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Tisztújító Közgyűlési Jegyzőkönyv 
a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2021. november 25-én 

16.30 órai kezdettel meghirdetett megismételt tisztújító közgyűléséről 

Helyszín: Zoom távkonferencia 

Az NJSZT az Alapszabályban foglaltak értelmében és a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve, a 

koronavírus-járvánnyal kapcsolatos biztonsági előírások betartásával, ZOOM távkonferencia útján 

tartja tisztújító közgyűlését. 

 

16.30 Dr. Beck György, az NJSZT elnöke köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy a tisztújító 
közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés levezető 
elnöki tisztségére felkéri a Jelölőbizottság elnökét, Dr. Váncza Józsefet. 

16.32 Dr. Váncza József a levezető elnöki tisztséget elvállalja. Ismerteti a Jelölőbizottság 
további tagjait: Dr. Megyery Károly és Tihanyi Zoltán; a jegyzőkönyvvezetőt: Dandoy 
Gabriella és a jegyzőkönyv hitelesítőket: Talyigás Judit és Cserép Máté. 

Felkéri Tihanyi Zoltánt, az NJSZT szakmai igazgatóját a tisztújító közgyűlés 
lebonyolításának technikai részleteinek ismertetésére. 

16.37 Tihanyi Zoltán ismerteti, hogy a közgyűlésről hang- és videófelvétel készül, és azt 
nyilvánosan közvetíti az NJSZT YouTube csatornája. Megkéri a résztvevőket, hogy 
kapcsolják ki kameráikat és mikrofonjukat, és virtuális kézfeltétellel jelezzék 
hozzászólási szándékukat, vagy a közlendőjüket a chatablakban írják meg. Ismerteti 
továbbá a szavazás menetét: az egyes kérdésekről a chatablakban fog megjelenni egy 
link, amire kattintva jelenik meg a szavazati űrlap. Ahol egyetlen kérdéssel kapcsolatban 
kell döntést hozni, ott 1 perc, ahol többel, ott 3 perc áll rendelkezésre a szavazáshoz. A 
szavazás anonim, nem állapítható meg, ki mire adta voksát. Az egyes szavazások előtt 
a levezető elnök megállapítja, hány szavazóképes tag van jelen. A szavazásra biztosított 
idő leteltével a szavazás eredményét megmutatjuk, és a levezető elnök azt szóban is 
ismerteti. 

16.42 Levezető elnök ismerteti a tisztújító közgyűlés napirendjét, mely a meghívóban is elő 
lett terjesztve: 1. Elnöki beszámoló, 2. Tisztújítás, 3. Zárszó, majd előterjeszti a napirend 
elfogadásáról való szavazást. 

16.43 Szavazólap a Tisztújító Közgyűlés napirendjéről 

A szavazásra jogosult bejelentkezettek száma: 43. 

„Elfogadja az ismertetett napirendet?” 

Szavazatok száma: 36, melyből: 

• IGEN-ek száma: 35 – 97,22 % 

• NEM-ek száma: 1 – 2,77 % 

1. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 97 %-os többséggel elfogadja a napirendet. 
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16.44 A levezető elnök felkéri Dr. Beck Györgyöt az elmúlt hároméves ciklus elnöki 
beszámolójának megtartására. 

16.45 Dr. Beck György elnök, ismerteti a napirend 1. pontja szerinti beszámolóját (2. sz. 
melléklet: Elnöki beszámoló PPT). 

17.25 A levezető elnök helyt ad a beszámolóval kapcsolatos kérdések feltevésének és elnöki 
megválaszolásának. A tagok felteszik kérdéseiket, Dr. Beck György elnök pedig 
megválaszolja azokat. 

17.28 A levezető elnök rátér a 2. napirend szerinti tisztújításra. Ismerteti a 3 fős 
Jelölőbizottság által elvégzett teendőket. Beszámol arról, hogy a jelölések a kellő 
időben megjelentek, és a jelöltek kiléte az njszt.hu honlapon megismerhető volt. 

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-04/elnoksegi-es-fb-jeloltek-2021 

Ismerteti a jelölteket: Dr. Beck György, elnök jelölt; Erdősné Dr. Németh Ágnes, 
Benedek Csaba, Gulyás László, Dr. Csorba Kristóf, Svébis András és Pálfalvi Csanád, 
alelnök jelöltek; Havas István, Dr. Gyenizse Pál és Dr. Kornai Gábor FB-tag jelöltek. 

Felkéri az új, a korábbi elnökségben tisztséget nem betöltő jelölteket, hogy kamerájukat 
és mikrofonjukat bekapcsolva röviden mutatkozzanak be a tagságnak.  

17.30 Benedek Csaba alelnök jelölt bemutatkozik a tagságnak. 

17.33 Gulyás László alelnök jelölt bemutatkozik a tagságnak. 

17.35 Csorba Kristóf alelnök jelölt bemutatkozik a tagságnak. 

17.36 Svébis András alelnök jelölt bemutatkozik a tagságnak. 

17.39 Dr. Kornai Gábor FB-tag jelölt bemutatkozik a tagságnak. 

17.41 Levezető elnök felteszi a kérdést a tagságnak, hogy új jelöltek állításával szeretnének-e 
élni. Nem érkezik új jelölés, ezért megkezdődhet a szavazás a jelöltekről. 

