
Jegyzőkönyv 

amely készült: Neumann János Szakkollégium ülésén 

időpontja: 2017 év június hónap 22. nap 

helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b, 1.16 labor, Neumann János Szakkollégium szoba 

jelenlévők: csatolt jelenléti ív szerint: 

Golarits István, Czakó Bence Géza, Sipos Miklós, Lovas István, Kertész Gábor, 
Kovács András, Pintér Ádám Balázs, Németh Tamás, Nagy Dávid, Németh Koni, 
Harangozó Zsolt, Bakonyi Gergő István, Kiss Dániel, Dobos Imre, Dr. Vámossy 
Zoltán 

Kimentését kérte: 

Tóth Ádám, Békéssy Herman András, Tóth Máté István, Gulácsi Gábor, Joó 
Benjámin, Bauer Kristóf László, Vadász Valentin, Kecskés Ádám, Kulcsár Kristóf, 
Szócska Ernő 

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 22 szavazati jogú tagból 12 fő jelen van. A 
taggyűlés későbbi megismétlésére így nincs szükség. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Czakó Bencét. 

Javaslat napirend elfogadására 

Lovas István elnök javaslatot tesz a Taggyűlés napirendjére: 

1) Beszámoló a Neumann János Szakkollégium 2016/17-es tanévben tartott rendezvényeiről 

2) A Nemzeti Tehetség Program keretében hirdetett Szakkollégiumok támogatására kiírt pályázat 
bemutatása 

3) Beszámolók az OTDK, OSzT rendezvényeiről 

4) A szakkurzusok, szemináriumok hallgatói értékelése 

5) A Tanulmányi és Felvételi Bizottság beszámolója 

6) Tagfelvétel 

7) A Szakkollégium alelnöki tisztjének betöltéséről 

8) Egyéb felvetések 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 15/2017 (VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot. 



 

II. NAPIRENDI PONTOK 

1. napirend – Beszámoló a Neumann János Szakkollégium 2016/17-es tanévben tartott rendezvényeiről 

Kertész Gábor alelnök beszámolt a Szakkollégium 2016/17-es tanévének tevékenységeiről. Kiemelte a szakmai 
előadássorozatot, valamint a nyilvános előadásokat, amelyek mind magas részvétellel zajlottak. 

A szakmai kurzusaink mindkét félévben 5 előadást jelentettek, a Mérnöki látásmód az informatikában, illetve a 
Full-stack fejlesztés néven futó kurzusokon átlagosan 20-25 fő vett részt, jellemzően a Szakkollégium tagjai. 

A nyilvános előadásokból összesen 4 alkalom volt, melyeken messze a tervezett feletti, kimagasló volt az 
érdeklődés: Mérő László előadására közel 200an jöttek el. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 16/2017 (VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

 

4. napirend – A Nemzeti Tehetség Program keretében hirdetett Szakkollégiumok támogatására kiírt 
pályázat bemutatása 

Kertész Gábor és Lovas István bemutatta a Szakkollégium által a Nemzeti Tehetség Program keretein belül 
hirdetett, szakkollégiumok támogatására kiírt pályázatára beadott munkatervet. 

Pályázati forrásból szeretnénk finanszírozni két, 6 alkalomból álló szakkurzust: a Mesterséges Intelligencia 
alkalmazások című kurzuson a mesterséges intelligencia kutatásának eredményeire alapuló informatikai 
alkalmazások fejlesztési kérdései, használati esetek, gyakorlati alkalmazások kerülnek előtérbe. A Mérnöki 
megoldások ipari környezetben című szemináriumon az ipari informatika és nagyvállalati környezetben történő 
fejlesztés, tesztelés és általában a csapatmunka szerepéről hallhatnánk részletesen, a kezdővállalkozások 
sajátosságait és a frissdiplomás mérnökök piaci szerepét is kiemelve. 

Ezek mellett a pályázat részeként 3 nyilvános előadást és több közösségi programot is tervez megvalósítani a 
Szakkollégium. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 17/2017 (VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

 

3. napirend – Beszámolók az OTDK, OSzT rendezvényeiről 

Dr. Vámossy Zoltán, a Szakkollégium igazgatója beszámolt a 2017. év tavaszán rendezett Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki és Informatikai Szekcióinak ereményeiről.  



