Igazgatói beszámoló
2012/13-as tanév első félév

A Kollégium vezetését 2012. július 1-én vettem át Surján Pétertől. Ebből következőleg ez a
félév leginkább az ismerkedésről szólt: meg kellett ismernem a viszonyokat, adminisztratív
feladatokat és eljárásokat, és természetesen a hallgatókat, az ő igényeiket, elképzeléseiket. Az is
magától értetődő, hogy leginkább elődöm idejében elhatározott programok, események zajlottak.
Az alábbiakban, talán egy kicsit rendezetlenül, felsorolom az eseményeket, megoldott és
megoldatlan feladatokat.
1. Bolyai Kollégium alapításának 20. évfordulója
Amikor átvettem a kollégiumot, a program terve már készen volt, nekem már csak a
részletekre kellett figyelnem. Három tagú hallgatói gárda (Bazsó Fanni, Daru János és Nagy Péter)
bonyolította a szervezést. A program két részből állt. Délelőtt az Egyetem Aulájában került sor az
ünnepélyesebb aktusra, ahol illusztris vendégek szólaltak fel: Mezey rektor úr, Pálinkás József, az
MTA elnöke, Chikán Attila professzor úr, a szakkollégiumi mozgalom fontos személyisége, Vékás
rekor úr, Kollégium alapítója. Mindhárman nagyon lelkesítő beszédet mondtak, kiemelték a Bolyai
Kollégium fontosságát a tudós utánpótlás nevelésében. De eljöttek a korábbi igazgatók is: Patkós
András professzor úr a kollégium történetéről beszélt, Galácz András professzor úr a Bolyai
Kollégiumért Alapítványról beszélt és Surján dékán úr is köszöntötte a résztvevőket. Ezután korábbi
kollégisták tartottak szakmai előadást. Ezt egy fogadás követte, majd a résztvevők átvonultak a
TTK Lágymányosi épületében, ahol kötetlenebb formában folytatódott a program. Először Kondor
Imre professzor úr, alapító igazgató beszélt az első évekről, az eredeti elképzelésekről. Érezhetően
hálás volt a hallgatóság Imre szavaiért és korábbi tevékenységért. Ezután korábbi kollégisták
következtek újra: ki karrierjéről, szakmai sikereiről, ki pedig a kollégiumi éveiről beszélt. Este a
Kollégium udvarán tábortűz mellett folytatódott a program, de ezen már csak a hallgatók vettek
részt.
Azt gondolom, hogy sikeres volt az ünnep, megmutattuk magunkat és inspirációt kaptunk.
Nekem, kezdő igazgatónak ez különösen fontos volt, de gondolom a kollégisták is hasonlóan élték
meg a programot. Köszönöm a hallgatóknak, elődömnek, a Baráti Kör tagjainak a szervezésben
nyújtott segítséget. Külön köszönöm a Baráti Kör ott megjelent tagjainak a részvételt.
2. Felvételi
Szintén nagy kihívás volt kezdőként. Jelentkezők száma: vegyész 11, matek-info 7, földrajzföldtudomány: 1, biológia 4, fizika 7. Felvettünk 15 belsős és 12 külsős tagot, akik közül kettő

belsős lemondta tagságát, így ketten a külsősök közül kaptak helyet. Sajnos az aránytanságok
fenmaradtak, hiszen a többség vegyész (6 belső, 5 külső) és férfi. Felvett fizikusok száma
(belső/külső) 3/3, matek-info 4/1, biológia 2/2, földrajz/földtudomány: 0/1. Szükséges lenne a jobb
toborzásra, ebben a biológusok élen járnak.
Az újak tagsága gólyatáborral kezdődött, amelyen családi okok miatt nem tudtam részt venni.
3. Szemináriumok
Van néhány új szemináriumvezetőnk: A földrajz/földtudomány szakterületen az új tanárok
Erőss Anita tudományos munkatárs és Nagy Balázs adjunktus, akik a dékánhelyettesi kinevezés
miatt lemondó Horváth Erzsébetet váltották fel. A Matematika/Informatika szakterületen Pálvölgyi
Dömötör adjunktus az új tanár, aki a családi okok miatt lemondó Tóth Árpádot váltotta fel és
Porkoláb Zoltánnal együtt vezeti a szemináriumot. (Csak emlékeztetőül: a vegyészeket Fogarasi
Géza és Magyarfalvi Gábor, a fizikusokat Sasvári László, a biológusokat Schlett Katalin és Ódor
Péter irányítja.)
A félév elején mindegyik szeminárium értékelte működését és az félév során ennek
megfelelően próbáltak dolgozni.
4. Csütörtök esték
Mint azt pályázatomban is írtam, ezt a hagyományt nagyon fontosnak tartom. A hallgatók
közül Pós Eszter és Dénes Nóra voltak az idei szervezők. Meghívottjaink: Stipsicz András
matematikus, Elisabeth Simon, HAESF ösztöndíjalap igazgatója (ő angolul beszélt!), Molnár Gábor
űrkutató, Szász Károly a PSZÁF elnöke, Harangi Szabolcs vulkanológus, Csókay András orvos,
Biri Sándor fizikus, Stirling András vegyész, Nemes László vegyész voltak a vendégeink. Ezen
felül egy évnyitó, egy évzáró és egy zenés est volt a programban.
Kíváncsian várom, hogy a hallgatók melyik előadást kedvelték leginkább!
A következő félév programja is készülőben van, Hraskó Gábor (szkeptikus), Kamp Salamon
(karnagy) és Fabinyi Tamás evangélikus püspök már biztosan jönni fognak.
4. TÁMOP pályázat
Rengetek fejfájást jelentett e már korábban elnyert pályázat menedzselése. Ez több okra is
visszavezethető: a szokásos ELTE-s nehézségek, a TÁMOP bonyolult egyetemi felépítménye,
személyi problémák. Azt kell mondjam, hogy nálunk sem volt megfelelően adminisztrálva ez a
pályázat (pl. októberben találtam elfekvő májusi számlát). Sikerült azonban mindent
felgöngyölíteni, sőt átterveztük a pénzügyeket, elvettünk pénzt olyan programoktól, ahol nem volt
számottevő tevékenység (pl. külföldi előadók meghívása) és áttettünk pénzt sikeres programokhoz,