17.42 Szavazólap a Tisztújító Közgyűlés jelölőlistájáról 

A szavazásra jogosult bejelentkezettek száma: 43. 

„Elfogadja a jelölőlistát?” 

Szavazatok száma: 32, melyből: 

• IGEN-ek száma: 32 – 100 % 

• NEM-ek száma: 0 – nulla % 

2. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés egyhangú többséggel elfogadja a jelölőlistát. 

17.45 Szavazólap az NJSZT elnökének személyéről 

A szavazásra jogosult bejelentkezettek száma: 44. 

„Dr. Beck György” 

Szavazatok száma: 41, melyből: 

• IGEN-ek száma: 40 – 97,56 % 

• NEM-ek száma: 1 – 2,44 % 

3. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 98 %-os többséggel megválasztja Dr. Beck 
Györgyöt az NJSZT elnökéül. 

  

https://njszt.hu/hu/news/2021-11-04/elnoksegi-es-fb-jeloltek-2021
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17.48 Szavazólapok az NJSZT alelnökeinek személyéről 

A szavazásra jogosult bejelentkezettek száma: 44. 

„Erdősné Dr. Németh Ágnes” 

Szavazatok száma: 36, melyből: 

• IGEN-ek száma: 34 – 94,44 % 

• NEM-ek száma: 2 – 5,56 % 

4. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 94 %-os többséggel megválasztja Erdősné Dr. 
Németh Ágnest az NJSZT alelnökéül. 

 „Benedek Csaba” 

Szavazatok száma: 36, melyből: 

• IGEN-ek száma: 34 – 94,44 % 

• NEM-ek száma: 2 – 5,56 % 

5. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 94 %-os többséggel megválasztja Benedek 
Csabát az NJSZT alelnökéül. 

 

„Gulyás László” 

Szavazatok száma: 37, melyből: 

• IGEN-ek száma: 36 – 97,29 % 

• NEM-ek száma: 1 – 2,71 % 

6. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 97 %-os többséggel megválasztja Gulyás 
Lászlót az NJSZT alelnökéül. 

 

„Dr. Csorba Kristóf” 

Szavazatok száma: 37, melyből: 

• IGEN-ek száma: 36 – 97,29 % 

• NEM-ek száma: 1 – 2,71 % 

7. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 97 %-os többséggel megválasztja Dr. Csorba 
Kristófot az NJSZT alelnökéül. 

„Svébis András” 

Szavazatok száma: 34, melyből: 

• IGEN-ek száma: 29 – 85,29 % 

• NEM-ek száma: 5 – 14,71 % 

8. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 85 %-os többséggel megválasztja Svébis 
Andrást az NJSZT alelnökéül. 

„Pálfalvi Csanád” 

Szavazatok száma: 35, melyből: 

• IGEN-ek száma: 32 – 91,43 % 

• NEM-ek száma: 3 – 8,57 % 

9. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 91 %-os többséggel megválasztja Pálfalvi 
Csanádot az NJSZT alelnökéül. 
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17.52 Szavazólap az NJSZT Felügyelő Bizottsági tagjainak személyéről 

A szavazásra jogosult bejelentkezettek száma: 44. 

„Havas István” 

Szavazatok száma: 37, melyből: 

• IGEN-ek száma: 36 – 97,30 % 

• NEM-ek száma: 1 – 2,70 % 

10. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 97 %-os többséggel megválasztja Havas 
Istvánt az NJSZT Felügyelő Bizottsági tagjául. 

 „Dr. Gyenizse Pál” 

Szavazatok száma: 37, melyből: 

• IGEN-ek száma: 36 – 97,30 % 

• NEM-ek száma: 1 – 2,70 % 

11. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 97 %-os többséggel megválasztja Dr. 
Gyenizse Pált az NJSZT Felügyelő Bizottsági tagjául. 

„Dr. Kornai Gábor” 

Szavazatok száma: 37, melyből: 

• IGEN-ek száma: 36 – 97,30 % 

• NEM-ek száma: 1 – 2,70 % 

12. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 97 %-os többséggel megválasztja Dr. Kornai 
Gábort az NJSZT Felügyelő Bizottsági tagjául. 

17.57 Levezető elnök gratulál a megválasztott tisztségviselőknek, és felkéri Dr. Beck György 
elnök urat, hogy tartsa meg a napirend 3. pontja szerinti zárszavát. 

17.58 Dr. Beck György megköszöni a bizalmat a saját és az elnökség nevében, valamint 
megköszöni a távozó alelnökök, Dr. Charaf Hassan, Dr. Váncza József és Csányi Péter 
munkáját. 

18.02 Levezető elnök megköszöni a részvételt és bezárja a tisztújító közgyűlést. 

 

Kmf. 

__________________________ 
Dr. Váncza József 
Levezető elnök 

__________________________ 
Dandoy Gabriella 

Jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

__________________________ 
Talyigás Judit 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

__________________________ 
Cserép Máté 

Jegyzőkönyv hitelesítő 
 

Mellékletek:  

• 1. sz. melléklet: A tisztújító közgyűlés bejelentkezettjeinek névsora 

• 2. sz. melléklet: Elnöki beszámoló 


