
Jegyzőkönyv 

amely készült: Neumann János Szakkollégium ülésén 

időpontja: 2018 év szeptember hónap 12. nap 

helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b, 1.16 labor, Neumann János Szakkollégium szoba 

jelenlévők: Csatolt jelenléti ív szerint: 
Bakonyi Gergő István, Vajdáné Németh Koni, Németh Tamás, Szuromi Kristóf, Harmat 
Alexa, Vernyihel Zoltán, Klambauer Richárd, Bárány Viktória, Szabó Péter, Kőhegyi 
Marcell, Ráncsik Áron, Szabó-Gali Ákos, Posta Sándor, Nagy Dávid 
Kimentését kérte: 

Bauer Kristóf László, Borbély Tamás Ferenc, Csuba Krisztián, Harangozó Zsolt, Kiss 
Dániel, Kobrehel Balázs, Kovács András, Kulcsár Kristóf, Lovas István, Nagy Ferenc, 
Sipos Miklós, Szócska Ernő, Ugróczky Zsolt, Czinder Vendel Bence, Jakubik Roland, 
Dankó Bence, Szegedi Barnabás, Lindner Márton, Ferenczi Zsuzsanna, Czakó Bence 
Géza, Tóth Máté István 

I. NAPIREND ELŐTT 

Az ülés megnyitása 

Szuromi Kristóf elnök megnyitotta az ülést, ennek keretében köszöntötte a Taggyűlés megjelent tagjait. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Németh Tamást. 

A határozatképesség megállapítása 

Szuromi Kristóf elnök megállapítja, hogy a Taggyűlés nem határozatképes, a 36 szavazati jogú tagból 14 fő van 
jelen. Így a taggyűlés későbbi megismétlésére van szükség. Szuromi Kristóf kihirdeti, hogy 30 perc elteltével újra 
összehívja a taggyűlést. 

Az ülés ismételt megnyitása 

Szuromi Kristóf 30 perc elteltével ismételten megnyitja az ülést. 

Javaslat napirend elfogadására 

Szuromi Kristóf elnök javaslatot tesz a Taggyűlés napirendjére: 

1) Betekintés a Szakkollégium 2018/2019 tervezett programjaiba 
2) Részvétel a Kutatók Éjszakáján 
3) SAMI konferencia 
4) Interkoll 
5) Ötletek a hallgatók bevonzására a Szakkollégiumba 
6) Csapatépítés 
7) Egyéb 
8) Tagságok megszűnése 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 8/2018 (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 14 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot. 



 

 

II. NAPIRENDI PONTOK 

1. napirendi pont – Betekintés a Szakkollégium 2018/2019 tervezett programjaiba 

Bakonyi Gergő István és Németh Tamás ismerteti a tagokkal a 2018/2019-es tanévre tervezett programokat. A 
programok anyagi finanszírozása a Szakkollégium által elnyert pályázati pénzből történik. A következő programok 
kerülnek majd megvalósításra: „Fejlesztői kihívások és az alkalmazások életútja” (5*3 órás szakkurzus), „Az IT 
világ aktuális trendjei” (5*3 órás szakszeminárium), vitaestek (3*3 óra), „Digitalizált jövő” társadalmi 
felelősségvállalás középiskolás célközönséggel (4*1,5 óra), „Öregdiákok” (1*2 óra), „Önmegvalósítás” (2x3 óra) 
személyiségfejlesztő foglalkozás, belföldi kirándulás a szakkollégium tagjainak.  

A „Fejlesztői kihívások és az alkalmazások életútja” keretein belül nagyobb cégek meghívása van tervbe, köztük: 
IBM, Nokia, Prezi, Evosoft, Bosch. Az egyeztetés még folyik a résztvevők pontos kilétéről.  

„Az IT világ aktuális trendjei” előadássorozatot, a 2018/2019/1 félévben kell megrendezni, ide szintén nagyobb 
cégek meghívása van tervben, például: Bosch, Schindler. Bakonyi Gergő István kihangsúlyozza, hogy a pályázati 
pontok közül ez élvezi a prioritást a szűk időkeret miatt.  

A vitaestekre a magyar tudományos élet elismert szaktekintélyeit szeretnék invitálni, többek között Prof. Dr. Charaf 
Hassant, aki néhány évvel ezelőtt tartott már egy izgalmas előadást a Szakkollégiumban.    

A „Digitalizált jövő” című programra középiskolásokat vár majd a Szakkollégium. 24-fős csoportoknak fog egy 
prezentációt tartani az egyetemi és szakkollégiumi életről és bemutatni nekik az „IT evolúció” című kiállítást, ezzel 
is buzdítva őket az egyetemi továbbtanulásra, emiatt a programot még az egyetemi felvételi elött kell megszervezni. 
Bakonyi Gergő István megjegyzi, hogy a termek foglalását és a meghívók kiküldését, ezzel együtt a pontos időpont 
megadását a gyűlés után fogja megtenni.  

