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I. NAPIREND ELŐTT 

Az ülés megnyitása 

Németh Tamás elnök megnyitja az ülést, melynek keretein belül köszönti a tagokat és a 

tagjelölteket. 

A határozatképesség megállapítása 

Németh Tamás elnök megállapítja, hogy a Taggyűlés nem határozatképes, a 25 szavazati 

jogú tagból 12 fő van jelen. Így szükség van a taggyűlés későbbi összehívására. Bakonyi 

Gergő István kihirdeti, hogy 30 perc elteltével újra összehívja a taggyűlést. 

Németh Tamás elnök felkéri Harmat Alexát a jegyzőkönyv vezetésére. 

A gyűlés egyhangúlag elfogadja. 

Az ülés ismételt megnyitása 

Németh Tamás elnök ismételten megnyitja az ülést. 

A határozatképesség megállapítása 

Németh Tamás megállapítja, hogy a Taggyűlés immár határozatképes. 

Napirend ismertetése 

Németh Tamás elnök ismerteti a Taggyűlés napirendjét: 

1. Új tagok felvétele és bemutatása 

2. Alelnöki pozícióra kiírt pályázatok ismertetése és elbírálása 

3. Programok tervezete a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan 

4. Egyéb 

II.NAPIRENDI PONTOK 

1) Tagfelvétel 

Németh Tamás elnök ismerteti, hogy 7 hallgató kezdeményezte felvételét a Szakkollégium tagjai 
közé, ezek közül 4 ember előre jelzett elfoglaltság miatt nem tudott megjelenni. A Taggyűlésen 
megjelent hallgatók bemutatkoznak. A tagok titkos szavazással döntenek jelentkezett hallgatók 
felvételéről. A szavazatszámláló bizottság tagjai: Bakonyi Gergő István, Pintér Krisztián. 



AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 8/2019 (VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSE 

10 IGEN, 1 NEM, 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA ERDEI BARNABÁS 
10 IGEN, 0 NEM, 1 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA ERDŐDI ADRIEN 

11 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA LUKÁCS ÉVA 
11 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA MENICH TIBOR 

11 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA SIPOS LEVENTE SZABOLCS 
10 IGEN, 0 NEM, 1 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA SZÁSZ LÁSZLÓ 

11 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA ZAKAR LEVENTE BENCE 
FELVÉTELÉT A SZAKKOLLÉGIUMBA. 

 

A szakkollégium tagsága 7 fővel bővült. Bakonyi Gergő István a szavazat számláló bizottság nevében 

gratulál az új tagoknak. 

2) Alelnöki pozícióra kiírt pályázatok ismertetése és elbírálása 

A beadott pályázatok száma: 1. A pályázatokat a pályázok prezentálják majd a taggyűlés titkos 

szavazással dönt az új alelnök személyéről. 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 8/2019 (VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSE 

12 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA VERNYIHEL ZOLTÁN SZEMÉLYÉT 
AZ ALELNÖKI POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉRE. 

 

3) Programok tervezete a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan 
 ELMŰ tanulmányi kirándulás 

 Bosch tanulmányi kirándulás 

 Új tagoknak projekteket ajánlani és segíteni nekik benne 

 Chat robot 

 Czinder Vendel kiterjesztett valóság homokozó projektjét, diplomázása okán át 

szeretné örökíteni egy továbbiakban is aktív tagra. 

 TDK fogalmának tisztázása 

 NJSZK arculattának gyakorlatiassá tétele. A továbbiakban, az eddigieket jellemző 

előadások is megszervezésre kerülnek. 

 Visszatekintés a tavalyi évre: School of AI, Noki, adatépítészet stb. 

 Micro kurzusok/mini workshop-ok: Java nyelv, Oracle application express, SQL 

haladóknak, forrasztó páka használata stb. 

 Sebészrobot megtekintése Galambos Péter közreműködésével. 

 Vendég kurzusok más szakkollégiumok közbenjárásával: internetes marketing, saját 

cég alapítás stb. 

 Kirándulások: Villamosok a kuliszák mögött, media operations munka egy 

stadionban. 

 Erőművek éjszakája 

 Kutatók éjszakája és projektjeik 

 Tea délután 

 Kollégiumi főzés, csapatépítés 

  



4) Egyéb 

Az eddigi 1.16.-os laborból a szakkollégium el lett távolítva. Tervezetben van egy új terem, a most 

épült Kandó Kálmán Kollégium 1034, BUDAPEST, BÉCSI ÚT 104-108. egyik tantermében. 

