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Közgyűlési jegyzőkönyv
amely felvételre került 2022. április 3.-án az Odaadás Útja Magyarország (székhely: 1085
Budapest, József körút 69. fszt. 1., nyilvántartási száma: 01-02-0017506) elektronikus hírközlő
eszköz használatával megtartott közgyűlésén
A közgyűlés helye: az alábbi Zoom alkalmazás segítségével létrehozott internetes chatszoba:
https://us02web.zoom.us/j/4426368662
A közgyűlés ideje: 17.00 óra
Böhm Márta Anna elnök köszönti az elektronikus hírközlő eszköz használatával megtartott
közgyűlésen résztvevő egyesületi tagokat. Böhm Márta Anna elnök kijelenti, hogy a közgyűlésen
jelenlévő tagokat személyesen ismeri és a tagoknak az egyesület közgyűlésének helyszínéül
szolgáló internetes chatszobába való belépésekor a tagok személyazonosságáról személyesen
meggyőződött, erre figyelemmel az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés b) pont bb)
pontja szerint a személyazonosság igazolásának módját nem kell meghatározni. Ezt követően Böhm
Márta Anna rögzíti a közgyűlésen jelen lévő egyesületi tagok adatait és egyben kijelenti, hogy az
OÚME valamennyi az elektronikus hírközlő hálózat útján a közgyűlésen megjelent, így a közgyűlés
határozatképes.
Jelen vannak:
Elnökségi tagok:
Böhm Márta Anna (lakóhely: 1181 Wien (Bécs) Batsiengasse 33/3.), szavazatainak száma 1.
Hildebrandt Judith Katherina (lakóhely: D-65321, Kemel, Zur Lehmkaut 11)szavazatainak száma: 1
Groll Eszter (lakóhely: 9935 Szőce, Petőfi Sándor utca 6/1.) szavazatainak száma: 1.
Tagok:
Csörnyei Ádám (lakóhely: 8200 Veszprém, Nagy László u. 2.A. lph. fsz. szavazatainak száma: 1.
Fülöp Ilona (lakóhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 39/A.) szavazatainak száma: 1.
Juhászné Szarvas Ildikó (lakóhely: 2092 Budakeszi, Sugár utca 4925. hrsz.) szavazatainak száma: 1.
Márton Zsolt (lakóhely: 2367 Újhartyán, Szegfű utca 16.) szavazatainak száma: 1.
Pász Péter Attila (lakóhely: 2400 Dunaújváros, Vörösmarty utca 5. 4. em. 2.) szavazatainak száma:1
Pász Zsuzsanna (lakóhely: 9935 Szőce, Petőfi Sándor utca 6/1.) szavazatainak száma: 1.
Pellei Hajnalka (lakóhely: 2400 Dunaújváros, Hold utca 13. 2/1.) szavazatainak száma: 1
Szélné Hodis Katalin (lakóhely: 1173 Budapest, Vízhordó utca 23.) szavazatainak száma: 1
Virág Márta (lakóhely: 9400 Sopron, Nemeskúti út 2/B. 3. em. 18.) szavazatainak száma: 1
Meghívott, tagságra jelöltek:
Hegyi Szilvia lakóhely: 6237 Kecel, Császártöltési út 35.
Hotváth Gábor lakóhely: D-81479 München, Aidenbach Str. 213
Lasarescu Anita lakóhely: jud. Timis, Timisoara, str. Claude Debussy, nr. 13-15A, ap.5
A közgyűlésről jelenléti ívet az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint nem
kell készíteni.
A tagok adatainak rögzítését követően Böhm Anna Márta elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az
OÚME alapszabálya az elektronikus hírközlő eszközök használatának szabályait az egyesület
működésében nem tartalmazza. Erre figyelemmel az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 4.§ (1)
bekezdésére figyelemmel közli a tagokkal a közgyűlésnek az elnökség által megállapított
szabályait, melyek a következők:
1. Az elektronikus úton megtartott közgyűlést olyan internetes alkalmazás segítségével kell
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6.

7.

8.
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megtartani, amely a hang- és a kép egyidejű rögzítését lehetővé teszi.
A közgyűlésről az elnök a hangot- és a képet is rögzítő felvételt készít.
A közgyűlést a közgyűlés által választott levezető elnök – a továbbiakban levezető elnök –
vezeti le. A közgyűlésen a szót a levezető elnök adja meg az egyes tagoknak.
A tagok valamennyi hozzászólásuk kezdetén kötelesek nevüket jól érthetően elmondani a
hozzászóló személyének beazonosíthatósága érdekében.
