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Beszámoló 

az ELTE Bolyai Kollégium működéséről a 2020-as naptári évben 

 

A Kollégium működésére 2020-ban alapvetően rányomta bélyegét a SARS-CoV-2 vírus 

okozta járványhelyzet, így sajnos nem mondható, hogy problémamentesen telt volna az év. 

Számos programot törölni kellett, valamint a bentlakó kollégisták többségének ki kellett 

költöznie az épületből. Ugyanakkor bizonyos programok távolléti formában megvalósulhattak. 

Dr. Kürti Jenő igazgatói megbízatása október 20-ával lejárt, október 21-től Dr. Józsi Mihály 

vette át az igazgatói feladatok ellátását. A beszámoló nagyobb része így Dr. Kürti Jenő 

igazgatósága idejére vonatkozik.  

Tavasszal alig valami valósult meg a tervezett tevékenységekből. Márciusban a kollégistáknak 

ki kellett költözniük a kollégium épületéből. Helyükre az eddig más kollégiumban lakó külföldi 

diákokat költöztették be a Nándorfejérvári Úti Kollégium (NFK) mind az öt emeletére. Néhány 

bolyais (7 fő), indokolt kérésükre, a kancelláriával való egyeztetés után engedélyt kapott a 

bennmaradásra. Nyár elején további néhány bolyais kapott engedélyt a visszaköltözésre. A 

kiköltözés egyébként rendezetten, fegyelmezetten történt, dicséret illeti a kollégistákat, illetve 

a választmányi tagokat. 

A költözés alatt majd az azt követő nehéz időszakban is nagy segítséget jelentett a jó 

együttműködés a februárban megválasztott új választmányi elnökkel, Záhorský Ákossal. A 

korábbiakhoz hasonlóan sok segítséget kaptam a titkárságunkon Molnárné Tóth Ildikótól és 

Papp Judittól, valamint a Rektori Koordinációs Központ (RKK) vezetőjétől, Dr. Kóczián 

Lillától. Fontos volt még a folyamatos jó kapcsolat Babos Jánossal, a Szolgáltatási Igazgatóság 

vezetőjével és Gál-Esztegár Zádorral, az NFK igazgatójával. Tavasszal a három 

legmeghatározóbb program közül le kellett mondani a negyedszázados jubileumi Bolyai 

Konferenciát; a Csütörtök Esték tavaszi sorozatát pedig az első három előadás után föl kellett 

függeszteni. Egyedül a szakszemináriumok maradtak meg, távoktatási formában. Szerencsére 

a nyelvtanárok is vállalták az online oktatást, így a nyelvórák is mentek. Ezzel szemben szinte 

minden más közös program elmaradt tavasszal: nem volt sem kirándulás, sem színházlátogatás. 

A középiskolásoknak szóló levelezős csapatverseny is csak online formában ment, és elmaradt 

a szokásos jutalomhétvége a döntőbe jutott csapatoknak. Egyetlen pozitívum: tavasszal 

elkészült a sportpálya felújítása! Ezt a problémát még elődeimtől örököltem, örülök, hogy 

legalább igazgatói ciklusom végére megoldódott. 

A nyár végi felvételi eljárás is a körülményekre tekintettel online formában zajlott. 

Az említett nehézségek ellenére a Bolyai Kollégium életének főbb eseményeit, programjait az 

alábbiakban foglaljuk össze röviden. 

 

1. Programok 

1.1. Bolyai Konferencia 

2020. március 28-29-én lett volna a jubileumi (25.) Bolyai konferenciánk. A két főszervező, 

Szőke Tamás és Szobota András nagy munkát végzett, a szervezés már előrehaladott állapotban 
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volt, amint az a rendezvény honlapján is látható: 

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/bokonf/aktualis/felhivas/ . A COVID-19 járvány miatt 

azonban sajnos le kellett mondanunk a konferenciát. Az egyik felkért plenáris előadó Csányi 

Vilmos lett volna ("A hiedelmek szerepe a mindennapi gondolkozásban”), a másik plenáris 

előadónak pedig Romsics Ignácot hívtuk meg, aki Trianonról beszélt volna. 

1.2. Csütörtök Esték 

Ez az alapítás óta heti rendszerességgel sorra kerülő program a Kollégium képzési tervének 

része. A tavaszi félévre is sikerült egy remek programot összeállítotani, alapvetően a hallgatók 

szavazatai alapján, azonban a COVID-19 miatt a Csütörtök Estéket a 3. előadás után, 2020. 

március 12-től föl kellett függesztenünk. Pedig olyan előadókat hívtunk meg, mint Agócs 

Gergely népzenekutató, Csóka Endre volt bolyais, matematikus, Nagy Péter vegyész-

onkológus, Szőnyi Ferenc triatlonista, Görög Ibolya protokollszakértő, Vásárhelyi Gábor 

biofizikus, Orosz László fizikus, Mátyus Edit volt bolyais, vegyész és Eckhardt Gábor 

zeneművész. A felfüggesztett program megtekinthető itt: 

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/regebbi/201920202/ . A Csütörtök Esték a 

Bolyai Kollégium egyik „védjegye”, ezért nagyon sajnálatos, hogy a tavaszi félév után az őszi 

félévben is le kellett mondanunk a már szervezés alatt álló magas színvonalú előadásokról. 

