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I. RÉSZ
Alapvető rendelkezések
I. fejezet
Alapvető fogalmak
1. § Az Alapszabály alkalmazásában:
a/ BBT (Bhaktivedanta Book Trust): az ISKCON nemzetközi kiadója,
b/ Bhagavad-Gita: a Védák, a világirodalom legősibb szentírásának, az Isopanisadok
összefoglalása, amely öt alapvető filozófiai pontot magyaráz, vagyis Isvara (Isten), jiva
(lélek), karma (tettek), yoga (a megvalósítás útja), kala (az idő),
c/ GBC (Governing Body Commission): az ISKCON legfelsőbb irányító és végrehajtó
testülete,
d/ harinama: az Úr Caitanya Mahaprabhu által egész Indiában bemutatott Hare Krisna mantra
nyilvános, közös táncos-éneklése felvonulás keretében,
e/ ISKCON (International Society for Krishna Consciousness): a Krisna-tudatú Hívők
Nemzetközi Közössége, melyet 1966-ban alapított A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
mint a vaisnava tradíció nyugati megnyilvánulási formáját,
f/ mantra: a maha mantra szövege "Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare, Hare
Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare",
g/ Maha-mantra: a Védákban kinyilvánított legősibb mantra, amely nem különbözik Istentől:
Hare Krisna Hare Krisna Krisna Krisna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare
Hare,
h/ murti: Krisna szobra, melyet a hindu templomokban imádnak több ezer éves tradíció
alapján,
i/ prasadam: Krisnának rituálisan felajánlott étel,
j/ Sadhana-bhakti: rendszeres lelki gyakorlaton alapuló folyamat
k/ sankirtana: a hindu szentírások misszionárius ajándékozása,
l/ Sri Caitanya Mahaprabhu (1486-1533): Krisna megtestesüléseként elfogadott és egész
Indiában tisztelt, népszerű vallásreformer, aki a hinduizmus egyik legnagyobb hatású tanítója,
filozófusa,
m/ Srila Prabhupada (1896-1977): az ISKCON alapítója, aki hosszas előkészületek után 1965ben érkezett New Yorkba, hogy elterjessze a vaisnava (Krisna-tudatos) filozófiát és
gyakorlatot a nyugati világban,
n/ Srimad-Bhagavatam: a Védák része, a Puranak összegzése, amely Krisna földi kedvteléseit
rögzíti,
o/ vaisnava tradíció: a hinduizmus legősibb kasztrendszeren (varnasrama-dharma) alapuló
társadalmi formája, amely Visnut vagy Krisnát helyezi imádatának központjába,
p/ védák: ötezer éves hindu szent iratok, melyeknek fő részei a Rig véda, Yajur véda és Sama
véda, hozzá kapcsolódnak a Mahabarata, a Ramayana, Puránák és az Isopanisadok.
r/ Az egyház székhelye: 1039 Budapest, Lehel u. 15-17.
II. fejezet
Alapvető elvek
2. § Az Egyház működése során tiszteletben tartja a Magyar Köztársaság jogrendjét.
3. § Az Egyház működése során tiszteletben tartja a magyar társadalom elfogadott
értékrendjét.
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4. § Az Egyház működése során tiszteletben tartja más vallások tanításait és más egyházak
tagjainak hitét és a más egyházakat. Az egyház tanításai szerint egyetlen, ám sokféle úton
megközelíthető Isten van. Ezért az egyház nem szándékozik más egyház hivő táborát sem
magához vonzani, illetve lelkészei és hívei semmilyen körülmények között sem törekednek
más egyházak tagjainak bármilyen formában történő befolyásolására. Az egyház keresi a
lehetőségek, hogy a vallási fundamentalizmuson túlmutató együttműködést teremtsen kreatív,
oktatási és kulturális téren más egyházakkal, elősegítve a magyar társadalom sokszínű,
önmagát sokféleképpen kifejező polgárainak kulturális és lelki fejlődését.
5. § Az egyház működésének filozófiai alapelvei a vaisnava tradíció tanításaira, India több
ezer éves szent irataira, a Védákra támaszkodnak, legfőképpen a Bhagavad-gítára és a Srimad
Bhagavatamra, melyek napjainkban is érvényes és következetes választ adnak az élet végső
kérdéseire. A filozófia alapvető tanítása az, hogy az élőlények nem azonosak mindig változó
anyagi testükkel, hanem valójában transzcendentális, örök lelkek, melyek ebben a világban
életről életre, testből testbe vándorolnak. Az emberi élet célja a világ és Isten megismerése, a
Hozzá fűződő szeretetteljes viszony visszaállítása és visszatérés a lelkek örök otthonába. A
vaisnava szentírások szerint a lelki fejlődés alapja az Isten dicsőségéről való hallás és szent
neveinek éneklése (Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare), melyet Sri Caitanya Mahaprabhu (1486-1533) terjesztett el.
Ehhez a gyakorlathoz tiszta erkölcsös élet járul, amely vegetáriánus étrendet, a szexualitás
korlátozását, valamint a kábító- és mámorítószerektől való tartózkodást foglalja magában.
III. fejezet
Alapvető célok
6. § Az Egyház alapvető céljai:
a/ hogy módszeresen terjessze a lelki tudást a társadalomban, s az embereket a lelki életre
nevelje azzal a szándékkal, hogy az élet értékeinek egyensúlyát visszaállítsák, s így a világra
igazi egység és béke köszöntsön,
b/ hogy a Krisna-tudatot úgy terjesszék, ahogyan azt a Bhagavad-gíta és a SrímadBhágavatam kinyilvánítja,
c/ hogy a Közösség tagjait egyesítse és közelebb vigye Krisnához, a legfőbb lényhez, s ezzel a
közösség tagjaiban és az emberiségben kifejlessze azt az eszmét, hogy minden lélek az
Istenség (Krisna) minőségének része,
d/ hogy tanítsa mindenkinek a sankirtana mozgalmat, hogy bátorítson a sankirtana
mozgalomra, Isten szent nevének közös éneklésére, ahogy azt az Úr Sri Caitanya Mahaprabhu
kinyilvánította tanításaiban,
e/ hogy a tagok és az egész társadalom számára a kedvtelések színhegyén szent helyet
emeljen, Krisnának szentelve azt,
f/ hogy a tagokat közelebb hozza egymáshoz, hogy egy egyszerűbb és természetesebb
életformát taníthassanak,
g/ hogy a fentebb említett célokat szem előtt tartva rendszeresen kiadványokat, folyóiratokat,
könyveket és különféle írásokat adjon ki és terjesszen,
7. § (1) Az Egyház alapvető céljainak megvalósítása érdekében minden olyan tevékenységet
folytathat, amit jogszabály számára lehetővé tesz.
