
Igazgatói beszámoló
2013/14-es tanévről

Rendkívül mozgalmas évünk volt, nem annyira a szakmai munka tekintetében, mint a

Kollégium működését befolyásoló tényezők miatt. Azért mégis a szakmai dolgokkal kezdem.

1. Programok

1.1 Bolyai Konferencia

Hagyományainkhoz híven, 2014. március 22-23-án, immár tizenkilencedik alkalommal rendeztük

meg a Bolyai Konferenciát, a fő szervező Böőr Katalin vegyész hallgató volt. A tavaly bevezetett

újítást megtartva két plenáris előadásra is sor került. Bojár Gábor a Graphisoft és az AIT alapítója,

valamint Vámos Miklós író tiszteltek meg minket és tartottak két nagyszerű és inspiráló előadást.

Idén is hat különböző szekcióban hallgathattunk meg előadásokat. A szekciók témái igen

széleskörűek voltak, a hálózatkutatástól kezdve a történelmet mozgató személyes indítékokon át a

szervezett bűnözésig. Szó esett a globális éghajlatváltozásról, az emberi sejtekről történő

képalkotások során alkalmazott fluorogének szintéziséről, a daganatok kutatásáról, az altruizmus

evolúciós hátteréről, a vírusok gazdaspecifitásáról, a viking navigáció rejtélyeiről. A nagy

érdeklődést mutatja, hogy idén összesen 103 jelentkezőből választottuk ki a 30 előadó és az 54

posztert bemutató hallgatót. A jelentkezők nagy száma lehetővé tette, hogy színvonalas előadások

kerüljenek a kétnapos programba.

1.2 Csütörtök Este

Továbbra sem sikerült elérnem, hogy a program jó előre készen legyen. Ősszel még minden

rendben ment (bár egyszer nekem is be kellett ugranom), tavasszal viszont el is maradt egy alkalom,

amelyre korábban nem nagyon volt példa. Ősztől új csapattal kívánom szerveztetni a programokat.

Újdonság volt, hogy a szakkollégiumi pályázatnak köszönhetően egy Csütörtök Estét közös

színházlátogatással váltottunk ki. Az őszi félév előadói Prószéky Gábor nyelvész-informatikus,

Vellai Tibor biológus, Lantos Gábor újságíró, Dávid Gyula fizikus, Mérő László matematikus,

Recski András matematikus, Sógor Dániel politológus, Tompa Tamás biológus, Czakó Gábor

kémikus, valamint jómagam voltunk. Tavasszal Vicsek Tamás és Cserti József fizikusok, Vészi

Gábor, a PREZI munkatársa, Kepes András író-újságíró, Hamar Dániel űrkutató-népzenész, Náray-

Szabó Gábor kémikus, Tahy Ádám orvos voltak az előadók. 

1.3 Kirándulás

A szakkollégiumi pályázatból szerveztünk kirándulást, melynek célja a tagság összekovácsolása is



lenne. Ugyan még közel sem volt teljes a létszám, de a tavalyihoz képest kétszer annyian vettünk

részt a programban. A tavaszi szünet első napján utaztunk el Szarvaskőre. Első túránk a szarvaskői

tanösvényen vezetett végig: felmásztunk a közeli kilátóba, megnéztük a szarvaskői vár romjait,

illetve felkerestük a környék híres párnalávás feltárásait. A második nap átbuszoztunk

Szilvásváradra, ahol megnéztük a pisztrángos tavakat, a Fátyol-vízesést és az ősemberbarlangot,

majd utunk az Istállós-kőre vezetett. Visszafelé (a földtudósok örömére) véletlenül találtunk rá a

gerenna-vári rétegtani alapszelvényre, és egy gyönyörű kilátóhelyre. A kirándulás utolsó nagyobb

megállója a Millenniumi Kilátó volt. Este közös bográcsozás és asszociációs játék volt a program,

amit újabb társasozás és kártyázás követett. A harmadik nap Bélapátfalva volt az úti célunk, ahol

egy újabb tanösvényt jártunk be.  Aki ott volt, jól érezte magát!

1.3 Kirándulás Kolozsvárra

Szintén a SZKOLL pályázat keretében utazott el tíz hallgató Kolozsvárra, hogy találkozzanak az

Apafi Református Szakkollégium diákjaival. Bár e találkozó nem volt túl sikeres, a résztvevők

bejárták a város nevezetességeit és sok élménnyel tértek haza.

1.3 Bolyai Műhelykonferencia

A 12. Bolyai Műhelykonferenciára Patkós András professzor úr szervezésében 2013. november 13-

án került sor Kutatási kiválóság egyetemi-akadémiai együttműködésben  címmel. A szokásokhoz

híven a plenáris előadásokat  neves előadók (Klinghammer István államtitkár, Pálinkás József az

MTA elnöke, Szabó Gábor rektor, Perczel András akadémikus) tartották. Hasznos vita/beszélgetés

indult a kiválósági programok jelentőségéről, szervezési problémákról. A résztvevők száma közel

50 volt. Patkós professzor úr összefoglalója olvasható a Kollégium honlapján.

1.4 Bolyai Mesterkurzus

Szintén Patkós tanár úr szervezésében került sor február 3. és 6. között az Advances in Strong-Field

Electrodynamic elnevezésű előadássorozatra. A közel ötven résztvevő 12 neves előadó előadását 

hallgathatta meg. A részletek a honlapon találhatók. 

