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I. NAPIREND EL TT

Az ülés megnyitása
Lovas István elnök megnyitotta az ülést, ennek keretében köszöntötte a Taggyűlés megjelent tagjait, a külön
meghívottakat.
A határozatképesség megállapítása
Lovas István elnök megállapítja, hogy a Taggyűlés nem határozatképes, a 32 szavazati jogú tagból 10 fő jelen
van. Így szükség van a taggyűlés későbbi összehívására. Lovas István kihirdeti, hogy 30 perc elteltéve újra
összehívja a taggyűlést.
Az ülés ismételt megnyitása
Lovas István elnök megnyitotta az ülést, ennek keretében ismét köszöntötte a Taggyűlés megjelent tagjait, a
külön meghívottakat.
A határozatképesség megállapítása
Lovas István elnök megállapítja, hogy a Taggyűlés immár határozatképes, a 32 szavazati jogú tagból 12 fő jelen
van.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Németh Tamást.
Javaslat napirend elfogadására
Lovas István elnök javaslatot tesz a Taggyűlés napirendjére:
1)
2)
3)
4)
5)

Új tagok felvétele
Elnökségi poszt választása
Alelnöki pozíciók választása
Tagságok megszüntetése
Elkövetkező programok ismertetése

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGY LÉSÉNEK 1/2018 (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal
elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot.

II. NAPIRENDI PONTOK
1. napirend – Tagfelvétel
A tanulmányi és felvételi bizottság ismertette, hogy egy hallgató kezdeményezte felvételét a Szakkollégium tagjai
közé: Czinder Vendel. A bizottság beszámolt az elbeszéléssel eredményéről, és a jelöltet ajánlja. A tagok titkos
szavazással döntenek a felvételéről.
AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGY LÉSÉNEK 2/2018 (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése
12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Czinder Vendel,
felvételét a Szakkollégiumba.
A Szakkollégium tagsága 1 fővel bővült.
2. napirend –Elnök választás
Lovas István felkérte Szuromi Kristófot, az elnöki poszt pályázóját, hogy mutatkozzon be a taggyűlésnek és
ismertesse pályázásának okát és a terveit. Ezután megkezdődhetett a szavazás.
A szavazás lezajlott a következő eredménnyel:
AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGY LÉSÉNEK 3/2018 (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 12 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta Szuromi Kristófot a Neumann János Szakkollégium elnöki posztjára.
Lovas István a szavazás eredményes lezárása utána beadta a lemondását, a taggyűlés erről szavazott a
következő eredménnyel:
AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGY LÉSÉNEK 4/2018 (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal
elfogadta Lovas István lemondását a Neumann János Szakkollégium elnöki posztjáról.
3. napirend –Alelnök választás
Lovas István felkérte Bakonyi Gergő Istvánt, az alelnöki poszt pályázóját, hogy mutatkozzon be a taggyűlésnek
és ismertesse pályázásának okát. Ezután megkezdődhetett a szavazás.
A szavazás lezajlott a következő eredménnyel:
AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGY LÉSÉNEK 5/2018 (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 12 igen 1 nem 0 tartózkodás szavazattal
elfogadta Bakonyi Gergő Istvánt a Neumann János Szakkollégium alelnöki posztjára.

4. napirend – Tagságok megszüntetése
Kertész Gábor ismerteti azoknak a tagoknak a nevét, akik előzetesen kérvényezték a tagságuk megszüntetését.
A jelenlévő tagok szavazással döntenek a lemondások elbírálásáról:
AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGY LÉSÉNEK 6/2018 (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZATA
AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGY LÉSE
12 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA DOBOS IMRE,
12 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA JOO BENJAMIN,
12 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA KECSKÉS ÁDÁM,
12 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA BÉKÉSSY HERMAN ANDRÁS,
12 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA VADÁSZ VALENTIN,
12 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA MÉSZÁROS DÁVID,
12 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA PINTÉR ÁDÁM BALÁZS,
LEMONDÁSÁT A SZAKKOLLÉGIUMBÓL.

A szakkollégium így jelenleg 25 szavazati jogú tagból áll.
5. napirend – Elkövetkez programok ismertetése
A taggyűlés egy rövid megbeszélés után összhangúan elfogadta, hogy részt kíván venni az április 14-16. között
megrendezése kerülő OE Napok keretein belüli főzőversenyen. Több tag közösen megkezdi az erre való
előkészületeket.
Lovas István lezárja a taggyűlést.

Budapest, 2018. április 11.

kmf.
…………………………………………………………….
Szuromi Kristóf
elnök

…………………………………………………………
Németh Tamás
a jegyzőkönyv hitelesítője

A Taggy lés
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 Taggy lés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele van jelen. A
Taggy lés ülései nyilvánosak. A Taggy lés személyi kérdésekben titkos szavazással dönt.
(8) A pótlólagosan összehívott taggy lés a jelenlév k létszámától függetlenül határozatképes, de
azt az eredeti id pontot követ 30 percen belülre nem lehet összehívni.
(9) Az SZMSZ elfogadásához és módosításához a Taggy lés összes szavazati jogú tagja legalább
felének jelenléte és a jelenlév k 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 Taggy lés hatáskörébe
tartozik különösen:
a) a Szakkollégium Szervezeti és m ködési szabályzatának jóváhagyása,
b) a következ félévi tagdíj megállapítása,
c) tisztségvisel k választása, visszavonása,
d) tisztségvisel k és tagok beszámoltatása,
e) a Szakkollégiumot közép- és hosszútávon érint ügyekben történ döntés meghozatala,
f) a Szakkollégiumon kívüli kollektív vélemény kialakítása,
g) jogok át-, illetve felruházása, megvonása,
h) tagfelvétel és kizárás ügye.
(11) A Taggy lésr l jegyz könyv készül. Az írásba foglalt jegyz könyvet a Taggy lés id pontjától
számított 8 napon belül közzé kell tenni a Szakkollégium honlapján.