(2) Az alapvető célok megvalósítását szolgálja különösen az Egyház missziós-prédikáló
tevékenysége, a kulturális rendezvény szervező tevékenysége, az ismeretterjesztő és oktatási
tevékenysége, a gyógyító és szociális gondoskodó tevékenysége és a gazdasági tevékenysége
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is.
8. § (1) Az Egyház alapvető céljainak megvalósítása minden olyan tevékenységét segítő
önálló jogi személyiséggel rendelkező, vagy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező
állandó, vagy ideiglenes intézményt, vagy szervezetet létesíthet, amit jogszabály számára
lehetővé tesz.
(2) Az Egyház alapvető céljainak megvalósítását szolgálhatják különösen az
ismeretterjesztő és oktató tevékenységet végző egyházi óvodák és iskolák, a társadalom testi
egészségének megőrzésében és helyreállításában szerepet vállaló egyházi kórházak, a
szociális helyzetük miatt arra rászorulóknak táplálékot biztosító egyházi ingyenkonyhák és a
Krisna-tudatos életmód gyakorlásának teret adó egyházi Biofarmok.

II. RÉSZ
Az Egyház szervezete
I. fejezet
Az Egyház és az ISKCON kapcsolata
9. § a, Az Egyház tagja az ISKCON-nak.
b, Az Egyház az ISKCON alapszabályával, irányelveivel és iránymutatásaival
összhangban végzi tevékenységét.
10. § Az Egyház tevékenységét a GBC által kijelölt titkár irányítja és felügyeli.
11. § A GBC titkár felelősséggel tartozik az egyház működéséért a ISKCON GBC testülete
felé.
12. § A GBC titkárnak a Közgyűlés, a Vezetői Tanács, az Ügyvezető Elnök és az
Igazgatótanácsok által hozott döntések felett vétójoga van. Ezen vétójogot az adott tanácson
vagy a határozat kézhezvételét követő 2 héten belül írásban gyakorolhatja.
13. § A Vezetői Tanács egyszerű többségű döntéssel kifogással élhet a GBC vagy Euro GBC
testületnél a GBC titkár döntésével szemben.
II. fejezet
Az Egyház központi szervei
I. Cím
A Közgyűlés
14. § A Közgyűlés az Egyház legfelsőbb testülete.
15. § A Közgyűlés tagjai az Igazgatók, az Osztályvezetők és a tanácsadók egynegyede,
valamint bármely olyan személy, akit a Közgyűlés a tagjának választ.
16. § (1) A Közgyűlés azon tagjainak tagsági minősége, akik egyéb funkciójuk miatt tagjai a
közgyűlésnek a tagsági minőségüket az egyéb funkciójuk megszűnése esetén is elveszítik.
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Azok a tagok, akik nem valamely egyéb funkciójuk elnyerése miatt válnak a Közgyűlés
tagjává, a tagságukról bármikor indoklási kötelezettség nélkül akár azonalli hatállyal
lemondhatnak.
(2) A lemondást a Közgyűlés Elnökéhez kell bejelenteni.
(3) A Közgyűlés bármely tagjának közgyűlési tagsági viszonya megszűnik a tag halálával.
(4) A Közgyűlés bármely általa választott közgyűlési tagot bármikor visszahívhat.
(5) A Közgyűlés tagjairól a Közgyűlés mindenkori elnöke vezet nyilvántartást.
17. § A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a, az Egyház alapszabályának elfogadása és módosítása
b, az Egyház éves tevékenységi és költségvetési tervének és az előző évi költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása
c, az Egyház előző évi pénzügyi zárásának elfogadása
d, az Egyház megszűnéséről szóló határozat elfogadása
e, az Egyház víziójának megalkotása és elfogadása
f, a Vezetői Tanács által kidolgozott stratégia elfogadása
g, a Közgyűlés tagjainak megválasztása és visszahívása
18. § (1) A Közgyűlés a hatáskörét az ülésein gyakorolja.
(2) A Közgyűlés évente legalább négyszer ülésezik (rendes ülés).
(3) Szükség esetén a Közgyűlés, a rendes ülések között is összehívható ülése (rendkívüli
ülés).
19. § (1) A Közgyűlés ülését a Közgyűlés Elnöke, akadályoztatása esetén az Ügyvezető Elnök
hívja össze.
(2) A Közgyűlés rendkívüli ülését összehívhatja az Ügyvezető Elnök és a Közgyűlés
tagjainak fele.
(3) A Közgyűlés ülésére a tagjainak a meghívása írásban, meghívóval történik. A
meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és napirendjét. A meghívót az ülés
előtt legalább hét nappal korábban kell a Közgyűlés tagjaihoz eljuttatni.
20. § (1) A szabályosan összehívott ülés határozatképes, ha azon a Közgyűlés tagjainak fele
és plusz egy fő jelen van.
(2) Határozatképes az ülés akkor is, ha ugyan nem volt szabályosan összehívva, de ahhoz
az összes tag, és a hozzászólási joggal bíró résztvevő megjelent.
(3) Ha a szabályosan összehívott ülés határozatképtelen, az ülést ismételten össze kell
hívni. A megismételt ülés határozatképességére az eredeti ülés határozatképességi szabályai
vonatkoznak.
21. § (1) A Közgyűlés üléseit a Közgyűlés Elnöke, akadályoztatása esetén az Elnök által
kinevezett személy vezeti.
(2) Az ülés vezetője gondoskodik az ülés levezetéséről, a rend fenntartásáról, felügyeli a
jegyzőkönyv vezetését és hitelesítését.
22. § (1) A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés
titkára vezeti, akadályoztatása esetén az ülés vezetője által kijelölt személy vezeti.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés idejét és helyét, az ülésen résztvevő tagok
megnevezését, a határozatképességre vonatkozó adatokat, a tárgyalt napirendi pontokat és az
ülésen hozott határozatokat.
(3) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.
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23. § (1) Az Közgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdéseken határozatot hoz. A határozatokat a
Közgyűlés szavazással alkotja meg.
(2) A Közgyűlés minden tagját egy szavazat illeti meg.
(3) A Közgyűlés határozatának meghozatalához egyszerű szótöbbség szükséges.
(4) A Közgyűlés egyhangúlag hozott határozata szükséges az egyház megszűntetéséhez.
Az egyház megszűntetéséhez a Közgyűlés egyhangú döntése mellett az ISKCON GBC
testületének írásos jóváhagyása szükséges.
(5) A GBC testület előzetes hozzájárulása szükséges az Egyház megszüntetéséről szóló
határozat meghozatalához.
(6) A Közgyűlés tagjainak 4/5-ös többséggel hozott határozata szükséges az Egyház
Alapszabályának módosításához.
24. § (1) A Közgyűlés a határozatait folyamatos sorszámmal kell ellátni. A számozás
tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, az ülés időpontját és a határozat számát (pl.
KGY100621/1. HATÁROZAT).
