Igazgatói beszámoló
2012/13-as tanév második félév

Második félévem már kellemesebb volt abban az értelemben, hogy már nem idegenként
mozgok a Kollégiumban, talán a hallgatók is elfogadtak már.
1. Programok
A kollégisták által szervezett programokat, mint pl. a távozók búcsúztatása, nem sorolom fel, csak a
Kollégium által szervezetteket. A félév legfontosabb feladat volt a júniusban lejáró két pályázat,
TÁMOP, és a Szakkollégiumi pályázat forrásainak elköltése, a programok e köré szerveződtek.
1.1 Bolyai Konferencia
Hagyományaihoz híven, 2013. március 23-24-én, immár tizennyolcadik alkalommal rendeztü meg a
Bolyai Konferenciát, fő szervező Kovács Péter informatikus doktorandusz volt. Idén azt az újítást
vezettük be, hogy plenáris előadók is kerültek a programba. Nem kisebb személyiségek, mint
Szemerédi Endre, Abel-díjas matematikust és Barabási Albert-László világhírű fizikust
fogadták el meghívásunkat és tartottak nagy sikerű, inspiráló előadást. A hallgatók 5 szekcióban
prezentálhatták munkájukat, többek között a biológia, földtudomány, matematika, fizika és
irodalom témakörökben. Nagy örömünkre szolgál, hogy a konferencia iránti érdeklődés évről évre
növekszik. Ennek köszönhetően a résztvevőket idén több, mint 120 jelentkező közül választottuk ki.
Köztük nem csak a budapesti, illetve vidéki, de a határon túli magyar egyetemek és
szakkollégiumok hallgatói is képviseltették magukat. Így a rendezvény ideje alatt 29 előadással és
több mint 30 poszterrel vártuk az érdeklődőket, melyek részletes programja elérhető kollégium
honlapján is.
1.2 Csütörtök Este
Sajnos a program év közben alakult ki, nem tudtam a hallgatókat rávenni arra, hogy jó előre a teljes
program megismerhető legyen. Viszont minden héten értesítést küldünk a Baráti Kör tagjainak. Az
előző féléve előadói: Ősi Attila paleontológus, Hraskó Gábor „szkeptikus”, Fabinyi Tamás
evangélikus püspök, Szabó Sipos Máté opera-karnagy, Héjj Tibor üzletember, Banner Géza
újságíró, Honyek Gyula fizikatanár, Szepes László professzor, mint Himalája-szakértő, Kovács M.
Gábor biológus, valamint volt egy ún. STEM találkozó, az értelmiségi nők helyzetéről, szerepéről.
A legjobb előadó címet, a hallgatók szavazatai alapján Honyek tanár úr nyerte el.

1.3 Kirándulás
A szakkollégiumi pályázatból szerveztünk kirándulást, melynek célja a tagság összekovácsolása lett
volna. Sajnos a pályázat sikeréről csak májusban értesültünk, így a kirándulás a vizsgaidőszakra
csúszott így mindössze tizenketten vettünk részt ezen. Börzsönyben voltunk, az éjszakát egy
panzióban töltöttük. Aki ott volt, jól érzete magát!
1.3 Bolyai Műhelykonferencia
A 11. Bolyai Műhelykonferenciára, Patkós András professzor úr szervezésében idén 11. alkalommal
került sor. Címe „PhD után, Magyarországon”. Szokásokhoz híven a plenáris előadásokat a szakma
meghatározó személyiségei tartották. 50 körüli résztvevő volt. Patkós professzor úr összefoglalója
olvasható a Kollégium honlapján.

2. Felvételi
Idén már sokkal jobban átláttam a helyzetet. Az is könnyített, hogy idén sokan távoztak a
Kollégiumból, tehát volt elosztható hely bőven. A következő táblázat foglalja össze a számokat:
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Alaposan megfiatalodtunk, hiszen a 66 belsős tag harmada gólya. A szakterületek
aránytalanságán is sikerült egy kicsit javítani, és minden szakterületen megvan a „kritikus tömeg”.
3. Pályázatok
Sikeresen lezártuk a TÁMOP és a Szakkollégiumi pályázatot is, benyújtottuk a
beszámolókat és a hiánypótlásokon is túl vagyunk. Sajnos különösen az utóbbit nem sikerült

tökéletesen kihasználni a rendelkezésre álló rövid idő miatt (májusban tudtuk meg az eredményt és
június 30-ig el kellett költeni a pénzt!!!).
4. Pénzügyek
A 2013-as költségvetésben még rezsiköltségekkel nem kellet számolnunk, azonban a
költségvetés átvételekor a Főigazgató Asszony nyomatékosan kifejezte azt a szándékát, hogy jövőre
minden kollégium, így a Szakkollégiumok is maguk fizetik a rezsiköltségeket. Remélhetőleg lesz
erről még tárgyalás, mert ez méltánytalan helyzetbe hozna minket, hiszen akkor gazdálkodásunk
forrása a hallgatók után járó normatív támogatás és a kollégiumi díjak lennének csak. Ebből
gazdálkodnak a „szociális” kollégiumok is, akkor pedig mi a különbség? Szeretném kérni a Baráti
Kör tagjainak segítségét, hogy ez a helyzet ne állhasson elő.
Mindazonáltal idén még jól állunk, a költségvetés egyensúlyban van, sőt a kollégiumi díjak
emelése többletbevételekhez juttat minket az ősz folyamán. Jelentősek a tartalékaink is (l. alább az
ablakcserét).
5. Fejlesztések
5.1 Honlap
Elkészül az új honlap. Igyekeztünk a megjelenést modernizálni, szerkezetet logikusabbá tenni,
tartalmakat javítani. Várjuk az észrevételeket!
5.2 Ablakcsere
A hallgatók egy régi kívánsága vált valóra azzal, hogy a nyár folyamán az V. emeleten az összes
ablak kicserélésre kerül, modern, hőszigetelt ablakokra. Ezzel a fűtésköltségek jelentős csökkenését
várjuk, és a lakók komfortérzete is növekedett. A beruházás 7.2 millió Ft-ba került. Ezzel a
Kollégium tartalékainak jelentős részét feléltük, de az Egyetem pénzügyeit ismerők is ezt a lépést
javasolták.
Összefoglalva: a Kollégium működése rendben volt az elmúlt félévben, viszont a finanszírozás
horizontján viharfelhők gyülekeznek.
Budapest, 2013. szeptember 20.
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