Németh Tamás lelkesítő beszédet mond az új tagoknak a Szakkollégium 
céljáról és programjairól, valamint a tagok által elért eredményekről, ezután lezárja a taggyűlést. 

Budapest, 2019. Szeptember 13 

kmf. 

..............................................................  

Németh Tamás 

elnök 

..................................................... 

Harmat Alexa 

a jegyzőkönyv hitelesítője 

  



A Taggyűlés 

10. § (1) A Szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés, amely a döntéseit határozatban 

hozza meg. A Taggyűlést a szavazati joggal rendelkező rendes tagok, illetve tanácskozási jogú tagok 

(pártoló tag, tiszteletbeli tag, Alapító által delegált képviselők) alkotják. 

(2) A Szakkollégium Taggyűlését évente legalább háromszor kell összehívni: 

a) a tanévkezdő Taggyűlést szeptemberben a regisztrációs héten, ettől eltérni (korábbi vagy 

későbbi időponttal) legfeljebb egy héttel lehet, 

b) a félévzáró Taggyűlést az őszi félév lezárása (beszámoltatások), és a tavaszi félév előkészítése 

érdekében a második félév 0. vagy az 1. hetén kell összehívni, 

c) a tanévzáró Taggyűlést, az egész tanéves munka lezárása, az esetleges tisztújítás 

lefolytatása, a tisztségviselők egész éves munkájáról, tapasztalatairól történő 

beszámoltatása és az esetleges nyári teendők, lehetőségek (pl. pályázati részvétel, stb.) 

érdekében. 

(3) A Taggyűlést az elnök az (2) bekezdésben meghatározott esetekben, illetve szükség esetén 

bármikor összehívhatja. 

(4) A Taggyűlés időpontját legalább 14 nappal korábban kell kihirdetni, annak pontos helyének, 

idejének és a tárgyalandó napirendi pontjainak megjelölésével. 

(5) Az elnök 3 munkanapon belül köteles Taggyűlést összehívni, ha a mindenkori rendes tagság 

egyharmada vagy legalább tíz fő (rendes tag) azt írásban kéri. Ha a kezdeményező(k) a Taggyűlés 

kívánt időpontját nem jelöli(k) meg, akkor a kezdeményezés kézhezvételétől (e-mail esetén az 

elküldés dátumától) számított 18 napon belül kell a Taggyűlést összehívni. Ettől eltérni csak akkor 

lehet, ha a lehetséges intervallumban (pl. oktatási szünet stb.) a Taggyűlés lebonyolítása 

akadályokba ütközik. A kezdeményezett Taggyűlés összehívásakor a póttaggyűlés időpontját is meg 

kell határozni. 

(6) Ha az elnök az (2) vagy (5) bekezdésbeli kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igazgató 

kötelezettsége a Taggyűlés összehívása. Ha Taggyűlés összehívása elmarad, akkor a Kari Tanácshoz 

lehet fordulni jogorvoslatért. 

(7) A Taggyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele van jelen. A 

Taggyűlés ülései nyilvánosak. A Taggyűlés személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. 

(8) A pótlólagosan összehívott taggyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, de 

azt az eredeti időpontot követő 30 percen belülre nem lehet összehívni. 

(9) Az SZMSZ elfogadásához és módosításához a Taggyűlés összes szavazati jogú tagja legalább 

felének jelenléte és a jelenlévők 2/3-os támogatása szükséges. 

(10) A Taggyűlés dönthet minden, a Szakkollégium életét befolyásoló kérdésről, amelyet jogszabály, 

vagy szabályzat nem utal kifejezetten más testület vagy tisztségviselő hatáskörébe. A Taggyűlés 

hatáskörébe tartozik különösen: 

a) a Szakkollégium Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, 

b) a következő félévi tagdíj megállapítása, 

c) tisztségviselők választása, visszavonása, 

d) tisztségviselők és tagok beszámoltatása, 

e) a Szakkollégiumot közép- és hosszútávon érintő ügyekben történő döntés meghozatala, 

f) a Szakkollégiumon kívüli kollektív vélemény kialakítása, 

g) jogok át-, illetve felruházása, megvonása, h) tagfelvétel és kizárás ügye. 

(11) A Taggyűlésről jegyzőkönyv készül. Az írásba foglalt jegyzőkönyvet a Taggyűlés időpontjától 

számított 8 napon belül közzé kell tenni a Szakkollégium honlapján. 


