
Kivonat	a Magyar Kineziológiai Alapítvány kuratóriumának 2016.06.28.-án 12.00 órakor a 
1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I.em. /12a. szám alatt az alapítvány székhelyén megtartott 
üléséről. 
	
„Az Alapítvány saját kineziológus minősítési rendszert dolgoz ki, mely során figyelembe 
veszi a IKC és egyéb nemzetközi szervezetek ajánlását, gyakorlatát. A minősítési rendszer 
több szintű és más és más jogosítványokat biztosít majd a vizsgázóknak. 

- Alapítványi vizsga: MKA minősített kineziológusa. Évente x összeget fizet és 
megjelenést biztosítunk a honlapon. 

- Angol Szövetség honlapján utána nézni a követelményeknek (felelős: Gál Attila). 
- Regisztrált oktató, aki kaphat hirdetési felületet. Szerződésben vállalja az etikai 

normák betartását, ellenőrizheti az alapítvány megbízottja a képzés minőségét. 
 
Minősített (egészségügyi szakdolgozó, pedagógus továbbképzés) képzéseket is szervez az 
alapítvány. Ennek előkészítését Köves Zsuzsanna és Gál Attila végzi el. Későbbi időpontban 
a tervezetet megbeszéljük és elindítjuk a folyamatokat. 
 
Az előterjesztést követően a jelenlévők azzal egyet értettek, a napirendi pontot egyhangúan 
megszavazták. 
Hatályos: 2016. 06. 28. 
Határozat száma: 2016/5.” 
 
„6. napirendi pont 
Az Alapítvány működéséhez, programjainak lebonyolításához szükséges pályázatokon való 
indulás. Ezzel kapcsolatos feladatok: 
 

- Együttműködés pályázatíró céggel (felelős: Gál Attila) 
- Pályázatfigyelés. Tagok tájékoztatása. (felelős: Gál Attila) 
- Tehetség pont www.tehetseg.hu  (felelős: Gál Attila) 

 
Az előterjesztést követően a jelenlévők azzal egyet értettek, a napirendi pontot egyhangúan 
megszavazták. 
Hatályos: 2016. 06. 28. 
Határozat száma: 2016/6.” 
	
„Az Alapítvány céljainak a megvalósítása érdekében felveszi a kapcsolatot együttműködés 
céljából különböző szervezetekkel: 

- ENKK 
- Komplementer Medicina tanács. 
- MESZK  
- EMMI  
- IKC 
- EDU-K Fundation 
- Egyéb kineziológiai szervezetek. 

 
A minta leveleket Gál Attila elkészítette. Ezek tartalmával a kuratórium egyetért.  
A kapcsolatfelvétel során egyrészt tájékoztatjuk a megkeresetteket arról, hogy működünk és 
vonjanak be a kineziológiát érintő kérdések eldöntésébe, másrészt szakmai együttműködés 
kialakítása is a cél. 
 



Köves Zsuzsanna vállalja, hogy a nemzetközi szervezetekkel felveszi a kapcsolatot és 
együttműködési megállapodást köt. A levelek angol fordítását Újvári László vállalja. 
 
A kapcsolatfelvétel során egyrészt tájékoztatjuk a megkeresetteket arról, hogy működünk és 
vonjanak be a kineziológiát érintő kérdések eldöntésébe, másrészt szakmai együttműködés 
kialakítása is a cél. 
 
Az előterjesztést követően a jelenlévők azzal egyet értettek, a napirendi pontot egyhangúan 
megszavazták. 
Hatályos: 2016. 06. 28. 
Határozat száma: 2016/8.” 
	


