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Beszámoló  
az ELTE Bolyai Kollégium 2015/16-os tanévének működéséről 

 
 
 

A Bolyai Kollégium működése a 2015/16-os tanévben alapvetően problémamentesen zajlott: 

a tervezett programokat, feladatokat rendben elvégeztük. A pénzügyeket illetően vannak 

bizonytalanságok, ezekre majd külön pontban térek ki.  

Egy fontos változás történt a Kollégium életében, Szalay Péter helyét Kürti Jenő vette át 

2015. október 21. napjától. Az időnként előforduló bizonytalankodások annak számlájára írhatók, 

hogy az új igazgatónak sok mindenbe kellett beletanulnia az első hónapokban. Szerencsére ehhez 

sok segítséget kaptam a korábbi igazgatótól, továbbá a Rektori Koordinációs Központ (RKK) 

vezetőjétől, Kóczián Lillától, valamint a Bolyai titkárságán Boritól és Katitól. Ugyancsak sok 

segítséget kaptam és kapok a hallgatóktól. Külön kiemelem a választmányi elnök(ök)kel való jó 

együttműködés hasznosságát: mind Damásdi Gábortól, mind a februárban megválasztott új 

elnöktől, Pálos Zsófiától folyamatosan sok segítséget kaptam illetve kapok. Rajtuk kívül még Telek 

Máténak mondok külön köszönetet. Megemlítem még, hogy jó kapcsolatom alakult ki a 

Nándorfejérvári Úti Kollégium (NFK) igazgatójával, Gál-Esztegár Zádorral is. A többi 

szakkollégium vezetőivel – beleértve az épületben működő két másik szakkollégiumot is – egyelőre 

inkább csak formális a kapcsolatom, ezen a jövőben mindenképpen változtatnom kell.  

 

1. Programok 

 

1.1 Bolyai Konferencia 
 
Hagyományainkhoz híven, immár huszonegyedik alkalommal rendeztük meg a Bolyai 

Konferenciát, 2016. március 19-20-án. A konferencia színvonalát 2013-tól kezdve plenáris 

előadások emelik. Idén Mérő László és Vadász Gergely voltak a konferencia meghívott plenáris 

előadói. 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. A résztvevőket idén több mint 90 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 30 

előadással és 44 poszterrel vártuk az érdeklődőket. Külön köszönet illeti a konferencia főszervezőit: 

Molnár Annát és Pacskó Vivient. 

A részletekről lásd a  http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/bokonf/aktualis/ oldalt. 
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1.2 Csütörtök Esték 

Ez a heti rendszerességgel sorra kerülő program a Kollégium képzési tervének része. A 2015/16 

őszi félévben Csurgay Árpád villamosmérnök, nanotechnológus, Salamon Gábor matematikus, 

informatikus, Almár Iván csillagász, űrkutató, Kürti Jenő fizikus, Domokos Péter fizikus, Józsi 

Mihály biológus, Romsics Ignác történész, Sohár Pál vegyész, Tari Annamária pszichológus és 

Meszerics Tamás történész; a tavaszi félévben Lénárt István pedagógus, Abdul-Fattah Munif 

arabista, fordító és iszlámszakértő, Dezső Tamás történész, Jalsovszky István vegyész, Frei Zsolt 

fizikus, Kováts András szociológus, Cser Krisztián operaénekes és  Eckhardt Gábor zongoraművész 

tisztelt meg minket. A szervező munkáért köszönet illeti Gelencsér Orsolyát és Simkó Irént. 

A részletekről lásd a  http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/regebbi/201520161/ , illetve a 

http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/ oldalakat. 

A Csütörtök Estéket személy szerint a Bolyai egyik „védjegyének” tartom. Éppen ezért komolyan 

veszem a hallgatók minden ezzel kapcsolatos észrevételeit, ötleteit. Azon leszek, hogy a jövőben is 

biztosítva legyen a program magas színvonala.  

