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JEGYZŐKÖNYV 
Felvéve 2018. május 21. napján 18:30 órai kezdettel, 

a Magyar Iyengar Jóga Szövetség (továbbiakban: „Szövetség”) közgyűlésén. 
 

 

 

 

Közgyűlés helye: Amrita Jógaközpont -1111 Budapest, Bartók Béla út 34. I. emelet 3.  
A megjelent tagok nevét a mellékelt jelenléti ív tartalmazza. A közgyűlés az alapszabály 4.1.6 pontjában 

foglaltak szerint határozatképes, 7 szavazattal rendelkező tag a közgyűlésen jelen van.                                 

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. A közgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítő két tagnak a megválasztása 

2. Napirend elfogadása; 

3.  A Szövetség új Elnökének és Titkárának  megválasztása  

Elnökjelöltek:  Répássy Erika és Vida Katalin; Titkár jelölt: Vida Katalin 

4. A  Szövetség 2017. évi Beszámolójának elfogadása 

5. A Szövetség 2018. évi Költségvetésének elfogadása 

6. A Vizsga kézikönyv  módosításainak elfogadása   
 

 

1. Napirendi pont. A közgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítő két tag megválasztása 

 

Kovács Adrienn, a Szövetség Elnöke indítványozza Angyal Enikő és Répássy Erika tagoknak a közgyűlési 

jegyzőkönyv hitelesítőiként történő megválasztását. Kovács Adrienn felhívja a tagokat, hogy szavazzanak a 

jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztásáról.  

 

Az Elnök megállapítja, hogy 7 jelen lévő szavazattal a közgyűlés határozatképes. 

 

A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 7, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták 

az alábbi: 

 

1/ 2018.05.21. KGY sz. határozatot: 

A közgyűlés megválasztja Angyal Enikő és Répássy Erika tagokat a jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 

 

2. Napirendi pont: napirendi pontok elfogadása.  

    

Az Elnök felolvassa a meghívóban megjelölt napirendi pontokat, majd felhívja a tagokat, hogy szavazzanak 

a napirendi pontok elfogadásáról. 
 

Az Elnök megállapítja, hogy 7 jelen lévő szavazattal a közgyűlés határozatképes. 
 

A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 7, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták 

az alábbi: 

 

2/ 2018.05.21. KGY sz. határozatot: 

A közgyűlés a meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja. 

 

 

 

3. Napirendi pont: A Szövetség   új  Elnökének és Titkárának megválasztása 

Az Elnök felhívja a tagokat, hogy válasszák meg a Szövetség új Elnökét és Titkárát. A jelöltek az Elnöki 

posztra: Répássy Erika és Vida Katalin. Jelölt a Titkári posztra: Vida Katalin 

Az Elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot és megállapítja, 7 jelen lévő szavazattal a közgyűlés 

határozatképes. 
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A megjelentek a javaslat megtárgyalása után szerint meghozták az alábbi: 

 

3a/ 2018.05.21. KGY sz. határozatot: 

A közgyűlés  titkos szavazással,  egyhangúlag,  6 szavazattal megszavazza a Szövetség  Elnökének Répássy 

Erikát. 

3b/ 2018.05.21. KGY sz. határozatot: 

A közgyűlés  titkos szavazással,  egyhangúlag,  7 szavazattal megszavazza a Szövetség  Titkárának Vida 

Katalint. 

 

 

 
4. Napirendi pont: A  Szövetség 2017. évi Beszámolójának elfogadása.  

 

Az Elnök ismerteti a Szövetség meghívó mellékleteként kiküldött 2017. évi Beszámolóját, majd felhívja a 

tagokat, hogy szavazzanak a  Szövetség 2017. évi Beszámolójának elfogadásáról. 
 

Az Elnök megállapítja, hogy 7 jelen lévő szavazattal a közgyűlés határozatképes. 
 

A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 7, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták 

az alábbi: 

 

4/ 2018.05.21. KGY sz. határozatot: 

A közgyűlés a Szövetség 2017. évi Beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

5. Napirendi pont: A  Szövetség 2018. évi Költségvetésének elfogadása.  

 

Az Elnök ismerteti a Szövetség meghívó mellékleteként kiküldött 2018. évi Költségvetését majd felhívja a 

tagokat, hogy szavazzanak a Szövetség 2018. évi Költségvetésének elfogadásáról. 

