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JÁNOSSY FERENC EMLÉKKONFERENCIA 2012 

PUBLICISTA ÉS ELŐADÓI 
RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSRE SZÓLÓ 

KONFERENCIAFELHÍVÁS  

A Jánossy Ferenc Szakkollégium idén is megrendezi névadója előtt tisztelgő szakmai 

konferenciját a 

Jánossy Ferenc Emlékkonferenciát 

2012. március 9-én (pénteken) 

1084 Budapest, Tavaszmező u. 14-18. G. épületében 

Részvételi lehetőség jelentkezés alapján 

aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőoktatási hallgatók számára 

(részletek a „Jelentkezés feltétele” c. részben). 

Jelentkezési határidő: 2012. február 5.  

 

(További határidőkről a „Jelentkezés módja, határideje” c. részben). 

Az Emlékkonferencia a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0020 "A tudományos képzési műhelyek 

támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen" Jánossy 

Ferenc Szakkollégiumot érintő alprojektjének részeként és támogatásával jön létre. 

AZ EMLÉKKONFERENCIA CÉLJA 

A Jánossy Ferenc Emlékkonferencia (JFEK) a szervező szakkollégium névadója előtt kíván 

tisztelegni egy minden évben Jánossy Ferenc halálnak évfordulója körül megszervezett 

szakmai rendezvénnyel. 

Jánossy azon felismerése alapján, hogy a humántőke beruházás nagyban meghatározza a 

gazdaság fejlődésének (s így a fenntartható fejlődés) felső korlátját és trendvonalát, fontosnak 

tartjuk a magyar felsőoktatás egyedülálló színfoltját jelentő Szakkollégiumi Mozgalmat. Éppen 

ezért első sorban a hazai és határon túli szakkollégiumok tagjainak kívánjuk biztosítani a 

részvételi lehetőséget, továbbá bizonyos, a fejlődésükre igényes és gondot fordító felsőoktatási 

hallgatóknak is (ezek köréről részletesen a „Jelentkezés feltétele” c. részben olvashat). A 

jelentkezés témától és tudományterülettől függetlenül lehetséges: a nagy 

heterogenitás célja a tudományterületek közötti áthallások, szinergiák kialakulásának és az 

egyes részterületeket művelők kölcsönös tanulásának elősegítése. 
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AZ EMLÉKKONFERENCIA KIEMELT TÉMÁJA 

Minden évben egy-egy társadalmilag jelentős témára külön is fel kívánjuk hívni a figyelmet, 

amely egy mottóban összefoglalva a JFEK címét is adja. E témaválasztás az Emlékkonferenciát 

megnyitó a plenáris ülés előadásait határozza meg: a 2011-eben lezajlott népszámlálás 

eredményeiből kiindulva Magyarország demográfiai helyzetképét kívánjuk bemutatni, 

körüljárva Magyarország jövőjét és az Európai Unióban betöltött szerepét és lehetőségeit. 

Ezért a JFEK 2012 mottója: 

„(VAN-E) HELYÜNK ÉS JÖVŐNK EURÓPÁBAN?” 

JELENTKEZÉS FELTÉTELE 

Tudományterülettől függetlenül várjuk mindazoknak jelentkezését 

- aki valamilyen szakkollégiumnak tagja (vagy végzett tagja); vagy 

- aki a 2011-es OTDK-n minősítést (helyezést vagy különdíjat) nyert részvevő; vagy 

- aki Óbudai Egyetem hallgatója; vagy 

- aki egy megfelelő tehetségpont1 ajánlásával rendelkező hallgató. 

RÉSZVÉTEL MÓDJA 

A jelentkezés és részvétel két módon lehetséges: 

- PUBLIKÁCIÓVAL: szakmai cikk (szakmailag elbírált és javasolt cikkeket kiadványkötetben 

jelentetjük meg) és előadásával; 

- ELŐADÁSSAL: csak előadással. 

A publikációk illetve az előadások: 

- magyarul, illetve 

- angol nyelven 

egyaránt elkészíthetők, bemutathatók. 

A rendezvény interdiszciplináris, tehát tudományterületi kötöttség nélkül lehet jelentkezni! 

(A jelentkezéssel és a cikkel kapcsolatos részletek a „Jelentkezés módja, határideje” részben.) 

JELENTKEZÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE 

Jelentkezni magyar vagy angol nyelvű szakmai cikkekkel illetve előadással is lehet, ezt a 

jelentkezési lapon lehet egyértelműen jelezni. (A cikk és az előadás nyelve tehát eltérhet.) 

                                                 
1 Részvételi ajánlást csak a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségénél (MATEHETSZ-nél) 
regisztrált, „felsőoktatásban tanulók” célcsoportjával is foglalkozó tehetségpontoktól tudunk elfogadni. E 
tehetségpontok naprakész listája megtalálható a <http://geniuszportal.hu> honlap „Tehetségpontok” 
menüpontjában, (vagy közvetlenül a <http://geniuszportal.hu/tehetsegpontok> linken) ahol kereső is 
segíti az eligazodást. 

http://geniuszportal.hu/
http://geniuszportal.hu/tehetsegpontok
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Jelentkezni 

- Jelentkezési lap és 

- Rezümé (összefoglaló) 

kitöltésével és <jfek.jfszk@gmail.com> központi címre történő visszaküldésével lehet. 

Jelentkezési határidő: 2012. február 5-e (éjfél) (új módosult időpont) 

az elektronikus úton elküldött jelentkezési lap és egy előzetes (cikk leadásáig pontosítható) 

magyar nyelvű 1200 karakteres (kb. oldalnyi) rezümével érvényes. 

A szakkollégiumi tagság illetve a tehetségpontos ajánlás az adott szervezet illetékes 

képviselője, kapcsolattartója által elektronikus úton elküldött összesített listájával igazolandó! 

A szakkollégiumi illetve tehetségpontos igazolások (listák) beküldési határideje: 

 2012. február 13-a (éjfél) (új módosult időpont) 

Szakmai cikkek és véglegesített (angol és magyar nyelvű) rezümé beküldési határideje: 

 2012. február 13-a (éjfél) (új módosult időpont) 

A Jelentkezési lap célja a kapcsolattartáshoz, szervezéshez és statisztikakészítéshez szükséges 

alapadatok biztosítása. A Rezümé avagy összefoglaló célja a cikkekről és előadásokról előzetes 

információ gyűjtés (bíráló kereséshez, programtervezéshez, …), valamint a Programfüzet 

összeállításához. A Rezümét magyar és angol nyelven is el kell készíteni, de a véglegesített 

valamint az angol nyelvű változatot elegendő a szakmai cikkekre megadott határidőre 

elküldeni. (A rezümé az előadás előzetes összefoglalója, mely nem feltétlenül azonos az 

absztrakttal, ami a szakmai cikknek az elején szereplő summázata.) 

A jelentkezéshez és részvételhez szükséges (jelentkezési, igazolási, …) űrlapok, segédletek 

minták és sablonok megtalálhatók a Jánossy Ferenc Szakkollégium hivatalos honlapján 

<http://jfszk.hu> a „JFEK” főmenü, „JFEK 2012” almenüpontja alatt (vagy közvetlenül a 

<http://jfszk.hu/page.php?52> linken). A szakmai cikk formai és terjedelmi követelményeire 

vonatkozó kiírás megtalálható ugyanitt! 

Bírálati eredményeket: 2012. február 29-éig elektronikus úton visszaküldjük. 

Jelentkezők kiértesítése 2012. február 26-áig elektronikus formában történik. 

A jelentkezési lapokat, rezüméket, összesített listákat és a szakmai cikkeket 

kizárólag elektronikus úton fogadjuk be, a jfek.jfszk@gmail.com címen. A 

dokumentumok megküldésekor az e-mail feladási dátuma a mérvadó. Az elküldött jelentkezési 

anyagok megérkezéséről és mellékleteiről 72 órán belül visszajelzést küldünk. 

Amennyiben a visszajelzés ez idő alatt nem érkezik meg, kérjük, az esetet jelezze e-mailen: 

<jfszk.jfszk@gmail.com>, vagy a +36 (20) 480-4691-es telefonszámon. Tájékoztatás 

ugyanezen a telefonszámon kérhető. 

mailto:jfek.jfszk@gmail.com
http://jfszk.hu/
http://jfszk.hu/page.php?52
mailto:jfek.jfszk@gmail.com
mailto:jfszk.jfszk@gmail.com
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TOVÁBBI TUDNIVALÓK 

Az Emlékkonferencia programját a Jánossy Ferenc Szakkollégium honlapján <http://jfszk.hu>, 

február végén, március elején tesszük közzé, a részvevőket külön e-mailben értesítjük. Az 

esetleges módosítások és pontosítások szintén itt lesznek elérhetők. 

