
A Nemzetközi Ligmincha és a Ligmincha Magyarország közti 

kapcsolat meghatározása 
 

A Nemzetközi Ligmincha olyan világméretű közösség, amely a Yungdrung 

Bön tanításokban, valamint Buddha Tonpa Senrab és a mester-tanítvány 
leszármazási vonal vezetője, Nyamé Serab Gyalcen, a tibeti Menri kolostor 

első apátja tudásában rejlő bölcsességet, részvétet és hatékony módszert 
kívánja bemutatni, megalapozni és kibontakoztatni, különösen, ahogy e 

tanításokat Tenzin Wangyal Rinpocse adja közre és valósítja meg. A 
Nemzetközi Ligmincha céljai felölelik továbbá Tibet és Zhang Zhung ősi 

művészeteinek, tudományainak, nyelvének és irodalmának a 
tanulmányozását is.  

 
A 2014. évben tetőpontjára ért Tenzin Wangyal Rinpocse sokévi 

fáradozása, hogy a bön hagyomány meghonosodhasson Nyugaton. Tenzin 
Wangyal Rinpocse 1988-tól kezdődően Olaszországban és más 

országokban töltött el időt azért, hogy a nyugatiak számára a bön 
buddhizmust elérhetővé tegye. Szakadatlan segítő tevékenységének 

eredményeképpen mintegy 13 különböző nyelvű, több mint 40 csoport 

jött létre, hogy iránymutatásai alapján tanulmányozza és gyakorolja a bön 
tanításokat. E csoportok azonban egymástól jórészt elszigetelten alakultak 

ki, valamint szellemi és szervezeti irányítás szempontjából mindegyikőjük 
nagymértékben függött Tenzin Wangyal Rinpocsétől. Mostanra 

valósulhatott meg Rinpocse azon szándéka, hogy az egymástól elkülönült 
központok olyan egységes szervezet oltalma alatt egyesüljenek, amely 

következetes és összehangolt tevékenységgel, irányelvekkel és 
szabályrendszerrel rendelkezik. A Ligmincha növekedésével és a tanítások 

elterjedésével lehetővé válik Rinpocse és a jövőbeli Szellemi Vezetők 
számára, hogy jobban összpontosíthassanak a szervezet és a gyakorlók 

szellemi kibontakozására. Az alábbi szervezeti szabályzat és a külön 
okiraton szövegezett Alapító okirat biztosítani kívánja, hogy valamennyi 

központ és gyakorló csoport ugyanazzal a küldetéstudattal és 
elkötelezettséggel rendelkezzen, mint a Ligmincha szellemi vezetője, 

Tenzin Wangyal Rinpocse.  

 
Jelen Iránymutatás arra törekszik, hogy részletesen leírja a Ligmincha 

nemzetközi és helyi központjai, gyakorló csoportjai, valamint további 
egyéb helyi közösségei közti kapcsolatok hivatalos vonatkozásait. Az 

Iránymutatás minden olyan helyi hivatalos és nem hivatalos csoport 
részére íródott, amely függetlenül az eredeti országukban vagy szervezeti 

felépítésükben elfoglalt jogi státuszuktól, a „Ligmincha” vagy „Chamma 
Ling” megjelöléseket kívánják használni, illetve a Szellemi Vezetővel 

meglévő kapcsolat alapján akarják nyilvánosan magukat más csoportoktól 
megkülönböztetni (kivéve Tenzin Wangyal Rinpocse által kidolgozott 

Három Kapu programot, amely a Nemzetközi Ligmincha központjához 
képest elkülönült, független, és önálló szervezet). 