(2) A Közgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni és gondoskodni kell a
templomokban történő közzétételükről, valamint az egyház tagjainak a határozatok
tartalmáról történő tájékoztatásáról.
A Közgyűlés Elnöke
25. § A Közgyűlés Elnöke az Egyház Elnöke és reprezentatív képviselője.
26. § (1) A Közgyűlés tagjai maguk közül 2/3-os szótöbbséggel választják meg a Közgyűlés
Elnökét. Az Elnök megbízatása 5 évre szól.
(2) Az Elnök megbízatása visszahívással szűnik meg. Az Elnök visszahívásáról a
Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel határoz.
(3) Az Elnök megbízatása megszűnik halálával is, illetve a lemondásával. Lemondás
esetén a lemondási idő 3 hónap.
(4) A Közgyűlés Elnöke a lemondását az Ügyvezető Elnöknek jelentheti be.
27. § A Közgyűlés Elnökének a feladata, hogy a Közgyűlés működéséhez szükséges
feltételekről gondoskodjon.
II. Cím
A Vezetői Tanács
28. § A Vezetői Tanács az Egyház törvényhozó és legfőbb ügyvezető testülete.
29. § A Vezetői Tanács rendes tagjai:
a, Az Igazgatótanácsokból egy-egy általuk kijelölt fő
b, A Tanácsadói Tanácsokból egy-egy általuk kijelölt fő
c, A Közgyűlés Elnöke
d, A Vezetői Tanács elnöke
e, Az Elnöki Hivatal vezetője
f, A mindenkori GBC titkár
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30. § (1) A Vezetői Tanács rendes tagjai mellé a Vezetői Tanács elnökének ajánlása alapján a
Vezetői Tanács 2/3-os többséggel további legfeljebb 3 tagot jelölhet.
(2) A választott tagok megbízatása egy évre szól.
(3) A választott tagok tagsága visszahívással, lemondással és halállal szűnik meg.
(4) A választott tagot a Vezetői Tanács 2/3-os döntéssel bármikor visszahívhatja. A
visszahívással érintett tag e kérdésben szavazati joggal nem rendelkezik.
31. § A Vezetői Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a, Hatáskörébe tartozik az Igazgatók kinevezése és visszahívása.
b, a Vezetői Tanács döntést hoz minden olyan ügyben, melyek a budapesti és a krisnavölgyi igazgatótanácsot is közösen érintik
c, templomok, prédikálóközpontok megalapítása és megszüntetése, vezetőinek kinevezése
és visszahívása, valamint a szervezeti és működési szabályzatuk elfogadása és működésük
felügyelete,
d, gazdasági társaságok, alapítványok és egyéb jogi és egyházi jogi egységek alapítása és
megszüntetése; szervezeti és működési szabályzatuk elfogadása, módosítása; valamint
vezetőinek kinevezése és visszahívása
e, az egyházi óvoda, általános-, közép- és felsőoktatási intézmény alapítása és
megszüntetése, szervezeti és működési szabályzatuk elfogadása, módosítása; valamint
vezetőinek kinevezése és visszahívása.
f, Igazgatóság létrehozása és megszűntetése.
g, Sri Sri Radha – Syamasundara és Sri Sri Dayal-Nitai Vijaya-Gauranga főpujárijának
kinevezése és visszahívása.
h, döntés minden olyan - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - ügyben, amit
a Vezetői Tanács a hatáskörébe von.
i, a Vezetői Tanács hatáskörébe tartozik mindazon ügyek tárgyalása, eldöntése és intézése,
amelyek nem tartoznak bele a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
j, minden olyan ügylet, amely ingatlan (ingatlanilletőség) elidegenítését eredményezi,
k, minden olyan ügylet, amely ingatlant érintő vagyoni értékű jog megszűnését
eredményezi,
l, minden olyan ügylet, amely eredményeként ingatlan válik terheltté,
m, 5.000.000Ft feletti hitelfelvétel,
n, minden olyan ügylet, amely ellenérték nélkül csökkenti az Egyház vagyonát
o, minden olyan ügylet, amelyben az Egyház ellenérték nélkül vállal kötelezettséget
harmadik személy irányában.
p, a Vezetői Tanács Elnökére vonatkozó javaslattétel, illetve a leváltására vonatkozó
javaslattétel. Valamint a GBC titkár leváltásra vonatkozó döntésének elfogadása.
q, az Elnöki Hivatal vezetőjének megválasztása, visszahívása
r, azoknak a személyeknek a megválasztása illetve visszahívása, akik a kiemelt ügyekben az
Ügyvezető Elnökön kívül az okiratok aláírására jogosultak.
s, belső kölcsönök engedélyezése és nyújtása
32. § Minden ingatlan elidegenítéséhez az ISKCON ingatlanmegbízottainak a hozzájárulása
szükséges.
33. § (1) A Vezetői Tanács a hatáskörét az ülésein gyakorolja,
(2) A Vezetői Tanács legalább havonta ülésezik (rendes ülés),
(3) Szükség esetén, a rendes ülések között is összehívható a Vezetői Tanács ülése
(rendkívüli ülés).
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34. § (1) A Vezetői Tanács ülését a Vezetői Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az Elnöki
Hivatal vezetője hívja össze.
(2) A Vezetői Tanács rendkívüli ülését összehívhatja a GBC-titkár, a Vezetői Tanács
Elnöke és a Vezetői Tanács tagjainak fele.
(3) Az ülést a Vezetői Tanács tagjait írásban meghívóval vagy szóbeli meghívóval
hívják össze meghívó küldése nem kötelező. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés az ülés
időpontját, helyét és napirendjét, vagy szóban közölni. A meghívót az ülés előtt legalább
három nappal korábban kell a Vezetői Tanács tagjaihoz eljuttatni.
35. § (1) A szabályosan összehívott ülés határozatképes, ha azon a Vezetői Tanács tagjainak
2/3-a jelen van.
(2) Határozatképes az ülés akkor is, ha ugyan nem volt szabályosan összehívva, de
ahhoz az összes tag megjelent.
(3) Ha a szabályosan összehívott ülés határozatképtelen, az ülést ismételten össze kell
hívni. A megismételt ülés határozatképességére az eredeti ülés határozatképességi szabályai
vonatkoznak.
36. § (1) A Vezetői Tanács üléseit az Elnöki Hivatal vezetője, akadályoztatása esetén az általa
kinevezett személy vezeti. Ennek hiányában pedig az ülés által, a tagjai közül választott
személy vezeti.
(2) Az ülés vezetője gondoskodik az ülés levezetéséről, a rend fenntartásáról, felügyeli a
jegyzőkönyv vezetését, és hitelesítését.
37. § (1) A Vezetői Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a Vezetői
Tanács titkára, akadályoztatása esetén az ülés vezetője által kijelölt személy vezeti.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés idejét és helyét, az ülésen résztvevő tagok
megnevezését, a határozatképességre vonatkozó adatokat, a tárgyalt napirendi pontokat és az
ülésen hozott határozatokat.