Az „Öregdiákok” program azért jött létre, hogy összehozza a korábban végzett hallgatókat, akik mesélhessenek a 
maguk mögött hagyott évek történéseiről és tapasztalatairól, továbbá találkozhassanak volt diáktársaikkal.   

Az „Önmegvalósítás” foglalkozásokon a korábbi évhez hasonlóan olyan programot tervez a Szakkollégium ami 
tagjai előnyére válik, segíti őket a jövőben történő munkakeresésben, életükben.  

A pályázati forrás biztosít a tagoknak egy belföldi tanulmányi kirándulást. Bakonyi Gergő István vagy egy Paksra 
történő kirándulást, vagy egy az MPL egyik teljesen automatizált logisztikai üzemének megtekintését javasolja. A 
konkrét program a tagok igényei szerint egy későbbi gyűlésen lesz megbeszélve és azután megtörténik majd a 
megszervezése.   

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 9/2018 (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 14 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a Neumann János Szakkollégium 2018/19-es tanévre vonatkozó programját. 

2. napirendi pont – Részvétel a Kutatók Éjszakáján 

Németh Tamás beszámolt a Szakkollégium kutatók éjszakáján elkövetkező részvételéről. Az eseményen Szuromi 
Kristóf, Bakonyi Gergő István, Németh Tamás, Czinder Vendel, Vajdáné Németh Koni, Rencsik Áron és Simon-
Nagy Gabriella fog részt venni a Szakkollégium nevében és különböző IOT, AR, SoC projekteket fognak bemutatni, 
köztük Czinder Vendel és Vajdáné Németh Koni korábban már TDK-n is szereplő munkáját.  



AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 10/2018 (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 14 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

3. napirendi pont – SAMI konferencia 

Németh Tamás ismerteti a SAMI konferenciát és felhívja a figyelmet, hogy MSc és doktori hallgatók jelentkezését 
várja. A kimentést kérő tagokat erről egyéb fórumokon tájékoztatni fogja és felhívja figyelmüket erre a lehetőségre. 
A konferencián való részvétel költségeit a pályázat fedezi.  

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 11/2018 (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 14 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

4. napirend. pont – Interkoll 

Németh Tamás ismerteti a Interkoll-t, a Magyarországi Szakkollégiumok közösségének gyűlését és felkéri 
Klambauer Richárdot és Vernyihel Zoltánt a Szakkollégium nevében a következő konferencián történő részvételre, 
akik ezt elfogadják. A részleteket velük email-ben fogja megbeszélni. 

5. napirendi pont – Ötletek a hallgatók bevonzására a Szakkollégiumba 

Bakonyi Gergő István megkéri a tagokat, hogy tegyenek javaslatokat a Szakkollégium aktív tagjainak bővítését 
célzó programokra. A gyűlés alatt erre nem érkezett javaslat, ezért Bakonyi Gergő István megkéri a tagokat, hogy 
ha későbbiekben mégis javaslatot tennének, ezt email-ben megtehetik.  

6. napirendi pont – Csapatépítés 

Bakonyi Gergő István szorgalmazza a tanév során tartandó csapatépítő programok megszervezését. Ezekre 
javaslatokat kér a jelen lévő tagoktól. A tagok az alábbi ötleteket javasolják: bowling, go-kart, paintball, grillezés, 
lan party. A Szakkollégium lépéseket fog tenni ezen ötletek valamelyikének megszervezésére.   

7. napirendi pont – Egyéb 

Bakonyi Gergő István előrevetítette az OE napokon történő részvételt, buzdította a tagokat a főzőversenyen való 
részvételre a Szakkollégium nevében.  

Bakonyi Gergő István ismerteti a PR alelnöki pozíciót és szorgalmazza a tagokat a poszt betöltésének pályázatára.  

Bakonyi Gergő István ismerteti Dr. Vámossy Zoltán nevében a Dorsum cég android fejlesztő leendő 
laborfoglalkozásait és felhívja a tagok figyelmét a részvétel fontosságára.  

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 12/2018 (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 14 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolókat. 

 

  



8. napirendi pont – Tagságok megszűnése 

A hallgatói jogviszony megszűnése miatt a szervezeti és működési szabályzattal összhangban Tóth Ádám  és 
Gulácsi Gábor tagsága megszűnt. 

Szuromi Kristóf lezárja a taggyűlést.  

 

 

Budapest, 2018. szeptember 12. 

 

kmf. 

……………………………………………………………. 
Szuromi Kristóf 

elnök 

………………………………………………………… 
Németh Tamás 

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. 

 


