
Jegyzőkönyv   

amely készült:   Jánossy Ferenc Szakkollégium ülésén   

időpontja:   2016. szeptember 6. 18:00 

helyszíne:   1081 Budapest Népszínház utca 8. N.2.225 terem  

jelenlévők:   Jelenléti ív szerint:  
 

   

I. NAPIREND ELŐTT   

Az ülés megnyitása   
Dr habil Lazányi Kornélia JFSZK igazgató megnyitja az ülést. 

A határozatképesség megállapítása   
A taggyűlés nem határozatképes. Ezért a következő taggyűlést összehívja 18 óra 30 percre 
az N.2.25. irodába. 
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I. NAPIREND ELŐTT   

Az ülés megnyitása   
Dr habil Lazányi Kornélia JFSZK igazgató megnyitja az ülést. 

A határozatképesség megállapítása   

A taggyűlés határozatképes.  

Javaslat napirend elfogadására   

II. NAPIRENDI PONTOK  

0. napirend – Kutatási lehetőségek, pályázatok – napirend előtt   

1. napirend – tagfelvétel  

Új tagfelvételi kérelem nem érkezett.  

2. napirend – elnök választás 

• Pályázik: Dóka László, Maráczi Gréta 

3. napirend – A félévre vonatkozó programok megbeszélése, brainstorming  

 

  



2. napirend 

Az elnöki tisztségért 2 fő adta be pályázatát. A jelenlegi elnök Dóka László és Maráczi Gréta 
jelenlegi tag. A jelöltek felolvassák elképzelésüket illetve önéletrajzukat, majd ezek után Dr 
habil Lazányi Kornélia igazgató a tagok részére átadott szavazólapokon kéri, hogy 1 fő 
megjelölésével szavazzanak.  Az elnök személyének megválasztása titkos szavazással 
történik. 

Szavazás ereménye: Dóka László 2 szavazat 

   Maráczi Gréta 6 szavazat 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium új elnöke 2016. szeptember 7. napjától Maráczi Gréta. 

3. napirend 

A 2016 szeptember és 2017 január között meghirdetett konferenciákon lehetőség szerint a 

aktívan részt vesznek a szakkollégiumi tagok, illetve az ősszel megrendezésre kerülő kari TDK 

konferencián is aktív részvételre számítunk. Továbbá a pályázat szerint közösségi 

programokat szeretnénk meghirdetni, ehhez várunk program ötleteket akár email formájában 

is. 

Egyebek: 

Véső Tamás beszámolt a NYATÁN elhangzottakról 

Lazányi Kornélia felkérte a tagokat a korrepetitori rendszer aktív támogatására, valamint a 
FIKUSZ és a Taylor konferenciákon való aktív részvételre 

 

  



HATÁROZATTÁR 
 

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

Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégium Taggyűlése 8 érvényes szavazat 
mellett 2 igen 6 nem 0 tartózkodás szavazattal nem elfogadta Dóka László pályázatát az 

elnöki tisztségre. 
  

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

Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégium Taggyűlése 8 érvényes szavazat 
mellett 6 igen 2 nem 0 tartózkodás szavazattal elfogadta Maráczi Gréta pályázatát az 

elnöki tisztségre. 
  

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

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

Az igazgató Dr habil Lazányi Kornélia felkéri szavazatszámláló bizottsági tagoknak: 
Véső Tamás –szavazatszámláló bizottság elnöke 

Madarász Nikolett- szavazatszámláló bizottság tag 
Fehér-Polgár Pál- szavazatszámláló bizottság tag 

  

 

kmf.   

  Jegyzőkönyvet készítette:   Jegyzőkönyvet hitelesítette:   
      
      

  
  

 ………………………………………..   ………………………………………………….   
    

   Fehér-Polgár Pál    Maráczi Gréta   
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