JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesületének (MJSZE) 2015. május 9.
napján megtartott közgyűlésén.
Helyszín: Kelet-nyugat Egészségközpont 1061 Budapest, Király u. 16. 5. emelet.
10 órakor levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes.
A megismételt közgyűlés 10 óra 30 perckor kezdi meg munkáját.
A közgyűlésen jelen vannak: jelenléti íven felsorolt tagok és szervezetek, akik jelenlétüket
aláírásukkal igazolták.
Hegedűs Edina megnyitja a közgyűlést, megállapítja azt, hogy az határozatképes.
Ismerteti a meghívóban is megjelölt napirendeket, amelyek a jelenlévők egyhangúan elfogadnak.
Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag megválasztja a közgyűlés levezető elnökének Hegedűs
Edinát, a jegyzőkönyvvezetőt Dr. Szabó Anikót, a jegyzőkönyv hitelesítők Ábrahám Kata és
Tóth Ibolya.
A levezető elnök köszönti a megjelent tagokat, szervezeteket, az egyesület tagjait és az elnökség tagjait. Felkéri az egyesület elnökét, hogy köszöntse a megjelenteket.
Első napirendi pont a közgyűlés költségvetésének elfogadása.
Keserű Aranka az MJSZE elnöke részletesen ismerteti az egyesület mérlegét, valamint a
közhasznúsági jelentésben foglaltakat.
Ismerteti a mérlegben foglalt adatokat:
 1882e forint az eszközállomány
 1882e forint forrás
 bankszámla egyenleg 34.106.-Ft
 házi pénztár 798.992,- Ft
 tagdíj tartozás 1.030.000.-Ft összegű.
Felhívja a figyelmet arra is, hogy tisztázandó a változások miatt az egyesület pontos tagsága,
különös tekintettel arra, hogy több tagdíj befizetés időbeli késedelemmel került befizetésre.
Dr. Szabó Anikó jegyzőkönyvvezető: szükséges a jelenlegi taglétszám tisztázása, hiszen a
taglistába felvett 188 személy, illetve szervezetből kb. 100 rendezte a tagdíjat.
Javasolja a nem fizető tagok megnyilatkoztatását szándékukról, illetve az ő vonatkozásukban
elengedhetetlen a tagsági jogviszony fennállásának vizsgálata.
Kéri a tagok segítségét ezen személyek személyes megkeresésében.
Mezősi Anna: javasolja azt, hogy aki a következő év március 31. napjáig nem fizeti meg a
tagdíjat, tagsági jogviszonya ezzel a ténnyel szűnjön meg.
Ábrahám Kata: sokan elfelejtik a tagsági díjat befizetni, lehetséges az, hogy ők továbbra is
tagok akarnak maradni.
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Mezősi Anna: álláspontjuk szerint megnyugtatóan rendezhető a fent leírt módon a tagsági
jogviszony tisztázása.
Veres András: javaslom azt, hogy aki 2016. március 31. napjáig nem rendezi a tagdíjat, tagsági jogviszonya szűnjön meg.
Keserű Aranka: a felajánlott 1% kifizetéseket nem kaptuk meg, az egyesület adószámát a
honlapra feltettük.
Keserű Aranka ezt követően részletesen ismerteti a közhasznú jelentésben foglaltakat.
A felügyelőbizottság elnöke Holló Eszter kijelenti, hogy a mérlegben és közhasznúsági mellékletben foglaltakkal szemben a felügyelőbizottságnak kifogása nincsen.
1/2015(05.09.) számú egyesületi határozat:
A megjelentek egyhangúan nyílt szavazáson elfogadták az egyesület 2015. évi költségvetését,
valamint a közhasznúsági mellékletben foglaltakat.
Második napirendi pont a 2014. évi működésre vonatkozó beszámoló ismertetése:
Selmeci József Csongor elnökségi tag ismerteti az egyesület 2014.évi működését részletesen.
Részletesen beszámol a Magyar Jóga Társaság és a Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület kapcsolatáról, kiemelte azt, hogy nagyon fontos a jóga további népszerűsítése, minél szélesebb körben történő megismertetése.
2/2015(05.09.) számú egyesületi határozat:
A megjelentek egyhangúan nyílt szavazáson elfogadták az egyesület 2014. évi működésére
vonatkozó beszámolót.
Harmadik napirendi pont Nemzetközi Jóganap, Jógakonferencia megszervezése
Keserű Aranka elmondta azt, hogy az ENSZ 2015. évtől minden év június 21. napját Nemzetközi Jóganappá nyilvánította.
Előadta azt, hogy az Indiai Nagykövetséggel együtt a jóganap szervezését megkezdték. Közös
honlapon tűntetik fel azokat a helyszíneket az országban, ahol jóga rendezvényt tartanak.