 



A Nemzetközi Ligmincha központ szervezeti szabályzatának 9. cikkelye 

kimondja: 
A Nemzetközi Ligmincha olyan szövetség, amely egyesíti a „Ligmincha”, 

„Chamma Ling”, „Serenity Ridge” és „Lishu” néven a Szellemi Vezető által 

támogatott összes nemzetközi szervezetet, projektet és tevékenységet. A 
jövőben más nevek is felvehetőek a Szellemi Vezető és Közösség 

tevékenységeinek a megjelölésére. A [Nemzetközi Ligmincha központot 
vezető] Igazgatóság a helyi és más szervezetek számára előírásokat 

fogadott el arra vonatkozóan, hogy miként ismerjék el őket a Nemzetközi 
Ligmincha tagjaiként, a Közösség tagozataiként és társult szervezeteiként, 

amely előírások megkívánják a Szellemi Vezető, valamint szükséges 
mértékig az Igazgatóság és a Közösség más tisztségviselői irányítását 

elismerő Szervezeti szabályzat és más szerződéses megállapodás 
előírásainak tiszteletben tartását. A Szellemi Vezető jogosultsággal bír 

azzal kapcsolatban, hogy a Nemzetközi Ligmincha bármely tagjának 
elismerését jóváhagyja, felfüggessze és visszavonja, valamint az 

elismerés feltételeit meghatározza, ahogyan a Közösség céljainak elérése 
érdekében ezt szükségesnek és megfelelőnek tekinti. 

 

A Ligmincha Magyarország a Nemzetközi Ligmincha tagjává kíván válni, 
amely szándékának megfelelően Nemzetközi Ligmincha központtal jelen 

alapító szerződést írja alá, valamint elfogadja azokat az irányító elveket és 
rendelkezéseket, amelyek a Ligmincha célok megvalósítását előmozdító 

Ligmincha gyakorló központok és csoportok elismerését és 
felhatalmazását biztosítják.  

 
A bejegyzett szervezetté válás érdekében a Nemzetközi Ligmincha 

központtal aláírt alapító szerződéssel a bejegyzett csoport bizonyos 
jogokat nyer el és kötelezettségeket vállal. A Nemzetközi Ligmincha 

tagjaként és a “Ligmincha” vagy “Chamma Ling” névhasználat jogának 
elnyerése érdekében a Ligmincha Magyarország elfogadja az alábbiakat:  

 
1. Irányadóként elismeri a Nemzetközi Ligmincha központ szervezetének 

valamennyi szellemi kérdésében a Szellemi Vezető álláspontját és a 

Nemzetközi Ligmincha központ szervezeti szabályzatában foglaltak szerint 
kitartóan törekszik a Nemzetközi Ligmincha központ működésének 

elősegítésére. 
 

2. Elismeri a Szellemi Vezető jogosultságát azzal kapcsolatban, hogy a 
Nemzetközi Ligmincha bármely tagjának elismerését jóváhagyja, 

felfüggessze és visszavonja, valamint az elismerés feltételeit 
meghatározza, ahogyan a Nemzetközi Ligmincha céljainak elérése 

érdekében ezt szükségesnek és megfelelőnek tekinti. 
 

3. Elfogadja a bejegyzett Egyesületnek a Nemzetközi Ligmincha 
nemzetközi szervezeti szabályzata szerinti, alábbiakban részletezett jogait 

és kötelezettségeit. Bármely esetben, amikor a Ligmincha Magyarország 
Alapszabályában e kapcsolat nem határozható meg, más olyan 



szerződéses megállapodások írandóak alá, amelyek a szervezeti 

szabályzat alábbiakban kifejtett ugyanazon szándékait fejezik ki.  
 

4. A Nemzetközi Ligmincha-val egyeztetve és a magyar jogszabályok 

figyelembevételével a Ligmincha Magyarország vallási egyesületként 
működik, közhasznú tevékenységet végezve non-profit keretek között.  

 
A szabályzat (2 bekezdéssel feljebb) elfogadása a következőkből áll: 

 
LIGMINCHA NEMZETKÖZI SZABÁLYZAT 

 
1. Elfogadás. Az Ligmincha Magyarország – Bön Buddhista Egyesület ezennel 

elfogadja ezen Ligmincha Nemzetközi Szabályzatot (továbbiakban: 

„Szabályzat”) működésének irányítása, valamint igazgatása céljából. Ezen 

Szabályzat az Alapszabály, valamint a Ligmincha irányadó okiratának 

kiegészítéséül szolgál így az Alapszabálynak, valamint az említett irányadó 

okiratnak alárendeltnek tekinthető. Értelmezésbeli ellentmondások esetén 

az Alapszabály, valamint a Ligmincha irányadó okirata alkalmazandó. 