(3) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.
38. § (1) A Vezetői Tanács a hatáskörébe tartozó kérdésekben határozatot hoz. A Vezetői
Tanács a határozatait szavazással alkotja meg.
(2) A szavazás során a Vezetői Tanács minden tagjának egy szavazata van.
(3) A Tanács határozatának meghozatalához egyszerű szótöbbség szükséges.
(4) A Vezetői Tanács 2/3-os szavazással dönt a 31. § j.-q. pontjaiban megjelölt
ügyekben.
39.§ (1) A Vezetői Tanács határozatait folyamatos sorszámmal kell ellátni. A számozás
tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, az ülés időpontját és a határozat számát (pl.
VT100621/1. HATÁROZAT).
(2) A Vezetői Tanács határozatairól nyilvántartást kell vezetni és közölni kell azokkal,
akikre nézve rendelkezést tartalmaz.
A Vezetői Tanács Elnöke
40. § A Vezetői Tanács Elnöke az Egyház Ügyvezető Elnöke.
41. § a, A Vezetői Tanács Elnökének személyére a Közgyűlés tagjai közül a Vezetői Tanács
kétharmados szótöbbséggel tesz ajánlást a GBC titkárnak. A Vezetői Tanács Elnökét a GBC
titkár nevezi ki a Közgyűlés tagjai közül.
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b, Megbízatása 5 évre szól.
c, Megbízatása a kinevezési idő lejártával, lemondással vagy leváltással szűnik meg.
d, A Vezetői Tanács elnökének leváltását a Vezetői Tanács 2/3-os többségű határozatával
kezdeményezheti. Amennyiben azonban a GBC titkár a leváltás kérdésében a Vezetői Tanács
javaslatától függetlenül kíván dönteni, úgy a visszahívás csak a Vezetői Tanács 2/3-os
többséggel hozott hozzájárulásával válik hatályossá.
42. § a, A Vezetői Tanács Elnöke legfőbb feladata, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott
stratégia megvalósítását segítse és ellenőrizze.
b, A Vezetői Tanács Elnöke évente egyszer beszámol a Közgyűlésnek az előző időszak
eredményeiről és a következő időszak terveiről.
43. § A Vezetői Tanács Elnöke önállóan dönthet minden olyan ügyben, amit az Alapszabály
nem utal a Közgyűlés vagy a Vezetői Tanács hatáskörébe.

Az Elnöki Hivatal
44. § A Vezetői Tanács és a Vezetői Tanács Elnökének hatáskörébe tartozó feladatok
ügyintézését az Elnöki Hivatal végzi.
45. § (1) Az Elnöki Hivatalt a Vezetői Tanács Elnöke által jelölt, és a Vezetői Tanács 2/3-os
szótöbbségű döntésével megválaszott tisztségviselő (hivatalvezető) vezeti.
(2) Megbízatása határozatlan időre szól.
(3) A tisztség megszűnése lemondással, halállal vagy visszahívással történik. A visszahívás a
Vezetői Tanács döntésén alapul.
46. § A hivatalvezető feladata:
a, Az Elnöki Hivatal működtetése.
b, A Vezetői Tanács Elnöke által kért helyettesi és koordinációs feladatok ellátása.
47. § Az Elnöki Hivatal feladata:
a/ az Egyház helyi szerveinek számviteli és adminisztratív ellenőrzése és havi
rendszerességű beszámoltatása.
b/ a beszámolók értékelése és archiválása
c/ hivatalos okiratok, igazolások kiadása és archiválása
d/ az Egyház hivatalos levelezésének lefolytatása és archiválása
f/ kapcsolattartás az Egyház könyvelőjével
g/ az Egyház központi költségvetésének kezelése
h/ közös költségek nyilvántartása
i/ belső egyházi kölcsönök kezelése
j/ a BBT alap kezelése
k/ költségvetési szervek finanszírozása és elszámoltatása
l/ az Egyház pénzügyi befektetéseinek kezelése
m/ az Egyház általános jogi ügyeinek kezelése
n/ illetve minden olyan feladat, amit a Közgyűlés, a Vezetői Tanács vagy a Vezetői
Tanács Elnöke a hatáskörébe rendel.
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48. § Az Elnöki Hivatal működési rendjét egyébként a hivatalvezető dolgozza ki és a Vezetői
Tanács fogadja el.
III. Cím
Az egyházi igazságszolgáltatás szervei
Az Egyház ügyésze
49. § Az Egyház ügyésze a fegyelmi ügyekben az Egyházat képviselő tisztségviselő.
50. § (1) Az Egyház Ügyészét a Vezetői Tanács egyszerű szótöbbséggel választja meg az
egyházi személyek közül. Megbízatása határozatlan időre szól.
(2) Az Egyház Ügyészének a megbízatása visszahívással, lemondással vagy halállal
szűnik meg.
Az Egyházi Bíróság
A Bírói Testület
51. § A Bírói Testület az egyház bíráinak testületi szerve.
52. § (1) A Bírói Testület legalább kilenc, legfeljebb tizenkét tagból áll.
(2) A Bírói Testület tagjait a Vezetői Tanács egyszerű szótöbbséggel választja meg az
egyházi személyek közül. Megbízatásuk határozatlan időre szól.
(3) A Bírói Testület tagjainak visszahívással, lemondással vagy halállal szűnik meg.
A Bírói Testületi Elnöke
53. § A Bírói Testület Elnöke a Bírói Testület vezető tisztségviselője.
54 § (1) A Bírói Testület Elnökét a Vezetői Tanács egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal
választja meg a Bírói Testület tagjai közül. Megbízatása határozatlan időre szól.
(2) A Bíró Testület Elnökének a megbízatása visszahívással, lemondással vagy halállal
szűnik meg.
55. § A Bírói Testület Elnökének feladata, hogy megalakítsa az Egyházi Bíróságnak az
Egyház tagjainak fegyelmi ügyeiben eljáró tanácsait.
Az Egyházi Bíróság tanácsa
56. § (1) Az Egyházi Bíróság az Egyház tagjainak fegyelmi ügyeiben háromtagú tanácsban jár
el.
(2) A fegyelmi ügyben eljáró tanács tagjait Bírói Testület elnöke sorshúzással jelöli ki a
Bírói Testület tagjai közül.
IV. Cím
AZ EGYHÁZ KÉPVISELETE
57.§. (1) Az egyházat harmadik személyekkel szemben az Ügyvezető Elnök képviseli.
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(2) Az Ügyvezető Elnök képviseleti joga önálló.
58.§. Az Ügyvezető Elnök – a jelen alapszabályban megjelölt kivételektől eltekintve - az
egyház nevében önállóan ír alá.
59.§. (1) A kiemelt ügyekben az Egyház jegyzéséhez öt személy együttes aláírása szükséges.