 

Az Elnök megállapítja, hogy 7 jelen lévő szavazattal a közgyűlés határozatképes. 

 

A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 7, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták 

az alábbi: 

 

5/ 2018.05.21. KGY sz. határozatot: 

A közgyűlés a Szövetség 2018. évi Költségvetését  elfogadja. 

 

 

 
6. Napirendi pont:  A Vizsga Kézikönyv módosításainak elfogadása  

 

Az Elnök tájékoztatta a tagokat, hogy a Szövetség 2017. május 12-i Közgyűlésén elfogadott Vizsga 

Kézikönyvet módosítani kell, a módosításokat a kiküldött Meghívó tartalmazta. A módosítási javaslatokat az 

Elnök a tagok részére felolvasta, majd kérte a tagokat, hogy döntsenek a Szövetség Vizsga Kézikönyvének 

módosításáról.  

 

A tagok részéről a javasolt módosításokhoz megjegyzés nem érkezett. 

 

Az Elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot és megállapítja, 7 jelen lévő szavazattal a közgyűlés 

határozatképes. 

 
A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen:7 ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták az 

alábbi: 

6/ 2018.05.21. KGY sz. határozatot: 

A közgyűlés a jelen határozat meghozatalának napjával az alábbiak szerint módosítja a Szövetség Vizsga 

Kézikönyvét :  
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    I.5b. Oktatóképzések.  
    A MIJSZ saját maga nem vezet    oktatóképző 
programot. Leendő Iyengar Jóga oktatók számára 
képzett oktatók    nyújtanak oktatóképző 
programot. Az oktatóképző program vezetőjének 
kérésére    a MIJSZ Vizsga és Oktatóképző 
Bizottság dönti el, hogy a program megegyezik-
e    a B.K.S Iyengar által meghatározott 
oktatóképzési követelményeknek. 
     

    I.5b. Oktatóképzések.  
    A MIJSZ saját maga nem vezet    oktatóképző 
programot. Leendő Iyengar Jóga oktatók számára 
képzett oktatók    nyújtanak oktatóképző 
programot. Az oktatóképző program vezetőjének 
kérésére    a MIJSZ Vizsga és Oktatóképző 
Bizottság dönti el, hogy a program megegyezik-
e    a B.K.S Iyengar által meghatározott 
oktatóképzési követelményeknek. Az 
oktatóképzések a RIMYI kérésére    2018-tól 
nem indulnak. A mentorálás keretén belül 
történik a leendő tanárok    felkészülése az 
oktatói vizsgákra. Az Introductory vizsgához 
szükséges    Iyengar jóga tapasztalat 2020-tól 
minimum 6 év, ettől eltérni csak 
indokolt    esetben lehet, melyet az 
Oktatóképző és Vizsgabizottság bírál el a 
vizsgára    bocsátás előtt.  
     

    I.5c. Mentorálás 
    A jelöltek a Preliminary    Evaluation és az 
Introductory szintű vizsgákra való felkészülést egy 
mentor    irányítása alatt végzik. A jelölteknek 
keresniük kell egy okleveles oktatót,    Intermediate 
Junior I. vagy magasabb szinten, aki elvállalja azt 
a szerepet,    hogy a jelölt mentora legyen. 
     

    I.5c. Mentorálás.  
    A jelöltek a Preliminary    Evaluation és az 
Introductory szintű vizsgákra való felkészülést egy 
mentor    irányítása alatt végzik. A jelölteknek 
keresniük kell egy okleveles 
oktatót,    Intermediate Junior 
III. vagy    magasabb szinten, aki elvállalja azt a 
szerepet, hogy a jelölt mentora    legyen. 
      

 

 

*  *  * 
 

További indítvány vagy hozzászólás nem lévén, az Elnök megköszönte a tagoknak, hogy eljöttek, és 20:24 

órakor berekesztette a közgyűlést. 

 

Kelt: Budapest, 2018. május 21. 

 

 

 

Tolner Mária 

jegyzőkönyv-vezető 

 Kovács Adrienn 

Elnök, levezető elnök 
 

A fentiek hiteléül: 

 

 

 

Angyal Enikő 

tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

 Répássy Erika 

tag, jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 


