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Általános rész 
1. § 

 
(1) Jelen szabályzat az Óbudai Egyetem keretén belül működő Galamb József Integrált Projekt 
Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 
(2) A Szakkollégium politikai pártoktól, csoportosulásoktól, egyéb gazdasági szervezetektől független 
szervezet.  
 

A Szakkollégium logója 
2. § 

 
 

 
 

A Szakkollégium küldetése 
3. § 

 
(1) A Szakkollégium az Óbudai Egyetem keretében meglévő három tudományág (triscience) (műszaki, 
informatikai és gazdasági) szinergia hatásainak hallgatói és oktatói oldalról történő integrációját kívánja 
megvalósítani.   
 
(2) Mindezzel  

a) öregbíti az egyetem hírnevét, 
b) sikerre motiválja a résztvevőket, 
c) dinamizmust visz a kutatásba, 
d) vezető kíván lenni a hallgatói tudományos életben. 

 
(3) Jelszavunk: Tudás, Tehetség, Társaság („sikeres minőségi projekt”) 
 

A Szakkollégium alapvető céljai 
4. § 

 
(1) A Szakkollégium elsődleges célja a magas szakmai színvonal, a többlettudás, a lokális és globális 
látásmód kifejlesztése. 
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(2) A Szakkollégium további célja a tanultság mellett az erkölcsös, etikus magatartásforma kialakítása, 
a közösségen belül a tagság szociális viszonyainak fejlesztése. 
 
(3) A Szakkollégium további célja a nemzeti pozitív hagyományok megismerése, ápolása, és 
továbbadása; a magyarság kelet-nyugat összekötő szerepének megfelelően a globális kultúrák iránti 
ismeretének bővítése, az európai és ázsiai hagyományok megismerése. 
 
(4) A Szakkollégium további célja a demokratikus értékrend megvalósítása, egyenlőség, szabadság, 
felelősségvállalás, szociális érzékenység. 
 
(5) A Szakkollégium további célja az általa megismert, rendszerezett, létrehozott többlet tudás széles 
körben történő ismertté tétele, időszakosan (pl.: előadás, konferencia) vagy folytonosan (könyvtár, 
internet).  
 
(6) A Szakkollégium további célja az Óbudai Egyetem hírnevének öregbítése. 
 

A Szakkollégium adatai 
5.§ 
 

(1) A szervezet neve: Galamb József Integrált Projekt Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium) 
Címe: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B 
 

A Szakkollégium felépítése 
6. § 

 
(1) A Szakkollégium felépítése tartalmazza a tagsági viszonyt, a tisztségviselőket, és a Szakkollégiumon 
belüli szervezeti egységek rendjét. 
 
(2) Akik személyükben is aktívan részt kívánnak venni a Szakkollégium életében, szakkollégiumi taggá 
válhatnak. A Szakkollégium vezetése, illetve a szakcsoportok vezetői a felvételhez kurzusokat 
tanfolyamokat, vizsgákat határozhatnak meg.  
 
(3) A tag tagságát a Taggyűlésen, valamint a Szakcsoportban gyakorolja. 
 
(4) A tagsági jogviszony fenntartásához előírhatók szakmai, illetve egyéb feladatok folyamatos, illetve 
időszaki teljesítése, a Vezetőség, illetve a Szakcsoport vezetése által.  
 

A szakkollégiumi tagság 
7. § 

 
(1) A Szakkollégiumi munkában a tagjelöltek, a tagok, az örökös tagok, valamint a veterán tagok 
vesznek részt. A szakkollégiumi tagság önkéntes. 
 

Tagjelöltek 
8. § 

 
(1) A Szakkollégiumba tagjelöltnek jelentkezhet bármely felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező személy, de elsősorban az Óbudai Egyetem hallgatója, aki elfogadja és magára nézve 
kötelezőnek ismeri el a Szakkollégium SzMSz-ét és belső szabályzatait. 
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(2) Jelentkezni a Szakkollégium valamely szakcsoportjának vezetőjénél, vagy a Vezetőség tagjainál 
lehet, a félév során bármikor. 
 
