
JEGYZŐKÖNYV 
Felvéve 2019.11.06. 16.30 órai kezdettel, 

a Magyar Iyengar Jóga Szövetség Elnökségi ülésén. 
 
 
Elnökségi ülés helye:  Ananda Jógaközpont (1113 Budapest, Edömér u. 4.) 

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

1. Napirend elfogadása; 
2. Bizottságok felállítása 
3. Január 5-i szövetségi összejövetel szervezése, ennek részletei 
4. 2020 első félévében tartandó vizsgák 
5. Vizsga kézikönyv változtatások helyzete 
6. December: Guruji születésnapjáról való megemlékezés mikéntje 
7. Legyen-e jóganap 2020-ban? 
8. Fotózás okleveles oktatóknak 
9. Közösség építés, közösségi jógagyakorlás a stúdiókban, minden hónapban máshol         

meghirdetve a tagoknak 
10. Facebook oldalon való publikálás szabályai 
11. Következő közgyűlés dátumának meghatározása 
12. Alapszabály módosítások előkészítése 
13. Egyéb témák 

 
 
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/ 2019.11.06. EÜ sz. határozatot: 
Az elnökség a megjelölt napirendi pontokat elfogadja. 

 
 

2. Napirendi pont: Bizottságok felállítása 
Az Elnök indítványozza az Bizottságok felállítását. Javasolja, hogy az Elnökség az alábbi tagokat             
jelölje ki a Bizottságok posztjaira: 
Oktatóképző és Vizsga Bizottság: Trapp László (elnök), Bartsch Gabriella, Gyökös Etelka 
Oklevél és Etikai Bizottság: Kusnier Ágota (elnök), Pável Miklós, Zorkóczy Sarolta 
Kommunikációs és Rendezvény Bizottság:Vida Katalin (elnök), Lőrinczné Deák Eszter,  
Sárig Hajnalka továbbra is marad a bizottság tagja 

 
 
 

 



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

2/ 2019.11.06.  EÜ sz. határozatot: 
 
Az elnökség  megszavazza a Szövetség  Bizottsági tagjainak kijelölését az alábbiak szerint: 

Oktatóképző és Vizsga Bizottság: Trapp László (elnök), Bartsch Gabriella, Gyökös Etelka 
Oklevél és Etikai Bizottság: Kusnier Ágota (elnök), Pável Miklós, Zorkóczy Sarolta 
Kommunikációs és Rendezvény Bizottság:Vida Katalin (elnök), Lőrinczné Deák Eszter,  

 
 

3. napirendi pont :Január 5-i szövetségi összejövetel szervezése, ennek részletei 
Az elnök indítványozza, hogy az elnökség tagjai vitassák meg a Január 5-i szövetségi összejövetel 

szervezését és ennek részleteit. 
 
 
A megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint              
meghozták az alábbi: 

3/ 2019.11.06.  EÜ sz. határozatot: 
 

Az elnökség megszavazza, hogy a január 5-i szövetségi összejövetelt a Kommunikációs és Rendezvény 
Bizottság megszervezze Budapesten.  

 
 

4. napirendi pont :2020 első félévében tartandó vizsgák 
Az elnök indítványozza, hogy az elnökség tagjai vitassák meg a 2020 első félévében tartandó vizsgák 

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

az alábbi: 
4/ 2019.11.06.  EÜ sz. határozatot: 

 
Az elnökség megszavazza, hogy az Oktatóképző és Vizsga Bizottság hatáskörébe helyezze a 2020 első 

félévében rendezendő vizsgák szervezését.  
  
 

5. napirendi pont :Vizsga kézikönyv változtatások helyzete 
Az elnök indítványozza, hogy az elnökség kérje fel az Oktatóképző és Vizsga Bizottságot a Vizsga 

kézikönyv felülvizsgálatára.  
 
 
megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták               

az alábbi: 
5/ 2019.11.06.  EÜ sz. határozatot: 

 
Az elnökség megszavazza, hogy az Oktatóképző és Vizsga Bizottságot felkéri a Vizsga Kézikönyv 

felülvizsgálatára, és szükséges módosítására 2019. december 31-ei határidővel.  

 



6. napirendi pont :December: Guruji születésnapjáról való megemlékezés mikéntje 
Az elnök indítványozza, hogy az elnökség kérje fel a Kommunikációs és Rendezvény Bizottságot, hogy 

szervezze meg Guruji születésnapi ünnepségét.  
 
 
megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták               

az alábbi: 
6/ 2019.11.06.  EÜ sz. határozatot: 

 
Az elnökség megszavazza, hogy felkéri a Kommunikációs és Rendezvény Bizottságot, hogy szervezze 

meg Guruji születésnapi ünnepségét december 14-ére a Darshan Jógaközpontba.  
 