 

2. Célok. A Egyesület létrehozásának céljai a következők: 

 

a. A Nemzetközi Ligmincha központok és szervezetek szövetségének 

részeként világszerte, valamint az Egyesület magyarországi 

központként, illetve csoportként történő működés. Ezen 

funkciójában feladata a Ligmincha, valamint Yungdrung Bön 

tanítások átadása, népszerűsítése és támogatása; 

 

b. A Nemzetközi Ligmincha központjának, illetve csoportjának 

létrehozása, fenntartása és működtetése vallásgyakorlás, meditáció 

és imádság, oktatás, valamint kulturális és közösségi 

tevékenységek céljából a Ligmincha, valamint a bön buddhista 

hagyományok tanaival és tanításaival összhangban, ahogyan azt a 

virginiai székhelyű nonprofit társaságban a Nemzetközi 

Ligminchában– melyhez a Központ kapcsolódik -, gyakorolják és 

tanítják; 

 

c. Az Egyesület valamint a Nemzetközi Ligmincha egyéb központjai és 

szervezetei közötti együttműködés és kommunikáció támogatása és 

ösztönzése; 

 

d. Az Egyesület közhasznú tevékenységét non-profit és jótékonysági 

céllal végzi, a magyarországi jogszabályokban és rendeletekben 

előírt módon.  

 

e. A Nemzetközi Ligmincha céljainak megvalósítása, ahogyan azok a 

Nemzetközi Ligmincha Alapító Okiratában meghatározásra kerültek, 

és amelyek itt is hivatkozásként és irányadónak tekintendőek. 

 



3. A Nemzetközi Ligmincha általi igazgatás 

 

a. Az Egyesület a Szellemi Vezető, azaz a Nemzetközi Ligmincha 

Vonaltartója, valamint a Nemzetközi Ligmincha igazgató szervei és 

tisztségviselői irányítása alá tartozik minden gyakorlást és tanítást 

érintő, szervezeti, adminisztrációs és pénzügyi kérdést illetően, 

beleértve minden jövőben elfogadásra kerülő irányt és eljárást.  

 

b. Az Egyesület elfogadhat eljárásokat az igazgatói és tisztségviselői, 

illetve ezen tisztségek megfelelőinek kinevezésére, 

kompenzációjára, valamint cseréjére, azonban minden 

kinevezéshez a Szellemi Vezető, illetve megbízottja jóváhagyása 

szükséges. Az igazgatók és tisztségviselők hivatalból történő 

rendkívüli indokkal történő eltávolítása a Nemzetközi Ligmincha-ban 

található hatályban lévő eljárásoknak megfelelően szintén a 

Szellemi Vezető, illetve megbízottja hatáskörébe tartozik.  

 

Az Egyesület saját hatáskörében elfogadhat ezen Szabályzat 

előmozdítására és a Szabályzattal összhangban lévő operatív 

szabályokat, azonban bármilyen konfliktus esetén ezen Szabályzat 

rendelkezései az irányadóak. 

 

4. A Ligmincha logójának, védjegyének és szellemi tulajdonának védelme 

Az Egyesület elismeri, hogy a Nemzetközi Ligmincha korábban létrehozott, 

elfogadott, valamint tulajdonol és világszerte használ különféle logókat és 
védjegyeket, úgymint Ligmincha, Nemzetközi Ligmincha, Chamma Ling, 
Serenity Ridge, valamint Lishu (továbbiakban: védjegyek). 

Az Egyesület szintén elismeri, hogy a Nemzetközi Ligmincha a jövőben 
létrehozhat és tulajdonolhat logókat, szimbólumokat, neveket, 

műalkotásokat, írásokat, audio- és audiovizuális tulajdonokat, valamint a 
szellemi tulajdon egyéb formáit, legyenek azok nyomtatott, elektronikus, on-

line, illetve bármilyen egyéb formátumban (továbbiakban: szellemi tulajdon). 
Addig és csak addig, amíg vonaltartó intézményként a Nemzetközi Ligmincha 
jó hírnevét viszi tovább, az Egyesület nem kizárólagos engedéllyel bír a 

védjegyek és szellemi tulajdon használatát illetően, amíg azokat kizárólag a 
Nemzetközi Ligmincha-n belüli központként, csoportként, illetve 

szervezetként és a Nemzetközi Ligmincha helyi szervezeteként használja, 
továbbá azok minden esetben a Szellemi Vezető, valamint a Nemzetközi 
Ligmincha irányító szerveinek és tisztviselőinek hatásköre alá tartoznak. 

