
Ahol a szellem szárnyra kaphat! 

JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM   
Budapesti Mőszaki Fıiskola 

MINİSÍTİ ÉS ÉRTÉKELÉSI BIZOTTSÁG 

jfek.jfszk@gmail.com – 1/4 –  

Nagyobb rálátás a világra! 

KONFERENCIAFELHÍVÁS 

JÁNOSSY FERENC SZAKKOLLÉGIUM 
2009. MÁRCIUS 19-20-ÁN MEGRENDEZI  

A 

JÁNOSSY FERENC EMLÉKKONFERENCIA 2009 
RENDEZVÉNYÉT , MELYRE  

PUBLICISTA ÉS ELİADÓI 
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AZ EMLÉKKONFERENCIA CÉLJA 

A Jánossy Ferenc Emlékkonferenciát névadónk elıtt tisztelegve rendezzük meg. 

Jánossy azon felismerése alapján, hogy a humántıke beruházás nagyban meghatározza a 
gazdaság fejlıdésének (s így a fenntartható fejlıdés) felsı korlátját és trendvonalát, fontosnak 
tartjuk a magyar felsıoktatás egyedülálló színfoltját jelentı Szakkollégiumi Mozgalmat. Ezért 
a szakmai elımenetelét támogatandó fórumot és találkozási alkalmat kívánunk biztosítani 
elsısorban az összes hazai (és határon túli) szakkollégium tagjainak (tudományterülettıl 
függetlenül), valamint a szakmai fejlıdésükre igényes és gondot fordító felsıoktatási 
hallgatóknak. A konferenciára történı jelentkezés témától függetlenül lehetséges: a nagy 
heterogenitás célja a tudományterületek közötti áthallások, szinergiák kialakulásának és az 
egyes részterületeket mővelık kölcsönös tanulásának elısegítése. 

Mivel 2009-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencia is megrendezésre kerül, így 
lehetıséget kívánunk biztosítani az OTDK-n résztvevı hallgatóknak is az elıadás és a 
szakmai önkifejezés gyakorlására is1. [Figyelem az estleges OTDK-s diszkvalifikáció 
elkerülése érdekében olvassa el a lábjegyzetet!] Valamint ösztönözni kívánjuk a megkezdett 
kutatómunkájuk folytatását, eredményeik interpretálását, ezzel elısegítve az OTDK-n túli 
szakmai munka és további kutatások számára az elérhetı bemutatkozási lehetıséget. 

AZ EMLÉKKONFERENCIA KIEMELT TÉMÁJA 

A Jánossy Ferenc Emlékkonferencia (JFEK) minden évben más-más témára kívánja felhívni a 
figyelmet, melyet egy mottóban fogalmaz meg. A témaválasztás az Emlékkonferenciát 
                                                 
1 Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTDK-ra nevezett dolgozatok és elıadások OTDK-t megelızı bemutatása 
diszkvalifikációt vonhat maga után az OTDK-n! Ezért az érdeklıdı jelentkezıknek és gyakorolni vágyóknak 
javasoljuk, hogy munkájuk egy részének mélyebb kifejtésével vagy munkájuk továbbdolgozásával az új 
eredményeik bemutatásával vegyenek részt az Emlékkonferencián. 
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megnyitó plenáris ülés elıadásait határozzák meg: 2009-ben a tehetség kerül a középpontba. 
A JFEK 2009 mottója2: 

„SZAKKOLLÉGIUM = TEHETSÉGGONDOZÁS?!”  

JELENTKEZHET 

Bármely hazai és határon túli felsıoktatási (fıiskolai, egyetemi, BA/BSc, MA/MSc, Ph.D. 
vagy osztatlan felsıoktatási képzésben résztvevı) hallgató jelentkezését várjuk. 

A jelentkezés és részvétel két módon lehetséges: 

- PUBLIKÁCIÓVAL : szakmai cikk (szakmailag elbírált és javasoltakat kiadványkötetben 
jelentetjük meg) és elıadásával; 

- ELİADÁSSAL: csak elıadással. 

Esetleges létszámprobléma esetén (szakmai feltétel követelményét teljesítık között) elınyben 
részesülnek az alábbi jelentkezık: 

- Jánossy Ferenc Szakkollégium tagjai; 
- Budapesti Mőszaki Fıiskola OTDK-ra jelentkezett hallgatói; 
- más szakkollégiumok tagjai. 

