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Az elnökségi ülés helyszíne: 1065 Budapest, Révay köz 4. (Kaptár közösségi iroda) 

Az elnökségi ülés időpontja: 2018. november 17. (szombat) 13:00 

 

Részt vettek: 

Szavazásra jogosultak: 

 Gervai Péter, elnök 

 Damokos Bence, ügyvezető alelnök 

 Viczián Balázs, gazdasági alelnök 

 Krizsán Anna, elnökségi tag 

 Mészöly Tamás, elnökségi tag 

Szavazásra nem jogosultak: 

 Forgács Máté, elnökségi megbízott, jegyzőkönyvvezető 

 Nagy Ferenc, egyesületi tag, vendégként 

 Vadas Róbert, egyesületi tag, vendégként 

 

13 órakor Mészöly Tamás elnökségi tag, mint leköszönő ügyvezető alelnök és az ülés 

összehívója köszönti a megjelenteket a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökségi ülésén. 

 

Ismerteti a napirendet: 

1. Az új elnökség megalakulása 

2. Döntés a WMF-hez beadandó projektpályázatról 

3. Egyéb kérdések 

 

1. Az új elnökség megalakulása 

Gervai Péter elmondja, hogy mostantól könnyebben tud ügyeket intézni.  

 

Mészöly Tamás emlékezteti az elnökség tagjait, hogy ki kell tölteniük és alá kell írniuk az 

elfogadó nyilatkozatot. 

 

Gervai Péter javasolja az AVDH használatát, amely a közigazgatás számára hiteles elektronikus 

dokumentumot állít elő. 

 

Az elnökség dönt arról, hogy havi egy alkalommal online elnökségi ülést tart a Google 

Hangouts platformon. A feladatok kiosztását és nyomon követését egy megosztott 

dokumentumban fogják vezetni. 

 

2. Döntés a WMF-hez beadandó projektpályázatról 

 

Mészöly Tamás ismerteti a pályázat főbb elemeit. 

 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség elfogadja, hogy beadja a pályázatot a 

Wikimédia Alapítványhoz. Az ismertetett szövegváltozatba csak a projektben részt vevő 

önkénteseket kell beírni. 



Wikimédia Magyarország Egyesület 

 

https://wikimedia.hu/ | 1111 Budapest, Egry József utca 1. E. 7/703. | elnokseg@wikimedia.hu 

3 

 

 

3. Egyéb 

 

Felmerül, hogy az Egyesületnek és a Wikipédia-közösségének a közösségi médiában való 

jelenléte teljesen átláthatatlan. Vannak felesleges oldalak, csoportok. Az elnökség úgy határoz, 

hogy erről a témáról a levelezőlistán folyat majd részletes megbeszélést. 

 

Mészöly Tamás megköszöni a részvételt mindenkinek, és 13:45-kor az ülést lezárja. 

 

 

Kelt: Budapest, 2018. november 17. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Forgács Máté 

jegyzőkönyvvezető 

 

______________________________ 

Mészöly Tamás 

levezető elnök 

 


