
JEGYZŐKÖNYV 

Felvéve 2018.06.03. 17.00 órai kezdettel, 

a Magyar Iyengar Jóga Szövetség Elnökségi ülésén. 

 

 

Elnökségi ülés helye:  Amrita Jógaközpont, 1110. Budapest, Bartók B. út 34. 

 

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. A Bizottságok új tagjainak/elnökének megválasztása a leköszönő Bizottsági tagok helyett. 

3. Etikai kérdések-folyamat ütemezése 

4. A MIJSZ 2018. évi tervezett programjainak áttekintése  

5. Programokon való részvétel a Szövetség nevében 

6. Különböző programok promóciója a Szövetségen keresztül 

 

 

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/ 2018.06.03. EÜ sz. határozatot: 

Az Elnökség a megjelölt napirendi pontokat elfogadja. 

 

 

2. Napirendi pont A Bizottságok új tagjainak/elnökének megválasztása a leköszönő 

Bizottsági tagok helyett. 

Az Elnök  indítványozza az alábbi tagok megválasztását: Az Oktatóképző és Vizsga Bizottság 

Elnökének Trapp Lászlót. A Kommunikációs Bizottság Elnökének Harkay Beát. 

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

az alábbi: 

 

2/ 2018.06.03. EÜ sz. határozatot: 

 

Az Elnökség  megszavazza a Szövetség Bizottságainak  új tisztségviselőit az alábbiak szerint: 

Oktatóképző és Vizsga Bizottság Elnökének Trapp Lászlót, a Kommunikációs Bizottság Elnökének Harkay 

Beát. 

 

3. Napirendi pont Etikai kérdések-folyamat ütemezése 

 

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

az alábbi: 

3/ 2018.06.03. EÜ sz. határozatot: 

 

Az Elnökség megszavazta, hogy az Etikai Bizottság Elnökével megszervezésre kerüljön egy 

megbeszélés, amelyen az etikai kérdések lesznek napirenden. 

 



4. napirendi pont A MIJSZ 2018. évi tervezett programjainak áttekintése  

 

 

Az Elnök indítványozza, hogy a Szövetség vitassa meg 2018. év programjait. 

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

az alábbi: 

 

4/ 2018.06.03. EÜ sz. határozatot: 

 

Az Elnökség a 2018. évre nem tervez programokat szervezni.  

 

 

5. napirendi pont Programokon való részvétel a Szövetség nevében 

 

Az Elnök indítványozza, hogy a Szövetség vitassa meg, mely külsős programokon kíván részt venni. 

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

az alábbi: 

 

5/ 2018.06.03. EÜ sz. határozatot: 

 

Az Elnökség a 2018. évben nem kíván külsős programokon megjelenni.  

 

 

6. napirendi pont Különböző programok promóciója a Szövetségen keresztül 

 

Az Elnök indítványozza, hogy a Szövetség vitassa meg 2018. év promócióját: 

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

az alábbi: 

 

6/ 2018.06.03. EÜ sz. határozatot: 

 

Az Elnökség a 2018. évre a következő promóciót fogadta el: 

„Alapozó Képzés Országszerte” program  

 

 

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

berekesztette az ülést. 
 

Kelt: Budapest, 2018.06.03. 

 

 

 

Répássy Erika 

Elnök 

 Tolner Mária 

Alelnök  

 

 
 

Angyal Enikő 

Kincstárnok 

 Vida Katalin 

Titkár, jegyzőkönyv-vezető   

 

 