 

7. napirendi pont :Legyen-e jóganap 2020-ban? 
Az elnök indítványozza, hogy az elnökség kérje fel a Kommunikációs és Rendezvény Bizottságot, hogy 

szervezze meg Guruji születésnapi ünnepségét.  
 
 
megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták               

az alábbi: 
7/ 2019.11.06.  EÜ sz. határozatot: 

 
Az elnökség megszavazza, hogy felkéri a Kommunikációs és Rendezvény Bizottságot, hogy szervezze 

meg a 2020-as Jóganapot március 28-án a MagNet Közösségi Házban.  
 
 

8. napirendi pont: Fotózás okleveles oktatóknak 
Az elnök indítványozza, hogy az elnökség kérje fel a Kommunikációs és Rendezvény Bizottságot, hogy 

szervezzen fotózást.  
 
 
megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták               

az alábbi: 
8/ 2019.11.06.  EÜ sz. határozatot: 

 
Az elnökség megszavazza, hogy felkéri a Kommunikációs és Rendezvény Bizottságot, hogy szervezzen 

fotózást az okleveles tagoknak, akikről még nem készült fotó.  
 
 

9. napirendi pont: Közösség építés, közösségi jógagyakorlás a stúdiókban, minden hónapban 
máshol meghirdetve a tagoknak 

Az elnök indítványozza, hogy az elnökség vitassa meg a közösségi programok időzítését, jellegét és 
megszervezésének módját.  

 
 
 

 



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

az alábbi: 
9/ 2019.11.06.  EÜ sz. határozatot: 

 
Az elnökség megszavazza, hogy felkéri a Kommunikációs és Rendezvény Bizottságot, hogy szervezze 

meg az alábbi időpontokban tartandó találkozókat:  
 
Január 5. Bp. - közösségi program és oktatásszervezés téma 
Március 28. - Jóganap és közgyűlés, Bp. 
Május - vidéken? közösségi program és oktatásmódszertan téma 
Július - Nagy Jánosnál Boldván 2 napos Iyengar nyaralás 
Szeptember - Bp közösségi program és oktatásszervezés téma 
November - vidéken, közösségi program és oktatásmódszertan téma 
December 14. - Bp. Guruji szülinapi ünnepség  
 
 

10. napirendi pont: Facebook oldalon való publikálás szabályai 
Az elnök indítványozza, hogy az elnökség vitassa meg a  Szövetség Facebook oldalán való publikálás 

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

az alábbi: 
10/ 2019.11.06.  EÜ sz. határozatot: 

 
Az elnökség megszavazza, hogy a Szövetség Facebook oldalán bármelyik tag publikálhatja az általa tartott 

program hirdetését poszt formában. Egyéb típusú posztokat (cikkek, rendezvények fotói stb. ) a 
Kommunikációs és Rendezvény Bizottság hatáskörébe utalja.   

 
 

11. napirendi pont: Következő közgyűlés dátumának meghatározása 
Az elnök indítványozza, hogy az elnökség vitassa meg a Következő közgyűlés dátumát. 
 
 
megjelentek a javaslat megtárgyalása után igen: 4, ellenszavazat: 0 és tartózkodás: 0 szerint meghozták               

az alábbi: 
11/ 2019.11.06.  EÜ sz. határozatot: 

 
Az elnökség megszavazza, hogy a Szövetség következő közgyűlésének időpontja az következő:  
2020. március 25. 14:00, a megismételt közgyűlés időpontja 2020. március 28. a jóganapon (a 

jóganap dátumváltozásával a közgyűlés dátuma is változik)  
 
 

12. napirendi pont: Alapszabály módosítások előkészítése 
Az elnök indítványozza, hogy az elnökség vitassa meg az Alapszabály módosítások előkészítése. 

 



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

az alábbi: 
12/ 2019.11.06.  EÜ sz. határozatot: 

 
Az elnökség megszavazza, hogy a Szövetség Alapszabályának módosításának előkészítését későbbre 

elnapolja.  
 
 

 

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

 

Kelt: Budapest, 2019.11.06. 
 
 
 
 
 

 
 

Beregszászi Gabriella 
Elnök 

 Veres Mónika 
alelnök 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lövey Bálint 
Kincstárnok 

 Ábrahám Kata 
Titkár, jegyzőkönyv-vezető  

 

 
 
 

 



 

 