Mégpedig az Ügyvezető Elnöké, valamint a Vezetői Tanács erre a funkcióra megválasztott
négy személyjé.
(2) A kiemelt ügyek az alábbiak:
a./ minden olyan ügylet, amely ingatlan (ingatlanilletőség) elidegenítését eredményezi,
b./ minden olyan ügylet, amely ingatlant érintő vagyoni értékű jog megszűnését eredményezi,
c./ minden olyan ügylet, amely eredményeként ingatlan válik terheltté,
d./ 5.000.000Ft feletti hitelfelvétel,
e./ minden olyan ügylet, amely ellenérték nélkül csökkenti az Egyház vagyonát
f./ minden olyan ügylet, amelyben az Egyház ellenérték nélkül vállal kötelezettséget harmadik
személy irányában
60.§. Az Ügyvezető Elnök – akadályoztatása esetén - adott ügyre vonatkozóan, illetve az
ügyek adott csoportját illetően, továbbá meghatározott, vagy határozatlan időre a képviseleti,
illetve aláírási joga gyakorlására harmadik személyt hatalmazhat meg.
III. fejezet
Az Egyház helyi szervei
I. Cím
A Templom
61. § A Templom az Egyház önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi szervezete, amely
állandó szakrális helyet tart fenn, ahol murti-imádatot és rendszeres missziós-prédikáló
tevékenység folytat.
62. § (1) Templom létesítéséről és megszüntetéséről a Vezetői Tanács határoz.
(2) A templom létesítésekor meg kell határozni a templom működési területét.
(3) A templom szervezeti és működési szabályzatát a helyi Igazgatótanács készíti el és a
Vezetői Tanács fogadja el.
63. § A Templom vezetését a helyi Igazgatótanács látja el.
Az Igazgatótanácsok és Elnökeik
64. § Az Igazgatótanácsok az Egyház helyi operatív szervei. Az Igazgatótanácsok
illetékességi területét a Vezetői Tanács határozza meg.
65. § Az Igazgatótanácsok tagjai a fennhatóságuk alá tartozó Igazgatóságok Igazgatói.
66. § Az Egyház operatív működését két Igazgatótanács látja el:
a, Krisna-völgyi Igazgatótanács
b, Budapesti Igazgatótanács
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67. § Az Igazgatótanácsok hatáskörébe tartozik:
a, A Közgyűlés és a Vezetői Tanács által létrehozott stratégia végrehajtása
b, A Közgyűlés, valamint a Vezetői Tanács által hozott döntések végrehajtása.
c, Osztályvezetők kinevezése és visszahívása.
d, Az igazgatóságok éves, havi költségvetésének elfogadása.
e, Önkéntesek, alkalmazottak kinevezése és visszahívása.
f, Osztályok létrehozása és megszűntetése.
g, felelős a Közgyűléson elfogadott éves költségvetés végrehajtásáért.
68. § (1) Az Igazgatótanácsok minimum kéthetente üléseznek.
(2) Az üléseket az Igazgatótanács Elnöke vezeti.
69. § (1) Az Igazgatótanács Elnökét az Igazgatótanács 2/3-os szótöbbséggel választja meg az
Igazgatók közül.
(2) A Tanács Elnökének megbízatása minimum fél évre szól. Az elnöki tisztség
megszűnik az Igazgatótanácsi tagság megszűnésével, az Elnök lemondásával, visszahívásával
és halálával.
70. § A Tanács Elnökének feladata:
a, az ülések előkészítése, megszervezése, lebonyolítása
b, az Igazgatók közötti koordináció segítése
c, a döntések végrehajtásának ellenőrzése
d, a Vezetői Tanács folyamatos tájékoztatása a döntésekről és azok végrehajtásáról
e, minden olyan feladat, amivel az Igazgatótanács megbízza
71. § (1) Az Igazgatótanács Elnökének helyettese a soron következő elnökjelölt.
(2) Az elnök akadályoztatása esetén ő látja el az elnöki teendőket.
(3) Feladata még, hogy segítse az Elnök munkáját.
Az Igazgatótanácsok ülései
72. § (1) A Igazgatótanács ülését az Igazgatótanács vezetője hívja össze.
(2) A Igazgatótanács ülésére a tagjainak a meghívása írásban, meghívóval történik. A
meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és napirendjét. A meghívót az ülés
előtt legalább két nappal korábban kell a helyi Igazgatótanács tagjaihoz eljuttatni.
73. § (1) A szabályosan összehívott ülés határozatképes, ha azon a helyi Igazgatótanács
tagjainak kétharmada jelen van.
(2) Határozatképes az ülés akkor is, ha ugyan nem volt szabályosan összehívva, de ahhoz
valamennyi tag, és a hozzászólási joggal bíró résztvevő megjelent.
(3) Ha a szabályosan összehívott ülés határozatképtelen, az ülést ismételten össze kell
hívni. A megismételt ülés határozatképességére az eredeti ülés határozatképességi szabályai
vonatkoznak.
74. § (1) A Igazgatótanács üléseit az Igazgatótanács vezetője, akadályoztatása esetén a
helyettese vagy az általa kinevezett személy vezeti.
(2) Az ülés vezetője gondoskodik az ülés levezetéséről, a rend fenntartásáról, felügyeli a
jegyzőkönyv vezetését és hitelesítését.
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75. § (1) A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az Igazgatótanács
által kijelölt titkár vezeti, akadályoztatása esetén az ülés vezetője által kijelölt személy vezeti.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés idejét és helyét, az ülésen résztvevő tagok
megnevezését, a határozatképességre vonatkozó adatokat, a tárgyalt napirendi pontokat és az
ülésen hozott határozatokat.
(3) A jegyzőkönyvet az ülés vezetője és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.
76. § (1) A Igazgatótanács a hatáskörébe tartozó kérdésekben határozatot hoz. A
határozatokat az Igazgatótanács szavazással alkotja meg.
(2) A Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.
(3) A Tanács határozatának meghozatalához egyszerű szótöbbség szükséges.
77. § (1) A Tanács a határozatait folyamatos sorszámmal kell ellátni. A számozás tartalmazza
a határozatot hozó szerv megjelölését, az ülés időpontját és a határozat számát (pl.
IT100621/1. HATÁROZAT).
(2) Az Igazgatótanács határozatairól nyilvántartást kell vezetni és gondoskodni kell a
templomokban történő közzétételükről, valamint az egyház tagjainak a határozatok
tartalmáról történő tájékoztatásáról.
Az Igazgatóságok, Igazgatók
78. § Az Igazgatóságok az Egyház végrehajtó szervei.
79. § Igazgatóságokat a Vezetői Tanács hozhat létre az eredményes és hatékony működés
végrehajtása végett.
80. § (1) Az Igazgatóságokat Igazgatók vezetik, akiket a Vezetői Tanács az Ügyvezető Elnök
ajánlásával választ meg és hív vissza.