(3) A jelentkezést a felvételi bizottság bírálja el jelen dokumentumban rögzítettek szerint. A felvételi 
bizottság a Vezetőség tagjaiból, a megjelölt Szakcsoport vezetőjéből és a tagság képviselőiből álló 
páratlan létszámú testület, mely minimum 3 főből kell, hogy álljon. 
 
(4) Több szakcsoporthoz való jelentkezés esetén ezek elbírálása ugyanakkor, de egymástól függetlenül 
történik. 
 
(5) A tagjelölti viszony az adott tanulmányi félévre szól. A tagjelölt tagjelöltségét az adott 
Szakcsoportvezető a szakcsoport ide vonatkozó, belső szabályainak megfelelően további fél évre 
meghosszabbíthatja. A hosszabbítás többször megismételhető. 
 
(6) A tagjelölti viszony megszűnik, ha a szakcsoporthoz jelentkezett hallgató felvételt nyer, ha 
elhalálozik, ha lemond tagjelölti jogviszonyáról, ha nem teljesíti a tagsághoz szükséges kritériumokat 3 
felvételi beszélgetés után sem. 
 

Tagok 
9. § 

 
(1) A szakkollégiumi tagok a tagjelöltek sorából kerülhetnek ki. Tag csak az lehet, aki a Szakkollégium 
valamely szakcsoportjának tagja. Taggá válni a szakkollégiumi felvételi eljárás keretében lehetséges. 
 
(2) A Szakkollégium minden ősszel – illetve a Vezetőség döntése alapján tavasszal, illetve rendkívüli 
időpontokban is – általános felvételit hirdet. A felvételi általános elveit jelen szabályzat 3. melléklete 
tartalmazza. Az aktuális felvételi kritériumokat az adott félévben a Vezetőség határozza meg. 
 
(3) A Tagsági viszony az adott tanulmányi félévre szól. 
 
(4) A Tagok munkája minden félév végén értékelésre kerül az adott szakcsoport értékelése alapján, a 
Szakkollégium általános minőségbiztosítási elvei szerint, 100 fokozatú skálán. Az értékelés 
eredményeképpen minden gyakorló tag egy pontszámot kap. 
 
(5) A Vezetőség minden félévben meghatároz egy folytonossági kritériumot. Az ennek eleget tevő tagok 
maradnak a következő félévben is tagok. A kritériumnak nem megfelelő tagok tagjelöltként folytathatják 
munkájukat. 
 
(6) A szakkollégiumi gyakorló tagság megszűnik 

a) a felsőoktatási hallgatói jogviszony megszűnésével, 
b) ha a szakkollégiumi tag semelyik szakkollégiumi szakcsoportnak nem tagja, 
c) ha a szakkollégiumi tag nem teljesíti az előírt szakmai folytonossági követelményeket, 
d) kilépéssel 
e) kizárással. 
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A tagok jogai 
10. § 

 
(1) A Szakkollégium tagjainak joga van 

a) a Szakkollégium szolgáltatásait és eszközeit a meghatározott módon kedvezményesen vagy 
térítésmentesen igénybe venni, 

b) a Szakkollégium belső tanfolyamait, előadásait látogatni, 
c) a Szakkollégium által szervezett egyéb szakmai, illetve közösségi rendezvényen részt venni, 
d) a szervezet költségvetésébe betekintést nyerni, továbbá kérhetnek tájékoztatást szervezeti, 

illetve egyéb kérdésekben, 
e) taggyűlésen részt venni, szavazni, javaslatot tenni, 
f) szakcsoportban tevékenykedni. 

