
JEGYZŐKÖNYV 
Felvéve 2016.06.22. 13.00 órai kezdettel, 

a Magyar Iyengar Jóga Szövetség Elnökségi ülésén. 

 

 

Elnökségi ülés helye:  Costa Coffee, Eiffel Tér Irodaház 1062. Budapest, Teréz körút 55-57.  

 

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

A jelenlevők listáját a mellékelt jelenléti ív tartalmazza. 

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. napirendi pont: Napirend elfogadása; 

2. napirendi pont: Management Bizottság felállítása 

3. napirendi pont: A Management Bizottság feladatainak és működési rendjének 

elfogadása  

4. napirendi pont: Az Elnökség tagjainak mandátuma 2017-ben lejár, az új elnökségi tagok 

2016-2017 során ütemezetten/elcsúsztatva történő megválasztásának elfogadása   

 

 

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/ 2016.06.22. EÜ sz. határozatot: 

Az elnökség a megjelölt napirendi pontokat elfogadja. 

 

 

2. Napirendi pont.  Management Bizottság felállítása 

Az Elnök  indítványozza a Management Bizottság felállítását.   

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

az alábbi: 

 

2/ 2016.06.22. EÜ sz. határozatot: 

 

Az elnökség  elfogadja a Management Bizottság felállítására vonatkozó indítványt az alábbiak szerint: A  

Management Bizottság  a mindenkori Elnökség tagjaiból és az Állandó Bizottságok Elnökeiből áll.   

 

 

3. napirendi pont. A Management Bizottság feladatainak és működési rendjének elfogadása  

Az Elnök előterjeszti Management Bizottság feladatainak és működési  rendjét. 

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

az alábbi: 

 



3/ 2016.06.22. EÜ sz. határozatot: 

Az elnökség elfogadja  Management Bizottság feladatit és működési rendjét az alábbiak szerint: 

A Management Bizottság az alábbi, állandó Bizottságokra érvényes szabályozás 

szerint működik: 

 

ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK 

 

1. Általános Működési Szabályok 

 

A Bizottságok ülésezésének rendjét, a Pune Guide  irányelveinek megfelelően átdolgozzuk. 

 

1.2. Az Bizottság elnökének és tagjának megbízatása megszűnik: 

 

a) lemondással; 

 

b) a Szövetségben fennálló tagsági jogviszony megszűnésével; vagy 

 

c) visszahívással. 

 

1.3. Lemondás. A Bizottság tagja tisztségéről bármikor jogosult indokolás nélkül 

 

írásban lemondani. Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 

 

tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 

 

bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

1.4. Visszahívás. Visszahívható a Bizottság tagja, ha a Szövetség alapszabályában 

 

meghatározott célokkal ellentétes magatartást folytat, a szövetség alapszabályát, egyéb 

 

belső szabályzatát, testületi határozatait megszegi. A Bizottság tagjai visszahívhatók az 

 

Elnökség által. 

 

5. A MANAGEMENT BIZOTTSÁG 

 

5.1. 

 

a. A  Management Bizottság  a mindenkori Elnökség tagjaiból és az Állandó Bizottságok Elnökeiből áll.  

 

5.2. 

 

A Bizottsági ülés határozatképes, ha azon a Bizottság  tagjainak többsége  (egyszerű  többség) jelen van. 

 

Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

 

5.3. Feladatkörök: 

 

a) A Szövetség  napi operatív működést biztosítja 

 

b)  a Bizottság  az ülések jegyzőkönyvét   a Szövetség weboldalán  a tagok által  elérhetővé teszi.  

 

 

 

 



4. napirendi pont: : Az Elnökség tagjainak mandátuma 2017-ben lejár, az új elnökségi tagok 

2016-2017 során ütemezetten/elcsúsztatva történő megválasztásának elfogadása   

Az elnök 2017. márciusi, az alelnök 2017. júniusi hatállyal be fogja nyújtani lemondását. Az elnök 

indítványozza, hogy mivel az Elnökség tagjainak mandátuma 2017-ben lejár az új elnökségi tagokat 

2016-17 során ütemezetten/elcsúsztatva válassza meg a Közgyűlés.  

 

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

az alábbi: 

 

4/ 2016.06.22. EÜ sz. határozatot: 

A Közgyűlés az új elnökségi tagokat a következő ütemezéssel választja meg: 

  új Elnök és Alelnök megválasztása 2016. III. negyedév vége,  

az új Elnök hivatalba lépésének ideje 2017. március, 

 új  Alelnök hivatalba lépésének ideje: 2017. június 

Titkár megválasztása: 2017. II. negyedév, hivatalba lépésének ideje 2017. október. 

 

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

berekesztette az ülést. 
 

Kelt: Budapest, 2016.06.22. 

 

 

 

Répássy Erika 

Elnök 

 Ábrahám Kata 

Elnökhelyettes  

 

 
 

Angyal Enikő 

Kincstárnok 

 Tolner Mária 

Titkár, jegyzőkönyv-vezető   

 

 