(2) Az Igazgatók kinevezése 1 évre szól.
(3) Az Igazgatók Igazgatói funkciója megszűnik az Igazgató halálával, lemondásával vagy
visszahívásával, illetve a határozott idő leteltével.
81. § Az Igazgatók feladata:
a, az Igazgatóság tevékenységeinek megfelelő működtetése az Igazgatótanács által
elfogadott költségvetés és tevékenységi körök alapján.
b, az Igazgatóság alá tartozó osztályok működésének irányítása és ellenőrzése
c, az alá tartozó osztályok tevékenységi és pénzügyi terveinek ellenőrzése és
számonkérése
d, meghatározza az osztályok vezetőinek, tagjainak felelősségi és hatáskörét
e, részvétel az Igazgatótanács döntéshozatali rendszerében
82. Az Igazgatóságok szervezeti és működési rendjét az Igazgatók dolgozzák ki és a
Igazgatótanács fogadja el.
Az Osztályok és Osztályvezetők
83. § Az Osztályok az Egyház legkisebb végrehajtó szervei.
84. § Az Osztályokat az Igazgatótanács egyszerű szótöbbséggel hozza létre vagy szünteti
meg.
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85. § (1) Az Osztályok vezetői az Osztályvezetők, akiket szintén az Igazgatótanács választ
meg vagy hív vissza egyszerű szótöbbséggel.
(2) Az Osztályvezetők kinevezése 1 évre szól.
(3) Az Osztályvezetők funkciója megszűnik az Osztályvezető halálával, lemondásával
vagy visszahívásával, illetve a határozott idő leteltével.
86. § Az Osztályvezető feladata:
a, az osztály működtetése az Igazgatótanács által elfogadott tevékenységi kör és
költségvetés alapján.
b, éves, havi és heti pénzügyi tervek készítése és azok betartása.
c, teljesítési és beszámolási kötelezettséggel tartozik az Igazgatójának.
II. Cím
A prédikáló központ
87. § Az Egyház legkisebb olyan szervezeti egysége, amely egy Templom működési
területén, állandó szakrális helyet tart fenn, ahol murti-imádat nélkül rendszeres missziósprédikáló tevékenység folytat.
88. § (1) Prédikáló központ létesítéséről és megszüntetéséről, valamint a vezetője
megválasztásáról a Vezetői Tanács határoz.
(2) A prédikáló központ szervezeti és működési szabályzatát a prédikáló központ
vezetője készíti el és a Vezetői Tanács fogadja el.
III. Cím
A gyülekezet
89. § Az egyház önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, legkisebb olyan szervezeti
egység, amely egy templom működési területén, rendszeres missziós-prédikáló tevékenységet
folytat.
IV. Cím
A Tanácsadói Testület
90. § A Tanácsadói Testületek az Egyház közösségfejlesztési és –szervezési feladait látják el.
91. § A Vezetői Tanács külön határozatban rendelkezik a Tanácsadói Testületek szervezeti és
működési szabályzatáról, valamint a végrehajtandó feladatokról.
IV. fejezet
A tagság
I. Cím
Egyszerű tag
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92. § Az Egyház egyszerű tagja a Krisna Tudatnak az híve, aki rendszeres kapcsolatot tart az
Egyházzal, látogatja a Templomot, részt vesz az Egyház rendezvényein és adománnyal
támogatja az Egyházat.
II. Cím
Gyakorló tag
93. § Az Egyház gyakorló tagja a Krisna Tudatnak az híve, aki rendszeres kapcsolatot tart az
Egyházzal, látogatja a Templomot, részt vesz az Egyház rendezvényein és adománnyal
támogatja az Egyházat, és aki gyakorolja a Krisna-tudatos életmódot.
94. § Az Egyház gyakorló tagja által a Krisna-tudatos életmód elsajátítása során teljesítendő
szintek a következők:
a/ az első szint a Sraddhavan (SR) azaz, a Hare Krsna maha mantra éneklése napi egy kör
formájában és odaadó szolgálat végzése a templomban. Krisna-tudatos könyvek olvasása,
b/ a második szint a Gauranga Sevaka (GSEV) azaz, a Hare Krsna maha mantra éneklése napi
négy kör formájában és odaadó szolgálat végzése a templomban. Krisna-tudatos könyvek
olvasása, tartózkodás a húsevéstől és az erkölcstelen tettektől,
c/ a harmadik szint a Gauranga Sadhaka (GSAD) azaz, a Hare Krsna maha mantra éneklése
napi nyolc kör formájában és odaadó szolgálat végzése a templomban. Tartózkodás a
húsevéstől, a mámorítószerektől, a szerencsejátéktól és a házasságon kívüli nemi élettől.
Otthonában oltárt állít és felajánlja az ételét.
d/ a negyedik szint a Srila Prabhupada Asraya (PA) azaz, a Hare Krsna maha mantra éneklése
napi tizenhat kör formájában és odaadó szolgálat végzése a templomban. Tartózkodás a
húsevéstől, a mámorítószerektől, a szerencsejátéktól és a házasságon kívüli nemi élettől.
Otthonában oltárt állít és felajánlja az ételét.
e/ az ötödik szint a Sri Guru Carana Asraya (GCA) azaz, a Hare Krsna maha mantra éneklése
napi tizenhat kör formájában és odaadó szolgálat végzése a templomban. Tartózkodás a
húsevéstől, a mámorítószerektől, a szerencsejátéktól és a házasságon kívüli nemi élettől.
Otthonában oltárt állít és felajánlja az ételét. Kapcsolatot tart fenn egy ISKCON lelki
tanítómesterrel.
III. Cím
Avatott tag
Egyszer avatott tag
95. § Az Egyház egyszer avatott tagja a Krisna-tudatnak az a híve, aki az Egyház által
elismerten Krisna-tudatos életmódot folytat a négy alapszabály szerint.
Kétszer avatott tag
96. § Az Egyház kétszer avatott tagja a Krisna-tudatnak az a híve, aki az Egyház által
elismerten Krisna-tudatos életmód mellett kötelezte el magát visszavonhatatlanul és
végérvényesen.
V. fejezet
Az egyházi személy
97. § (1) Az egyházi személy az Egyház azon tagja, aki életét az egyház szolgálatának és
saját lelki fejlesztésének szenteli, és akit az Egyház egyházi személynek nyilvánított.
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(2) Az egyházi személy:
a/ a szerzetesjelölt,
b/ a szerzetes,
c/ a lelkészek,
d/ az egyéb egyházi személyek.
98. § (1) Az egyházi személy az Egyház szolgálatában áll.
(2) Szolgálataiért az egyházi személyt és azokat, akiknek az eltartásáról gondoskodni
köteles, az Egyház természetbeni juttatásban részesíti.