 
1.3 Szakszemináriumok 

A tehetséggondozás egyik fontos pillére a Kollégium szakszemináriumi rendszere, mely hat 

tematikus hallgatói csoportra oszlik: biológia, fizika, földtudományok, kémia, matematika és 

informatika. Minden területen heti rendszerességgel zajlottak a foglalkozások. A tavaszi félévben 

két változás történt a tanárokat illetően: fizikából Dávid Gyula lett a második tanár Sasvári László 

mellett, matematikából pedig Kun Gábor helyettesítette Zábrádi Gergelyt, aki ebben a félévben 

külföldön volt vendégkutató.  

A részletekről lásd a http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/szeminarium/ oldalt. 

 

1.4 Extra kurzusok 

Az NTP-SZKOLL-15 pályázat kötelező programeleme volt félévenként egy-egy a szakkollégium 

alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó kurzus vállalása. Az első félévben 

természetfilozófiai kurzust tartott Paksi Dániel, a második szemeszterben pedig vizuális 

kommunikáció kurzuson vett részt 5 hallgató, amelyet Somogyi Krisztina tartott. 

 

1.5 Nyelvórák 

Az őszi és a tavaszi félévben angol kurzus indult két szinten két ELTE-s doktorandusz, Petrák Fanni 

és Mórász Balázs vezetésével. Összesen 16 hallgató vett részt az órákon. 
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1.6 Levelezős verseny középiskolásoknak 

A versenyre előzetesen 24 db háromfős csapat jelezte részvételi szándékát, majd ebből 20 csapat 

küldte be megoldásait az első fordulóba. A versenybizottság döntése alapján a legjobb 12 csapat 

jutott tovább a második fordulóba, amelynek megoldására a tanulóknak 2 hónapjuk volt. A behívott 

csapatokból 9 küldött erre megoldást. Az összesített eredmények alapján a levelezős fordulókban 

legeredményesebb 5 csapat meghívást kapott a döntő fordulóba, amelyre július első hetében kerül 

majd sor a Bolyai Kollégiumban, ami után a diákok meghívást kapnak egy jutalom kirándulásra. A 

verseny szervezéséért elsősorban Szilágyi Gergelyt illeti köszönet. 

A részletekről lásd a http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/verseny/ oldalt. 

 

1.7 Kirándulások 

Idén is szerveztünk mindkét félévben egy-egy kirándulást, amelyeknek fontos célja volt a tagság 

összekovácsolása. Az őszi kirándulás keretében (okt.17-18.) a Csobáncra és a Szent-György hegyre, 

illetve a szentbékkállai ingókövekhez, a kővágóörsi és a salföldi kőtengerekhez jutott el 39 

kollégista. 

A tavaszi félévben (április 23-24.) 29 kollégista a Mecsekben, Orfű környékén töltött két napot. 

Ezen az új igazgató is részt vett, sőt – két unokájával együtt – még a kúszós-mászós barlangtúrát is 

élvezhette. Saját tapasztalata alapján tanúsíthatja, hogy a kirándulás remekül sikerült! A 

szervezésért Schlett Katalin tanárnő mellett a kollégisták közül Galambos Klaudiát illeti köszönet. 

 

1.8 Színházlátogatások 

Tavasszal  több alkalommal is voltunk színházban, összesen mintegy 70 kollégista kapcsolódott be 

a programba. A  Bűvös vadász előadásán az Erkel Színházban 58 kollégista, a többi előadáson 6-12 

hallgató vett részt a felmerült igények függvényében. Páran több előadást is megtekintettek. A 

Vígszínház kínálatából a Földrengés Londonban, az Örkény Színház Tartuffe, a Nemzeti Színház 

Don Quijote és a Radnóti Színház Glembay-ház című darabokra vett jegyeket a Kollégium, 

melyeket maradék nélkül fel is használtak a hallgatók. A színházi esték kiváló kulturális és 

közösségi programok voltak a Kollégium életében. Ezek a programok az NTP-SZKOLL pályázat 

részét képezték. A szervezésért köszönet illeti Gelencsér Orsolyát. 

