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Jegyzőkönyv 

a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökségének 

2019. június 22. és 26. között tartott 

elektronikus szavazásának eredményéről1 

Az elektronikus szavazás kiírásának időpontja: 2019. június 22. 

Az elektronikus szavazás lezárásának időpontja: 2019. június 26. 

 

Az elektronikus szavazásban az elnökség alábbi tagjai vettek részt: 

 Gervai Péter  elnök 

 Viczián Balázs  gazdasági alelnök 

 Kerese George  elnökségi tag 

 Krizsán Anna  elnökségi tag 
 

Az elektronikus szavazás lezárásának időpontjában a Wikimédia Magyarország Egyesület elnöksége 

határozatképes. 

A jegyzőkönyvet az egyesület megbízottja, Forgács Máté vezeti, és az egyesület elnöke, Gervai Péter 

hitelesíti. 

 

 

Előzmény 

Az Egyesület elnöksége, annak tagjai, valamint a személyes részvételű rendezvényeket szervezők 

hosszabb ideje számos megkeresést kaptak a szerkesztőközösség tagjaitól és a rendezvényeken 

korábban résztvevőktől, miszerint azért maradnak távol a rendezvényektől, mert zavarja őket Dr. Nagy 

Ferenc viselkedése. A 2019. június 15-i találkozót követően a résztvevők körében végzett felmérés is 

azt mutatta, hogy a jelenlévők túlnyomó többségét kifejezetten zavarta viselkedésével. 

 

Előterjesztés 

Az előterjesztés szerint az Egyesület elnöksége a Wikimédia-közösség többségének érdekeit szem előtt 

tartva, az érvényben lévő barátságos hely irányelvei2 és az eseményekről való kitiltás irányelve3 alapján 

Dr. Nagy Ferencet tiltsa el az Egyesület által szervezett vagy támogatott rendezvények személyes 

látogatásától annak érdekében, hogy az azon részt vevők nyugodt körülmények között találkozhassanak, 

léphessenek kapcsolatba egymással és tanulhassanak egymástól személyesen. 

 

  

                                                           

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. 
2 https://meta.wikimedia.org/wiki/Friendly_space_policies/hu 
3 https://meta.wikimedia.org/wiki/Event_Ban_policy/hu 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Friendly_space_policies/hu
https://meta.wikimedia.org/wiki/Event_Ban_policy/hu
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Határozatok: 

1. Az Elnökség 4 igen, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot elfogadta: 

 

9/2019. (VI. 26.) számú határozat 

A Wikimédia Magyarország Egyesület elnöksége a barátságos hely irányelvei és az eseményekről 

való kitiltás irányelve alapján Dr. Nagy Ferencet eltiltja az Egyesület által szervezett vagy 

támogatott rendezvények látogatásától. 

 

Budapest, 2019. június 26. 

 

…………………………………………… 

Forgács Máté 

jegyzőkönyvvezető 

………………………………………………… 

Gervai Péter elnök 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