(3) Az egyházi személy magánvagyonnal rendelkezhet.
99. § Egyházi személy lehet az Egyház minden büntetlen előéletű cselekvőképes nagykorú
tagja, aki elfogadja Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadát, mint alapítót,
magára kötelezőnek ismeri el az Egyház alapszabályát és vezető szerveinek irányítását.
A szerzetesjelölt
100. § A szerzetesjelölt a Krisna tudatnak az a híve, akinek az Egyház elfogadta azt a
törekvését, hogy szerzetesjelölt kíván lenni.
101. § (1) A szerzetesjelölt a Templom szolgálatában próbaidőt köteles eltölteni. A
szerzetesjelölt próbaideje legalább hat hónap.
(2) A Krisna-tudat a hívének a Templomba szerzetesjelöltként történő befogadásról és a
szerzetesjelölt Templomból történő elbocsátásáról a Templom elnöke dönt.
102. § A szerzetesjelölt a Templomban bevezetést kap a Krisna-tudatú hit alapjaiba és a
szerzetesekkel azonos szolgálatot teljesít.
103. § (1) A próbaidő alatt a szerzetesjelölt bizonyságot tesz arról, hogy szerzetessé válási
szándéka megfontolt és méltó a szerzetesként való befogadásra.
(2) A próbaidő eredményességéről és a szerzetesként való befogadás lehetőségéről a
Templomtanács dönt.
A szerzetes
104. § A szerzetes a Krisna-tudatnak az a híve, akinek az Egyház elfogadta azt a törekvését,
hogy életét az Egyház szolgálatának és saját lelki fejlesztésének kívánja szentelni.
105. § (1) A Krisna tudat hívének, aki a próbaidejét letöltötte, a Templomba szerzetesként
történő befogadásról és a szerzetesnek a Templomból történő elbocsátásáról a Templom
elnöke dönt.
(2) A Templomba szerzetesként csak olyan személy fogadható be, aki nem él
házasságban.
A lelkész
106. § Lelkész a Krisna-tudatnak az a híve, akit az Egyház lelkésszé nevezett ki.
107. § (1) A lelkészek kinevezéséről a Vezetői Tanács dönt.
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(2) Lelkésszé az Egyháznak a kétszer avatott tagja nevezhető ki aki, aki alkalmas a
Krisna-tudat híveinek a vezetésére.
108. § A lelkész hivatása gyakorlása során:
a/ lelki gyakorlatot folytat,
b/ oktatói tevékenységet végez,
c/ egyházi szertartásokat vezet,
d/ prédikál,
e/ Egyházi vezetői tisztséget tölt be,
Az egyéb egyházi személyek
109. § Egyéb egyházi személy a Krisna-tudatnak az a híve, akit az Egyház egyéb egyházi
személlyé minősít.
110. § Egyéb egyházi személy az Egyház meghatározott működési területén szolgálatot
teljesít.

VI. FEJEZET
Egyházi jogi egységek
I. Cím
Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Budapesti Temploma
111.§. (1) Székhely: 1039 Budapest, Lehel u. 15-17.
2) Adószám: 18074435-1-41
112.§. (1) A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Budapesti Templomát harmadik
személyekkel szemben a Gazdasági Igazgató képviseli.
(2) A Gazdasági Igazgató képviseleti joga önálló.
113.§. A Gazdasági Igazgató – a jelen alapszabályban megjelölt kivételektől eltekintve – a
templom nevében önállóan ír alá.
114.§. (1) A kiemelt ügyekben a Templom jegyzéséhez öt személy együttes aláírása
szükséges. Mégpedig a Gazdasági Igazgatóé, valamint a Vezetői Tanács erre a funkcióra
megválasztott négy személyjé.
(2) A kiemelt ügyek az alábbiak:
a./ minden olyan ügylet, amely ingatlan (ingatlanilletőség) elidegenítését eredményezi,
b./ minden olyan ügylet, amely ingatlant érintő vagyoni értékű jog megszűnését eredményezi,
c./ minden olyan ügylet, amely eredményeként ingatlan válik terheltté,
d./ 5.000.000Ft feletti hitelfelvétel,
e./ minden olyan ügylet, amely ellenérték nélkül csökkenti az Egyház vagyonát
f./ minden olyan ügylet, amelyben a Templom ellenérték nélkül vállal kötelezettséget
harmadik személy irányában
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115.§. A Gazdasági Igazgató – akadályoztatása esetén - adott ügyre vonatkozóan, illetve az
ügyek adott csoportját illetően, továbbá meghatározott, vagy határozatlan időre a képviseleti,
illetve aláírási joga gyakorlására harmadik személyt hatalmazhat meg.
II. Cím
Krisna-Völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm
116.§. (1) Székhely: 8699 Somogyvámos Fő út 38.
(2) Adószám: 18764686-1-14
117.§. (1) Krisna-völgy, Indiai Kulturális Központ és Biofarmot harmadik személyekkel
szemben a Krisna-völgyi Gazdasági Igazgató képviseli.
(2) A Gazdasági Igazgató képviseleti joga önálló.
118.§. A Gazdasági Igazgató – a jelen alapszabályban megjelölt kivételektől eltekintve – a
Központ nevében önállóan ír alá.
119.§. (1) A kiemelt ügyekben a Központ jegyzéséhez öt személy együttes aláírása szükséges.
Mégpedig a Gazdasági Igazgatóé, valamint a Vezetői Tanács erre a funkcióra megválasztott
négy személyjé.
(2) A kiemelt ügyek az alábbiak:
a./ minden olyan ügylet, amely ingatlan (ingatlanilletőség) elidegenítését eredményezi,
b./ minden olyan ügylet, amely ingatlant érintő vagyoni értékű jog megszűnését eredményezi,
c./ minden olyan ügylet, amely eredményeként ingatlan válik terheltté,
d./ 5.000.000Ft feletti hitelfelvétel,
e./ minden olyan ügylet, amely ellenérték nélkül csökkenti az Egyház vagyonát
f./ minden olyan ügylet, amelyben a Központ ellenérték nélkül vállal kötelezettséget harmadik
személy irányában
120.§. A Gazdasági Igazgató – akadályoztatása esetén - adott ügyre vonatkozóan, illetve az
ügyek adott csoportját illetően, továbbá meghatározott, vagy határozatlan időre a képviseleti,
illetve aláírási joga gyakorlására harmadik személyt hatalmazhat meg.

III. RÉSZ
Az egyház működése
I. fejezet
A missziós-prédikáló tevékenység
121. § (1) Az Egyház alapvető céljainak megvalósítása érdekében missziós-prédikáló
tevékenységet folytat.