 

1.9 Egyéb 

A kollégisták sok egyéb programot szerveztek, közülük a BElZeBuB (Begubódzás Elleni Zenés 

Buli a Bolyaiban) zenés estet emelem ki, ahol a hallgatók zenei képességeiket csillogtatták. 
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2. Felvételi 

A szokásoknak megfelelően a felvételire 2015. augusztus folyamán, tehát még Szalay Péter 

igazgatósága alatt került sor.  A következő táblázat foglalja össze a felvételivel kapcsolatos 

számokat: 

Szakterület Jelentkezett Szóbeli Felvettük 

belsős 

Felvettük 

külsős 

Teljes létszám 

Biológia 10 10 5 5 10 

Fizika 7 6 3 3 6 

Földrajz-
földtudomány 

4 4 4 0 4 

Matematika-
informatika 

8-12 8-9 6-3 1-4 14 

Kémia 4 3 1 0 1 

Összesen 45 40 22 13 35 

 

A belsős tagok száma 65, ezzel teljes kapacitással működünk. További 25 külsős is részt vesz 

a Kollégium munkájában. Az arányok szinte változatlanok az előző évihez képest. 

 

Az idei felvételi időpontja 2016. augusztus 16-17.  

 

3. Hallgatók eredményei 

 

Köztársasági ösztöndíj  

 

Tanév Név 
2015/2016 Broda Balázs 
2015/2016 Nagy Donát 
2015/2016 Poór Márk 
2015/2016 Sipos Ágoston 
2015/2016 Szécsi Péter 
2015/2016 Zöldi Miklós 
 

Kar Kiváló Hallgatója  

2016 Bondici László 

2016 Molnár Anna 

2016 Poór Márk 

2016 Vértesy Gáspár 
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Egyéb 2015/2016. évi eredmények: 

Bodor Bertalan Rényi Kató Emlékdíj 

Bondici László MNB Kiválósági Ösztöndíj (BCE) 

Csorvási Nikolett Ifjú Szakemberek Ankétja 2016: Mining Supoort Kft. Különdíj 

Dénes Nóra Magyar Kémikusok Egyesületének szakdolgozati Nívódíja 

Frankl Nóra Schweitzer verseny kiemelt décséret 

Gerecsei Tamás Cikk megjelenése, kijutott a Biosensors 2016 konferenciára poszterre, 
Göteborgba. 

Gyarmati Máté International Mathemathical Competition, 2. díj 

Györgyi Csaba ELTE tehetségkutató programozási verseny, 1. forduló 6. hely 

Györgyi Csaba SKDUN Karate Világbajnokság, Szerbia, 3. hely 4. hely 5. hely;SKS OB, 

Eger, 3 arany 2 bronz;Magyar Karate Szakszövetségtől elismerő plakett 

Kővári Emese Manchesterben tartandó ESOF konferencián való részvételre pályázatát 

elfogadták 

Lájer Márton Kálmán Ortvay verseny II. hely 

Lomoschitz Andrea DAAD Ösztöndíj Nyári Egyetemre 

Lomoschitz Andrea Heidelbergi Egyetem által meghirdetett ösztöndíj ELTE-hallgatóknak (2 
hallgató mehet az egyetemről) 

Mezősi Máté Nagy Diák IQ-teszt döntőse volt 

Mezősi Máté NYIFFF 5. helyezés a Hullámfüggvény csapat (Balázs A., Koncz G., 
Kripkó Á., Mezősi M., Veres G.) csapat tagjaként 

Molnár Anna Pro Scientia Aranyérem 

Molnár Anna Dr. Genersich Antal Díj 

Molnár Anna Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 

Molnár Anna Junior Templeton Fellow (MTA) 

Molnár Kitti Előrejelzési vetélkedőn aktív részvétel, melyben igen kimagalsó eredményt 
szerzett meg, egy külön fordulóban első helyezett lett, valamint 2 oklevelet 
is kapott érte 

Nagy Dániel Beadott cikk: Dániel T. Nagy, Density of 4-edge paths in graphs with fixed 
edge density 

Nagy Donát Schweitzer emlékverseny, 2. díj 

Nagy Donát International Mathemathical Competition, 2. díj 

Szőke Tamás Oláh György Magyar Matematikai Tehetség Díj (középiskolás 
versenyeredmények miatt kaptam) 

Poór Márk Schweitzer Miklós Emlékverseny 3. díj 

Zalai Zsófia Manchesterben tartandó ESOF konferencián való részvételre pályázatát elfogadták 

 



4. Adminisztráció 

Az adminisztrációs munkákat a tavalyi tanévhez hasonlóan most is ketten végzik: Punkné Szalai 

Borbála napi 6 órában, Dériné Surján Katalin pedig napi 2 órában. Gilyénné Dézsi Krisztina

továbbra is GYES-en van (2016. június 20

hogy a központi adminisztrációban végrehajtott változások

többletfeladatként el fogják látni az épületben működő másik két s

adminisztrációs feladatait is. Először „próbaüzemben” 2016. végéig, utána meglátjuk a folytatást.

