
JEGYZŐKÖNYV 

amely készült: Jánossy Ferenc Szakkollégium ülésén 

időpontja: 2021. február 15. 18:00 

helyszíne: Microsoft Teams használatával 

jelenlévők: 
A résztvevők névsora megtekinthető a konferencián részt vevők 

jelenléti ívén 

 

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA 

Dr. Popovics Anett megnyitja a Jánossy Ferenc Szakkollégium 2020/21/02-es félév első 

hivatalos ülését.  

Megállapítja, hogy a Jánossy Ferenc Szakkollégium 16 tagjának jelenlétével, a résztvevők 

létszámát figyelembe véve a közgyűlés hivatalosan is határozat képes. 

Dr. Popovics Anett ismerteti a szakkollégium taggyűlésének napirendi pontjait. A napirendi 

pontok felvételét a közgyűlésen résztvevők elfogadták. 

 

JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK 

1. Az elmúlt félév eredményeinek ismertetése 

2. A Jánossy Ferenc Szakkollégium új tagjainak felvétele 

3. Új PR és rendezvényszervezés alelnök választása 

4. A szakkollégium kurzusainak, marketing tevékenységének ismertetése a 2020/21/02-es 

félévben 

5. Egyéb felvetések megvitatása 

 

1. NAPIRENDI PONT  

Viktor Patrik - Az elmúlt félév eredményeinek ismertetése, illetve a 2020/21/02-es félévre 

szóló tervek bemutatása 

Viktor Patrik köszönti a közgyűlésen résztvevő tagokat, és vezetőket, illetve ismerteti a 

szakkollégium tevékenységét a 2020/21/01-es félévre. A szakkollégium támogatásával a 

2020/21/01-es félévben a szakkollégium tagjai több mint 13 TDK dolgozatot készítettek el, 20 



cikk került publikálásra, illetve számos publikációs lehetőséget kínált a kollégium a tagok felé. 

A szakkollégium leginkább az önmenedzselés területén több kurzust is biztosított a hallgatók 

számára az önfejlesztés érdekében. 

A szóban forgó 2020/21/02-es félévben a szakkollégium több tagja is részt vesz az áprilisban 

megrendezésre kerülő OTDK-n amelyre ennek következtében regisztrálásra kerül a Jánossy 

Ferenc szakkollégium. A Jánossy Ferenc Szakkollégium a 2020/21/02-es félévben is számtalan 

kurzus megtartását tervezi. Menedzsment, Kriptocurrency, egyéb finanszírozási, OTDK 

kurzusok kerülnek megtartásra majd a félévsorán, leginkább továbbra is online formában. A 

szakkollégium továbbra is biztosítja a hallgatók számára a széleskörű publikálási lehetőségeket. 

 

2. NAPIRENDI PONT 

A Szakkollégium új tagjainak megválasztása 

A szakkollégiumba újonnan csatlakozni kívánó tagok jelentkezésének elfogadása, új tagok 

köszöntése, az újonnan érkező tagok rövid bemutatkozása. 

- Keszthelyi Zsófia (14 igen, 1 tartózkodás arányban elfogadta a közgyűlés a jelentkezést) 

- Gémesi Géza (15 igen, 0 tartózkodás arányban elfogadta a közgyűlés a jelentkezést) 

- Polgár Patricia (15 igen, 0 tartózkodás arányban elfogadta a közgyűlés a jelentkezést) 

- Almási Igor Olekszandrovics (14 igen, 1 tartózkodás arányban elfogadta a közgyűlés a 

jelentkezést) 

 

Viktor Patrik köszönti a szakkollégium újonnan érkező tagjait, és röviden ismerteti a 

szakkollégium előnyeit és működését. A Jánossy Ferenc Szakkollégium jelenlegi tagszáma 43 

fő. 

 

3. NAPIRENDI PONT 

A Szakkollégium új alelnökeinek megválasztása 

A szakkollégium tagjai nyíltszavazással, 13 igenlő és 2 tartózkodó arányban megválasztják 

Kenderesi Ádámot a szakkollégium új PR és rendezvényszervezési ügyekért felelős 

alelnökének. 



Viktor Patrik és Dr. Popovics Anett köszönti Kenderesi Ádámot mint a szakkollégium új 

alelnökét. A szakkollégium megköszöni Gémesi Andrea eddig tevékenységét mint volt PR és 

rendezvényszervezési ügyekért felelős alelnök. 

 

4. NAPIRENDI PONT 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium marketing tervének ismertetése 

A szakkollégium új egységes prezentációs hátterének bemutatása. 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium tevékenységének bemutatása patronáló órákon. Az 

óralátogatás célja, hogy a lehető legszélesebb kőrben elterjedjen a szakkollégium híre és annak 

előnyei. A szakkollégium szélesebb körű kurzusainak bemutatása. Oktató kurzusok, Employer 

branding szeminárium, Projekt hetek, Kutatási előadások, hallgatók tevékenységeinek 

elősegítése, tudományos publikálás alapjainak bemutatása. Már a félév elején lefixált időpontok 

és az egész félév során folyamatos promótálása a szakkollégium tevékenységének. 

 

5. NAPIRENDI PONT 

Egyéb felvetések megvitatása 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium keretein belül kommunikációs portál létrehozása annak 

érdekében, hogy az előre haladáshoz, illetve különböző pályázási lehetőségekhez szükséges 

információk megbízhatóan terjedjenek és a szakkollégium tagjaihoz eljussanak, illetve az 

azokhoz köthető tapasztalatokat, kérdéseket lehetőség legyen megvitatni. A cél az információ 

hiány csökkentése a szakkollégium tagjai körében, illetve egymás segítése az előrehaladásban, 

mind mester, illetve doktor képzésen.  

Roska Tamás doktorandusz előadás, 15 perc, 300.000 Forint nyerhető. 107 dolgozat került 

leadásra. Doktorandusz+ lehetőség a szakkollégium tagjai számára. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM 

TAGGYŰLÉSÉNEK 2020/I (1) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégium Taggyűlése 16 igen 0 nem 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatokat. 

 



Az elnökségi tagok számára közös megegyezés alapján a következő ülés kihirdetés egy későbbi 

időponton fog megtörténni. 

 

Dr. Popovics Anett lezárja a taggyűlést és megköszöni a megjelent tagok részvételét. 

 

Jegyzőkönyvet készítette (nyomatott név) Simon Dániel 

aláírás 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítette (nyomtatott név) Viktor Patrik 

aláírás 

 

Hely, dátum 2021.02.15 

 