 
A tagok kötelezettségei 

11. § 
 
(1) A Szakkollégium tagjainak kötelessége 

a) az adott félévre tervezett szakmai tevékenységeinek tervezetét leadni a szakcsoport-vezetőnek 
az adott félév elején, az általa meghatározott határidőig, 

b) a félév során végzett szakmai munkájáról készített írásos beszámolót leadni az adott 
szakcsoport vezetőjének a meghatározott határidőig. Csoportos munka esetén a beszámolás 
rendszere ettől eltérhet. A szakcsoport vezetői saját, ettől eltérő beszámoltatási módszert is 
kialakíthatnak, ha a Szakcsoport tagjainak gyűlése ezt elfogadja, 

c) a Szakkollégiumhoz méltó etikus magatartást tanúsítani. 
 

Örökös tagok 
12. § 

 
(1) Örökös taggá nyilvánítható az a tag, aki több éves kiemelkedő szakmai munkát végzett a 
Szakkollégiumban. 
 
(2) Az örökös taggá válás minimum kritériumokhoz kötött. A kritériumokat a Vezetőség határozza meg. 
 
(3) Az örökös taggá nyilvánítást az adott szakcsoport vezetője terjeszti elő a Vezetőséghez, a 
beterjesztéshez a szakcsoport tagjainak többségi szavazata szükséges. A Vezetőség bármely tagjának 
kifogása esetén ki kell kérni a szakcsoportok gyűlésének véleményét, ezt követően a Vezetőség dönt 
többségi szavazással. A Vezetőség a teljes szakkollégiumi taggyűléssel ismerteti az örökös taggá 
nyilvánítást, mely taggyűlés ezt elfogadhatja, illetve visszautasíthatja. Ha elfogadták, az adott tag 
örökös taggá válik, elfogadáshoz egyszerű többség szükséges.  
 
(4) Az örökös tagok a Szakkollégium rendes tagjaival azonos jogokat élveznek. 
 
(5) Az örökös tagok kötelességei megegyeznek a rendes tagok kötelességeivel. 
 
(6) Az örökös tagság az egyetemi hallgatói jogviszony fennállása alatt nem szűnik meg; a hallgatói 
jogviszony megszűnése esetén automatikusan átalakul veterán tagsági viszonnyá. 
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Veterán tagok 
13. § 

 
(1) Az egyetemi hallgatói jogviszony megszűnésével a rendes tagok vezetőségi döntéssel veterán taggá 
válnak. 
 
(2) A veterán tagok jogai minden tekintetben – kivéve (3) pontot – megegyeznek az örökös tagokéval. 
 
(3) A veterán tagok tanácskozási és véleményezési joggal rendelkeznek, ha a taggyűlés adott döntésre 
engedélyezi, szavazati joggal is bírhatnak. 
 

A Taggyűlés 
14. § 

 
(1) A Szakkollégiumi Taggyűlés a Szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve. 
 
(2) A Szakkollégiumi Taggyűlés tagja minden szakkollégiumi tag, veterán tag, örökös tag illetve tagjelölt, 
mindenki véleményezési, javaslattételi joggal rendelkezik. 
 
(3) A Taggyűlésen szavazati joggal az igazgató, tagok, az örökös tagok rendelkeznek, amennyiben a 
Taggyűlés az adott döntésre engedélyezi a szavazást az adott kérdésről a veterán tagok illetve a 
tagjelöltek is szavazhatnak. 
 
(4) A Taggyűlés személyi, gazdasági, szakmai, illetve egyéb döntéseket hozhat, melyek a 
Szakkollégium minden szervére érvényesek. 
 
(5) A Taggyűlés választja a Szakkollégium tisztségviselőit, titkos szavazással, egyszerű többséggel. 
 
(6) A Taggyűlés elfogadhatja, illetve visszautasíthatja a szakcsoportok gyűlésének javaslatait, a 
szakcsoportok gyűlésének döntései nem kötelező érvényűek a taggyűlésre nézve. 
 
