
Jegyzőkönyv 

amely készült: Neumann János Szakkollégium ülésén 

időpontja: 2017 év szeptember hónap 19. nap 

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

jelenlévők: csatolt jelenléti ív szerint: 

Borbély Tamás Ferenc, Nagy Ferenc, Kobrehel Balázs, Kőhegyi Marcell, Mészáros 
Dávid, Gulácsi Gábor, Németh Tamás, Nagy Dávid, Németh Koni, Czakó Bence Géza, 
Csuba Krisztián Ádám, Ugróczky Zsolt, Harangozó Zsolt, Békéssy Herman András, 
Kertész Gábor, Dr. Vámossy Zoltán, Lovas István, Kiss Dániel 

Kimentését kérte: 

Golarits István, Pintér Ádám Balázs, Bakonyi Gergő István, Tóth Ádám, Tóth Máté 
István, 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 29 szavazati jogú tagból 15 fő jelen van. A 
taggyűlés későbbi megismétlésére így nincs szükség. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Németh Tamást. 

Javaslat napirend elfogadására 

Lovas István elnök javaslatot tesz a Taggyűlés napirendjére: 

1) Dr. Vámossy Zoltán megnyitója 
2) Lovas István, elnök beszámolója 
3) Kovács András, alelnök beszámolója 
4) Tanév programjának ismertetése 
5) PR Alelnök választás 
6) Gazdasági Alelnök választás 
7) Tanulmányi-és felvételi bizottság beszámolója 
8) Tagfelvétel 
9) Egyebek, bejelentések 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 25/2017 (IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 15 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot. 

 

 



II. NAPIRENDI PONTOK 

1. napirend – Tagjelölt poszt ismertetése a tagokkal 

Lovas István elnök ismereti a tagjelölt posztot a jelenlévő tagokkal. A szakkollégium ezzel kívánja megkülönböztetni 
a csatlakozni kívánó személyek szakkollégiumhoz fűződő jogait. A tagjelölt részt vehet a taggyűléseken ám nem 
kötelező számára, de a szakkollégium által szervezett programokra minden esetbe meghívják. Ha egy rendezvény 
létszámkorlátos, úgy a jelentkezések elbírálásában a teljes jogú tag előnyt élvez a tagjelölttel szemben. 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 26/2017 (IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 15 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

2. napirend – Vámossy Zoltán beszéde 

Dr. Vámossy Zoltán, a Szakkollégium igazgatója beszámolt a 2017. év tavaszán rendezett Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia Műszaki és Informatikai Szekcióinak eredményeiről, és buzdította a jelen lévő tagokat a 
következőn való részvételre. Továbbá felhívta a jelenlévők figyelmét, a hamarosan megrendezésre kerülő Interkoll 
gyűlésre. 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 27/2017 (IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 15 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

 

3. napirend – Akadémiai programok ismertetése 

Kovács András alelnök ismerteti a szakkollégiummal az elkövetkező évre készült programtervezetet. Egyeztetések 
folynak a Vodafone-nal, mely kapcsolat keretében a tagoknak a cég különböző készség, önfejlesztő és állásinterjú 
gyakorlati programokat szervezne. Hamarosan megrendezésre kerülő Kutatók éjszakája program keretein belül a 
szakkollégium is részt venne. A tervezetben szerepel TDK-ra való felkészítő szeminárium és maga a TDK 
részvétel. Az elnökúr szeretné, ha a tagok részt vennének a Kódolás órája nevű programon és az elkövetkező 
SACI konferencián. Előzetes egyeztetés után a tagokkal, megrendezésre fog kerülni egy mesterséges 
intelligenciával foglalkozó szakkurzus a szakkollégium tagjainak. Pályázati forrásoknak hála a tagok egy 
üzemlátogatáson (PAKS) és egy külföldi (Németország) tanulmányi úton is részt vehetnek majd. 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 28/2017 (IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 15 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

 

4. napirend – PR alelnök választás 

Lovas István felkérte Sipos Miklóst, a PR alelnöki poszt pályázóját, hogy mutatkozzon be a taggyűlésnek és 
ismertesse pályázásának okát. Ezután megkezdődtek a szavazás lebonyolításához szükséges előkészületek. 

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

 



AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 31/2017 (IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 15 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 

elfogadta a szavazatszámláló bizottság alábbi összetételét:  

Kertész Gábor elnök, Kiss Dániel tag, Gulácsi Gábor tag 

A szavazatszámláló bizottság elfogadása után, a szavazás lezajlott a következő eredménnyel: 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 29/2017 (IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 14 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadta Sipos Miklóst a Neumann János Szakkollégium PR alelnöki posztjára. 

5. napirend – Gazdasági alelnök választás 

Lovas István felkérte Németh Tamást, a gazdasági alelnöki poszt pályázóját, hogy mutatkozzon be a taggyűlésnek 
és ismertesse pályázásának okát. Ezután megkezdődhetett a szavazás. 

A szavazás lezajlott a következő eredménnyel: 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 29/2017 (IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 14 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadta Németh Tamást a Neumann János Szakkollégium gazdasági alelnöki posztjára. 

6. napirend – Tagfelvétel 

Czakó Bence a tanulmányi és felvételi bizottság elnöke ismertette, hogy hat hallgató kezdeményezte felvételét a 
Szakkollégium tagjai közé: Ugróczky Zsolt, Nagy Ferenc, Kőhegyi Marcell, Kobrehel Balázs, Mészáros Dávid, 
Csuba Krisztián. Czakó Bence beszámolt az elbeszéléssel eredményéről, és mind a hat jelöltet ajánlja. A tagok 
titkos szavazással döntenek a felvételükről. 

AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 30/2017 (IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése  

15 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Ugróczky Zsolt, 

14 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Nagy Ferenc, 

14 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Kőhegyi Marcell, 

14 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Kobrehel Balázs,  

14 igen 0 nem 1 tartózkodás szavazattal elfogadta Mészáros Dávid,  

15 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Csuba Krisztián,  

felvételét a Szakkollégiumba. 

A Szakkollégium tagsága 6 fővel bővült. 

7. napirend – Egyéb felvetések 

Kovács András ismételten felhívja a figyelmet a közelgő Interkoll találkozóra és felkéri Németh Tamást és Borbély 
Tamást, hogy képviselje a szakkollégiumot az eseményen. Ezután Dr. Vámossy Zoltán ismerteti a közelgő 
pályázati lehetőségeket, végül Kovács András és Lovas István pár gondolattal búcsúztatja a tagokat.  



AZ ÓBUDAI EGYETEM NEUMANN JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 31/2017 (IX.19.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Szakkollégium Taggyűlése 21 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a beszámolót. 

Lovas István lezárja a taggyűlést.  

Budapest, 2017. szeptember 19. 

 

kmf. 

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

elnök 

………………………………………………………… 
Németh Tamás 

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. 

 