 
a. Az Egyesület elismeri, hogy a védjegyek és a szellemi tulajdon, 

valamint az általuk képviselt értékek a Nemzetközi Ligmincha egyedüli 

és kizárólagos tulajdonába tartoznak. Az Egyesület beleegyezik abba, 

hogy az említett tulajdonnal nem cselekszik összeegyeztethetetlen 

módon, valamint az Egyesület általi minden jellegű védjegy és szellemi 

tulajdon használat a Nemzetközi Ligmincha javát szolgálja, és annak 

nevében történik, valamint az Egyesület tartózkodik a védjegyek és 

szellemi tulajdon negatív használatától, valamint segíti a Nemzetközi 



Ligminchát a megfelelő állami intézményekkel történő erre vonatkozó 

megállapodások megkötésében, amennyiben ez szükséges.  

b. Az Egyesület elismeri, hogy a jelen szabályzat egy pontja sem biztosít 

jogcímet vagy jogosultságot a szellemi tulajdonhoz és nem támadhatja 

meg a Nemzetközi Ligmincha jogcímét a szolgáltatási védjegyhez 

tartozó szellemi tulajdonjogokhoz, illetve nem támadhatja meg a 

védjegyet és a szerzői jogokat.  

c. Az Egyesület elismeri és beleegyezik abban, hogy nincs joga arra, hogy 

i. bármilyen módon felhasználja, és bármilyen módon elzálogosítsa 

a védjegyeket és a szellemi tulajdonokat a világon. 

ii. bármilyen követeléssel éljen bármely joghoz, védjegyhez, 

jogosultsághoz, vagy szellemi tulajdonhoz. 

iii. nem kezdeményezheti a védjegyek bejegyzését a világ egyetlen 

országában sem egy Egyesület, sem más nevében, kivéve, ha 

ehhez a Nemzetközi Ligmincha kimondottan írásbeli 

felhatalmazást adott. 

d. Az Egyesület elismeri és beleegyezik abba, hogy semmiféle 

gyakorlathoz kapcsolódó anyag, átirat, tanítás, felvétel, vagy egyéb 

szerzői jogvédelem alatt álló anyag nem publikálható és semmilyen 

módon nem hozható nyilvánosságra a Nemzetközi Ligmincha vagy a 

Szellemi Vezető kifejezett enegdélye és jóváhagyása nélkül. Az 

Egyesület ezenkívül tudomásul veszi, hogy bármilyen a felsorolásban 

szereplő anyag, legyen az nyomtatott vagy más formátumú, 

megjelenését kizárólag a Nemzetközi Ligmincha birtokolja és saját 

felhasználására készülnek. 

 

5. Tevékenység korlátozása az Egyesült Államokon kívül 

Minden jogi személyiséggel bíró szervezetnek az adott, saját országa 

szerinti jogrendszer és szabályozás szerint kell működnie és aszerint 

azonosítania a legmegfelelőbb struktúrát, ami ezen irányelvekben foglalt 

célok megvalósítását szolgálja. 

a. Az Egyesület nem anyagi vagy pénzügyi haszonszerzés céljával jön 

létre, és a pénzügyi eszközeinek, a bevételnek vagy a profitnak 

semmilyen része nem osztható fel, illetve nem jelenthet hasznot az 

egyesület bármely tagjának és képviselőjének, vagy bármilyen más 

magánszemélynek. Ez alól kivétel, ha az Egyesület felhatalmazást 

kap arra, hogy méltányos pénzügyi ellentételezést fizessen a jelen 

szabályzatban kifejtett célok megvalósítását támogató 

szolgáltatásokért. 

b. Az Egyesület tevékenységének semmilyen része nem irányulhat 

propaganda végzésére, vagy bármely egyéb tevékenyégre, amely a 

jogszabályokat igyekszik befolyásolni. A Központ politikai jelölt 

vagy közhivatalt ellátó személy megbízásából nem vehet részt és 

nem avatkozhat bele politikai kampányokban. 