(7) Az elnök személyét a Taggyűlés választja pályázat útján egy (1) évre.  
 
(8) Az igazgató személyét a Taggyűlés választja pályázat útján három (3) évre.  
 
(9) Az alelnök személyét a Taggyűlés választja a szakcsoportok gyűlése előterjesztése alapján. 
 
(10) A Taggyűlésnek lehetősége van a tisztségviselők visszahívására, ebben az esetben 2/3+1fő 
szavazat szükséges. 
 
(11) A Taggyűlésnek joga van bármely szerv tisztségviselőjét beszámoltatni, a beszámolót elfogadni, 
illetve visszautasítani.  
 
(12) A Taggyűlés jogosult bármilyen a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos döntést meghozni, a 
szakcsoportvezetők előterjesztése alapján tagot tagjelöltté visszaminősíteni, valamint tagot a 
Szakkollégiumból kizárni. 
 
(13) Az újonnan felvett tagok felvételéhez nem szükséges taggyűlési döntés, mivel a felvételi bizottság 
összetétele révén rendelkezik a megfelelő szakmai illetve vezetési jogkörrel. 
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(14) A Szakkollégium Vezetősége a taggyűlést köteles félévente legalább egyszer összehívni, és annak 
időpontja előtt legalább 8 nappal a tagokat írásban vagy digitális módon értesíteni. 
 

A Vezetőség 
15. § 

 
(1) A Szakkollégium operatív irányító testülete a Vezetőség, amely  

a) a Szakcsoportvezetők Gyűlése által javasolt és a szakkollégiumi Taggyűlés által elfogadott 
tagból (alelnök) 

b) a szakkollégiumi Taggyűlés által választott elnökből  
c) a szakkollégiumi Taggyűlés által választott igazgatóból áll. 

 
(2) A Vezetőség feladata a Szakkollégium hosszú illetve rövid távú döntéseinek meghozatala, továbbá 
operatív irányítási feladatokat lát el. 
 
(3) A Szakkollégium stratégiájának meghatározása. 
 
(4) A Vezetőség tagjai a Vezetőségi ülésen egyforma szavazati aránnyal rendelkeznek, döntéseiket 
egyszerű többség elvén hozhatják.  
 
(5) Mind az elnök, mind az igazgató önállóan is képviselhetik a szervezetet, önállóan is köthetnek 
megállapodásokat. 
 
(6) Az elnöknek, illetve igazgatónak, az esetleges önálló tárgyalásaikról, illetve azok eredményeiről a 
Vezetőséget tájékoztatniuk szükséges. 
 
(7) Az alelnök az elnökkel azonos jogkörrel rendelkezik, akadályoztatása esetén helyettesítheti az 
elnököt. 
 
(8) Az alelnöki pozícióra, ha 30 napon belül nem sikerül a taggyűlés által elfogadható személyt jelölni a 
szakcsoportok gyűlésének, akkor a szakkollégiumi Taggyűlés egy tanulmányi félévre alelnököt 
választhat, akinek adott esetben a mandátuma meghosszabbítható. 
 
(9) Az Egyesület bankszámlájához a Vezetőség két tagja együtt tud hozzáférni a következő módon: 
igazgató (egyik tag) és az elnök vagy az alelnök (másik tag). 
 
(10) A Vezetőség tagjainak joga van az Egyesület, illetve Szakkollégium minden szervének irataiba, 
szabályozásába betekinteni. Javaslatokat tehet, illetve jelezheti ezek hiányosságait. 
 