(https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/szakmai/mestermuhely/201320142/) 

2. Felvételi

Ősszel már összefoglaltam az augusztusi felvételi számait. Most arról írnék, hogy a túlzottan

nagyarányú fiatalítás feszültségekhez vezetett, nem mindenki tudott beilleszkedni a közösségbe,

tanulmányi problémák is adódtak. Az idei felvételinél megpróbáljuk orvosolni a kérdést.



3. Pályázatok

Sikeresen pályáztunk SZKOLL programban, 1.800 E Ft-ot nyertünk el. Ismét nagyon rövid

idő volt az elköltésre, de számítottunk erre, így, ha nem is az egészet, de a pénz nagy részét sikerült

elköltenünk a június 30-i határidőre. Megjegyzem, hogy a pályázat kapcsán is teljesen világossá

vált, hogy az egyetem gazdasági apparátusa nem képes az ilyen programokat gördülékenyen

lebonyolítani! 

A Nemzeti Tehetség Program egy másik alprogramjából külön 500 E Ft támogatást

nyertünk a Bolyai Konferencia lebonyolítására.

4. Pénzügyek

A 2013-as pénzügyi évet jelentős maradvánnyal sikerült zárni. Ennek egyik oka volt, hogy a

programokat 2013-ban még a TÁMOP-ból, illetve az SZKOLL pályázatból tudtuk fedezni. Jelentős

volt a vendégszobákból befolyó pénz is, az előző évek néhány száz ezer forintjával szemben több

millió Ft-ot szedtünk be. A maradványt idén felújításra fordítjuk (l. alább). 

Végülis a 2014-es költségvetés az előző éveknek megfelelően alakult, a rezsiköltségeket az

Egyetem átvállalta. Köszönöm a Baráti Kör segítségét, a rendkívüli összejövetel idejére a közüzemi

költségek problémája már megoldódott, de Stratégia (l. alább) szempontjából a támogatás hasznos

volt. 

5. Fejlesztések

5.1 Vizesblokkok felújítása

A Nándorfejérvári épületben, a „hagyományos” kollégiummal karöltve a vizesblokkok teljes

felújítására sor kerül a nyár folyamán. A szerződés még nincs megkötve, de szóban minden illetékes

elfogadta a Seifert főigazgató úr által beszerzett árajánlatokat. A becsült költség ránk eső része kb.

2.5 millió Ft.

5.2 Ablakcsere

Sor kerül az 1. emeleti előadó ablakainak cseréjére is, valamint az folyosók északi oldali nagy

ablakai is sorra kerülnek. Ezzel az épület minden ablaka energiatakarékos lesz. Erre az Egyetemi

költségvetésből 2 millió Ft-ot kaptunk. Ez ugyan nem fedezi a teljes költséget, de jelentős

hozzájárulás. 

5. Adminisztráció

Pinczés Ádámtól pénzügyekkel kapcsolatos fegyelmezetlenség miatt meg kellett váljunk.

Szerencsére az ő elbocsátása egybeesett a költségvetés tervezésével, így ott egy szakmailag

komolyabb alkalmazást tudtam betervezni. A 6 órás állást „ügyvivő szakértő” státuszra



változtattam, és diplomás, megfelelő gazdasági ismeretekkel rendelkező kollégát kerestünk. Több

mint 30 jelentkező közül áprilisban Punkné Szalai Borbálát választottam, aki egyetemi közgazdász

diplomával rendelkezik, így jogosultsága lesz a Kollégiummal kapcsolatos összes pénzügyi-

gazdasági művelet elvégzéséhez (ellenjegyző, kötelezettségvállalás bejegyzése, stb.). Az elmúlt két

hónap alatt bebizonyosodott, hogy jó választás volt, az adminisztrációval töltött időm jelentősen

csökkent, a problémás ügyek többségére talál megoldást, a Szerb utcával való kommunikáció is

sokkal jobban működik. Biztos vagyok abban, hogy utódaimnak is nagy hasznára válik ez a felállás.

Ha már fentebb kritizáltam a „Szerb utcát”: Bori alkalmazása körül sok segítséget kaptunk,

érezni lehetett, hogy számukra is fontos, hogy megfelelő szaktudás legyen a „végeken”.

6. Stratégia

Végére hagytam a legfontosabb fejleményt: a több hónapon át készülő Szakkollégiumi Stratégia

elkészült, az Egyetemvezetői értekezlet is jóváhagyta. A dokumentumba sok minden bekerült,

magamtól nem ilyen stratégiát írtam volna. Viszont annak a célnak megfelel, hogy deklarálja: az

Egyetem szakkollégiumai értéket képviselnek, finanszírozásuk alapvetően az Egyetem feladata.

Rögzít a dokumentum fontos költségtípusokat, kijelenti, hogy szakmai munkára is kell pénz jusson.

Kiemeli a szakkollégiumi munka autonómiájának fontosságát. A dokumentum értékelésekor azt is

látni kell, hogy az öt szakkollégium érdekei nem pontosan ugyanazok, mégis minden kérdésben

sikerült közös álláspontot kialakítani. Továbbá meg kellett nyerni a teljes egyetemi vezetés

egyetértését is. Külön szeretném megemlíteni Pozsár-Szentmiklósi Zoltán adjunktus urat, aki a

Hallgatói Ügyek Rektori Biztosaként mind a szövegezésben, mind pedig a „politikai”

egyeztetésekben nagyszerű munkát végzett. A dokumentumot mellékelem.

Összefoglalva: a Kollégium működése rendben volt az elmúlt tanévben. Ha a stratégiát elfogadja a

Szenátus, a Kollégium helyzete az Egyetemen belül hosszú távra biztosítottá válik. 

Budapest, 2014. június 27.

Szalay Péter egyetemi tanár

a Bolyai Kollégium igazgatója


