Jegyzőkönyv
amely készült:

Neumann János Szakkollégium ülésén

időpontja:

2017 év február hónap 8. nap

helyszíne:

1034 Budapest, Bécsi út 96/b, 2.15 terem

jelenlévők:

csatolt jelenléti ív szerint:
Békéssy Herman András, Pintér Ádám Balázs, Kiss Dániel, Kertész Gábor, Lovas
István, Németh Koni, Kecskés Ádám, Tóth Ádám, Tóth Máté István, Vámossy Zoltán
Kimentését kérte:
Kovács András, Joó Benjámin, Vadász Valentin, Bauer Kristóf László, Czakó Bence
Géza, Kulcsár Kristóf
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 16 szavazati jogú tagból 10 fő jelen van.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kiss Dánielt.
Javaslat napirend elfogadására
Lovas István elnök javaslatot tesz a Taggyűlés napirendjére:
1) Végzett hallgatók, változások a tagságban
2) A félév értékelése
3) A következő félévben tervezett programok
4) Tagfelvétel
5) Tisztújítás
6) Egyéb megjegyzések

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 1/2017 (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 10 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a napirendi
pontokra tett javaslatot.
II. NAPIRENDI PONTOK
1. napirend - Végzett hallgatók, változások a tagságban
Kertész Gábor alelnök beszámolt róla, hogy a januári-februári záróvizsgákon Czakó Bence Géza, Golarits István,
Guttin László, Halmágyi Artúr Tamás, Placskó András, Tóth Ádám és Tóth Máté István sikeres záróvizsgát tett és
végzett alapszakos tanulmányaival, valamint Lovas István sikeres záróvizsgát tett, végzett mesterszakos
tanulmányaival.

A Szakkollégium minden tagja nevében gratulált a végzetteknek.
Külön öröm számunkra, hogy Czakó Bence Géza, Tóth Ádám és Tóth Máté István mesterszakon, Lovas István
pedig a doktori iskolában folytatja tanulmányait. Mivel továbbra is hallgatói jogviszonyban állnak az egyetemmel,
így továbbra is üdvözöljük őket a Szakkollégium tagjai között.
Golarits István, Guttin László, Halmágyi Artúr Tamás és Placskó András hallgatói jogviszonyának megszűnésével
a Szakkollégiumi tagságuk is megszűnt, sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban. A végzett tagok közül
megjelenteknek emléklapot nyújtott át Lovas István elnök.

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 2/2017 (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 10 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a
beszámolót.
2. napirend - A félév értékelése
Lovas István elnök felidézte az őszi félév programjait és rendezvényeit, ismertette a Szakkollégium képzési
programjának teljesülését.
Elmondta, hogy ebben a félévben is sikeresnek könyvelhetjük el a TDK tájékoztató és felkészítő
rendezvényeinket, amelyeket növekvő érdeklődés követ, és reményeink szerint a TDK konferencián résztvevő
hallgatók számában hosszútávon is érezhető lesz ez a növekvés.
Felidézte a félévben a Szakkollégium által szervezett szakmai előadássorozatot, amely megvalósításához
köszönet illeti az aktív résztvevőket, és előadókat egyaránt.
Színes, aktív közösségi tevékenységek voltak a Kutatók Éjszakáján és Kódolás Óráján való részvételünk,
amelyben való részvételt megköszönte a Szakkollégium tagjainak.
Sikeresnek tekinti a félévet a helyi TDK konferencián született eredmények alapján is: 3 tagunk dolgozata is
díjazásban részesült. Zárógondolatként a TDK projekt előtt álló hallgatókat a tudományos munka megkezdésére
bíztatta.

