JEGyzőKönw
a Magyar lkerregiszter Alapítvány
kuratóriumá nak ü léséről

Kuratóriumi ülés irelve: 1212 Budapes1 Erdélyi u. 29.
Kuratóriumi ülés ideie: 2015. december25, L9.ffi óra
Készült: 2ű1-S"12.25. napján a Magyar lkerregiszter AlapíWány Kuratóriumának ülésén.

Jelen vannak:
a Kuratórium tagjai vslamennyien:
- Dr. Tárnokl ÁCarn Dgmonkos, a Kuratóriurn tagia
- Dr, Tárnoki Dávid László, a Kuratóriurn tagia
- Melicher }óra, a Kuíatóriurn tagja
- Dr. Bajominé Dr" MétnekiJulianna Verolika, a Kuratórium tagja
- Dr. l-ittvay L*vente Viktor, a Kuratórium tagja
akik jeleniétüket a jegyzőkönyv rnellékletét képező Jelenléti íven aláírásukkal igazc§ák

Jegyzőkónyv m*gnyitva:

19,CIü

órakcr.

dr, Lltfuay Le\rente Viktcr az Alapítvány képviselője az ülést 19,§ü órakor megnyitja és megállapí§a, hory
az ülés határozatk§§es, mert minden tag szernélyesen jelen van.
Dr. Littvay l_evente tájékoztatja a Kuratórium tagjait, hogy az ülésen a határozathszatal nyílt szavazássaÍ,
egyszerű szótóbbséggel történik; szavázaiegyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni"

Dr. l_ittvay Levente .!avas*§a a Kuratóriumnak, hogy az ülés levezető elnökévé vá|assza meg Dr. Tárnoki
Dávid Lászlót, .jegyzőkönywezetőnek Melicher Dórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Dr. Bajominé
Dr. Mét*eki Julianna Veronikát.
A jelenlévők a tájéltoztatást tudornásul veszik.
Tekintettel arra, hogy ellenvetés vagy egyéb javaslat nem hangzott el, Dr, |-ittvay Levente felkéri a tagokat
szavazásra, majd kihirdeti a szavazás eredményét;

igen:
nem:
tartózkodik:
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§r. Tárnoki Dávid i_ászló javas|atot tesz a Kuratórium ülésének napirendjére {td. lentebb}, majd felkéri a
tagokat a napirendi pont elfogadásával kapcsolatos szavazásra és kihirdeti a szavazás eredrnényét:

igen:
nem:
tartózkodik:

5

0
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A napirend rnegilatározását kóvetően a Kuratóriumitagok rátértek a napirendi pont rriegtárgyalására.

1. napirendi pont

A Magyar lkenegiszter Alapítvány kuratóriurni elnök választásáró|
Dr. Tárnoki Dávid Lészló részletesen tájékoztatja a Kuratóriumi tagokat a Magyar }kerregiszter Alapítvárry

kuratóriumi elnöki feladatairól, és megáilapítja hogy a kuratórilrni tagok közül egy jelölt jelentkezett a
pczícióra, Dr, Bajominé Dr. Métneki julianna Veronika. Felteszi a kérdésthogy más jelentkező a jeien
lévők közül van-e. A jelen tévők kózül más jelentkező nem volt a pozícióra.

Dr. Tárnoki Dávid László javaslatot te§z a Kuratóriurn elnökjelölti szavazásról, az egyetlen jelölt Dr,
§ajorniné Dr. Métneki Julianna Veronika volt. Majd felkéri a tagokat szavazásra és majd kihirdeti e
saavazás eredményét:

igen:
nem:
tartózkodik:

5

0
8

A

Kuratóriumi tagok a szavazás eredményét tudamásul vették, Dr. Bajominé Dr, Métneki .julianna
Veronika kuratóriumi elnöki választását helyeselték.
Dr. Tárnoki Dávid Lászlómegállapítja, hogy a Kuratórium egyhangúlag meghozta az alábbi határazatot:
112015. {12.25.} sz. Kuratóriumi határgzat

A Kuratóritrmi tagok Dr. Bajomi*é Dr, Métneki Julianna Veronikát kuratóriumi elnöknek választották.

§gyéb
A tagok a Magyar lkerregiszteren be!üli ikerkutatásokkal kapcsolatos tt:dományos kárdésekről beszéltek.

A tagok rnegállapítják, hogy további kérdésmegtárgyalását senki nem kívánja, így a levezető elnök
kuratórium ülésétberekesztik,
A kuratóriumi ülés 19:3B órakor befejeuődött.
jegyzőkönyv lezárva 19.3B órakor.
k.r,'l.f.
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Dr. Littvay Levente, a Kuratórium tagia
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Melicher Dóra
a Kuratórium tagia és jegyzőkönywezető
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Dr" Baior?riné Dr. MétnekiJulia
a Kuratóriurn megválasztott elnök€
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