A nagykövetséggel együtt Budapesten egy nagy helyszín lesz, a vidéki rendezvényeket azonban össze kell hangolni a budapesti rendezvénnyel, hogy hol, milyen jellegű foglalkozások,
megemlékezések legyenek.
Dr. Szabó Anikó: egyidőben az országban több helyszínen közös meditáció megtartását tervezzük megszervezni.
Keserű Aranka: 2015. október 25. napján Jógakonferencia egész napos programját szervezzük meg.
Kéri a tagságot arra, hogy tegyenek javaslatot a Jógakonferencia programjára, amelyet igyekeznek a szervezés során maximálisan figyelembe venni.
Holló Eszter érdeklődik arról, hogy milyen költség kihatása lesz ennek a rendezvénynek.
Ábrahám Kata: fizetős lesz a program. A tagság számára nyitott a rendezvény, ahová kedvezményes belépőjegyet tudnak váltani.
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Keserű Aranka: a célközönség a haladó jógázók, a jógaoktatók, de továbbképzés jellege lesz
a rendezvénynek.
Dr. Szabó Anikó: kiállítók is lesznek, ebből költségbevétel várható.
Keserű Aranka: sok segítőre szükség lesz a helyszínen, kéri a tagok aktív közreműködését.
Hegedűs Edina: érdeklődik milyen témakör lesz a konferencián.
Ábrahám Kata: A jógikus életmód és az önmanagement (komoly jógagyakorlóként és oktatóként felmerülő kérdések a hétköznapi gyakorlati életre vonatkozóan - munka, gyakorlás,
szabadidő, párkapcsolat, családi és társasági élet tekintetében).
3/2015(05.09.) számú egyesületi határozat:
A megjelentek egyhangúan nyílt szavazáson elfogadták a Nemzetközi jóganap és Jógakonferenciára, azok megszervezésére vonatkozó javaslatokat azzal, hogy annak szervezését Keserű
Aranka az egyesület elnöke és Ábrahám Kata tag vezesse.
Negyedik napirendi pont a 2013. évi V. törvény az új Ptk. szerinti rendelkezések
alapszabályba történő beépítése és elfogadása:
Dr. Vágó Zsuzsanna ügyvéd ismerteti az új Ptk. egyesületek működésére vonatkozó
szabályait, valamint az elkészült alapszabály tervezetet részletesen.
4/2015(05.09.) számú egyesületi határozat:
A megjelentek egyhangúan nyílt szavazáson elfogadták a 2015. május 9. napján kelt
alapszabály módosítást és annak egységes szerkezetét.
Megerősítik azt, hogy a 2013-ban megválasztott Keserű Aranka az egyesület elnöke
azzal, hogy az elnök a mai naptól kezdődően még 3 évig 2018. május. 9. napjáig látja el
vezető tisztségviselői megbízatását az egyesület elnöki teendőinek elvégzését.
Ugyancsak még 3 évre 2018. május 9. napjáig a megjelentek megválasztják egyhangúan
Selmeci József Csongort, Hegedűs Edinát és Dr. Szabó Anikót elnökségi tagnak.
A megválasztott vezető tisztségviselők elfogadják a megbízatást és összeférhetetlenségükről
külön okiratban nyilatkoznak.
A tagság egyhangúan akként döntött, hogy továbbra is kérik az egyesület felvételét a
közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránt, különös tekintettel arra, hogy az
egyesület tevékenysége megfelel a jogszabályi előírásoknak és a közhasznúsági melléklet
megküldésre került határidőben az OBH-nak is igazolhatóan.
Márk Tamás elnökhelyettes lemondott tisztségéről, melyet a jelenlévők egyhangúan
elfogadtak.
Ötödik napirendi pont tagdíj mértékének újraértékelése, egyéb:
Zoltai Miklós: Nálunk Debrecenben is rendkívül nehézkesen jegyzi be a törvényszék a Jóga
Központ alapszabályára vonatkozó módosításokat.
Veres András: Nagyon fontos az oktatási szabályzat pontosítása és felveti a modern
irányzatok felvételének szükségességét. Ez alapján javaslom, hogy az Oktatási és Szakmai
Munkacsoport dolgozza ki a hármas szintű tagozódás:
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1./ tradicionális jógaszervezetek,
2./ integrált jógaszervezetek,
3./ modern irányzatok szerint.
Két-három csoportot szabályozni kell, amelynek során figyelembe kell venni az
értékrendjüket.
Az oktatási szabályzat érinti az alapszabályt, amelyet a következő közgyűlésen akként kellene
módosítani, hogy 5-10 évig az használható legyen. Ebben szabályozni kellene az integratív
jógaszervezetekkel szembeni követelményeket és a modern irányzatokat is meg kell
határozni.