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 3/2017 (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 10 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a
beszámolót.
3. napirend - A következő félévben tervezett programok
Kertész Gábor alelnök ismertette a következő félévre tervezett programokat.
Elsőként a Nemzeti Tehetség Program pályázatában foglaltakról ejtett néhány szót, amelyen elnyert támogatást
a félév programjainak finanszírozására, és a közösségi tevékenységek megvalósítására fordítunk.
A félévben is lesz egy öt előadásból álló előadássorozat, amely a Full-stack fejlesztés címet kapta, és az
előadókkal való egyeztetés folyamatában vagyunk.

A félév kiemelt programja lesz a Tudományos vitaest-sorozat, amely négy alkalommal kerül megrendezésre, és
minden alkalommal elismert hazai előadókat invitálunk. Akikkel már az egyeztetés fázisában járunk: Prof. Dr.
Mérő László, Prof. Dr. Hassan Charaf és Dr. Kovács Szilveszter.
Egy workshop-jellegű foglalkozást szervezünk a Szakkollégium tagjainak, ennek témájára több ötlet is van,
egyeztetés megkezdését kezdeményezi a tagokkal.
Két közösségi jellegű tevékenységet is meg szeretnénk valósítani: egy szegedi kirándulást, és egy nyári
tudományos szakmai tábort, melyekhez szintén a tagság véleményét kérte.

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 4/2017 (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 10 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a
beszámolót.
4. napirend - Tagfelvétel
Lovas István elnök ismertette, hogy hat hallgató kezdeményezte felvételét a Szakkollégium tagjai közé:
Harangozó Zsolt, Németh Tamás, Dobos Imre, Bakonyi Gergő István, Szócska Ernő és Gulácsi Gábor. A tagok
titkos szavazással döntenek a felvételükről.
A szavazás titkos, így először szavazatszámláló bizottság létrehozására kerül sor.
AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 5/2017 (II. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 10 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a
szavazatszámláló bizottság alábbi összetételét:
Németh Koni elnök, Kiss Dániel tag, Tóth Ádám tag

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 6/2017 (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése
10 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Harangozó Zsolt,
10 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Németh Tamás,
10 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Dobos Imre,
10 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Bakonyi Gergő István,
10 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Szócska Ernő,
9 igen 1 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Gulácsi Gábor
felvételét a Szakkollégiumba.
5. napirend - Tisztújítás
Lovas István elnök tájékoztatja a tagságot, hogy az elnök és az alelnök megbízatása egy évre szól, amely ő, és
Kertész Gábor alelnök esetében lejár. Ennek megfelelően felkéri Vámossy Zoltán megbízott igazgatót a választás
lebonyolítására.

Vámossy Zoltán megbízott igazgató javaslatot tesz az elnöki és alelnöki posztok betöltésére. Az elnöki posztra
Lovas Istvánt, az alelnöki posztra pedig Kertész Gábort javasolja. Lovas István és Kertész Gábor vállalta. Mivel
más jelölt állítására nem került sor, ezért a tisztségviselők megválasztására titkos szavazást indítványozott.

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 7/2017 (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése titkos szavazáson
15 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal megválasztotta Lovas Istvánt elnöknek, és
14 igen 0 nem 2 tartózkodás szavazattal megválasztotta Kertész Gábort alelnöknek.
6. napirend – Egyéb megjegyzések
Kertész Gábor alelnök javasolta, hogy a Szakkollégium alapító taggyűlésén tett 6/2016 (II.18) számú
határozatában megállapított tagdíj mértékét mérsékelje 1 Ft / év –re.
AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 8/2017 (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 16 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a tagdíj
mértékét, amely 1.- Ft / év.

Németh Koni javaslatott tett egy olyan előadás megszervezésére, amely kifejezetten a Karon női hallgatóinak
szól. A tagság támogatja a kezdeményezést, az igényfelmérésre és a részletek egyeztetésére Kertész Gábor
alelnök felkérte az ötletgazdát, Németh Konit.

Budapest, 2017. február 8.

kmf.
…………………………………………………………….
Kertész Gábor
alelnök

…………………………………………………………
Kiss Dániel
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.

