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Magyar l kerregiszter Alapíwány
Kuratóriumi iilese

2021október 2o 9.ül óra

https://semmelweis.zoom.usf Í9TTo745426ó?pwd=M}IBKTTJCwmNN[-wvBjdm9kVjZpdlBBzzo9
MeetingD:927 A7454?66

Passcode: 361019
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1. Jelen tnnnak a Kuratórium taglai köziil:

2" Jelen vannak továbM a Magyar lkerregiszter AlapíhÉnyba a Kuratóriumi ü|ésen tagként

betépni saíndékozó alábbi meghíuottak:

Budapest, 2021 okóber 20.

Alulírott, Dr. Bajominé Dr. MétnekiJulianna Veronika, a Kuratórium elnöke aláírásommal igazolom,

hogy a Kuratóriumi ülésen jelenlévők személyében a Kuratóriumi ülés időtartama alatt nem történt

változás:

t!iü4$üAR üGRREGISzTER Alaprwárny

,*"it$ {212 BUdapest, ErdelYi u' 29Dr. Méheki Julianna
elnök AdÖrrám: 1 8T27913'1'43

NÉv tAKcíM/szÉKHEtY xÉpusru AúÍRÁs

1. Dr. Támoki Ádám
Dornonkos

1212 Budapest, Erdélyi u.

29. pa,*cAQÍ-'

z.
Dr. Utfirav Levente

1122 Budapest, Goldmark
Károlv u. 14.
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3. Bajominé Dr.

M&nekiJulianna
1055 Budapest, Falk Miksa
u.6.

4- Dr. MelidterDóra 2013 Pomáz, Váci Mihály u.
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5- Dr.Tárnoki Dávid
lászló

1143 Budapest llka u.9.
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NÉv LAKCíM / SZÉKHELY KÉPVEELl AlAtR/qS

1.

2.

3.

2. Aláírás:
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JEGYzőKoruW
a Magyar lkerregiszter Alapítvány

Kuratóriu rná na k ü léséről

Kura!óriurni illés hefue: online

Kuratóriumi ülés ideie: 2021. október2Q szerda,9.00
Az ulés helve: on_line kuratóriumi ülés
h tt ps ://s e m m e I w e i s. zo om .u s I / 9 27 07 4s 426 6? pwd = M H B KTTJ cw m N M wVBj d m 9 kVjZpdlBRZz0g
Meeting lD:927 A745 4266
Passcode:3G1019

Jelen vannak:
a Kuratóriurn tagiaí közül:

- Dr. Bajominé Dr. Métneki Julianna Veronika, a Kuratórium elnöke- Dr. Tárnoki Dávid László, a Kuratórium tagia
- Dr. Tárnoki Ádám Domonkos, a Kuratórium tagja
- Melicher Dóra, a Kuratórium tagja
- Dr. Littvay Levente Viktor, a Kuratórium tagja

akik jelenlétüket a jegyzőkönw mellékletét képező Jelenléti íven lévő aláírásukkal igazolják'

Jegyzőkönpl megnyitva: 9.00 órakor.

Dr' Bajominé Dr' Métneki Juíianna Veronika, a Magyar lkerregiszter Alapítvány Kuratóriuma Elnöke az5o2/2ozo' {Xl' 16') a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesÍtő szervezetek működésérevonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről sz. Korm. .*dul"t foglaltak alapján rögzíti, hogy ajelen kuratóriumi tjlést személyes jelenlét helyett elektronikus hírközlési eszköz útján tartják meg.

A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Dr' Bajominé Dr' Métneki Julianna Veronika, a kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket ésmegállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mínden tag jelen van.

Dr' Bajominé Dr' Métneki Julianna Veronika, a kuratórium elnöke rögzíti, hogy az alapítványalapszabályának Vl'/4' pontja szerint évente legalább kétszer köteles kuratóriumi ülést tartani, ez azonbana 2a2a/2a2L-es C0V|D-1-9 vitágjárványra tekintettel és a 478/2o2o. (xl. 3.) ror'. r.uJ"l-J"n foglaltak ésaz5o2/2a2o. (Xl. 16.) Korm. rendelet rendetkezései alapján nem volt rnegtartható.

A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Dr' Bajominé Dr' Métneki Julianna Veronika javasolja a Kuratóriurnnalg hogy az ülésjegyzőkönpvezetőnek válasszák meg Dr- Melicher Dórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Dr. LittvayLeventét' Tekintettel arra, hogy ellenvetés vagy egyéb javaslat nem hangzott el, Dr. Bajominé Dr' MétnekiJulianna Veronika felkéri a tagokat szavazásra, majd kihirdeti a szavazás eredményét:
rgenl 5
nem:
tartózkodik:

0
0



Dr. Bajominé Dr. Métnekí Julianna Veronika javaslatot tesz a Kuratórium ülésének napirendjére (ld.
lentebb), majd felkéri a tagokat szavazásra és majd kihirdeti a szavazás eredményét:

rgen:
nem:

5
0

tartózkodik 0
A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul veszik-
A napirend meghatározását követően a Kuratóriumitagok rátértek a napirendi pont megtárgyalására.

1. napirendi oont
A Magyar lkerreglnter AlapÍtvány 2o2o évi beszámolójának ismertetése ás elÍryadása

Dr' Bajominé Dr. Métneki Julianna Veronika részletesen tájékoztatja a Kuratóriuma tagokat a Magyar
lkerregiszter Alapíwány 2020 évi egyszerűsített éves beszámolójáról, amit a xipos Kft.-kiildött meg. A
beszámolót a Kuratóriumi tagok előzetesen emailben megkapták. Dr. Tárnoki Dávid jelzi. hogy a Kipos Kft.
már nem vrállalja az alapÍtvány könpelését, és a PA_VI Kft. folytatja tovább'

Dr' Bajominé Dr. Métneki Julianna Veronika felkéri a tagokat szavazásra és majd kihirdeti a szavazás
eredményét:

igen: s
nem: 0
tartózkodik 0

A Kuratóriumi tagok a szavazás eredményéttudomásul vették.

Dr' Bajominé Dr- MétnekiJulianna Veronika rnegállapítja, hogy a Kuratórium eg1yhangúlry meghozta az
alábbi határozatot:

U2021. {10.20.} sz. Kuratóriumi határozat
A Kuratóriumi tagok a Magyar lkerregisaer AtapíWány 2o2o- ivi egyszerűsített éves beszámolóját
elfogadták.

Egyéb
A kuratórium tagiai ezt követően az ikerregiszter adatbázisárót, zoz1 novemberi Budapesten
megrendezendő ikerkutatói konferenciáró| Elsevier gondozásában 2021 végén megjelenő könyvről,
kutatásokkal ésaz ikerregiszterrel kapcsotatostovábbi kérdésekrőt beszéltek.

A tagok megállapítják, hogy további kérdés megtárgyalását senki nem kívánja, így a levezető elnök a
Kuratórium ülését berekeszti.

A kuratóriumi ülés 9:15 órakor befejeződött. Jegyzőkönyv lezárva 9:15 órakör.
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Melicher Dóra
a Kuratórium tagja és jegyzőkönywezető
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Dr. Metneki Veronika
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