A határozati javaslatokat a tagok javaslatainak, hozzászólásainak elhangzását követően a
levezető elnök teszi fel szavazásra. A szavazatokat a tagok nyilvánosan, a nevük és a
határozati javaslat elfogadására vonatkozó „igen” vagy „nem” szavazatuk bemondásával
teszik meg. A tagok jogosultak a határozati javaslat elfogadása során a „tartózkodom” szó
használatával a szavazástól tartózkodni is. Valamennyi tag szavazatát követően a szavazás
eredményét a levezető elnök állapítja meg, majd a javaslat elfogadása esetén az elfogadott
határozat szövegét fel is olvassa a közgyűlésnek. A határozathozatal során a „nem” és a
„tartózkodom” szavazatokat a javaslatot elutasító, míg az „igen” szavazatokat a javaslatot
elfogadó szavazatként kell figyelembe venni. A határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha
az adott kérdésben az alapszabályban előírt támogató szavazatot a határozati javaslat
megkapja.
A közgyűlésről az ott elhangzottak lényegét rögzítő jegyzőkönyv készül, melyet a közgyűlés
által választott levezető elnök és egy a közgyűlés által a jegyzőkönyv hitelesítőjének
megválasztott tag, valamint a közgyűlés által választott jegyzőkönyvvezető ír alá, erre
figyelemmel ezért a közgyűlés először levezető elnököt, jegyzőkönyv hitelesítőt és
jegyzőkönyv vezetőt választ.
A közgyűlésen a tagok először a közgyűlés megtartását szavazzák meg, a közgyűlés csak
akkor tartható meg, ha annak megtartásával a szavazatával valamennyi tag egyetért. A
közgyűlés ezt követően a levezető elnök javaslatára megszavazza a napirendjét, melyre az
elnök és bármely tag is tehet javaslatot.
A napirend elfogadását követően a levezető elnök vezeti le a közgyűlést. Az egyes napirendi
pontok tárgyalásának megkezdésekor a levezető elnök a közgyűlés számára jól hallhatóan
bemondja a napirendi pont számát és címét. Ezt követően a közgyűlés megkezdi a napirendi
pont tárgyalását a napirendi pontra való javaslat és annak indokainak a levezető elnök általi
ismertetésével. Ezt követően a levezető elnök a napirendi ponthoz hozzászólni kívánó tagok
számára, az általa megállapított sorrendben megadja a szót a tagoknak. Amikor valamennyi
hozzászólásra jelentkező tag hozzászólása elhangzott és több hozzászóló már a levezető
elnök külön felhívására sem jelentkezik, a levezető elnök a napirendi pontban tárgyalt
határozati javaslat elfogadásáról szavazást rendel el. A szavazás során az 5. pont szerint kell
eljárni.
Amikor valamennyi napirendi pont tárgyalása befejeződött, a levezető elnök a közgyűlés
berekesztésére történő figyelmeztetést követően – amennyiben további hozzászóló nincs –
berekeszti a közgyűlést.

Ezt követően az OÚME elnöke javasolja a közgyűlésnek, hogy válasszák meg a levezető elnököt, a
jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőt. A levezető elnöknek Böhm Márta Anná-t,
jegyzőkönyvvezetőnek Groll Eszter-t és hitelesítőként a tagok Szélné Hodis Katalin-t javasolják,
más javaslat nem volt. A javasolt személyek kijelentik, hogy a jelölést elfogadják.
Ezt követően az OÚME elnöke szavazást rendel el a levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és a
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról és javasolja a közgyűlésnek, hogy Böhm Márta Anná-t
levezető elnöknek, Groll Eszter-t jegyzőkönyvvezetőnek és Szélné Hodis Katalin-t jegyzőkönyv
hitelesítőnek válassza meg, majd megállapítja, hogy a közgyűlés meghozta az alábbi határozatokat:
1/2022. (IV. 3.) határozat
A közgyűlés Böhm Márta Annát a közgyűlés levezető elnökének 11 igen, 0 nem és 0
tartózkodással megválasztja.
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2/2022. (IV. 3.) határozat
A közgyűlés Groll Esztert jegyzőkönyvvezetőnek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
megválasztja.
3/2022. (IV. 3.) határozat
A közgyűlés Szélné Hodis Katalint a jegyzőkönyv hitelesítőjének 11 igen, 0 nem és 0
tartózkodással megválasztja.
A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő ezt követően kijelentik, hogy a
megválasztásukat köszönettel elfogadják.
Ezt követően a levezető elnök szavazást rendel el a közgyűlés megtartásáról és megállapítja, hogy a
közgyűlés egyhangúan, 12 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot
4/2022. (IV. 3.) határozat
A tagok egyhangúlag hozzájárulnak a közgyűlés megtartásához.
Ezt követően a levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a tervezett napirendről az alábbiak
szerint:
1. napirendi pont: Az OÚME székhelyének módosítása a 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 27.
szám alá.