Javasoljuk, hogy a határidők előtt illetve a beküldést megelőzően a honlap vonatkozó aktuális 

tartalmai alapján ellenőrizzék a korábban szerzett információikat! 

A szakmai cikkek kettős bírálaton mennek keresztül, kiadványkötetben történő megjelenést a 

mindkét bíráló által publikálásra javasolt cikkek számára biztosítunk. A bírálókat elsődlegesen 

a 2012-es Emlékkonferencia Szakmai Bizottságának tanácstagjai ajánlásai alapján kérjük fel. A 

Szakmai Bizottság (erősen eltérő bírálatok esetén) harmadik bírálót is felkérhet, vagy saját 

hatáskörben tesz állásfoglalást. (A bírálók a cikk megjelenését érintően tehetnek átdolgozási 

vagy más kikötéseket is. Ezek teljesítését a Szakmai Bizottság ellenőrzi.) 

EMLÉKKONFERENCIÁN KIOSZTOTT DELEGÁCIÓS DÍJAK 

A Jánossy Ferenc Emlékkonferencia szervezői a legtöbb hallgatót delegáló szervezetek 

elismeréseként az alábbi kategóriákban támogatói díjat oszt ki: 

 felsőoktatási intézmények 

 szakkollégiumok (kivéve a szervező JFSZK-t) 

 tehetségpontok (kivéve a szervező JFSZK-t) 

a szervezők fenntartják a jogot további kategória nyitására is. 

2011-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi; a Szent György Szakkollégium (RTF) 

és Eötvös Collegium (ELTE) szakkollégiumi; a Szegedi Tudományegyetem Tehetségpontja 

tehetségpontok kategóriában került kitüntetésre! 

JFEK 2012 SZAKMAI BIZOTTSÁG TAGJAI 

Hallgatói operatív tagok: 

SZABÓ RICHÁRD 
JFEK 2012 Szakmai Bizottság vezetője 

JFSZK szakmai alelnök 

HALMI RÓBERT 
JFSZK Minősítő és Értékelési Bizottság tagja 

VARGA VIKTOR 
JFSZK Minősítő és Értékelési Bizottság tagja 

http://jfszk.hu/
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Felkért szakmai tanácsadóként: 

DR. HASSAN ELSAYED 
egyetemi docens 

ÓE, TMPK tudományos és stratégiai főigazgató-helyettese 
pedagógia, pszichológia területek 

DR. KÓCZI Á. LÁSZLÓ 
egyetemi docens 

ÓE, KGK oktató és MTA-KTI tudományos főmunkatárs 
közgazdaságtudományok, játékelmélet, gazdaságmatematika, matematika területek 

DR. MAROS DÓRA 
egyetemi docens 

ÓE, KVK kutatási dékánhelyettes 
mérnöki, villamosmérnöki területek 

DR. MOLNÁR MÁTÉ 
egyetemi docens 

ÓE, KGK, GTI 
bölcsészeti (művészeti) és társadalomtudományi területek 

PROF. DR. RÉGER MIHÁLY 
egyetemi tanár 

ÓE, tudományos rektorhelyettes 
mérnöki, gépészmérnöki területek 

DR. SZEGHEGYI ÁGNES 
egyetemi docens 

ÓE, KGK, mb. intézetigazgató 
menedzsment, informatika és határtudományaik területei 

Tisztelettel és köszönettel: 

 TÖRÖK TAMÁS sk. SZABÓ RICHÁRD sk. 
 JFEK 2012 főszervező JFSZK Szakmai Bizottság vezetője 
 JFSZK programmenedzser JFSZK szakmai alelnök 

KISPÁL BEATRIX sk. 
JFSZK elnök 
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AZ EMLÉKKONFERENCIA LÉTREJÖTTÉBEN KÖZREMŰKÖDNEK 

 

A Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 rendezvény szervezői: 

 

A Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 rendezvényt támogatják: 

 

TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0020 
"A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás 

rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen" 

 

Óbudai Egyetem 
központi és több szervezeti egysége 

Jánossy Ferenc Szakkollégium 

Nagyobb rálátás a v i lágra!  


