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I. NAPIREND ELŐTT 

Az ülés megnyitása 

Dóka László elnök megnyitotta az ülést, ennek keretében köszöntötte a Taggyűlés megjelent tagjait, a külön 
meghívottakat. Felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Lengyel Rékát, a hitelesítésére Lazányi Kornéliát. 

A határozatképesség megállapítása 

Dóka László elnök megállapítja, hogy a Taggyűlés határozatképes, a 17 szavazati jogú tagból 11 fő jelen van. 

Javaslat napirend elfogadására 

Dóka László elnök ismerteti a Taggyűlés korábban már meghirdetett napirendjét: 

1) Beszámolók 

2) Tagfelvétel 

3) Iroda 

4) Egyéb  

Dóka László: Van-e valakinek ellenvetése a napirendi pontokkal, vagy azok sorrendjével kapcsolatban? Akar-e 
valaki új napirendet felvenni? – nincs hozzászólás 

 

Felkérte a szavazati joggal rendelkezőket, hogy szavazzanak annak elfogadásáról. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 2016/1 (01) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégium Taggyűlése 11 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal 
elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot. 

 

  



Javaslat a szavazatszámláló bizottság megválasztására (ha az ülésen személyi ügyek tárgyalására kerül 
sor)  

AZ ÓBUDAI EGYETEM JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 2016/1 (02) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 11 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
szavazatszámláló bizottság alábbi összetételét:  

Lazányi Kornélia elnök 

Dóka László tag 

Mezei János tag 

II. NAPIRENDI PONTOK 

1. napirend - Beszámolók 

Lazányi Kornélia: A JFSZK rendezvényeik beindulnak viszont KGK-s rendezvényként fognak futni, de ez nem azt 
jelenti, hogy más karok hallgatói nem vehetnek részt rajta. Jövő héten megkezdődnek a TDK-ra való felkészülést 
segítő előadássorozatok, ahova minél több hallgatót várunk. Az új irodánál majd létre lehetne hozni egy 
könyvtárat, ezzel is segítve a hallgatókat. Előtte szükség van egy leltárra, hogy milyen talált és leadott a könyvek 
vannak raktáron. A szakkollégiumnak van saját honlapja és hamarosan lesznek email címeink is. A nyár közepén 
új igazgatóválasztást kell kiírni egy rendelet alapján, de addig is minden marad a jelenlegi fennállás szerint. 

Dóka László: Felvette az előző JFSZK elnökkel (Török Tamással) a kapcsolatot, aki mindenben segítőkész volt. 
Megtörtént a leltár átvétele, amivel megmaradt pólókat, angolkönyveket és felkészítő csomagokat kapott a 
szakkollégium. Az egyetem vezetésétől számítógépet is kaptunk, segítve a munkánkat. Elkezdte a nyári tábor 
szervezését.  

Hozzászólás: Véső Tamás felvetette, hogy képviseltethetné magát valaki a JFSZK-tól a nyári szakkollégiumi 
táborba, ahol megismerkedhetnénk a többi kollégium képviselőivel.  

Hidvégi Anna: A Menedzsment Akadémiával kapcsolatosan felvette a kapcsolatot Dr. Reicher Reginával, akivel 
már egyeztettek a dologról és a héten találkoznak még egyszer, hogy átbeszéljék a rendezvénnyel kapcsolatos 
feladatokat. Összeszedte a névsort, hogy kiket kéne meghívni a rendezvényre.  

Lengyel Réka: Részt vett az Educatio kiállításon és az Egyetemi Központi nyílt napon a KGK és JFSZK 
képviseletében. 

Fehér-Polgár Pál: Az elmúlt időszakban a szakdolgozatával foglalkozott  

Mezei János: Felvette a kapcsolatot Derecskei Anita Tanárnővel az előadások szervezésével kapcsolatban. 2 
előadást terveznek, amit külsős előadó fog tartani. Szeretne csinálni előtte egy igényfelmérést az előadásokkal 
kapcsolatban, hogy a hallgatókat mi érdekelné, amit Neptunban is kilehetne küldeni, hogy minél több emberhez 
eljusson. Megkapta az illetékes elérhetőségét a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramnál is és szeretné 
felvenni StartUp cégekkel is a kapcsolatot. Válaszolhatnának akár pár interjú kérdésre, aminek a válaszát 
feltudnánk tenni a honlapra is. Derecskei Anita és Petőné Csuka Ildikó Tanárnővel megbeszélte, hogy akár az 
egyik emberi erőforrás elméleti óra alatt, egy külsős előadó tarthatna humán erőforrásról előadást.  

Balogh Róbert: Gombaszögi Ildikó Tanárnővel összehozták a TDK-t segítő előadás sorozatot  

AZ ÓBUDAI EGYETEM JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 2016/1 (03) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlése 11  igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
beszámolókat. 



2. napirend - Tagfelvétel 

Felvételét Kérte: Ollé Brigitta Cintia , Pozsár Mónika Ibolya 

Ollé Brigitta Cintia: „ Műszaki Menedzsernek tanulok, jó a szervezőkészségem és jól kommunikálok „ 

Hozzászólás: Lazányi Kornélia „Mit szeretne csinálni a Szakkollégiumban?” 

Ollé Brigitta Cintia: „ Ahol igény van és szükség van emberre” 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM JÁNOSSY FERENC  SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 2016/1 (4) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlésen 11  igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a tag 
jelentkezését. 

Pozsár Mónika Ibolya: „ 2. évfolyamos Műszaki Menedzser vagyok. Szeretnék segíteni a TDK szervezésében és 
dolgozatot is szeretnék írni. Jó szervező- és kommunikációs készséggel rendelkezem. „ 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM JÁNOSSY FERENC  SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 2016/1 (5) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Szakkollégium Taggyűlésen 12  igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a tag 
jelentkezését. 

3. napirend – Iroda 

Az új iroda a Tavaszmező utcai telephelyen B. épület Bagolyvárban fog elhelyezkedni. Iroda berendezéshez 
kaptunk az egyetem vezetésétől számítógépet, vetítővásznat, de folyamatosan bővülni fog a felszerelés. 

4. napirend – Egyéb 

Gombaszögi Ildikó: A rendezvényekre létre lehetne hozni egy regisztrációs oldalt, aminek köszönhetően látnánk, 
hogy mennyi hallgatót érdekel az esemény. „Péntek esti beszélgetés” néven létre lehetne hozni egy rendezvényt, 
amit havonta egyszer tartanánk, ezzel is javítva a diák-tanár közti kapcsolatot. A rendezvény felelőse Dr. 
Szeghegyi Ágnes lesz. 

Lazányi Kornélia felkéri Véső Tamást, hogy kezdje el szervezni az Alumnikat.  

 

kmf. 
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