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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 21 szavazati jogú tagból 13 fő jelen van. A 
taggyűlés későbbi megismétlésére így nincs szükség. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kiss Dánielt. 

Javaslat napirend elfogadására 

Lovas István elnök javaslatot tesz a Taggyűlés napirendjére: 

1) A Neumann János Szakkollégium közösségi helyiségének átadása 

2) A Szakkollégiumi Mozgalomhoz való csatlakozás 

3) Tanulmányi és Felvételi Bizottság létrehozása, tagok megválasztása 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 9/2017 (III.7.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 13 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a napirendi 
pontokra tett javaslatot. 

II. NAPIRENDI PONTOK 

1. napirend – A Neumann János Szakkollégium közösségi helyiségének átadása 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara a Szakkollégium részére felajánlotta az 1.16-os számú 
labort közösségi helyiségnek, amelyet a Szakkollégium tagjai szabadon használhatnak. 

Az átadáson részt vett Dr. habil. Molnár András, a Kar dékánja, aki beszédében elismerte a Szakkollégisták 
eddigi tevékenységét, méltatta az eddigi aktivitásukat, és további lelkes munkát és sikereket kívánt minden 
tagnak. 



A Szakkollégium nevében Lovas István elnök megköszönte a támogatást, és együtt formálisan is átadták a 
Neumann János Szakkollégium közösségi helyiségét. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 10/2017 (III.7.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 13 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
beszámolót. 

2. napirend - A Szakkollégiumi Mozgalomhoz való csatlakozás 

Kertész Gábor alelnök röviden ismertette az Szakkollégiumi Mozgalmat, annak célját, és a Szakkollégiumi 
Minősítés rendszerét. A tagság számára is nyilvánvalóan látszik, hogy a Szakkollégium életét fellendítette a 
Nemzeti Tehetség Program pályázatán nyert támogatás, az így megvalósuló programok száma, és ezek 
hatására a közösségi élet, a tudományos tevékenység is jelentősen megemelkedett. 

Ismertette azt is, hogy a Szakkollégium vezetése a jövőben is egy aktív, rendszeres eseményeket szervező, 
támogatott tehetséggondozó szervezetet lát, amely cél eléréséhez fontos lépésnek látja a Szakkollégiumi 
Minősítést. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 11/2017 (III.7.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 13 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal támogatja a 
Szakkollégiumi Mozgalomhoz csatlakozást. 

Lovas István elnök ismertette, hogy a Szakkollégium tagsága körében meghirdetett Országos Szakkollégiumi 
Találkozóra (OSzT) – amely Pécsett kerül megrendezésre most márciusban – 2 aktív és 1 alumni tagunk jelezte 
részvételi szándékát: Czakó Bence Géza, Golarits István és Tóth Máté István. Lovas István elnök felkérte a 
jelentkezőket, hogy a Szakkollégiumunkat képviseljék az InterKollon, a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumán, 
amely az OSzT-n kerül megrendezésre. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 12/2017 (III.7.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 13 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
beszámolót. 

3. napirend - Tanulmányi és Felvételi Bizottság létrehozása, tagok megválasztása 

Lovas István elnök javasolja egy Tanulmányi és Felvételi Bizottság elnevezésű ideiglenes bizottság létrehozását, 
amely feladatköre a tagfelvétel előkészítése, illetve a tagok tanulmányainak és tanulmányi előmenetelének 
követése, javaslattételi jogkörrel. 

A bizottság tagjainak Kovács Andrást és Tóth Máté Istvánt, elnökének pedig Czakó Bence Gézát javasolja. A 
tagok megválasztása titkos szavazással történik, így szavazatszámláló bizottság létrehozása szükséges. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 13/2017 (III. 7.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 13 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 



szavazatszámláló bizottság alábbi összetételét:  

Kiss Dániel elnök, Kertész Gábor tag, Békéssy Herman András tag 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 14/2017 (III.7.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése  

10 igen 0 nem 3 tartózkodás szavazattal megválasztotta Kovács Andrást (tag), 

11 igen 0 nem 2 tartózkodás szavazattal megválasztotta Tóth Máté Istvánt (tag), 

11 igen 0 nem 2 tartózkodás szavazattal megválasztotta Czakó Bence Gézát (elnök) 

 a Tanulmányi és Felvételi Bizottság tagjainak. 

 

Budapest, 2017. március 7. 

 

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. 

 


