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JEGYZŐKÖNYV 

amely készült: Jánossy Ferenc Szakkollégium ülésén 

időpontja: 2021. szeptember 2. 9:00 

helyszíne: Óbudai Egyetem – Keleti Károly Gazdasági Kar – Tanács terem 

jelenlévők: 
A résztvevők névsora megtekinthető a konferencián részt vevők 

jelenléti ívén 

 

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA 

Viktor Patrik megnyitja a 2021/22 őszi tanév, félévnyitó közgyűlését. 

Megállapítja, hogy a Jánossy Ferenc Szakkollégium 14 tagjának jelenlétével, a résztvevők 

létszámát figyelembe véve a közgyűlés hivatalosan is határozat képes. 

Viktor Patrik ismerteti a szakkollégium taggyűlésének napirendi pontjait. A napirendi pontok 

felvételét a közgyűlésen résztvevők elfogadták. 

 

JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK 

1. A Jánossy Ferenc Szakkollégium kinevezett tisztségeinek megújítása 

2. A Jánossy Ferenc Szakkollégium új tagjainak bemutatkozása és felvétele 

3. A Jánossy Ferenc Szakkollégium évadnyitó beszéd 

4. A Jánossy Ferenc Szakkollégium féléves irányvonalak, tervek, célok 

 

1. NAPIRENDI PONT 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium kinevezett tisztségeinek megújítása 

Viktor Patrik, a Jánossy Ferenc Szakkollégium elnökének kinevezése a 2021/22-es 

szemeszterre a szakkollégium elnöki pozíciójára. Kinevezését a szakkollégium tagjai 14 igen 

szavazattal támogatták. 

Simon Dániel, a Jánossy Ferenc Szakkollégium általános ügyekért felelős alelnökének 

kinevezése a 2021/22-es szemeszterre a szakkollégium általános ügyekért felelős alelnöki 
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pozíciójára. Kinevezését a szakkollégium tagjai 14 igen szavazattal támogatták. Új 

pozíciójának, vele járó feladatainak, ismertetése. 

Molnár Albert, a Jánossy Ferenc Szakkollégium tagjának kinevezése a 2021/22-es szemeszterre 

a szakkollégium internacionális ügyekért felelős alelnöki pozíciójára. Kinevezését a 

szakkollégium tagjai 14 igen szavazattal támogatták. Új pozíciójának ismertetése. 

Gémesi Andrea, a Jánossy Ferenc Szakkollégium tagjának kinevezése a 2021/22-es 

szemeszterre a szakkollégium PR és rendezvényekért felelős alelnöki pozíciójára. Kinevezését 

a szakkollégium tagjai 14 igen szavazattal támogatták. Új pozíciójának ismertetése. 

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. A szakkollégiumba jelentkező tagok 

jelentkezését a szakkollégium egyöntetűen, 14 igen szavazattal elfogadta. Viktor Patrik 

köszönti a szakkollégium újonnan érkező tagjait, és röviden ismerteti a szakkollégium előnyeit 

és működését. 

 

3. NAPIRENDI PONT 

Dr. Habil Fodor Mónika Dékánasszony, és Dr. Habil Csiszárik Kocsir Ágnes 

Dékánhelyettes Asszony köszöntő beszédei 

A félévnyitó ülést a Keleti Károly Gazdasági Kar Dékánasszonya és Dékánhelyettes Asszonya 

tiszteli meg. Köszöntök a Jánossy Ferenc Szakkollégium új hallgatóit. Ismertetik a 

Szakkollégium féléves lehetőséget, és a kar által nyújtott publikációs lehetőségeket, amelyekkel 

a Szakkollégiumon keresztül van lehetősége a tagoknak élni. Dékánhelyettes Asszony ismerteti 

a félév során megtartásra kerülő konferenciákat, és kari kooperációkat, amelyekre a kar, neves, 

külsős előadók hív meg a félév folyamán. Ezek a 4. napirendi pontban kerülnek ismertetésre. 
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4. NAPIRENDI PONT 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium féléves irányvonalak, tervek, célok 

Viktor Patrik ismerteti a szakkollégium 2021/22/1-es tanévre tervezett tevékenységét, 

lehetőségét. Emellett felsorolásra kerülnek a Dékánhelyettes Asszony által bemutatott 

lehetőségek is, amelyek mind a szakkollégium tagjainak és a kari hallgatók előre haladását, 

tanulását segítik. A gyűlésen felmerült pontok, célok a következőkben kerülnek bemutatásra. 

- Publikációs lehetőségek növelése, magas szintű támogatása (külföldi lehetőségek) 

- Kevesebb, azonban minőségibb előadók által tartott előadások 

- Kooperációk, együttműködések megerősítése 

- Új, a Jánossy Ferenc Szakkollégium égisze alatt futó kutató tevékenységek és projektek 

- A Jánossy Ferenc Szakkollégium emlékkonferenciájának visszaállítása, időpontja 2022 

március 

- Hackathon verseny részvétel 

- Egyetemi felületeken történő további megjelenés 

- Kutatók éjszakáján, fiatal kutató előadások 

- Kari rendezvények, konferenciák 

o Versenyképesség konferencia 

o Az életet átszövő statisztika konferencia 

o B2B Marketing és Projektmenedzsment konferencia 

- Középiskolások mentorálása TDK írás kapcsán 

 

 Csuzi Henrik a szakkollégium féléves tevékenységével kapcsolatban ismerteti a YETI projekt 

megjelenését, munkáját és célját. Röviden összefoglalja, hogy a szakkollégium keretein belül, 

milyen tevékenységet folytatnak, beszámol a projekt előre haladtáról és a csatlakozás 

lehetőségéről a Jánossy Ferenc Szakkollégium tagjai számára. 

E-sport tárgy indításának ismertetése a Neumann Karon. Része a játékelemzés, vendég előadók 

hívása. Cél, akár egy teljes szakirány létrehozása a jövőben. 

Csapatépítési és kapcsolat építési lehetőségek megvitatása, ismeretségek növelése a 

szakkollégiumon belül, Gémesi Andrea PR és rendezvényekért felelős alelnök ismerteti ötleteit. 
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AZ ÓBUDAI EGYETEM JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM 

TAGGYŰLÉSÉNEK 2020/I (1) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégium Taggyűlése 14 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. 

 

Viktor Patrik, a Jánossy Ferenc Szakkollégium elnöke, lezárja a taggyűlést és megköszöni a 

megjelent tagok részvételét. 

 

Jegyzőkönyvet készítette (nyomatott név) Simon Dániel 

aláírás  

Jegyzőkönyvet hitelesítette (nyomtatott név)  

aláírás 

 

Hely, dátum 2021.09.02 

 