2. napirendi pont: Az egyesület székhelyének változására figyelemmel döntés az alapszabály
módosításáról
3. napirendi pont: A könyvelő beszámolójának tudomásulvétele
4. napirendi pont: Az Egyesület elnöke beszámolójának tudomásulvétele
5. napirendi pont: Tájékoztató az Egyesület és az Ashram Projekt 2022. évi terveiről, és annak
tudomásulvétele
6. napirendi pont: Az új egyesületi tagok felvétele
7. napirendi pont: Egyéb
A levezető elnök szavazást rendelt el a napirend elfogadásáról, majd megállapítja, hogy a közgyűlés
12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:
5/2022. (IV. 3.) határozat
A közgyűlés egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához az alábbi napirendi
pontokkal:
1. napirendi pont: Az OÚME székhelyének módosítása a 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca
27. szám alá.
2. napirendi pont: Az egyesület székhelyének változására figyelemmel döntés az
alapszabály módosításáról
3. napirendi pont: A könyvelő beszámolójának tudomásulvétele
4. napirendi pont: Az Egyesület elnöke beszámolójának tudomásulvétele
5. napirendi pont: Tájékoztató az Egyesület és az Ashram Projekt 2022. évi terveiről, és
annak tudomásulvétele
6. napirendi pont: Az új egyesületi tagok felvétele
7. napirendi pont: Egyéb
A közgyűlés ezt követően megkezdte a napirendi pontok tárgyalását.
1. napirendi pont: Az OÚME székhelyének módosítása a 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca
27. szám alá.
A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Egyesület új ingatlant vásárolt, amely ingatlan a
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2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 27. szám alatt található. Erre figyelemmel szükséges az egyesület
székhelyének módosítása, így levezető elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy az egyesület új
székhelyeként a 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 27. szám alatti ingatlant fogadja el, amely ingatlant
az Egyesület tulajdonosként jogszerűen használ.
A napirendi ponthoz a közgyűlés tagjai részéről észrevétel, más székhely javaslat nem hangzott el.
Ezért a levezető elnök szavazást rendelet el a javasolt új székhely elfogadásáról, majd megállapítja,
hogy a közgyűlés 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot
6/2022. (IV. 3.) határozat
A közgyűlés az egyesület székhelyét 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 27. címre módosítja,
amely ingatlant az Egyesület tulajdonosként jogszerűen használ.
2. napirendi pont: Az egyesület székhelyének változására figyelemmel döntés az
alapszabály módosításáról
A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a székhely változáshoz az is szükséges, hogy az
egyesület döntsön az emiatt szükséges alapszabály módosításról. Ezért kéri a közgyűlést, hogy az
OÚME alapszabályának I.4. pontját a következőre módosítsa: „Az egyesület székhelye: 2243 Kóka,
Kossuth Lajos utca 27.”
Mivel további javaslat nem hangzott el, a levezető elnök szavazást rendelt el az alapszabály
módosításra vonatkozó javaslatról. Ezt követően a szavazás eredményeként megállapította, hogy a
közgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot.
7/2022. (IV. 3.) határozat
A közgyűlés az OÚME alapszabályának I.4. pontját a következő új I.4 pontra módosítja:
„Az egyesület székhelye: 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 27.”
Az alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban
maradnak.
3. napirendi pont: A könyvelő beszámolójának tudomásulvétele
Levezető elnök felkéri Pellei Hajnalka könyvelőt, hogy ismertesse az OÙME 2021.évi pénzügyi
beszámolóját. Pellei Hajnalka a felkérésnek eleget tesz, és röviden ismerteti az alábbiakat: Az
elmúlt év igen sikeresnek mondható. Az Egyesületnek sikerült egy olyan ingatlant megvásárolnia,
amely a jövőben tevékenységének fő központjává válik. Pellei Hajnalka bejelenti továbbá, hogy
egyéb tevékenységei miatt nem tudja tovább vállalni a könyvelői feladatok ellátását, de mint
egyesületi tag továbbra is támogatja szaktudásával az Egyesület munkáját. Levezető elnök bejelenti,
hogy 2022 január 1-től az Egyesület egy külső könyvelőt bíz meg a könyvelői feladatok ellátásával.
Mivel további javaslat nem hangzott el, a levezető elnök szavazást rendelt el. Ezt követően a
szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta az alábbi határozatot.
