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JEGYZŐKÖNYV 

amely készült: Jánossy Ferenc Szakkollégium ülésén 

időpontja: 2021. december 10. 18:00 

helyszíne: Óbudai Egyetem – Keleti Károly Gazdasági Kar – Teams felület 

jelenlévők: 
A résztvevők névsora megtekinthető a konferencián részt vevők 

letöltött jelenléti ívén 

 

A JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM 2021/22/1 TANÉV ZÁRÓÜLÉSE 

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA 

Viktor Patrik a Jánossy Ferenc Szakkollégium elnöke megnyitja a 2021/22 őszi tanév, félévzáró 

közgyűlését. 

Megállapítja, hogy a Jánossy Ferenc Szakkollégium 33 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 egyhangúan elfogadták. 

JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK 

1. A Jánossy Ferenc Szakkollégium új tagjainak bemutatkozása és felvétele 

2. A Jánossy Ferenc Szakkollégium féléves visszatekintés, sikerek és teljesítmények 

felidézése 

3. A YETI és a Spacenetiq projektek féléves előre haladtának beszámolója 

4. A Jánossy Ferenc Szakkollégium 2021/22/2-es félévére vonatkozó célkitűzései 

1. 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, 33 igen szavazattal elfogadta. Viktor Patrik 

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

és működését. 
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2. NAPIRENDI PONT 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium évadzáró beszéde, féléves visszatekintés – Viktor Patrik 

Viktor Patrik ismerteti a szakkollégium féléves tevékenységét, és tagjainak elért eredményeit. 

Bemutatja a félév során lezajlott vendég előadók által megtartott előadásokat, illetve azokat a 

publikációkat, illetve versenyeket, amelyeken a szakkollégium tagjai megjelentek és helyezést 

értek el. Ismerteti a projekteket amelyek a szakkollégium égisze alatt továbbra is haladnak 

előre. 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium tagjai a kari eseményeken is képviselték a szakkollégiumon. 

Megjelentek a Kutatók Éjszakáján, a Tudományos Diákköri Konferencián, a FIKUSZ 

konferencián, illetve az egyetemi Nyílt napokon is. A szakkollégium doktorandusz hallgatói 

továbbra is publikációs tevékenységükkel és kutatásaikkal emelik a szakkollégium színvonalát. 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium a 2021/22/1-es félévben minőségi előadásokra és a 

tudományos kapcsolatok építésére törekedett, amely célkitűzés teljesült. 

3. NAPIRENDI PONT 

A YETI és a SPACENETIQ projektek féléves előre haladásának beszámolója 

Viktor Patrik a szakkollégium féléves tevékenységével kapcsolatban ismerteti a YETI projekt 

féléves munkáját és elért céljait. 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. 

Barkó Balázs a Spacenetiq projekt csapat tagja ismerteti féléves előre haladásukat. Csapata 

rakéta építési tevékenységet folytat a Keleti Kar bagolyvárában. Beszámolása alapján a félévet 

sikeresen zárták, kitűzött céljaikat elérték. Csapata a Szolnoki katonai bázison vehetett részt 

egy előadáson, és a 2021/22/2-es félévben már a próba rakéták fellövését tűzte ki célul a csapat. 

A Spacenetiq csapat a rakéta építés további szakaszaihoz a Jánossy Ferenc Szakkollégiumhoz 

fordul segítségkéréssel. Igényük lenne egy olyan helységre, amelyben akár robbanás veszélyes 

anyagok tárolására is lenne lehetőségük. 
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4. NAPIRENDI PONT 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium 2021/22/2-es félévére vonatkozó célkitűzései 

A Jánossy Ferenc Szakkollégium a 2021/22/2-es félévben is folytatni kívánja a minőségi, 

tudományos előadások sorozatát és a publikációs lehetőségek elősegítését. A Jánossy Ferenc 

Szakkollégium legjelentősebb célkitűzése a Jánossy Ferenc Emlék Konferencia visszaállítása 

és megtartása. 

Viktor Patrik ismerteti a 2021/22/2-es félév publikációs lehetőségeit, illetve tanácsokat ad a 

következő félévre a doktorandusz hallgatók számára. Bíztatja a szakkollégium új és régi tagjait, 

hogy a következő félévekben sokkal nagyobb számban jelenjenek meg a Kari Tudományos 

Diákköri konferencián. 

Viktor Patrik mindenki számára megköszöni a féléves munkáját és a záró ülésen való részvételt, 

ezzel lezárva a 2021/22/1-es tanévet és berekeszti az ülést. 

 

AZ ÓBUDAI EGYETEM JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM 

TAGGYŰLÉSÉNEK 2021/I (1) SZÁMÚ HATÁROZATA 

Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégium Taggyűlése 33 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) Viktor Patrik 

aláírás 

 

Hely, dátum Budapest, 2021.12.10 

 