(11) Az Vezetőségi tagok további feladatai: 

a) tartja a kapcsolatot a Szakkollégium partnereivel, 
b) ellenőrzi a tanfolyamok és projektek szabályzat szerinti működését, 
c) figyeli a pályázati lehetőségeket, és gondoskodik a pályázatok tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelő elkészítéséről, beadásáról, 
d) szervezi a Szakkollégium közösségi életét, koordinálja újoncok toborzását. 
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Az igazgató 
16. § 

 
(1) A Szakkollégium igazgatója 

a) Önállóan is képviselheti a szervezetet. 
b) Személyét pályázat útján a taggyűlés választja. 
c) Mandátuma 3 évre szól.  
d) Az igazgatói pályázatot 30 nappal a választást megelőzően ki kell hirdetni. 
e) Az igazgató személye az egyetem oktatója vagy külső szakember lehet, minimum egyetemi 

végzettséggel. 
f) Az igazgató egyben teljes jogú tagja a szervezetnek. 
g) Az igazgató a szakmai tevékenységét és ismereteit legjobb tudása szerint köteles a 

Szakkollégium érdekében kamatoztatni. 
h) Az igazgató lehet Szakcsoportot koordináló oktató is. 
i) A Taggyűléseken és Vezetőségi üléseken, a Szakcsoportok Gyűlésén döntési, szavazati 

véleményezési, tanácskozási joga van.  
 

Az elnök 
17. § 

 
(1) A Szakkollégium elnöke 

a) Önállóan is képviselheti a szervezetet. 
b) Személyét pályázat útján a Taggyűlés választja. 
c) Személye főiskolai/egyetemi tanulmányokat folytató hallgató (BSc, MSc, PhD). 
d) Mandátuma 1 évre szól.  
e) Az elnöki pályázatot 15 nappal a választást megelőzően ki kell hirdetni. 
f) Az elnök a Szakkollégium tagja, örökös tagja, veterán tagja is lehet. 
g) Az elnök lehet Szakcsoportot koordináló hallgató is. 
h) A Taggyűléseken és Vezetőségi üléseken, a Szakcsoportok Gyűlésén döntési, szavazati 

véleményezési, tanácskozási joga van.  
 

Az alelnök 
18. § 

 
A Szakkollégium alelnöke 

a) Önállóan is képviselheti a szervezetet, amennyiben erre az elnöktől felhatalmazást kap. 
b) Személyét a Szakcsoportok Gyűlése javasolja a Taggyűlésnek. 
c) Személye főiskolai/egyetemi tanulmányokat folytató hallgató (BSc, MSc, PhD). 
d) Mandátuma 1 évre szól.  
e) Az alelnök a Szakkollégium tagja, örökös tagja, veterán tagja is lehet. 
f) Az alelnök lehet Szakcsoportot koordináló hallgató is. 
g) A Taggyűléseken és Vezetőségi üléseken, a Szakcsoportok Gyűlésén döntési, szavazati 

véleményezési, tanácskozási joga van.  
h) Általában ő hívja össze a Szakcsoportok Gyűlését, illetve az elnök akadályoztatása esetén 

elnöki jogkörrel járhat el. 
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A Szakcsoport 
19. §  

 
(1) A Szakcsoport a Szakkollégium adott tudományágát képviselő szervezeti egység. Minden tag 
egyúttal egy Szakcsoport tagja is. A Szakcsoport felelős a szakmai munkáért. Saját szabályzata alapján 
köteles tagjait félévente 100 fokozatú skálán minősíteni, és ezt nyilvánosságra (szóban, írásban, 
elektronikusan, interneten) hozni 8 napon belül. 
 
(2) A Szakkollégiumhoz tartozó Szakcsoportok illetve a projektek, belső szabályzataikat maguk alkotják 
a jelen dokumentummal összhangban. 
 

A Szakcsoport Vezetők Gyűlése 
20. §  

 
(1) A Szakcsoport Vezetők gyűlésének feladata a Szakkollégium szakmai, működési, illetve személyi 
kérdéseiben való állásfoglalás. A Szakcsoport Vezetők Gyűlése tesz javaslatot a Taggyűlésnek az 
alelnök személyére. 
 
