
JEGYZŐKÖNYV 
Felvéve 2014. október 14-én 14.30 órai kezdettel, 

a Magyar Iyengar Jóga Szövetség Elnökségi ülésén. 

 

Elnökségi ülés helye: 1111 Budapest Bartók Béla út 34. (Amrita Jógaközpont címén) 

 

Az Elnök megállapítja, hogy minden Elnökségi tag megjelent az ülésen, az Elnökség határozatképest. 

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

1.  Napirend elfogadása; 

2. 2014. évre és 2015-re tervezett események és teendők megvitatása 

 

1. Napirendi pont. A napirendi pontok elfogadása.  

Az Elnök felolvassa a tervezett napirendi pontokat, majd felhívja az elnökség tagjait, hogy 

szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4 ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták 

az alábbi: 

 

1/ 2014.10.14. EÜ sz. határozatot: 

Az elnökség a megjelölt napirendi pontokat elfogadja. 

 

 

2. Napirendi pont. 2014. évre és 2015-re tervezett események és teendők megvitatása 

1. 2015-ös tagdíjakat és oklevéldíjak  beszedése határidő: 2015 január 15. 

  körlevél november közepén és december végén 

2. 2014. december 14. B.K.S. Iyengar - születésnapi megemlékezés 14.30-15.30 

 megnyitó 

 Chanting  - Geeta DVD 

 Ászana felajánlás, közös gyakorlás, 5 ászanából álló sor 

3. 2015. január 31. II. Országos Iyengar Jóganap megrendezése   

 nem egy központi esemény lesz, hanem a stúdiókban zajlanak paralel az események 

 Központi weboldal a Szövetség oldalán, résztvevő stúdiók/oktatók listájával, 

programokkal 

4. 2015. évi közgyűlések tervezett időpontja: márciusban és szeptemberben. 

5. A márciusi közgyűlés előtt az Oklevél és vizsga bizottság feladatainak pontosítása  

6. 2015 ősz Junior I. vizsga szervezése 

 

A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták 

az alábbi: 

 

2/ 2014.10.14. EÜ sz. határozatot: 

Az elnökség a 214/2015re tervezett eseményeket teendőket elfogadja. 

 

 



Márciusi közgyűlés témája:  

 mérleg elfogadása,  

 oktatói kézikönyv vizsgával kapcsolatos részének megváltoztatása, a változtatások kiküldése 

a tagoknak körlevélben február közepén. 

 Jóganap feedback 

 egyéb 2014-es események, tevékenységek, ötletek (Guru Purnima július 31, stb.) 

A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták 

az alábbi: 

 

3/ 2014.10.14. EÜ sz. határozatot: 

Az elnökség  a márciusi közgyűlés témáit elfogadja. 

 

 

További indítvány vagy hozzászólás nem lévén, az Elnök megköszönte a tagoknak, hogy eljöttek, és 

16:00 órakor berekesztette az ülést. 
 

Kelt: Budapest, 2014. október 14. 

 

 

 

 

 

Tolner Mária 

Titkár, jegyzőkönyv-vezető 

 Répássy Erika 

Elnök  

 

 
 

 

Veres Mónika 

Kincstárnok 

 Ábrahám Kata 

Elnökhelyettes 
 


