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I. NAPIREND ELŐTT 

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 határozatképes, a 19 szavazati jogú tagból 11 fő jelen van. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kiss Dánielt. 

Javaslat napirend elfogadására 

Lovas István elnök javaslatot tesz a Taggyűlés napirendjére: 

1) Beszámoló a tanév teendőiről, a Szakkollégium által a tanévben szervezett programokról 

2) A Neumann Kari Kutatók Éjszakáján való részvétel, feladatok 

3) A közeljövőben tartandó foglalkozások ismertetése 

4) Tagfelvétel 

5) Egyéb megjegyzések 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 12/2016 (IX.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 11 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a napirendi 
pontokra tett javaslatot. 

II. NAPIRENDI PONTOK 

1. napirend - Beszámoló a tanév teendőiről, a Szakkollégium által a tanévben szervezett programokról 

Lovas István elnök beszámolt róla, hogy Lakatos Barnabás végzett tanulmányaival, és hallgatói jogviszonyának 
megszűnésével a Szakkollégiumi tagsága is megszűnt. 

Dr. Vámossy Zoltán a Szakkollégium megbízott igazgatója üdvözölte a Taggyűlést, és röviden emlékeztette a 
megjelent tagokat a Szakkollégium céljaira. Felhívta a figyelmet, hogy az intézményi TDK konferenciát november 



16-án szerdán rendezi az Egyetem: az érdeklődők megjelenésére is számítunk. Az előző évben sikeres TDK-
tájékoztató és TDK-felkészítő műhelyeknek idén is helyet kell biztosítani, hasznos prezentációs rutint szereztek a 
résztvevők. 

Kertész Gábor alelnök ismertette, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumok támogatására meghirdetett 
pályázaton a Neumann János Szakkollégium a „Mérnökhallgatók szakmai tehetséggondozása a Neumann János 
Szakkollégiumban” című pályázata 1 800 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

A pályázati forrásból támogatott programok ismertetésével folytatta, kihangsúlyozva az őszi félévben 
megvalósítottakat: bemutatta a „Mérnöki látásmód az informatikában” c. előadássorozatot, ismertette a nyilvános 
vitaesteket, az ezekre tervezett előadásokat és előadókat, és egyéb szakmai programokat. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 13/2016 (IX.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 11 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
beszámolót. 

2. napirend - A Neumann Kari Kutatók Éjszakáján való részvétel, feladatok 

Kertész Gábor alelnök tömören ismertette a már hagyományosnak számító Kutatók Éjszakája programsorozatot, 
majd kitért a Neumann Kar által szervezett programok ismertetésére. A Szakkollégium 3 előadással is képviselni 
szeretné magát a szeptember 30-i rendezvényen: Lovas István, Czakó Bence és Kovács András „Mikrovezérlők 
alkalmazásai” címmel készít interaktív bemutatót, valamint Kiss Dániel „Retro játéksarok Raspberry Pi-okkal” 
címmel szervez játéksarkot. Mindkét bemutatót az aulában tervezzük összeállítani, a tagok segítségét várjuk. 

Az éjszaka folyamán Szabó-Resch Miklós Zsolt, a Szakkollégium támogató tagja „Kerekeken gördülő 
alkalmazások” címmel tart bemutatót az aulában, amelyre szintén örömmel várjuk a segítséget. 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 14/2016 (IX.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 11 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
beszámolót. 

3. napirend - A közeljövőben tartandó foglalkozások ismertetése 

Kertész Gábor alelnök ismertette, hogy a Szakkollégium tervezi egy kirándulás szervezését a szegedi 
Informatikatörténeti Múzeumba, melyre érdeklődők jelentkezését várja. 

Decemberben a Kar ismét megrendezi a Kódolás Órája nevű rendezvényt, melyre elsősorban középiskolák diákjait 
invitálják: arra kéri a tagokat, hogy figyeljék a közös fórumokat, ugyanis a nagy érdeklődésre való tekintettel 
valószínűleg nagy szükség lesz a Szakkollégium tagjainak segítségére. 

Időrendi sorrendben áttekintésre kerültek a további események, rendezvények, melyek érintik a Szakkollégium 
tagjait, valamint az érdeklődő hallgatókat. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 15/2016 (IX.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 11 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
beszámolót. 



4. napirend – Egyéb megjegyzések 

Dr. Vámossy Zoltán, a Szakkollégium megbízott igazgatója kérte, hogy a megjelent tagok segítsék egy szakmai 
közösség kialakítását ötleteik, céljaik megosztásával. Nagy segítség lenne, ha segítenék hallgatói szemmel 
vonzóvá, érdekessé tenni a Szakkollégiumi tagságot. 

Kiss Dániel megjegyezte, hogy hasznos lenne a végzős szakkollégisták – és érdekes az alsóbb évesek számára, 
ha a szakdolgozat védések előtt egy prezentációs gyakorlatot tarthatnának egymás előtt, esetleg kollégák 
bevonásával. A taggyűlésen megjelentek egyetértenek, a rendezvényt december-januárban meg kell valósítani. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 16/2016 (IX.20.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 11 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
beszámolót. 

Budapest, 2016. szeptember 20. 
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