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Helye:
1065 Budapest, Révay köz 4.
Jelen vannak:
Gervai Péter elnök, Bihary Gábor ügyvezető alelnök, Gyenes Orsolya Virág és
Mészöly Tamás elnökségi tagok, valamint Szép Zsuzsa irodavezető.
A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az ötfős elnökségből
négy fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:
1. Az egyesület őszi közgyűlése
2. Tagfelvétel
3. Tudomány képekben európai pályázata
4. 15 éves a Wikipédia
1. Az egyesület őszi közgyűlése
Az egyesület őszi közgyűlésével kapcsolatban az elnökség a következő egyhangú
határozatot hozta:
34/2015. (X. 25.) számú határozat
Az őszi közgyűlését az egyesület 2015. november 15-én 9:30-kor tartja. Az
irodavezető kihirdeti az időpontot az egyesületi levelezőlistán és javaslatokat kér
a napirendi pontokra vonatkozóan, melyek a későbbiek folyamán kerülnek pontos
meghatározásra.

2. Tagfelvétel
Az elnökség megvitatta a 2015. szeptember 14-én érkezett tagfelvételi kérelmet,
majd a következő egyhangú határozatot hozta:
35/2015. (X. 25.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország P. A.-t felvette tagjai közé.
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3. Tudomány képekben európai pályázata
Mészöly Tamás elmondta, hogy H. K. egyesületi tag szervezésében megindult a
Tudomány képekben európai pályázat előkészítése. A novemberi fotópályázattal
kapcsolatban az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta:
36/2015. (X. 25.) számú határozat
Az egyesület elnöksége támogatja a verseny szervezését és az előkészületi
munkálatokban való segítségnyújtásra felkéri Mészöly Tamást. Az egyesület a
verseny lebonyolítására és díjazására összesen 200 000 Ft keretösszeget biztosít.

4. 15 éves a Wikipédia
Gyenes Orsolya felhívta rá az elnökség figyelmét, hogy a Wikipédia 2016. január
15-én ünnepli 15. születésnapját. Az évforduló magyarországi megünneplésével
kapcsolatban az alábbi egyhangú határozatot hozta:
37/2015. (X. 25.) számú határozat
Az elnökség felméri egy 15 éves születésnapi rendezvény lehetőségét. Az
ügyvezető alelnök és az irodavezető előkészíti a szervezést és felveszi a
kapcsolatot az esetleges partnerekkel.

További napirendi pont hiányában az elnökségi ülést Gervai Péter elnök 13:58
perckor berekesztette.
A jegyzőkönyv csak olyan mértékben tartalmazza az elnökségi ülés résztvevőit, eseményeit és a
döntések eredményét, hogy azok a személyiségi és személyes adatokhoz fűződő jogokat,
valamint az egyesület jogos érdekét ne sértsék.

Kelt: Budapest, 2015. 10. 25.
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jegyzőkönyvvezető
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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