvalósításában;
ii. az Elnökhelyettessel együttesen képviseli az Egyesületet,
iii. az Elnök útmutatása alapján az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos operatív
feladatokat végrehajtja;
iv. az Elnökkel együtt felel az Egyesület vagyonának kezeléséért, a számlák,
könyvviteli és pénzügyi nyilvántartások, a pénzforgalom szabályszerű
vezetéséért, az Egyesület gazdálkodásának jogszerűségéért;
v. nyomon követi az Egyesület költségvetését és kimutatásokat készít az Egyesület
gazdasági helyzetéről, melyről az elnökségi üléseken beszámol;
vi. javaslatot tesz az Elnökségnek a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő,
valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról, a költségvetési előirányzatok
évközi módosításáról, átcsoportosításáról, az esetleges rendkívüli bevételek
felhasználásáról;
vii. előkészíti az éves költségvetést és az éves gazdálkodási beszámolót;
viii. az Elnök irányításának megfelelően részt vesz az Elnökség munkájában;
ix. részt vesz a Közgyűlésen és az Elnökség ülésein;
x. részt vesz a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában.
c. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a Közgyűlés, vagy az
Alapszabály a hatáskörébe utal.
4. A Dao Jia Sifu
a) A Dao Jia Sifu az egyesület szellemi vezetője, aki nem tagja a mindenkori világi
vezetésnek, hanem a taoista vallási tanítások átadásának autentikus módszerei
alapján támogatja a közösség tagjait szellemi céljaik elérésében.
b) A Dao Jia Sifu hatásköre:
i. Jogosult részt venni az egyesület közgyűlésein, rendezvényein, és ott az
elhangzottakhoz hozzászólni,
ii. Jogosult a taoista gyakorlatok külső és belső módszereinek átadására felhatalmazást
biztosító Megbízólevelek kiadmányozására a Közösség taoista tanítói számára, így
gondoskodva a tanítások magas szintű átadásának lehetőségéről,
iii. Felügyeli és segíti a 3. §-ban megfogalmazott célok megvalósulását
iv. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Közgyűlés a hatáskörébe utal
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v. A Dao Jia Sifu tevékenységéhez az egyesület anyagi támogatást nyújt, valamint
támogatásokat és felajánlásokat fogad el.

10. § Az Egyesület gazdálkodása
1. Az Egyesület a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület a
3.§-ban leírt céljai elérését a közösség tagjainak éves tagdíjából, rendszeres hozzájárulásaiból,
valamint adományokból és egyéb bevételekből valósítja meg.
2. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
a.

Az Egyesület Elnöksége a gazdálkodás során keletkezett bevételekből ösztöndíjat
folyósíthat a taoista tanítások megismerésének, megismertetésének támogatására.

i. Ösztöndíj csak egyesületi tag és pártoló tag részére folyósítható a 3. § pontjaiban
felsorolt célokkal összefüggésben.
ii. Ösztöndíj elnyerhető pályázat és javaslat útján.
iii. Az ösztöndíj odaítélése az adott gazdálkodási időszakra vonatkozóan, de legfeljebb
egy évre, vagy pedig konkrét feladattal összefüggésben történhet.
iv. Az Egyesületből való kizárás automatikusan megszakítja az ösztöndíj folyósítását, még
a pályázati, vagy javaslati feltételek teljesülése esetében is.
v. Az ösztöndíjak felhasználásáról az Egyesület évi költségvetésében ad számot a
Közgyűlés előtt.

b. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. Az Egyesület a rendelkezésére álló pénzeszközöket a saját számláján tartja, a folyószámláról
pénzfelvételek, kiutalások az Egyesület Elnökének aláírásával eszközölhetők.
4. Az Egyesület elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem végez, gazdasági tevékenységet
kizárólag alapszabályi céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, az
Egyesület Elnöksége által jóváhagyott módon.
5. Az Egyesület a központjai és szervezete működtetéséhez szükséges anyagi forrásokkal a
Közgyűlés határozatai szerint rendelkezik. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a
tagdíj megfizetésén túl - saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.

11. § Záró rendelkezések
Az Alapszabály módosítása
1. A Magyar Taoista Egyház Alapszabályának elfogadásához és módosításához a Közgyűlés
egyszerű többségének jóváhagyása szükséges. A módosítást bármely egyesületi tag
kezdeményezheti az Egyesület Elnökségéhez benyújtott írásos javaslattal. A módosító
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javaslatot a Közgyűlés ülése előtt legalább egy héttel el kell küldeni a tagoknak tanulmányozás
céljából.
2. Az Alapszabályban nem szabályozott feladatokat és témaköröket az Egyesület Szervezeti és
Működési Szabályzata rögzíti.

Az Egyesület megszűnése

Jogutód nélküli megszűnés:
Az Egyesület – a jogszabályban meghatározott eseteken kívül – jogutód nélkül megszűnik,
ha a tagok kétharmada írásban kéri, és a Közgyűlés háromnegyedes többséggel kimondja
megszűnését,

feltéve hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.
A jogutód nélkül megszűnt egyesületnek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona az egyesület tagjait illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy
jogelődjük az egyesület javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.
A jogutód nélkül megszűnt egyesület tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük
mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt egyesület ki nem elégített tartozásaiért.
A fentieken túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Jogutódlással történő megszűnés:
Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV.
törvény (Ectv.) valamint a 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései az irányadók.
Jelen Alapszabályt a Teljes Valóság Magyar Taoista Közösség Közgyűlése 2015. február 14. napján
elfogadta.
Kelt: Budapest, 2015. február 14.
Kiss Ferenc
az Egyesület Elnöke
Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. február 14.
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