JEGYZŐKÖruYV
a Maglyar lkerregiszter Alapítvány

kuratóriumának üléséről

Kuratóriumi ülés helve: 1212 tsudapest, irdélyi utca 29.
Kuratóriumi ülés ideie: 2018. január 12., 19.00 óra
Je}en vannak:
a Kuratórium tagjai valamennyien:
Dr, Bajorniné Dr. MétnekiJulianna Veronika, a Kuratórium elnöke
Dr. TárnokiÁa*m Dornonkos, a Kuratóriurn tagja
Dr. Tárnoki Dávid László, a Kuratórium tagja

-

Me}icher Dóra, a Kuratórium tagja
Dr. Littvay Levente Viktor, a Kuratórium ta8ja
akik jelenlétüket a jegyzőkönyv mellékletét képező Jelenléti íven aláírásukkal igazo§ák
,,
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Jegyzőkönyv megnyitva: 19.00 órakor

Dr. 8ajominé Dr, Métneki Julianna Veronika,

a

kuratórium elnöke köszönti

rnegállapítja, hcgy az ülés határozatképes, mivel minden tag személyesen jelen van.

a

megjelenteket és

Dr. Bajominé Dr. Métneki Juliarrna Veronika javasolja a

Kuratóriumrrak, hogy az ülés
jegyzőkönif,/
válasszák rneg Melicher Dórát, a
hitelesítőjének pedig Dr. Littvay
Leventét. Tekintettel arra, hogy ellenvetés vagy egyéb javaslat nem hangzott el, ür, Bajominé Dr. Métneki
Julianna Veronika felkéri a tagokat szavazá§ra, majd kihirdeti a szavazás eredményét:
jegyzőkönywezetőnek

igen:
nem:
tartózkodik:
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Dr. tsajominé Dr. Métneki Julianna Veronika javaslatot tesz a Kuratórium ülésének napirendjére {ld,
lentebb}, majd felkéri a tagokat szavazásra és majd kihirdeti a szavazás eredményét:

igen:
nem:
tartózkodik:
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A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul veszik.

A napirend meghatározását követően a Kuratóriumitagok rátértek a napirendi pont megtárgyalására,
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A Magyar lkerregiszter AlapíWány éves beszámolójának ismertetése és elfogadása

Dr. Bajonriné Dr. Métneki Julianna Veronika részletesen tájékoztatja a Kuratóriumi tagokat a Magyar
lkerregiszter Alapítvány 2015 és 2§16 éves beszámolójáról és ezen években elvégzett feladatairól,

Dr. 3ajominé Dr" Métneki Julianna Veronika feíkéri á tagokat szavazásra és majd kihirdeti a szavazás

eredménYét'
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A Kuratóriumitagok a szavazás eredményét tudomásul vették.

Dr. Bajominé Dr. Métneki Julianna Veronika megállapítja, hogy a Kuratóriurn egyhangúlag meghozta az
alábbi határozatot:

1/2018. fO1.12.} sa. Kuratóriumi határozat
A Kuratóriumitagok a Magyar lkerregiszter Alapítvány 2O15 és 2016 évi éves beszámolóját elfogadták.

Egyéb
A tagok a tudomá§yos kutatásokkal és az ikerregiszterrel kapcsolatos kérdésekról beszéltek.

A tagok megállapítják, hogy további kérdésmegtárgyalását senki nem kívánja, így a levezető elnök a
kuratórium ülésétberekesztik.

A kuratóriumi ülés 19:40 órakor befejeződött. Jegyzőkönyv lezárva 19:40 órakor.

MAGYAR iKERREG§fiER Alaptvány
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Dr. MétnekiJulianna

kuratórium elnöke
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Dr. Littvay Levente Viktor
a Kuratórium tagja és jegyzőkönyv hitelesítő
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Melicher Dóra
a Kuratórium tagja és jegyzőkönywezető

