
Jegyzőkönyv   

amely készült:   Jánossy Ferenc Szakkollégium ülésén   

időpontja:   2018. szeptember 11. 18:00 

helyszíne:   1086 Budapest Tavaszmező utca 17. TA.124. 

jelenlévők:   csatolt jelenléti ív szerint: 

   

I. NAPIREND ELŐTT   

Az ülés megnyitása   
Dr habil Lazányi Kornélia a JFSZK igazgatója megnyitja a taggyűlést. 

A határozatképesség megállapítása   
A taggyűlés nem határozatképes. 

A következő taggyűlést 18:30 ra hívom össze. 
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I. NAPIREND ELŐTT   

Az ülés megnyitása   
Dr habil Lazányi Kornélia a JFSZK igazgatója megnyitja a taggyűlést. 

A határozatképesség megállapítása   
A taggyűlés határozatképes. 

Javaslat napirend elfogadására   

1. Maráczi Csaba Máté tagfelvétele  
2. A következő félév konferencia és program ötletei 
3. Egyebek 

 
1. Az tagjelölt ismerteti kutatási terveit illetve bemutatkozik, majd kivonul a teremből, hogy 

titkos szavazással eldöntsék a tagok a felvételt.  
2. Holnap után Szerbiában kerül megrendezésre a többnapos SISY 2018 konferencia, 

melyen több tagunk is részt fog venni. Illetve szeretnénk jelezni, hogy november 21-22 
között Szegeden a CINTI 2018 konferencia kerül megrendezésre. 

3. Egyebek: 

Véső Tamás beszámolt a NYATÁN elhangzottakról és bátorítja a tagságot a más 
szakkollégiumokkal való együttműködésre 

Lazányi Kornélia elmondja, hogy az alapszabály szerint a publikáció és a TDK kötelező 
elemei a szakkollégiumi létnek, és felhívja ennek fontosságára a figyelmet 

Maráczi Gréta a hiányzó tagoktól facebookon kéri a programötleteket október 10-ig 

Dr habil Lazányi Kornélia igazgató asszony lezárja a taggyűlést. 

  



 
AZ ÓBUDAI EGYETEM JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 2018/III (1) 

SZÁMÚ HATÁROZATA   

Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégium Taggyűlése 7 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 2018/III (2) 
SZÁMÚ HATÁROZATA   

 Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégium Taggyűlése 7 igen 0 nem 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta Maráczi Csaba Máté tagfelvételét.   

 

kmf.   

  Jegyzőkönyvet készítette:   Jegyzőkönyvet hitelesítette:   
      
      

  
  

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

   Fehér-Polgár Pál    Maráczi Gréta   
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