(2) A Szakcsoport Vezetők Gyűlése döntéseit az – igény szerinti gyakorisággal összehívott – gyűlésein 
hozza. A Gyűléseket a Vezetőség valamely tagja hívja össze, szervezi és vezeti le. 
 
(3) A Szakcsoport Vezetők Gyűlését össze kell hívni a Vezetőség bármely tagjának vagy a 
Szakcsoportvezetők legalább 33%-ának írásos kérésére. A Szakcsoport Vezetők Gyűlése 
határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. A Szakcsoport Vezetők Gyűlése összetétele: 

a) a Szakcsoportok vezető hallgatói,  
b) a Szakcsoportokat koordináló oktatók, 
c) továbbá a Vezetőség tagjai, 
d) meghívott személyek. 

Szavazás esetén minden Szakcsoport egy-egy szavazattal, illetve a Vezetőség tagjai is személyenként 
egy-egy szavazattal rendelkeznek. 
 
(4) A Szakcsoport Vezetők Gyűlése határozatait egyszerű többséggel hozza. 
 
(5) A Szakkollégium hosszú távú szakmai terveit a Szakkollégium Vezetőségének előterjesztése alapján 
a Szakcsoportok Gyűlésének lehetősége van véleményezni. 
 
(6) A Szakkollégium elnökével, alelnökével, igazgatójával kapcsolatos probléma esetén Szakcsoportok 
gyűlése javaslatot tehet a Taggyűlésnek új választás kiírására. 
 
(7) A Szakcsoport Vezetők Gyűlése is kezdeményezheti szakkollégiumi Taggyűlés összehívását. 
 
(8) A Szakkollégiumban folyó szakmai munka minőségének ellenőrzését első lépésben a 
Szakcsoportok Vezetői végzik, mely szakmai értékelést a Szakcsoportok Gyűlésével illetve az 
Vezetőséggel közölni szükséges.  
 
(9) A Szakcsoportok Vezetői az egyéni értékelést egységesen 100 fokozatú skálán határozzák meg. 
 
(10) A Szakcsoport Vezetők Gyűlése elfogadhatja, illetve véleményezheti az adott Szakcsoport saját 
értékelését, mely így a szakkollégiumi Taggyűlés elé kerül. 
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A Szakcsoport Gyűlése 
21. §  

 
(1). A Szakcsoport Gyűlésének feladata a Szakcsoport belső működésének szabályozása. 
 
(2) A Szakcsoport Gyűlés megválasztja a Szakcsoport, Hallgatói Csoportvezetőjét és Vezető Oktatóját 
 
(3) A Szakcsoport belső működésének megfelelően további tisztségeket alakíthat ki, amelyek azonban 
kizárólag a Szakcsoporton belül illetékesek, összhangban a Szakkollégiumi alapszabállyal. 
 

Szakcsoportvezetők 
22. § 

 
(1) Szakcsoportvezető csak szakkollégiumi gyakorló vagy örökös tag illetve segítő oktató lehet, 
összhangban az adott szakcsoport belső szabályzatával. 
 
(2) Szakcsoportvezető választását, a Szakcsoport belső szerveződését a Szakcsoport saját 
szabályzatai határozzák meg. 
 
(3) Szakcsoportvezető feladata, a Szakcsoport szabályzataiban meghatározottakon felül: 

a) a félév elején begyűjteni a szakmai munkákkal kapcsolatos terveket a tagoktól, 
b) értékelni a projektek résztvevőinek munkáját a projektvezetők beszámolója alapján, 
c) ellenőrizni a projektek szakmai színvonalát. 

 
(4) A Szakcsoportvezetők alkotják a Szakcsoportok gyűlését. 
 
(5) A Szakcsoportvezetők adott esetben oktatókkal együttműködve részt vehetnek szakmai versenyek 
kiírásában értékelésében, ilyen esetben a Szakkollégium Vezetőségét haladéktalanul értesíteni 
szükséges. 
 