Szakkollégiumunk tagjai közül a Műszaki Szekció Alkalmazott számítástechnika 2. tagozat III. díját érdemelte ki 
Tóth Máté István és Golarits István a Nyelőcső szövet szerkezeti elváltozásának detektálása képfeldolgozás 
segítségével című pályamunkájukkal, a Quadcopter robusztus fixpont transzformáció alapú nemlineáris adaptív 
szabályozása című pályamunkáját a Rendszer és irányítástechnika tagozatban mutatta be Czakó Bence Géza, 
aki I. díjban részesült. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 18/2017 (VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

 

2. napirend – A szakkurzusok, szemináriumok hallgatói értékelése 

Kertész Gábor röviden értékelte a Szakkollégium tagjainak munkáját a tanév két saját szervezésű 
szakkurzusában, majd a kiemelkedő munkájuk miatt három tagot emelt ki. 

Lovas István elnök a Szakkollégium 2016/17 tanévi szakmai kurzusainak kiemelkedő teljesítéséért elismerő 
oklevéllel jutalmazta Dobos Imrét, Kiss Dánielt és Harangozó Zsoltot. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 19/2017 (VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

 

5. napirend – A Tanulmányi és Felvételi Bizottság beszámolója 

Czakó Bence a Tanulmányi és Felvételi Bizottság elnöke ismertette, hogy 5 jelentkezés érkezett, a hallgatókkal 
felvették a kapcsolatot, majd a Bizottság úgy döntött, hogy 3 tag felvételét javasolja a Szakkollégiumba. 

A Bizottság emellett a Szakkollégium szakkurzusain gyengén teljesítő hallgatókkal felvette a kapcsolatot. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 20/2017 (VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

6. napirend – Tagfelvétel 

Lovas István elnök ismertette, hogy öt hallgató kezdeményezte felvételét a Szakkollégium tagjai közé: Hóbor 
Mihály, Borbély Tamás Ferenc, Sipos Miklós, Kolozsi Norbert, Nagy Dávid. A tagok titkos szavazással döntenek 
a felvételükről. 

A szavazás titkos, így először szavazatszámláló bizottság létrehozására kerül sor. 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 21/2017 (VI. 22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 



Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 

elfogadta a szavazatszámláló bizottság alábbi összetételét:  

Németh Tamás elnök, Németh Koni tag, Czakó Bence tag 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 22/2017 (VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése  

3 igen 7 nem 2 tartózkodás szavazattal elutasította Hóbor Mihály, 

10 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Borbély Tamás Ferenc, 

12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Sipos Miklós, 

3 igen 7 nem 2 tartózkodás szavazattal elutasította Kolozsi Norbert, 

12 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Nagy Dávid,  

 felvételét a Szakkollégiumba. 

A Szakkollégium tagsága 3 fővel bővült. 

 

7. napirend – A Szakkollégium alelnöki tisztjének betöltéséről 

Kertész Gábor alelnök a hallgatói jogviszonyának végének közeledtével, nagyszámú teendőire hivatkozva 
jelezte, hogy a Szakkollégium alelnöki tisztségét a továbbiakban nem lesz módja betölteni, így az összegyűlt 
tagságot kérte, mentség fel a feladatai alól, és új alelnököt válasszon a soraiból. 

A tagságból egy jelölt vállalta a feladatot, aki így a jelölt az alelnöki tisztségre. Kovács András röviden 
bemutatkozott, és vázolta jövőbeli terveit. 

Ezután a szavazati joggal rendelkezők anonim döntöttek Kovács András alelnökké választásáról. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 23/2017 (VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 14 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
megválasztotta Kovács Andrást a Szakkollégium alelnökévé. 

 

8. napirend – Egyéb felvetések 

Dr. Vámossy Zoltán igazgató felhívta a figyelmet a NYATA – Szakkollégiumok Nyári Találkozója rendezvényre a 
tagság figyelmét. 

Golarits István alumni tag felvetette, hogy célszerű lenne ha a Szakkollégisták körében kialakulna egy közös 
kutatási csoportosulás, esetleg projektcsapatok, amelyben a tagok közös feladaton dolgoznának. A jelenlevők 
egyetértenek ennek hasznosságában, pontos részletek további egyeztetés után lesznek elérhetőek. 

 



AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 24/2017 (VI.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 14 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

Budapest, 2017. június 22. 

 

kmf. 

……………………………………………………………. 
Lovas István 

elnök 

………………………………………………………… 
Czakó Bence Géza 

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. 

 