 

6. Eszközök, vagyon 

Az Egyesület vagyona és eszközei a Nemzetközi Ligmincha céljainak 

megvalósítását szolgálják Magyarországon. Az Egyesület megszűnésének 



feloszlásának, felszámolásának esetén a vagyont és az eszközöket a 

Magyarországon lévő Nemzetközi Ligmincha tagszervezet számára kell 

átadni. Ha nem létezik más Nemzetközi Ligmincha tagszervezet 

Magyarországon, akkor a Nemzetközi Ligmincha döntése alapján a vagyon 

és az eszközök egyéb központokban kerülnek elosztásra, vagy a 

Nemzetközi Ligminchához, vagy annak bármilyen utódjához. Amennyiben 

nem létezik Nemzetközi Ligmincha, illetve annak utódja, akkor az elosztás 

a Nemzetközi Ligmincha céljainak a megvalósítását támogató más 

szervezethez kerül.  

 

7. Viták rendezése 

Az Egyesület beleegyezik abba, hogy az Egyesület és annak vezetői, 

képviselői, illetve a Nemzetközi Ligmincha, vagy annak vezetői és 

képviselői a hivatalos eljárás során felmerülő viták esetén, a viták 

kizárólag a Szellemi Vezető és a Nemzetközi Ligmincha vezető szervezetei 

által létrehozott belső vitarendezési eljárások eszközeivel történnek. A 

„vita” itt a lehető legtágabban értelmezendő és mindenféle korlátozás 

nélkül azokra a követelésekre és ellentmondásokra vonatkozik, amelyek az 

alpaszabály kapcsán, illetve átfogóbban az Egyesület és a Nemzetközi 

Ligmincha közötti kapcsolat alapján merülnek fel, illetve ahhoz 

kapcsolódnak. A viták közé kivétel nélkül minden jellegű vita beletartozik, 

legyenek azok jogi vagy méltányossági jellegűek. Az Egyesület 

beleegyezik, hogy közreműködik, valamint irányadónak tartja és teljes 

mértékben követi az ilyen vitarendezési eljárásokra vonatkozó szabályozás 

során született végső döntést, amely magába foglalhatja a mediációt vagy 

kötelező döntőbíráskodást. A döntőbíró(k)at a Szellemi Vezető vagy 

megbízottja nevezi ki. Az ilyen belső vitarendezési eljárások során 

született végső döntés nem lehet más polgári vagy egyéb jogrendezési 

fórumon megvitatni. A belső szabályozások szerinti döntések kötelező 

évényűek és ugyanolyan jogi kötelezettséget jelentenek, mint a polgári 

bírósági döntések esetében. 

 

8. Módosítás 

Ezen nemzetközi szabályzatot bármikor és bármilyen tevékenységgel 

módosíthatja a Nemzetközi Ligmincha irányító testülete, amelyet az 

Egyesület elfogad. 

 

Megállapodási nyilatkozat: 

 

A Ligmincha Magyarország a Nemzetközi Ligmincha vonaltartó intézménye és a 

Ligmincha szellemi vezetőjének és Tenzin Wangyal Rinpocse vonalának elsimert 

székhelye kíván lenni. Ezen okirat aláírásával a Ligmincha Magyarország a 

Nemzetközi Ligmincha, a virginiai non-profit szervezet tagjává válik és 

meghatalmazást kap a Nemzetközi Ligmincha vonal megbízásából a tanítások és 

a gyakorlások bemutatására.  

 



A Ligmincha Magyarország elfogadja a Nemzetközi Ligmincha tagságra 

vontatkozó fenti dokumentumban kifejtett kikötéseket, és betartja a Ligmincha 

Nemzetközi Szabályzatot az abban leírtak szerint. 

 

A Nemzetközi Ligmincha részéről: 

Aláírás___________________ 

Pozíció___________________ 

Dátum___________________ 

 

A Ligmincha Magyarország részéről: 

Aláírás___________________ 

Pozíció___________________ 

Dátum___________________ 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

1. 

Olvasható név: 

Lakcím: 

Szem. ig. szám: 

Aláírás: 

 

2. 

Olvasható név: 

Lakcím: 

Szem. ig. szám: 

Aláírás: 

 


