
JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2014. május 24. 10 óra 30 perces kezdettel a
Wikimédia Magyarország Egyesület

soron kívüli, megismételt közgyűlésén, az 1075 Budapest, Madách Imre tér 3. szám alatt.

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 5 szavazásra jogosult egyesületi
tag és egy vendég.

Viczián  Balázs,  az  egyesület  ügyvezető  alelnöke  köszöntötte  a  megjelenteket,  majd
megállapította, hogy 5 szavazásra jogosult egyesületi  tag van jelen; a megismételt,  soron
kívüli  közgyűlés a meghívóban kihirdetettek alapján a megjelentek számától  függetlenül
határozatképes, így a közgyűlés megkezdhető.

Az alapszabály értelmében Viczián Balázs ügyvezető alelnök jelentkezett levezető elnöknek,
valamint javasolta Tóth Andreát jegyzőkönyvvezetőnek, Hajdú Kálmánt és Szervác Attilát
jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel
nem érkezett.

A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

6/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Viczián Balázs.

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

7/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Tóth Andrea.

Nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:

8/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Hajdú Kálmán és Szervác Attila.

Viczián Balázs levezető elnök ezután ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét:

1. A Wikimédia Magyarország Egyesület Alapszabályának elfogadása.

Módis Ágnes a napirendi  pont megtárgyalása előtti felszólalásában megerősíti  javaslatát,
amit az előző közgyűlésen tett, miszerint az Egyesület csináljon tagkártyát, amit aztán pl.
utazásra,  könyvtári  belépőkre,  stb.  A  kártya  kedvezményekre  jogosíthatna,  további
tárgyalások folyományaként.

A közgyűlés megállapodik abban, hogy a következő közgyűlésig kidolgozza a tagkártyával
kapcsolatos tervet, cégeket, támogatókat keres esetleg és akkor megtárgyalja.

1.  A Wikimédia Magyarország Egyesület Alapszabályának elfogadása

Viczián  Balázs  levezető  elnök  ismertette  az  alapszabály  módosításának  okát.  A  jelen
módosításra  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  (továbbiakban:  Civil
Törvény), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépése,
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illetve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény hatályon kívül helyezése
miatt  kerül  sor.  Ezután  Viczián  Balázs  pontról  pontra  felolvasta,  ismertette  az
Alapszabályban módosított pontokat.

A  közgyűlés  ezután  nyílt  szavazással,  5  támogató  szavazat  mellett  meghozta  az  alábbi
határozatot:

9/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadja a Wikimédia Magyarország Egyesület módosított Alapszabályát.

Viczián  Balázs  levezető  elnök  ezek  után  megállapította,  hogy  több  javaslat,  észrevétel,
hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont
nem lévén, a közgyűlést 11 óra 45 perckor berekesztette.

Kmf.

……………………………………………… ………………………………………………
Viczián Balázs Tóth Andrea
levezető elnök jegyzőkönyvvezető

……………………………………………… ………………………………………………
Hajdú Kálmán Szervác Attila

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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