
Beszámoló a Jánossy Ferenc Szakkollégiumi tevékenységről  

 
Szakkollégium neve: Jánossy Ferenc Szakkollégium 

Honlap: www.jfszk.hu (jelenlegi tagság számára nem elérhető) – jfszk.uni-obuda.hu honlap 
kérvényezése folyamatban 

Beszámolási időszak: 2015.09.07.- 2016.01.11.  

Tisztségviselők:  

Igazgató: Lazányi Kornélia  

Elnök: Dóka László  

Taglétszám (2016.01.13 óta): 14 

a beszámolási időszak kezdetén 1 

a beszámolási időszak végén 9 

Programok a beszámolási 
időszakban 

 

2015.08.31.- Hallgatók toborzása 

2015.09.25.  Kutatók Éjszakája 

2015. szeptember-december Oktatók toborzása 

2015.09.07. - Informális meetingek oktatókkal, vállalati partnerekkel 

2015.10.28.-2015.10.30.  Techtogether verseny – új tagok toborzása 

2015.11.18.  Tudományos Diákköri Konferencia 

TDK, OTDK 
 

előadások száma  4 
hallgatók száma 5 
I. hely, 1 
különdíj 2 
OTDK jelölés 1 

Finanszírozás Tehetség Tanács által biztosított keretből 

Leltárfelelős A JFSZK leltárában elő tárgyak Török Tamásnál vannak – elszámolás folyamatban 

Eszközök nincs információ  

Következő évi konkrét tervek: Menedzsment akadémia, TDK, kurzusok, előadások, táborok, fokozott PR aktivitás 

Egyéb: hallgatók és oktatók létszámának növelése, konferenciák, publikációk 

 
 

A szakkollégiumi tevékenység szöveges értékelése 

 

 

1. A beszámolási időszakban végzett tevékenység rövid kritikai értékelése  

 

Hallgatók toborzása: az egyetem nyílt napján és a szorgalmi időszakban történt, amelynek 

eredménye képen számos érdeklődő hallgató és pár új tag is van a facebook csoportban (a honlap 

sajnos még nem került át a jelenlegi tagsághoz) 

Kutatók Éjszakája, Techtogether: a JFSZK tagok részt vettek a programok szervezésében, 

lebonyolításában. 

Oktatók toborzása: mentor, patronáló tanár és lehetséges kurzusok oktatóinak szerepkörére – számos 

kurzus tematikája összeállt, jelenleg 7 patronáló tanár is van a szakkollégisták mellett 

Informális meetingek: oktatókkal, volt tagokkal, vezetőkkel és a szakkollégium munkájában, 

résztvevő vállalkozásokkal. 

 

2. A taglétszám alakulásának tendenciája, ennek okai  

 

A „taglétszám” a 2015/16-os tanév első félévében alacsony volt és folyamatosan változott. Nehezítette 

a helyzetet, hogy nem lehetett - a korábbi tagok teljes eltűnése miatt – rendes taggyűlésen dönteni az 

új tagok felvételéről. A tagok a szakkollégium hivatalos bejegyzése után nagyjából véglegesedtek, és 

ez után kezdődött meg a leendő új tagok toborozása is.  

 

3. A beszámolási időszak finanszírozási kérdései  

 

A Tehetség Tanács által a szakkollégium rendelkezésére bocsájtott keretből nem költöttünk, mert 

érdemi munka nem történt a beszámolási időszak alatt.  

 

4. A jövőre vonatkozó koncepció  

 

 TDK felkészítő előadássorozat - NTP-HHTDK pályázat lebonyolításában segítség 

 Kurzusok: Hetente egy-egy alkalommal kerül megrendezésre 2-2 órában, főleg a késő délutáni 

órákban. 

http://www.jfszk.hu/


• Szikora Péter – Az informatika a kutatás szolgálatában  

• Varga János - Menedzsment a XXI. században 

• Nagy Viktor – SPSS használata a kutatási adatok elemzéséhez 

• Horváth Márk - A gépeknek is lelke van 

 Menedzsment Akadémia: április 28-29 

 Graphisoft - Várkonyi Viktor  

 Schmidt kft.- Schmidt Tamás 

 Gali kft.- Urbán László  

 Legfelsőbb Beerosag - Gera Balázs 

 HTCP rendszer - Hlusko Péter 

 Huntraco – Kendra Miklós 
 

5. Egyéb észrevételek, megjegyzések: 

 

Fontosnak tartjuk a 4. pontban leírtakon túl a következőket: 

 Új tagok toborzása (nem csak KGK-ról) 

 Nyári és téli tábor szervezése 

 Kapcsolatfelvétel a Szakkollégiumok Országos Szövetségével 

 Kapcsolatfelvétel más szakkollégiumokkal. Folyamatban levő tárgyalások a Dunaújvárosi 

szakkollégiummal  

 PR aktivitás, szponzorok keresése, támogató cégek keresése  

 Pallas Athéné pályázat (2 db) a Menedzsment Akadémia és a kurzusok támogatására 

 NTP pályázat (a 2015-ben elkészült benyújtása) 

 TDK-k és publikációk, konferencia részvételek 

 

 

Budapest, 2016.01.20 

 

Lazányi Kornélia 