(2) A missziós-prédikáló tevékenység területei:
a/ a sankirtana, vagyis a hindu szent iratok ingyenes terjesztése, melynek keretében az egyházi
személyek utcán, házaknál, nyilvános helyeken, programokon, rendezvényeken
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fejtik ki misszionárius tevékenységüket, azzal a céllal, hogy felébresszék a
lelkekben Krisna iránti szunnyadó vonzalmukat,
b/ a gyülekezet körében folytatott hitterjesztés, amely elsősorban családi programok, kis
csoportok keretében történik,
c/ ételosztás vagy Hare Krisna, Ételt az Életért program, amely az Krisnának felajánlott
prasadam
ingyenes osztása azzal céllal, hogy a felajánlott étel tisztítsa a lelket és segítse
abban, hogy következő életében ne kelljen alacsonyabb szintű testet öltenie,
d/ murti-imádat a több ezer éves tradíció alapján Krisna szobrainak kultikus szertartása, amely
visszaállítja a lélek eredeti, szolgai kapcsolatát Krisnával,
e/ harinama Krisna szent nevének nyilvános, utcai, táncos éneklése azzal a céllal, hogy az
emberek minél nagyobb tömege hallhassa, élvezhesse illetve tisztulhasson a szent
nevek hallatán.
II. fejezet
Az ismeretterjesztés és oktatás
I. Cím
Az ismeretterjesztés
122. § (1) Az Egyház vallási, filozófiai, kulturális értékeinek megismertetése céljából
nyilvános rendezvényeket szervez.
(2) Az Egyház az ismeretterjesztést szolgáló könyveket, időszaki kiadványokat,
folyóiratokat jelentet meg.
(3) Az Egyház ingyenesen terjeszti saját kiadású és a BBT által kiadott kereskedelmi
forgalomba nem kerülő könyveit, időszaki kiadványait,
III. fejezet
A karitatív tevékenység
123. § (1) Az Egyház alapvető céljainak megvalósítása érdekében karitatív tevékenységet
folytat.
(2) A karitatív tevékenység területei:
a/ ingyen konyhákat tart fenn hajléktalanok számára,
b/ melegedőt működtet rászorulóknak,
c/ mentálhigiénés segítséget nyújt,
d/ jogi tanácsadást végez,
e/ működik együtt illetve támogatja azokat,
f/ ételkihordást vállal nagycsaládosok és kisnyugdíjasok számára,
g/ drog és alkoholfüggő fiatalokat rehabilitál a hatóságokkal együttműködve,
h/ család- és gyermekvédelmi szolgálatot tart fenn.
IV. fejezet
Az Egyház gazdálkodása
124. § Az egyház az alapvető céljainak megvalósításához szükséges feltételek biztosítása
érdekében gazdálkodást folytat.
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125. § (1) Az Egyház a gazdálkodását éves költségvetés alapján végzi.
(2) Az Egyház és önálló jogi személyiséggel rendelkező központi és helyi szervei
gazdálkodásukat az Egyház éves költségvetésének kerete között éves és havi költségvetési
alapján végzik.
(3) Az Egyház és önálló jogi személyiséggel rendelkező központi és helyi szervei éves
és havi költségvetésének a végrehajtását a Vezetői Tanács irányítja és ellenőrzi.
126. § (1) Az Egyház bevételinek forrásai:
a/ az adományok,
b/ állami támogatások,
c/ és a gazdasági tevékenység
(2) Az Egyház nevében adománygyűjtő tevékenységet csak egyházi személyek
folytathatnak.
(3) Az Egyház az adományozásról, ha az adományozó azt kéri igazolást ad ki.
127. § Az Egyház bevételeinek a felhasználása:
a/ működési és fenntartási költségek fedezése,
b/ karitatív tevékenység finanszírozása,
c/ ISKCON nemzetközi tagsági hozzájárulás fizetése.
V. fejezet
Az egyházi igazságszolgáltatás
128. § (1) Az Egyház tagjával szemben fegyelmi eljárás kezdeményezésének akkor van helye,
ha feltételezhető, hogy az Egyház tagja az alapszabály vagy a hitélet szabályaival össze nem
egyeztethető magatartást tanúsított, vagy ha vele szemben szabálysértési, vagy büntetőeljárás
indult.
(2) Az Egyház tagjával szemben fegyelmi eljárás lefolytatását az Egyház bármely
tagja kezdeményezheti az Egyház Ügyészénél.
129. § (1) A fegyelmi eljárás kezdeményezése estén az Egyház Ügyésze megvizsgálja és
határoz arról, hogy a fegyelmi eljárás megindításának a feltételei fennállnak-e. A feltételek
megléte estén megindítja a fegyelmi eljárást az Egyházi Bíróságnál, a feltételek hiányában
pedig elutasítja fegyelmi eljárás kezdeményezését.
(2) Fegyelmi eljárás megindításának a feltételei akkor állnak fenn, ha az Egyház
tagjáról alappal feltételezhető, hogy a az alapszabály vagy a hitélet szabályaival össze nem
egyeztethető magatartást tanúsított, vagy ha vele szemben szabálysértési, vagy büntető eljárás
indult.
130. § (1) Az Egyházi Bíróság a fegyelmi eljárásban bizonyítást folytat le, majd határozatot
hoz.
(2) Az Egyházi Bíróság tanácsa a határozatát egyszerű szótöbbséggel alkotja meg.
131. § (1) A fegyelmi eljárásban az Egyház bármely tagjának fegyelmi ügyeiben
alkalmazható fegyelmi büntetések a következők:
a/ figyelmeztetés,
b/ megrovás,
c/ szigorú megrovás,
e/ egyházból való kizárás.
(2) A fegyelmi eljárásban az egyházi személyek fegyelmi ügyeiben alkalmazható
fegyelmi büntetések a következők:
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a/ az egyházi személyiség felfüggesztése,
b/ az egyházi személyiség megvonása.
(3) Az egyházi személyek fegyelmi ügyeiben az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
fegyelmi büntetések együtt is alkalmazhatók.
132. § Az Egyházi Bíróság határozata ellen, az Egyház fegyelmi eljárás alá vont tagja és az
Egyház Ügyésze felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő a Vezetői Tanácsnál.
133. §. A Vezetői Tanács a felülvizsgálati kérelem alapján a következő határozatokat
hozhatja:
a/ vagy helybenhagyja a Egyházi Bíróság fegyelmi határozatát,
b/ vagy megváltoztatja a Egyházi Bíróság fegyelmi határozatát,
c/ vagy az első fokú határozatot hatályon kívül helyezi, és az első fokon eljárt tanácsot újabb
eljárásra utasítja.
Hitelesítési záradék:
Alulírottak hitelesítjük, hogy a fenti alapszabályt a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők
Közösségének az Országos Tanácsa 2011. április 28.-i ülésén elfogadta.

Budapest, 2011. április 28.

...........................................................
Sivaráma Svámi
az Országos Tanács elnöke,
mint az ülés vezetője

...........................................................
Szilaj Péter
az Országos Tanács titkára,
mint az ülés titkára
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