
Jegyzőkönyv 

amely készült: Neumann János Szakkollégium félévzáró - tagújító ülésén 
időpontja: 2019.01.25 
helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b, 1.16 labor , Neumann János Szakkollégium szoba 
jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint: 

Bakonyi Gergő István, Harangozó Zsolt, Vajdáné Németh Koni, Németh Tamás, 
Ugróczky Zsolt, Czinder Vendel Bence, Szuromi Kristóf, Ráncsik Áron, Bárány 
Viktória, Harmat Alexa, Vernyihel Zoltán, Klambauer Richárd. 
Tagjelöltek: 
Herman István János, Farkas Attila, Pintér Krisztián, Demecs Flórián 
Kimentését kérte: 
Tóth Bálint János (tagjelölt), Bauer Kristóf László, Borbély Tamás Ferenc, Czakó 
Bence Géza, Kobrehel Balázs, Kulcsár Kristóf, Nagy Dávid, Nagy Ferenc, Szócska 
Ernő, Tóth Máté István, Posta Sándor, Jakubik Roland, Szegedi Barnabás, Szabó-
Gali Ákos, Lindner Márton, Ferenczi Zsuzsanna, Kovács András, Sipos Miklós, 
Dankó Bence 

 

I. NAPIREND ELŐTT 

Az ülés megnyitása 

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

A határozatképesség megállapítása 

Németh Tamás megállapítja, hogy a Taggyűlés nem határozatképes, a 35 szavazati jogú 
tagból 11 fő van jelen. Így szükség van a taggyűlés későbbi összehívására. Németh Tamás 
kihirdeti, hogy 30 perc elteltével újra összehívja a taggyűlést. 
 
Az ülés ismételt megnyitása 

Szuromi Kristóf elnök 30 perc elteltével ismételten megnyitja az ülést. 

A határozatképesség megállapítása 

Németh Tamás megállapítja, hogy a Taggyűlés immár határozatképes, a 35 szavazati jogú 
tagból 12 fő van jelen. 
 
Napirend ismertetése 

Bakonyi Gergő István ismerteti a Taggyűlés napirendjét: 

1. A Szakkollégium lezajlott programjainak bemutatása 
2. A Szakkollégium tervezett programjainak bemutatása 
3. Új tagok felvétele 
4. Inaktív tagok elbocsátása 
5. Egyéb 

II.NAPIRENDI PONTOK 
1. A Szakkollégium lezajlott programjainak bemutatása 

Bakonyi Gergő bemutatja a már lefutott programokat; 



Android workshop - Dorsum Kft. előadásával lezajlott egy 3 alkalmas előadássorozat, mely az 
előadások keretein belül ismertette meg a hallgatósággal az android fejlesztés alapjait. 

Digitalizált jövő – A szakkollégium középiskolás diákoknak tartott előadásokat, amik segítenek 
a továbbtanuláshoz szükséges döntések meghozásában. Az előadások között voltak 
szakmaiak is, de volt olyan is ami az egyetemi élettel ismertette meg a diákokat. A program 
keretein belül a diákok Czinder Vendel vezetésével megtekinthették az IT evolúció kiállítást 
is. 

2. A Szakkollégium tervezett programjainak bemutatása 

Bakonyi Gergő István prezentálja a Szakkollégium tervezett programjait a jelenlegi és a 
leendő tagoknak. 
 
Paksi kirándulás – A szorgalmi időszak első hetében kerül majd kihirdetésre egy szabad 
időpont. A paksi atomerőműbe látogatnánk el. A jelentkezéshez szükséges a résztvevők több 
adata is, ezért a jelentkezés leadása előtt ezeket szükséges begyűjteni. Ha ez sikerül és még 
szabad az időpont, akkor le lehet adni a foglalást. Az utazást busszal vagy vonattal tervezzük 
megoldani. Maximális létszám 40 fő. Jelentkezhetnek nem szakkollégiumi tagok is, de a tagok 
elsőbbséget élveznek, még időrenden kívül is. 

EPAM – a szakkollégium felvette a kapcsolatot az EPAM-mal egy pályázattal kapcsolatban, 
melynek keretein belül tárgyi eszközökkel és szakkurzussal támogatnák a szakkollégiumot. 
Téma tervezette mobilfejlesztés, vagy beágyazott rendszerek. 

 
Nokia – Egyeztetés a Nokiával. Ígéretet tettek, hogy több foglalkozást, szakkurzust és 
szakszemináriumot is tartanak. Jelenleg az egyeztetés folyik, az időpontokról és a program 
bontásról.  

Csapatépítés – A tagok korábbi szavazása alapján bowlingozni fogunk menni. Két időpont 
között kell választani. Február 8.-a vagy február 15.-e. A programot Vernyihel Zoltán szervezi.  

 
 

3. Tagfelvétel 

Bakonyi Gergő István ismerteti, hogy 5 hallgató kezdeményezte felvételét a Szakkollégium 
tagjai közé, ezek közül 1 ember előre jelzett elfoglaltság miatt nem tudott megjelenni. A 
Taggyűlésen megjelent hallgatók bemutatkoznak. A tagok titkos szavazással döntenek 
jelentkezett hallgatók felvételéről. Németh Tamás felkérte Ugróczky Zsoltot és Bárány 
Viktóriát a szavazatszámláláshoz.  
 
AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 8/2019 (I.25.) 
SZÁMÚ HATÁROZATA 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSE 
12 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA TÓTH BÁLINT JÁNOS 

11 IGEN, 0 NEM, 1 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA HERMAN ISTVÁN JÁNOS 
12 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA FARKAS ATTILA 

11 IGEN, 1 NEM, 0 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA PINTÉR KRISZTIÁN 
11 IGEN, 0 NEM, 1 TARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA DEMECS FLÓRIÁN 

FELVÉTELÉT A SZAKKOLLÉGIUMBA. 

 

A szakkollégium tagsága 5 fővel bővült. 

4. Inaktív tagok elbocsátása 



Németh Tamás ismerteti, hogy Lovas István és Kőhegyi Marcel kezdeményezte kilépését a 
Szakkollégium tagjai közül, továbbá inaktivitás vagy tanulmányaik befejezése miatt tagságuk 
megszüntetését kéri Bauer Kristóf László, Borbély Tamás Ferenc, Czakó Bence Géza, 
Kobrehel Balázs, Kulcsár Kristóf, Nagy Dávid, Nagy Ferenc, Szócska Ernő, Tóth Máté 
István, Posta Sándor, Jakubik Roland, Szegedi Barnabás, Szabó-Gali Ákos, Lindner Márton 
illetve Ferenczi Zsuzsanna tagoknak.  

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 8/2019 (I.25.) 
SZÁMÚ HATÁROZATA 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSE 
16 IGEN, 0 NEM, 1 TARTÓZKODÁSTARTÓZKODÁS SZAVAZATTAL ELFOGADTA A LISTÁN SZEREPLŐ 

SZEMÉLYEK ELBOCSÁJTÁSÁT A SZAKKOLLÉGIUMBÓL. 

 

5. Egyéb 

Bakonyi Gergő kezdeményezte a tagok projektjeinek bemutatására szóló alkalmat, ami a 
TedX példájára működne, motiválta őket az előadásra. 

Németh Tamás üdvözli az új tagokat, ezután lezárja a taggyűlést. 

Budapest, 2019. Január 25 

kmf. 

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

Szuromi Kristóf 
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. 