(6) A Szakcsoportvezető nem jogosult képviselni a Szakkollégiumot, így megállapodásokat nem köthet, 
kivéve ha a Vezetőségtől megbízást kap rá.  
 
(7) A Szakcsoportvezető csak a Szakcsoportot képviselheti. 
 
(8) A Szakcsoport vezető személyét az adott Szakcsoport választja meg. 
 
(9) A Szakcsoportot segítő koordináló oktató személyét is a Szakcsoport választja. 
 
(10) A Szakcsoportok gyűlése illetve a Taggyűlés ezt csak abban az esetben támadhatja, ha a vezető 
korábbi magatartása miatt nem Szakkollégiumi tag. 
 

A Szakkollégiumi munka, projektvezetők, oktatók 
23. §  

 
(1) A Szakkollégium szakmai tevékenysége az alábbiakból áll: 

a) elméleti oktatások 
b) gyakorlati oktatások 
c) szakmai projektek 
d) TDK dolgozat 
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(2) Az egyes szakmai tevékenységek a Szakkollégiumi Szakcsoportokban folynak, egy vagy több 
Szakcsoport részvételével. 
 
(3) A Szakkollégiumi munkában a tagjelöltek, a tagok, örökös tagok, valamint a veterán tagok vesznek 
részt. 
 
(4) Az egyes munkákat közvetlenül egy projektvezető vagy felkért oktató irányítja. Amennyiben az 
oktató vagy a projektvezető nem Szakkollégiumi gyakorló tag vagy örökös tag, akkor a munkához az 
illetékes Szakcsoportvezető vagy a Szakcsoportok Gyűlésén a Szakcsoportok vezetői egy 
szakkollégiumi tagot vagy örökös tagsággal rendelkező felelőst nevezhetnek ki. 
 
(5) Az oktatásra való jelentkezés feltételeit és módját az oktató szabja meg a felelőssel való egyeztetés 
alapján. Amennyiben másképp nem kerül meghatározásra, egy oktatásra jelentkezhetnek a tagjelöltek, 
gyakorló tagok, örökös tagok és veterán tagok. 
 
(6) Egy projektbe való bekapcsolódás feltételeit és módját a projektvezető határozza meg (ha van, 
akkor a felelőssel egyeztetve). Amennyiben másképp nem kerül meghatározásra, egy projekthez 
csatlakozhatnak a tagjelöltek, gyakorló tagok, örökös tagok és veterán tagok. 
 
(7) A Szakkollégiumi Szakcsoportok vezetőinek kötelessége szóban beszámolni minden hozzá tartozó 
munkáról a következő Szakcsoportok gyűlésén a munka indulását követően automatikusan, illetve a 
Vezetőség bármely tagjának kérésére a munka folyamán bármikor, továbbá a Szakkollégiumi 
Taggyűlésen.  
 
(8) A szakkollégiumi gyakorló és örökös tagok szakmai munkájának minőségét a megfelelő Szakterület 
vezetője (Szakcsoportvezető, és/vagy koordináló oktató vagy szakember) ellenőrzi. 
 

Oktatási tevékenység 
24. § 

 
(1) Az oktatás történhet tanfolyamok, kurzusok és előadások formájában. 
 
(2) A tanfolyamokról/kurzusokról a Vezetőség minden félév elején tájékoztatót ad ki. A tájékoztatóban fel 
kell tüntetni 

a) a tanfolyam kódját, címét, 
b) azt a szakterületet, amelyhez kapcsolódik, 
c) az előadások számát, időtartamát, 
d) a tanfolyam előképzettségi követelményeit, 
e) a tanfolyamon megszerezhető tudás összefoglalását, 
f) a tanfolyam nyitott-e, vagy csak Szakkollégiumi tagok látogathatják. 

A tájékoztatónak tartalmaznia kell továbbá az oktatásokhoz tartozó számonkérési, minősítési és 
teljesítési módot.  
 
