
JEGYZŐKÖNYV 

Felvéve 2019.04.08. 8.00 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: A  MIJSZ következő Közgyűlésének időpontja  

3. napirendi pont: A  MIJSZ 2019. évi Közgyűlés  napirendi pontjainak megvitatása 

4. napirendi pont:  A MIJSZ 2019. év programjainak megvitatása  

5. napirendi pont: A  MIJSZ 2019. évi költségvetésének főbb irányelvei  

6. napirendi pont:  Vidéki programok (folytatás vagy befejezés) 

7. napirendi pont: Oktatói kézikönyv változtatásainak elfogadása 

8.napirendi pont: Évenkénti MIJSZ-Díj bevezetésének 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/ 2019.04.08. EÜ sz. határozatot: 

Az elnökség a megjelölt napirendi pontokat elfogadja. 

 

 

2. Napirendi pont: A  MIJSZ következő Közgyűlésének időpontja   

Az Elnök felhívja a tagokat, hogy válasszák meg a következő közgyűlés időpontját. 

 

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

az alábbi: 

2/ 2019.04.08. EÜ sz. határozatot: 

A következő közgyűlés tervezett időpontja: 2019.04.27. 18 óra, megismételt közgyűlés 19 óra 

 

 

3. Napirendi pont: A  MIJSZ 2019. évi Közgyűlés  napirendi pontjainak megvitatása  

 

Az Elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 

2018. év mérlegének elfogadása 

2019. év költségvetésének elfogadása 

Vizsga kézikönyv változtatásainak elfogadása 

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

az alábbi: 

 



3/ 2019.04.08. EÜ sz. határozatot: 

Az Elnökség a napirendi pontokat elfogadja. 

 

 

 

4. Napirendi pont: A MIJSZ 2019. év programjainak megvitatása   

 

Az Elnök felhívja a tagokat, hogy szavazzanak a Szövetség 2019. évi programjairól. 

 

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

az alábbi: 

 

4/ 2019.04.08. EÜ sz. határozatot: 

A Szövetség nem tervez további programokat a 2019. évben. 

 

 

5. Napirendi pont: A  MIJSZ 2019. évi költségvetésének főbb irányelvei   

 

Az Elnök tájékoztatja a tagokat, a Szövetség 2019. évre  tervezett költségeiről. 

 

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

az alábbi: 

 

5/ 2019.04.08. EÜ sz. határozatot: 

Az ülés elfogadja a Szövetség 2019. évi költségvetését. 

 

 

6. Napirendi pont: Vidéki programok (folytatás vagy befejezés) 

 

Az Elnök tájékoztatja a tagokat, hogy erre a kérdésre idő hiányában egy későbbi időpontban kell 

visszatérni. 

 

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

az alábbi: 

 

6/ 2019.04.08. EÜ sz. határozatot: 

Az Elnökség elfogadja, hogy erre a napirendi pontra egy későbbi, megbeszélt időpontban térnek vissza. 

 

 

 

7. Napirendi pont:  Oktatói kézikönyv változtatásainak elfogadása 

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

Kézikönyvet módosítani kell, a módosítások megbeszélése még folyamatban van.  

 

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

alábbi: 

7/ 2019.04.08. EÜ sz. határozatot: 

Az Elnök megállapítja, hogy a Szövetségnek szándékában áll módosításokat eszközölni a vizsga kézikönyvben. 

 
 

 
 



8. Napirendi pont: Évenkénti MIJSZ-Díj bevezetésének elfogadása 

Az Elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a díj bevezetése korábban felmerült és felkéri a tagokat, hogy 

szavazzanak annak bevezetéséről. 

 

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

az alábbi: 

 

8/ 2019.04.08. EÜ sz. határozatot: 

Az Elnök megállapítja, hogy a Tagok szavazata alapján a Díj bevezetésre kerül, de ennek részleteit később 

dolgozza ki a Szövetség. 

 

 

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

berekesztette az ülést. 
 

Kelt: Budapest, 2019.04.08. 

 

 

 

Répássy Erika 

Elnök 

 Tolner Mária 

Elnökhelyettes  

 

 
 

Angyal Enikő 

Kincstárnok 

 Vida Katalin 

Titkár, jegyzőkönyv-vezető   
 

 

 

 

 

Jelenléti ív: 

 
Répássy Erika 

Kevin Gardiner 

Trapp László 

Veres Mónika 

Bartsch Gabriella 

Tolner Mária 

Angyal Enikő 

Vida Katalin 

 