 

5. Pályázatok 

Az NTP-SZKOLL-2015 pályázat június 30

miatt elhúzódott. Ez természetesen az elnyert támogatás elköltését is nehezítette.  Az elnyert 

2.200.000 Ft-ból megközelítően 400

meg a pályázati határidőn belül. 

Idén is beadtuk az aktuális NTP

Kulturális Alap által kiírt pályázatot is

 

6. Pénzügyek 

 Az egyetem pénzügyi adminisztrációs folyamatai többször változtak a tanév folyamán, majd 

az új SAP bevezetése hónapokig 

2016-os költségvetésünk, azt mondhatjuk, hogy 

 A Kancellária a szakkollégiumok szakmai és üzemeltetési feladatainak szétválasztását 

szorgalmazza. Az üzemeltetés a Kol

részét saját költségvetésből, másik részét pedig egy pályázható rektori keretből tudja majd a Bolyai 

Kollégium biztosítani. 

 A fent említett NTP-SZKOLL

hogy 1,5 millió Ft-ot szedtünk be a vendégszobák/lakások bérbeadásából. 

 

Budapest, 2016. június 18. 
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Az adminisztrációs munkákat a tavalyi tanévhez hasonlóan most is ketten végzik: Punkné Szalai 

Borbála napi 6 órában, Dériné Surján Katalin pedig napi 2 órában. Gilyénné Dézsi Krisztina

en van (2016. június 20-tól jövő év júliusáig GYED-en lesz). 

hogy a központi adminisztrációban végrehajtott változások miatt Bori és Kati idén júniustól 

többletfeladatként el fogják látni az épületben működő másik két szakkollégium (Illyés, Angelusz) 

adminisztrációs feladatait is. Először „próbaüzemben” 2016. végéig, utána meglátjuk a folytatást.

2015 pályázat június 30-án záródik. A munkaszám kiadása az új SAP bevezetése 

természetesen az elnyert támogatás elköltését is nehezítette.  Az elnyert 

ból megközelítően 400.000 Ft maradt, mivel két tervezett programelem nem valósul

 

NTP-SZKOLL-2016 pályázatot (3 MFt), valamint 

Kulturális Alap által kiírt pályázatot is (583 eFt), elbírálásuk folyamatban van.

Az egyetem pénzügyi adminisztrációs folyamatai többször változtak a tanév folyamán, majd 

zetése hónapokig nehezítette a Kollégium működését. Jelenleg sincs 

azt mondhatjuk, hogy a maradékból gazdálkodunk. 

A Kancellária a szakkollégiumok szakmai és üzemeltetési feladatainak szétválasztását 

szorgalmazza. Az üzemeltetés a Kollégiumi Szolgáltató Központhoz kerül, a szakmai működés egy 

részét saját költségvetésből, másik részét pedig egy pályázható rektori keretből tudja majd a Bolyai 

SZKOLL-15 pályázat mellett az is könnyítette a 

ot szedtünk be a vendégszobák/lakások bérbeadásából.  

         

       Kürti Jenő egyetemi tanár

    a Bolyai Kollégium igazgatója
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Az egyetem pénzügyi adminisztrációs folyamatai többször változtak a tanév folyamán, majd 

ollégium működését. Jelenleg sincs még végleges 

 

A Kancellária a szakkollégiumok szakmai és üzemeltetési feladatainak szétválasztását 

légiumi Szolgáltató Központhoz kerül, a szakmai működés egy 

részét saját költségvetésből, másik részét pedig egy pályázható rektori keretből tudja majd a Bolyai 

könnyítette a kiadások fedezését, 

 

Kürti Jenő egyetemi tanár 

igazgatója 