(A jelentkezésrıl és a szakmai cikk benyújtásáról részletek ld. „Részvétellel kapcsolatos 
tudnivalók” részben.) 

RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

A szakmai cikk elkészítésének célja, hogy egy 2 évnél nem régebbi alapmunka 
eredményeit összefogottabban és rendezetten, rövidebben bemutatva adja közre. Az 
alapmunka lehet már bemutatott, publikált, vagy még ez elıtt álló dolgozat, tanulmány, 
kutatási eredmény, stb. Külön örömmel fogadunk TDK-n már eredményesen szereplı, s 
OTDK-ra váró3 vagy (a 2007-es) OTDK-n eredménnyel szerepelt dolgozatokról beszámoló, 
illetve ezeket tovább dolgozó cikkeket. (Reméljük a visszajuttatott bírálatokkal is segítjük a 
részvevık felkészülését, illetve témájuk továbbfejlesztését.) 

Jelentkezni magyar vagy angol nyelvő szakmai cikkekkel illetve elıadással is lehet, ezt a 
jelentkezési lapon kérjük egyértelmően jelezni. (A szakmai cikk és az elıadás nyelve 
jelentkezéskor külön is megválasztható.) A magyar nyelvő cikkek és elıadások esetén angol 
nyelvő, az angol nyelven készült cikkek és prezentációk esetén magyar nyelvő összefoglaló 
(illetve kulcsszó lista) is készítendı. 

A szakmai cikkek kettıs bírálaton mennek keresztül. A mindkét bíráló által ajánlott cikkek 
megjelennek az Emlékkonferencia kiadványkötetében, és a Jánossy Ferenc Szakkollégium 
honlapján egyaránt, valamint nemzetközi regisztrációs rendszerben. 

                                                 
2 A konferenciára jelentkezni a JFEK 2009 mottójától függetlenül, szabadon, a szakterület és egyéni érdeklıdés, 
kutatási munka irányának megfelelıen lehet. 
3 Olvassa el az 1. oldalon szereplı „1” számú lábjegyzetet! 
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JELENTKEZÉS 

SZAKMAI CIKK ÉS ELİADÁSának jelentkezési határideje: 2009. január 27-éig az elektronikus 
úton elküldött jelentkezési lap és egy elızetes (cikk leadásáig pontosítható) magyar nyelvő 
400 karakteres összefoglalóval érvényes. (MÓDOSÍTOTT HATÁRIDİ!) 

CSAK ELİADÁSsal történı részvétel jelentkezési határideje: 2009. február 8-áig elektronikus 
úton elküldött jelentkezési lap és a végleges (magyar és angol nyelvő) 400 karakteres rezümé 
elküldésével történik. 

A szakkollégiumi tagság igazolására az érintett szakkollégiumok részérıl résztvevıik 
összesített listájának beküldési határideje: 2009. február 14-e, szintén elektronikus úton. 

A szakmai cikkek beküldési határideje: 2009. február 8-a. (A cikkeket természetesen 
korábban is befogadjuk. De a fenti határidıtıl eltérni csak a szervezıkkel történı egyeztetés 
és engedélyük esetén van csak lehetıség.)  (MÓDOSÍTOTT HATÁRIDİ!) 

Bírálati eredmények közzététele: 2009. február 20-ától. 

Jelentkezık kiértesítése 2009. február 28-áig, csak elektronikus úton történik meg. 

A Konferencián, az elıadásokhoz laptopot és projektort biztosítunk. Különleges 
segédeszközök igénybevételi lehetıségeirıl az érdekeltek a szervezıknél külön 
érdeklıdhetnek. (A prezentációs anyag feltöltésére a tagozatok elıtti szünetben van lehetıség, 
melyhez a teremtechnikus segítsége vehetı igénybe. Az elıadáshoz szükséges prezentációs 
anyagok – szünetben történı – elıkészítése az érintett elıadó felelıssége.) 

A jelentkezési lapokat, összesített listákat és a szakmai cikkeket kizárólag elektronikus 
úton fogadunk el, a jfek.jfszk@gmail.com címen. A dokumentumok megküldésekor az 
e-mail feladási dátuma a mérvadó. Az elküldött jelentkezési anyagok megérkezésérıl 
és mellékleteirıl 72 órán belül visszajelzést küldünk. Amennyiben a visszajelzés 72 
órán belül nem érkezik meg, kérjük az esetet jelezze e-mailen: 
<jfszk.jfszk@gmail.com>, vagy a  +36 (20) 525-0861-es telefonszámon. Tájékoztatás 
ugyanezen a telefonszámon. 

JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

Kísérı e-mailek: 
Minden melléklettel rendelkezı illetve a JFEK 2009-cel kapcsolatban beküldött e-
mail-ek tárgyában kérjük feltüntetni a konferencia rövidítését („JFEK 2009”).  

A részvételi szándék hivatalos jelzése a „jelentkezési lap” őrlapjának értelemszerő 
kitöltésével és megfelelı eljuttatásával történik. 

A szakmai cikk és elıadói részvételre jelentkezés esetén szükséges a fenti (Jelentkezés) 
pontban jelzett elızetes összefoglaló; a csak elıadásra történı jelentkezés esetén szükséges a 
fenti (Jelentkezés) pontban jelzett rezümé elküldése. 
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PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE ÉS SZEMPONTJAI 

A pályázatban beérkezett szakmai cikkeket kettıs szakmai bírálatnak vetjük alá. A szakmai 
bírálatot – amennyiben lehetséges – egy szakmailag kompetens BMF oktató és egy külsı, 
felkért bíráló végzi (amennyiben a téma nem találkozik a BMF profiljával, akkor a belsı 
helyett is egy külsı szakembert kérünk fel bírálatra). 

(Bírálati feladatot ellátni hajlandó önkéntesek oktatók, kutatók szakemberek jelentkezését is 
örömmel fogadjuk és várjuk, illetve felkérésükre javaslatokat is befogadunk és mérlegeljük.) 

A szakmai bírálatot a formai követelmények ellenırzése elızi meg. A formailag kifogásolt 
munkákat a befogadó és szakmai bírálatra megküldeni illetékes szakmai csoport indoklás 
nélkül jogosult elutasítani. – bár igyekszünk a határidı lejárata elıtt az alaki hibákra felhívni a 
jelentkezık figyelmét. 

A bírálatoknál a szakmai kompetencia, a szakszerő megállapítások, logikai vonalvezetés, és a 
megfelelı, etikai feltételeket is kielégítı szakszerő hivatkozások jelentik a publikálási 
engedély megadását. Ezen túl, – mint szubjektívebb mérce – az OTDK-n (is) megszokott 
jellegő szakmai érték, súly, újdonság értékelését is igyekszünk megkérni a bírálóktól, illetve 
ennek megfelelı bírálati segédletet kialakítani a bírálók részére. 

A két bírálatnak egyaránt publikálásra alkalmasnak kell ítélnie az adott cikket. Eltérés esetén 
megerısítést kérünk a bírálóktól, s lehetséges egy harmadik személy bevonásával 
kontrollbírálat lefolytatása, melynek eldöntése a Szakmai Bizottság feladata. – az ilyen döntés 
megindokolandó. A cikk szakmai értékére és újdonságára kapott pontszámokat összegezzük, 
amennyiben az egyes bírálatok aránya 40%-60%-nál nagyobb szórású, akkor harmadik 
bírálatnak kell alávetni. (A három bírálatból a kisebb szórást produkáló pontszámok adódnak 
össze. Ha az egyik bírálat a másik kettı átlaga, akkor az átlagos érték duplázódik.) 

AZ EMLÉKKONFERENCIÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

A szakmai cikkek beadásának formai követelményei december végétıl letölthetık a Jánossy 
Ferenc Szakkollégium honlapjáról a JFEK menüpont alól, illetve a <http://jfszk.hu/jfek> 
közvetlen linken. A bírálatok eredményeit a Jánossy Ferenc Szakkollégium honlapján február 
második felében tesszük közzé, melyrıl a jelentkezıket külön is értesítjük. 

További információkat és tájékoztatást a Jánossy Ferenc Szakkollégium honlapján szintén 
elérhetıvé tesszük. Az esetleges módosítások és pontosítások szintén itt lesznek elérhetık. 

Kérjük, hogy a határidık elıtt illetve a beküldést megelızıen ellenırizzék információikat a 
honlapunk aktuális tartalma alapján. 

Tisztelettel és köszönettel: 

 VARGA VIKTOR 
 JFSZK mb. elnökhelyettese 


