
jEcyuőfiöruw
a lVlagyar lkerregisrter Alapítvány

kuratóríumának üléséről

l{uratórígrni ii{és helve: 3.ü8? Budapest Úlrci *t7Eía,SE Radioiógiai Klinika könywár.

§ur{tóriurqlillé§ íde*e: l8tr8. decernber §, 2S"&8 óra

J€§en vannak;
a Kuratóriurn tagjai vaía rnennyie* :

- Dr. Bajnrniná Dr" MétnekiJuliartna Ver*nika" a i{uratóriurn elrröke
- Dr. TárnokiÁdám Domankos, a Kuratóriurn tagja
- *r. Tánnoki Sávid László, a Huratérium tagja
- Meíicher Dóra, a Kuratóriunn tagja
- Sr. í_ittiray Le!.íente Vilctor, a Kuratóriurn tagja

akik "lelen§étüket a jegyzőkönyv rneílékletét kópező.}elenléti íven a!áírásukkal igazolják

Je5yeők*nyv rnegnyitva: 2ü"*S órakon.

Sr" Eajorniné Sr, Métneki Julianna l/enonika" a kuratóriurn elnöke kösz*nti a nregjelenteket és megái}apítja,
hogy ae ü|és határozatképes, rrrivel rninden tag szemé§yesen je|en van"

§r" Ba}orTriné §r" §§átn*kiJulianna }/ercnika javasolja a Kuratóriurnnalq ho§y az ülés }egyzőkönywezetőnek
válasszák meg Melicher *&rát, a jegyaőkönlv hitele§ítőjének pedig ür. Littvay Leventét. Tekintettel arra,
hogy ellenvetés vagy egyéb javaslat nem hangzott eí, Sr. Bajominé Dr" MétnekiJulianna V*ra*,iika felkéri a
tagokat szavazásra, majd kihirdeti a szavazás eredményét:

*gen: 5
neín: ü
tartózkodik: 8

Dr, Ea.lornirré Dr, íVtÉtneki Julianna l/eronlka javaslatat te§z 6 Kuratóriurn ülésének napirendjére {§d.
lerrtebbi, rnajd falkéri a tagokat szavazásra és majd kihirdeti a szavazás eredrnényét:

igenl 5

neífi: S
tartózkadík: ü

A je§enlévők a tájékoztatast tud*rnásul veszik,
A napirend meghatározá§át követőeft a Kuratóriunni tagok rátértek a napirendi pont megtárgyalására"

3. napírendi pont
A Maryar lkerre6i*ter Magyar ílrcrregiszter aktuáíis kutatásai

§n" Tárneki §ávid Lász§ó rász}etesen tájékaztatja a Kutratóriur*i tagoíeat a Magyar lkerregiszter Zü].8 évben
eívégzett tudelrnányos kutatásairól, pábsázataik áliásáról.

A l{uratól,íunri tagok a beszámoldt tr-rdcmásul vették"

A Kuratóriumitagok ezt követően rátártek a Z. napirendi pont megtárgyalására"

1" napirgndi pont



A Magyar lkerregiszter addbázis építés aktuális állása

Dr. Tárnoki Dávid Gszló rÉszietesen tájékoztatja a Kuratóriumitagokat a Magyar lkerregiszter §ernrnelweis
Egyetemen történő adatbázis építésének állásáról, a 2017-ben elnyert 5TlA pályázatban elvégzett
teendőkről is besrárnoh.

A Kuratóriumi tagok a beszárnolot tuldornásul vették,

Egyéb
A tagok az ikerregiszterrel kapcsolatos rendezvényekől beszéltek

A tagok megállapítják, hogy további kérdés nnegtárgyalását senki nem kívánja, í§y a levezető elnök a

kuratóriurn ülését berekesztik.

A kuratóriumi ülés 2ü;1_5 órakor befejeződöx. Jegyrőkönyv lezárva 2S:15 órat<or"

k.rn,f.
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Dr.

üAGYAR KERREG§1TE* 
Alap,ty any

d}."'9-\
Dr. Littvay Levente Viktor

a Kuratóriurn t6gia és jegyzőkönyv hitelesítő

Melicher Dóra
a Kuratórium tágia és jcgyzőkónyvvezető


