
Jegyzőkönyv   

amely készült:   Jánossy Ferenc Szakkollégium ülésén   

időpontja:   2019. január 31. 17:30 

helyszíne:   1086 Budapest Tavaszmező utca 17. TA.123. 

jelenlévők:   csatolt jelenléti ív szerint: 

   

I. NAPIREND ELŐTT   

Az ülés megnyitása   
Dr habil Lazányi Kornélia JFSZK igazgató megnyitja az ülést, majd ismerteti a napirendi 
pontokat. 

A határozatképesség megállapítása   
A taggyűlés határozatképes  

Napirendi pontok:  

1, féléves beszámolás 

2, tagfelvétel 

3, patronálótanár kinevezés 

 

1. Féléves beszámoló 

- tagok bemutatják a féléves tevékenységüket 

- gyárlátogatás időpont egyeztetés (Wienerberger) 

- táncóra tartása következő félévben (Alexandra) 

- borkóstoló program következő félévben (Beke Éva) 



- Workshopok szervezése, ötletelés 

2. Új tagokok felvétel kérése, bemutatkozásuk 

        - Fárbás Gergely 

        - Szabó Krisztina Vivien 

-Miután bemutatkoztak a tag jelöltek, a taggyűlés helyiségét elhagyták, hogy titkos 
szavazással döntsenek a tagok a felvételükről. 

-Szavazás az új tagok felvételéről:  

Fárbás Gergely-> egyhangú IGEN szavazattal taggá választva 

Szabó Krisztina Vivien-> egyhangú IGEN szavazattal taggá választva 

3. A patronáló tanárnak jelölt oktató bemutatkozása 

    Pályafutása, szakmai háttér rövid ismertetője 

Patronáló tanárnak megválasztva:  

Dr. Garai-Fodor Mónika egyhangú IGEN szavazattal. 

-PHP kurzus ( Véső Tamás) 

-Automotive gyárlátogtás 

-Cyber biztonsági kurzus indítása a következő félévben  

-Zumba táncoktatás (Alexandra) 

-FLASHMOB 

-Önismeret, Kommunikációs kurzus- Kőrössy Mária előadásában  

-Excel magasabb fokon- Fehér-Polgár Pál  

-Csapatépítő sütikészítő workshop 

-kutyamenhely (Ürüm) látogatás 

-észrevételek, ötletek megosztása 

-kurzus ötletek gyűjtése 

 

    
  



HATÁROZATOK 
 

AZ ÓBUDAI EGYETEM JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 2019/I (1) 
SZÁMÚ HATÁROZATA   

Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégium Taggyűlése 8 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 2019/I (2) 
SZÁMÚ HATÁROZATA   

Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégium Taggyűlése 8 igen 0 nem 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta Szabó Krisztina Vivien tagfelvételi kérelmét. 
 

  

AZ ÓBUDAI EGYETEM JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM TAGGYŰLÉSÉNEK 2019/I (3) 
SZÁMÚ HATÁROZATA   

Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégium Taggyűlése 8 igen 0 nem 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta Fárbás Gergely tagfelvételi kérelmét. 
 

 

 

kmf.   

  Jegyzőkönyvet készítette:   Jegyzőkönyvet hitelesítette:   
      
      

  
  

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

   Fehér-Polgár Pál    Maráczi Gréta   
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