
A Bolyai Kollégiumért Alapítvány története és működése 

 

Az Alapítványt 1995-ben hoztuk létre Kondor Imre akkori igazgatóval. Formálisan az Alapítványt 
Kiss Ádám professzor, akkor a TTK dékánja, a Pázmány-Eötvös Alapítvány révén alapította, és az induló 
100 000 Ft-ot is a Kar tette be az Alapítvány induló tőkéjeként. 

Ezt követően sokáig az Alapítvány csak a SZJA szabadrendelkezésű 1%-át gyűjtötte, akciókat nem 
szervezett. 

2007-ben, amikor a Kollégium életében nagyobb változás következett be, az Alapítvány aktivizálta 
magát, és felhívással fordult a Bolyai Kollégium Baráti Köre vezető professzoraihoz, hogy 
felajánlásukkal segítsék a Kollégiumot az Alapítványon keresztül. A Természettudományi Kar 
professzorai közül többen is pozitívan reagáltak. Ugyanekkor felmerült az igény, hogy más adományok 
befogadása érdekében az Alapítvány alakuljon közhasznúvá. (A kiemelten közhasznúvá alakulás igen 
komoly adminisztrációs háttér kiépítését kívánta volna, amit nem vállalhattunk.) 

Az átalakulás Vékás Lajos rektor úr és munkatársai jogi téren nyújtott segítségével valósult meg, és 
a Fővárosi Bíróság 2008 áprilisában az Alapítványt közhasznú szervezetté minősítette.  

Még ebben az évben meg is érkezett az első nagyobb támogatás: az M&S Consulting cég 1,5 millió 
forinttal támogatta az alapítványt. 

A támogatásra szükség is volt: a 2009/2010. tanév első félévében, mikor kiderült, hogy az MSc-t 
kezdő mesterszakos hallgatók nem kaphatnak Köztársasági Ösztöndíjat, az Alapítvány pályázatot írt ki az 
ún. Bolyai Mesterképzősi Ösztöndíjra, hogy a Köztársasági Ösztöndíjjal azonos követelményeknek 
megfelelő hallgatók valamilyen anyagi juttatásban részesülhessenek. 6 Bolyai kollégista nyert el így 
ösztöndíjat, 5 hónapra havi 15.000, összesen tehát 75.000 Ft-ot.  A félév leteltével az akciót 
beszüntettünk, mivel az Alapítványnak soha nem volt célja, természetesen lehetősége sem, hogy 
összegyetemi, ez esetben teljes felsőoktatási kompetenciákat vegyen át. 

2014-ben, a megváltozott jogszabályi feltételek és az alapítványok, mint civil szervezetek irányába 
megnyilvánult fokozott figyelem miatt alapszabályunkat módosítani kellett. A közhasznú besorolás 
megtartása érdekében csak formális változtatásokat (pl. haláleset és lemondás miatt megváltozott 
alapítványi testületi névsorokat tartalmazó módosításokat) az illetékes törvényszék 2016. végén hagyta 
jóvá. Ezzel az Alapítvány folyamatos működése jogi megerősítést kapott. 

Itt a helye, hogy néhány szó essék az Alapítvány céljairól. Mint azt alapító okmányunk kifejezi, 
elsőszámú célunk a Kollégiumban folyó tehetséggondozási és tudományos tevékenység elősegítése, az 
ebben a munkában közreműködő tanárok, valamint az eredményeket elérő kollégisták teljesítményének 
honorálása. Jellemző módon jutalmazzuk az évenként megtartott Bolyai Konferencián egy, az 
Alapítványtól független zsűri ítélete szerinti legjobb előadókat, posztereket bemutató Bolyai 
kollégistákat. Leggyakrabban a tudományos konferenciákra utazó kollégistákat támogatjuk, pályázati 
formában odaítélt résztámogatással. Évenként változó ugyan, de e két támogatási formára évi mintegy 3-
400 ezer forintot fordítunk.  



Az Alapítványnál a továbbiakban sem mondunk le arról, hogy a megvalósult, a felmutatott jó 
teljesítmény elismeréseként adjunk támogatásokat. Az is megtartható alapelv maradhat, hogy 
igyekezzünk számottevő támogatást nyújtani, de résztámogatás formájában. Kezdő kutatóknak is 
ajánlatos megtapasztalniuk azt, hogy még a legértékesebb tevékenységhez is több irányból jövő 
támogatásra van szükség. 

A Bolyai Kollégiumért Alapítvány jelenlegi szerény tőkéjének legnagyobb része akciós kamatozású 
bankbetétben van. Az összeg növekménye az évenként érkező 1%-os felajánlás, ami általában 100 ezer 
forint felett van. Egyetlen kivétellel én nem ismerhetem az adományozók nevét, de informálisan 
tudomásom van arról, hogy a felajánlók között volt és jelenlegi kollégisták is vannak. Ezt egészítik ki 
azok a pénzbeli felajánlások, amiket kollégáink, a Kar oktatói időnként az Alapítvány számlájára utalnak 
át. Ezt a Kuratórium, de leginkább az Alapítvány eddigi és jövőbeli támogatottjai nevében is köszönjük. 
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