8/2022. (IV. 3.) határozat
A közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette, elfogadta a könyvelő 2022. évi pénzügyi
beszámolóját, amely pénzügyi beszámoló a jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. napirendi pont: Az Egyesület elnöke beszámolójának tudomásulvétele
Az Egyesület elnöke ismerteti a 2021. évre vonatkozó beszámolóját. Ennek keretében elmondja,
hogy 2021. év az Ashram, az Egyesület központjának megvásárlására irányult, az egyesület eleget
tett faültetési programjának is, illetve szemétgyűjtési akciót is szervezett. Az Egyesület folytatta
fordítói munkáját, valamint élő adások tolmácsolását és könyvfordítói tevékenységét. Az Egyesület
törekedett arra, hogy a 2021. évben is megfeleljen az Alapszabályszatokban lefektetett
tevékenységek ellátásának. Az Egyesület elnöke emellett felsorolta az év legfontosabb
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programsorozatait, a különböző tanfolyamokat és workshopokat és a 2022. év célkitűzéseit,
miszerint nagy fontossággal bír az új központ népszerűsítése.
A közgyűlés részéről a beszámolóhoz kapcsolódóan javaslat nem hangzott el, így a levezető elnök
szavazást rendelt el. Ezt követően a szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 12
igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot.
9/2022. (IV. 3.) határozat
A közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette, elfogadta az elnök 2022. évi beszámolóját, amely
beszámoló a jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. napirendi pont: Tájékoztató az Egyesület és az Ashram Projekt 2022. évi terveiről, és
annak tudomásulvétele
Elnök előadja, hogy a 2022. év fő célkitűzése a kókai spirituális központunkban a renoválasi
munkálatok végzése, belső átépítések elvégzése és a melléképület felújítása. Ezzel párhuzamosan az
Egyesület szeretné az épület fűtésrendszerét korszerűsíteni. A fő munkálatokhoz és a fűtés
korszerűsítéséhez szeretne pályázatok útján anyagi támogatáshoz jutni. A Bhakti Marga honlapon az
„Ashram Projekt” menüpontban rendszeresen frissítésre kerülnek a munkálatokkal kapcsolatos
híreket, emellett az Egyesület szeretne egy blogot is létrehozni, ahol rövid videókkal és
beszámolókkal is gazdagítaná, és szemléltetné az ashram életet.
Ezt követően az elnök felkéri Groll Esztert, Hildebrandt Judith Katherinát, Juhászné Szarvas
Ildikót, Pász Zsuzsannát és Pász Pétert hogy a 2022. év működési tervéhez szóljon hozzá.
A felkért tagok beszámolnak eddigi tevékenységeikről és 2022. év terveiről, ennek keretében
ismertetik, hogy a fenti tagok tanfolyam- és workshopvezetőkként együttesen közös tervet
alakítanának ki a 2022. évi programsorozatra és szoros együttműködésre, így a zene, a festészet,
jóga és meditáció területén kívánnak közös programokat szervezni, úgy az új kókai központban,
mint országszerte
A közgyűlés részéről a fenti tájékoztatóhoz kapcsolódóan javaslat, észrevétel nem hangzott el, így a
levezető elnök szavazást rendelt el. Ezt követően a szavazás eredményeként megállapította, hogy a
közgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot.
10/2022. (IV. 3.) határozat
A közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette, elfogadta az Egyesület és az Ashram Projekt 2022.
évi terveiről szóló tájékoztatót, és egyúttal a közgyűlés felhatalmazza a fenti tagokat arra,
hogy az Egyesület nevében tanfolyam- és workshopvezetőkként együttesen közös tervet
alakítsanak ki a 2022. évi programsorozatra és szoros együttműködésre, így a zene, a festészet,
jóga és meditáció területén szervezzenek közös programokat úgy az új kókai központban,
mint országszerte.
6. napirendi pont: Az új egyesületi tagok felvétele
Levezető elnök javasolja az alábbi személyeknek az Egyesületbe tagként történő felvételét:
Hegyi Szilvia lakóhely: 6237 Kecel, Császártöltési út 35.
Horváth Gábor lakóhely: lakóhely: D-81479 München, Aidenbach Str. 213
Lazarescu Anita lakóhely: jud. Timis, Timisoara, str. Claude Debussy, nr. 13-15A, ap.5
A közgyűlés részéről a fenti javaslathoz kapcsolódóan javaslat, észrevétel nem hangzott el, így a
levezető elnök szavazást rendelt el. Ezt követően a szavazás eredményeként megállapította, hogy a
közgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot:
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11/2022. (IV. 3.) határozat
A közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta a fenti tagok Egyesületbe történő felvételét, és a
közgyűlés köszönti a fenti személyeket az Egyesület tagjai között.
7. Napirendi pont: Egyéb
A levezető elnök felhívja a tagok figyelmét, hogy esedékessé vált a 6 000 Ft összegű éves tagsági
díj megfizetése, és felkéri a tagokat, hogy e vállalásuknak tegyenek eleget.
A levezető elnöknek a fenti felhívását a taggyűlési tagok egyhangúlag tudomásul veszik.
Mivel további észrevétel, napirendi javaslat nem hangzott el, a levezető elnök megköszönte a
tagoknak a részvételt és a taggyűlést 18.39 órakor berekesztette.
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