
JEGYZŐKÖNYV 

Felvéve 2018.10.27. 13.00 órai kezdettel, 

a Magyar Iyengar Jóga Szövetség Elnökségi ülésén. 

 

 

Elnökségi ülés helye:  Jurányi Kávézó, 1027. Budapest, Jurányi u.1. 

 

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 MIJSZ következő közgyűlésének időpontja 

3. A MIJSZ 2019. évi programjainak megvitatása 

4. A MIJSZ 2019.évi költségvetésének főbb irányelvei 

5. Vidéki programok 

6. Személyi felelősség Biztosítás jógaoktatóknak 

7. Autopilot rendszerre való átállás 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/ 2018.10.27. EÜ sz. határozatot: 

Az Elnökség a megjelölt napirendi pontokat elfogadja. 

 

 

2.Napirendi pont A MIJSZ következő közgyűlésének időpontja 

 

Az Elnökség a következő közgyűlés időpontjára 2019. április 27-t határozza meg. 

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

az alábbi: 

 

2/ 2018.10.27. EÜ sz. határozatot: 

 

Az Elnökség  megszavazza, hogy a következő közgyűlés időpontja 2019.április 27. lesz 

 

 

3.Napirendi pont A MIJSZ 2019. évi programjainak megvitatása 

 

 

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

az alábbi: 

3/ 2018.10.27. EÜ sz. határozatot: 

 

Az Elnökség megszavazta a következő programokat:  

B.K.S. Iyengar születésnapja: 2018. december 14. Stúdiós formában 

Jógakonferencia (roll up, hirdetés formájában való részvétel) 

Yoga Fest 



Iyengar Jóga Nap: tervezett időpontja 2019. március 2. Stúdiós formában 

2019. tavasz: eszközös fotózás a Szövetség szervezésében 

Vidéki programok folytatása 

 

 

4. napirendi pont A MIJSZ 2019.évi költségvetésének főbb irányelvei 

 

 

 

Az Elnök indítványozza, hogy vitassák meg a 2019. év költségvetésének főbb irányelveit. 

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

az alábbi: 

 

4/ 2018.10.27. EÜ sz. határozatot: 

 

Előre látható költségek: 

Jógakonferencia (roll up, hirdetés formájában való részvétel) 

Yoga Fest 

2019. tavasz: eszközös fotózás a Szövetség szervezésében 

Vidéki programok folytatása 

Autopilot rendszer bevezetése 

Szövetségi szórólapok készíttetése  

 

 

5. napirendi pont Vidéki programok 

 

 

Az Elnök indítványozza, hogy vitassák meg a „Vidéki programok” folytatását 

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

az alábbi: 

 

5/ 2018.10.27. EÜ sz. határozatot: 

 

Az Elnökség a következő pontokat szavazta meg: 

Ha adott évben valamely városban a teljes alapozó képzésre befizetett résztvevők száma 

kevesebb, mint 10 fő, a következő évben a Szövetség nem támogatja (FB kampány, Szövetség 

weboldalán való megjelenés stb.) az adott városban a következő alapozó képzés szervezését. 

Ha a szervező nem együttműködő, nem tartja be a hozott szabályokat még figyelmeztetés 

ellenére sem, a Szövetség felbonthatja a vele való együttműködést.  

 

 

6. napirendi pont Személyi felelősség Biztosítás jógaoktatóknak 

 

 

Az Elnök indítványozza, hogy vitassák meg a Felelősség Biztosítással kapcsolatos információkat, 

teendőket. 

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

az alábbi: 

 

6/ 2018.10.27. EÜ sz. határozatot: 

 



Az Elnökség megszavazta, hogy a hiányzó információkat megvárja (pl. van-e önrész) és ezen 

információk birtokában dönt az ajánlatról.  

 

7. napirendi pont Autopilot rendszerre való átállás elfogadása 

 

 

Az Elnök indítványozza, hogy döntsenek az Autopilot rendszer elfogadásáról. 

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

az alábbi: 

 

6/ 2018.10.27. EÜ sz. határozatot: 

 

Az Elnökség megszavazta, hogy az Autopilot rendszert elindítja.  

 

 

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

berekesztette az ülést. 
 

Kelt: Budapest, 2018.10.27. 

 

 

 

Répássy Erika 

Elnök 

 Tolner Mária 

Alelnök  

 

 
 

Angyal Enikő 

Kincstárnok 

 Vida Katalin 

Titkár, jegyzőkönyv-vezető   

 

 