Zoltai Miklós: Minden jóga irányzat belefér a jóga fogalmába?
Keserű Aranka: Erről is dönteni kell.
Zoltai Mikós: Ha meg akarjuk őrizni a jóga tisztásságát, nehéz lesz integrálni ezeket a
testedzési formákat. Ezeknek a jógához nincs köze. Minőségi jógaoktatásba ezek nem férnek
bele. Ezek nem vehetőek fel az MJSZE által elismert jóga fogalommal.
Meddig mehetünk el a toleranciával? Mi az, hogy modern jóga? Ötezer éve tanítják a jógát,
mitől modern?
Keserű Aranka: Az oktatási bizottság hatáskörébe tartozik ennek eldöntése.
Zoltai Miklós: Jó, de hol a határ?
Ábrahám Kata: A képzés tartalmát kell meghatározni.
Hegedűs Edina: A szakmai munkacsoport 2015. évi feladatába tartozna a pontos
meghatározás kidolgozása.
Zoltai Miklós: Ki kell dolgozni részletesen, hogy mi a jóga fogalma, ezt követően kell
megvizsgálni, hogy belefér-e az új szervezetek működése ebbe a fogalomba.
A tagdíj mértékének változása:
Keserű Aranka: Jelenleg 500.-Ft/hó a tagdíj összege. Mi legyen a jövőben ezzel?
Selmeci Csongor: Emelni kellene ezen az összegen, hiszen az egyesület ennél lényegesen
többet nyújt tagjainak. 200-300,- Ft emelést javasol.
Grigor Zsolt: Jász- Nagykun-Szolnok megyében nem biztos, hogy meg tudják fizetni ezt az
összeget.
Mezősi Anna: Álláspontom szerint évi 5-6000.-Ft a lélektani határ a tagdíjfizetésnél.
Kedvezményt ugyan lehet adni, de ettől nem lesz több tagja az egyesületnek.
Ábrahám Kata: Előbb adjunk és csak utána emeljük meg a tagdíj összegét. Nem lenne
célszerűbb havi bontásban fizetni?
Dr. Szabó Anikó: Lehet többször utalni, de ezzel az adminisztráció legalább 30%-al
növekedne.
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Ábrahám Kata: Fizessenek a tagok félévente tagdíjat.
Veres András: A szabályzaton ne változtassunk, a kommunikáción kellene javítani,
negyedévente beszedni a tagdíjat és rugalmassá kellene tenni a beszedés módját.
Mezősi Anna: Előbb kedvezményt kell adni és utána kell emelni. A befizetett tagdíjakról
kötelező számla kiállítása.
Imolai Gábor:1%-ot kellene utalni, sokat segítene az egyesület anyagi helyzetén.
Mezősi Anna: Az 1%-ot a 2015. évi 2017-ben folyósítja a NAV.
Hegedűs Edina: Javasolja a tagdíj 2016. évtől történő emelését.
5/2015(05.09.) számú egyesületi határozat:
A megjelentek egyhangúan nyílt szavazáson elfogadták azt a javaslatot, hogy az
egyesület 2016. évtől emeli meg a tagdíj összegét. Ennek értékét jelenleg nem határozzák
meg.
Mezősi Anna: Javasolja elfogadni azt, hogy aki a tárgyév március 31. napjáig nem rendezi
tagdíjfizetési kötelezettségét, annak tagsági jogviszonya az adott év április 1. napján ipso iure
szűnjön meg.
6/2015(05.09.) számú egyesületi határozat:
A megjelentek két ellenszavazat mellett nyílt szavazáson elfogadták azt az indítványt,
hogy aki adott év március 31. napjáig nem fizeti meg a tagdíjat, tagsági jogviszonya
megszűnik.
7/2015(05.09.) számú egyesületi határozat:
A megjelenteknek egyhangúan tetszett az egyesület új logója, amely alapjául szolgál a védjegy jövőbeni kialakításához. Egyhangú határozat született arról, hogy a védjegy oltalom
megszerzése szintén feladat a közeljövőben.
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Ezt követően az elnök megköszönte a részvételt a megjelenteknek és a közgyűlést bezárta.
Kelt: Budapesten, 2015. május 9. napján

(: Dr. Szabó Anikó :)
jegyzőkönyvvezető

(: Ábrahám Kata :)
jegyzőkönyv hitelesítő

(: Tóth Ibolya :)
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelen okiratot ellenjegyzem Dr. Vágó Zsuzsanna ügyvéd 2200 Monor, Ady Endre u. 2. ¼.
Budapesten 2015. május 9. napján:
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