(3) Az alábbi adatok közlése szükséges: 

a) a vizsga kódját, címét, 
b) a vizsga sikeres letételéhez ajánlott tanfolyamok kódját, címét, 
c) a vizsgán ellenőrzött ismeretek tematikáját, 
d) ajánlott irodalmat, 
e) a vizsga típusát (teszt/írásbeli/szóbeli/gyakorlati/vizsgadolgozat vagy vizsgamunka szükséges). 
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(4) A vizsga követelményeit, típusát, a témát oktató(k) határozzák meg. 
 
(5) Az oktatási munka felelősének feladata: 

a) biztosítani az oktatási alkalmak zavartalan lefolyását, technikai eszközöket, 
b) ha az oktatás vizsgával zárul, gondoskodni a vizsga zavartalan lebonyolításáról, 
c) félév végén beszámolót készít az oktatásról, és javaslatot tenni a résztvevők pontszámára. 

Ezeket a beszámolókat az adott Szakcsoportok vezetőinek nyújtja be, amennyiben az adott résztvevő 
tag több Szakcsoportnak is tagja, akkor az illetékes Szakcsoportokhoz juttatja el. 
 

Szakmai projektek 
25. §  

 
(1) A projektekről a Vezetőség minden félév elején tájékoztatót ad ki. A tájékoztatóban fel kell tüntetni 

a) − a projekt kódját, címét, 
b) − azt a szakterületet, amelyhez kapcsolódik, 
c) − a projekt rövid leírását, célkitűzését, 
d) − a projektben résztvevő tagokkal szembeni képzettségi követelményeket. 

 
(2) A projektvezető feladata: 

a) a projekt résztvevői számára tudásuknak megfelelő feladatot adni, 
b) a félév során folyamatosan figyelemmel kíséri a résztvevők munkáját, azonnal tájékoztatja őket, 

ha munkájuk nem kielégítő, 
c) félév végén beszámolót készíteni a projektről, és javaslatot tenni a résztvevők pontszámára. 

 
A Szakkollégium gazdálkodása 

26. § 
 
(1) A Szakkollégium elsősorban a Galamb József Integrált Projekt Szakkollégium Egyesület és az 
anyaintézmény az Óbudai Egyetem különböző szervezeti egységei által biztosított anyagi lehetőségeit 
felhasználva működik. 
 
(2) Az Egyesület jogosult a tevékenysége kapcsán felmerülő költségek fedezésére tagjaitól tagdíjat 
szedni. 
 
(3) Az Egyesület pénzeszközeivel az Egyesület vezetése rendelkezik. 
 
(4) Az Egyesület bankszámlájához az igazgató (egyik jogosult), és az elnök, vagy az alelnök (másik 
jogosult) együttesen jogosult hozzáférni. 
 
(5) A bevételekről/kiadásokról a Szakkollégiumi Taggyűlést tájékoztatni kell. 
 

Záró rendelkezések 
27. §  

 
(1) Amíg a Szakcsoportok száma 3 alatt van, addig a Szakcsoportok Gyűlésének jogkörét teljes 
egészben a Taggyűlés gyakorolhatja. 
 
(2) 2008/09 I. félévében könnyített felvételi eljárás alapján nyernek felvételt az egyetem más 
szakkollégiumainak korábbi tagjai.  
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(3) Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi, a kari és a kollégiumi szabályzatok, 
valamint a PTK, illetve más ide vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 
 
(4) Az Óbudai Egyetem Szenátusa a Galamb József Integrált Projekt Szakkollégium Szervezeti és 
Működési Szabályzatát 2009. december 21-én megtárgyalta és elfogadta. Jelen 1. verziószámú 
szabályzat 2010. január 1-jén lép hatályba.  
 
(5) Jelen szabályzatot az egyetem honlapján nyilvánosságra kell hozni, hozzáférhetővé kell tenni. 
 
 
Budapest, 2009. december 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof Dr. Rudas Imre 
rektor 
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