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Jegyzőkönyv

a Wikimédia Magyarország Egyesület
2015. március 8-án tartott

elnökségi ülésének határozatairól1

Helye: 1065 Budapest, Révay köz 4.

Jelen vannak:

• Gervai Péter elnök,

• Bihary Gábor ügyvezető alelnök,

• Mészöly Tamás elnökségi tag.

A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az ötfős elnökségből 3 fő jelen van, így az
ülés határozatképes.

Napirendi pontok:
1. Iroda
2. Állásinterjúk és az irodavezetői állás

1. Iroda

Az elnökség február 28-i ülésén hozott döntése alapján Bihary Gábor előkészítette a Kaptár közösségi
irodával kötendő irodahasználati szerződés tervezetét. A szerződéstervezet áttekintését és az abban
foglalt néhány részletkérdés üzemeltetőkkel való megbeszélését, módosítását követően az elnökség
elfogadta az ajánlatot, és a következő döntést hozta:

31/2015. (III. 8.) számú határozat

Az elnökség döntése alapján a Wikimédia Magyarország Egyesület egyéves irodahasználati szerződést
köt a Kaptár közösségi irodával a kialkudott szerződési ajánlatban foglalt feltételekkel.

2. Állásinterjúk és az irodavezetői állás

Az elnökség február 28-i ülésén hozott döntése alapján a négy kiválasztott jelentkező írásbeli tesztet
kapott e-mailben,  aminek  a  megoldását  meghatározott időn  belül  kellett visszaküldeni.  A  négy
kiválasztott közül egy nem küldött megoldásokat, így interjúra három jelöltet hívtunk meg.

Az állásinterjúkra március 8-án, vasárnap délelőtt került sor, és az elnökség három tagja vett részt
rajta. Minden jelöltet mintegy 30 percben hallgattunk meg előre meghatározott témák, kérdések és
szereposztás  alapján,  és  azt  kértük  tőlük,  hogy  a  hallottak  és  tapasztaltak  alapján  másnap  délig
jelezzék, hogy fenntartják-e a pályázatukat.

1  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.
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Az interjúk után elvégzett értékelés és a visszajelzések alapján az elnökség a következő döntést hozta:
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Az elnökség  úgy  döntött,  hogy  Szép  Zsuzsannát  bízza  meg az  irodavezetői  feladatok  ellátásával,
megbízási jogviszonyban. A szerződés előkészítésével az elnökség Bihary Gábort bízta meg.

Budapest, 2015. március 10.

Jegyzőkönyvvezető:

……………………………………………

Bihary Gábor ügyvezető alelnök

Jegyzőkönyv-hitelesítő:

…………………………………………………

Gervai Péter elnök
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