mint pl. levelezős verseny, külföldi konferencia-részvétel, WIFI hálózat kiépítése, stb. E pályázat
azonban nagyon fontos, szinte minden, a kollégium programjaihoz kapcsolódó tevékenységet ebből
tudunk finanszírozni.
5. Szakkollégiumi pályázat
A napokban adtuk be (konfliktusoktól nem mentes körülmények között). A TÁMOP-ban nem
szereplő programokat finanszíroznánk ebből: BOKONF, OTDK részvétel, a kolozsvári
testvérkollégium meglátogatása, kétnapos kirándulás a Pilisbe, könyvtár állományának bővítése,
toborzó látogatás középiskolákban, közös étkezés csütörtök este. Ezen felül, a tavalyi pályázathoz
hasonlóan, 1 millió Ft-ot terveztünk közüzemi díjakra. A pályázat teljes költségvetése 3 millió Ft.
Itt említem meg, hogy a Kollégium 2014. végéig szakkollégiumi akkreditációt nyert, ez ennek
a pályázatnak alapfeltétele volt.
6. Amit a hallgatók szerveztek
•

Levelezős verseny és tábor: nagy sikere van, a toborzás fontos eszköze

•

Gólyatábor

•

Gólyaavató

•

sok más, amiről én nem is tudok....

7. Adminisztráció
Ila betegsége, valamint a másik, részmunkaidős kolléganő kilépése miatt újra kellett
szervezni az adminisztrációt. Jelenleg (ez sajnos még nem a végleges állapot) Pinczés Ádám 6
órában, Surján Katalin 2 órában áll rendelkezésre. Őszintén szólva az átállás nem volt
zökkenőmentes, de mára a helyzet konszolidálódott, a szakkollégiumi pályázattal kapcsolatban
például profi segítséget kaptam. A 6+2 órás alkalmazás tűnik optimálisnak, mert így mindig van
hadrafogható segítség.
8. Pénzügyek
A Kollégiumot pénzügyileg nagyon stabil állapotban vettem át. Ebbe még az is belefért,
hogy Surján igazgató úr a 2011-es maradvány jelentős részét felajánlotta a Kollégiumra eső
rezsiköltségek 50%-ának fedezésére. Idén is jelentős maradvány keletkezett (kb. 5 millió Ft), ami
jórészt annak tudható be, hogy a programokat a TÁMOP, illetve a szakkollégiumi pályázatokból
fizettük. Év végén még nagyobb beszerzéseket is tudtunk eszközölni (hűtőgép, tűzhely, egyéb
konyhai eszközök). A 2013-as költségvetésről még nincs hír, de a tavalyi feltételek mellett most is
gond nélkül tudhatunk működni.

9. Ami nem valósult (még) meg
•

Honlap: van már egy első változat, talán a regisztrációs héten ezt sikerül tartalommal
feltölteni. Modernebb lesz, mint a mostani és struktúrájában átláthatóbb.

•

Rendrakás.

Itt

főleg

az

irodára

gondolok.

Most,

hogy

a

tevékenység

konszolidálódott, ennek is nekiláttunk.
•

Ebben a félévben sajnos nem volt közös kirándulás. Remélem nyerni fog a
szakkollégiumi pályázat és akkor kénytelenek leszünk elmenni.

Végezetül azt szeretném mondani, hogy nagyon élvezem a munkát, nagyon inspiráló a környezet, jó
az együttműködés a Választmánnyal. Kérem a Baráti Kör támogatását és örömünkre szolgálna, ha
néhányan el tudnának jönni a Csütörtök Estékre is.

Budapest, 2012. január 25.

Szalay Péter egyetemi tanár
a Bolyai Kollégium igazgatója