1.3. Szakszemináriumok 

A tehetséggondozás egyik fontos pillére a Kollégium szakszemináriumi rendszere. Ez hat 

tematikus hallgatói csoportra oszlik (zárójelben a szaktanárok): biológia (Kovács M. Gábor, 

Schlett Katalin), fizika (Asbóth János, Nógrádi Dániel),  földtudományok (Erőss Anita, Nagy 

Balázs / Biró Tamás), kémia (Magyarfalvi Gábor, Novák Zoltán), matematika (Csóka Endre, 

Nagy Dániel) és informatika (Porkoláb Zoltán). A szakszemináriumok túlélték a koronavírus 

támadását, a tanárok a tavaszi félévben átálltak távoktatási formára. Ennek konkrét 

megvalósulása szakterületfüggő volt. A szakszemináriumok részleteiről lásd a 

http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/szeminarium/ oldalt. 

2020 nyarán. Kovács M. Gábor jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja tovább 

vállalni a biológia szakszeminárium vezetésében való részvételt. Az augusztusi felvételin még 

jelen volt. Amíg nem találjuk meg az utódát, Schlett Katalin tanárnő egyedül vezeti a biológia 

szemináriumokat. Ugyancsak lemondott a szemináriumvezetésről Nagy Balázs, az ő esetében 

már megvan az utód, Biró Tamás személyében. A tanárok az őszi félévben is vállalták az online 

távoktatást. 

1.4. Extra kurzus 

Az NTP-SZKOLL-19 pályázatnak, szokásos módon, kötelező programeleme volt a két 

félévben egy-egy, a szakkollégium alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó kurzus 

vállalása. A tavaszi félévre egy elsősegélynyújtó tanfolyam volt betervezve, azonban a járvány 

miatt sajnos erre nem kerülhetett sor. 

1.5. Nyelvórák 

A tavaszi félévben indult angol (felsőfokú), német (középhaladó) és orosz (kezdő) kurzus. Az 

angol kurzust Sántháné Gedeon Mária, a németet Palotás Berta, az oroszt Baloghné Földessy 

Beáta vezette. A tavaszi szemeszterben szerencsére mindhárom tanárnő vállalta, hogy online 

nyelvórákat tart. Ősszel az angol órákat Szabó István tartotta. A nyelvórákkal kapcsolatos 

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/bokonf/aktualis/felhivas/
https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/regebbi/201920202/
http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/szeminarium/
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szervezőmunkáért Baglyas Mártont illeti köszönet. A nyelvórákról információk ezen az 

oldalon találhatók: http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/nyelv/ . 

1.6. Levelezős csapatverseny középiskolásoknak 

A hagyományokat folytatva, a versenyre most is háromfős, középiskolásokból álló csapatok 

nevezhettek be. A feladatok témaköre felölelte a Bolyai Kollégium mind a hat szakterületét. A 

járvány erre is rányomta bélyegét. A tavalyelőtti 17 és a tavalyi 23 csapat után most csak 6 

csapat küldött megoldásokat az első fordulóban. A versenybizottság ezek után nem látta 

értelmét a második fordulónak, hanem egyetlen forduló alapján történt az eredményhirdetés. 

Sajnos a vírushelyzet nem tette lehetővé a szokásos kétnapos jutalomkirándulást a szentendrei 

Pap-szigeten. Az első három helyen végzett csapat tagjai könyvutalványt kapnak. A feladatok 

kitalálásában szokás szerint több kollégista is részt vett, a verseny fő szervezője Horváth 

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

1.7. Egyéb közösségi programok 

A kollégisták sok egyéb programot szerveztek, nagy önállóságot mutatva ezekben. Idén 

azonban nagyrészt ezek sem tudtak megvalósulni. 

A közös kirándulásoknak – a biológiai és földtani ismeretek bővítésén túl – fontos célja a tagság 

összekovácsolása. Éppen ezért szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy a 2020-ban 

tervezett kirándulásokat lehetetlenné tette a járványügyi helyzet. 

Hasonlóképpen elmaradtak az amúgy hagyományos kulturális programként megvalósuló 

színházlátogatások. 

Elmaradt a hagyományos Gólyatábor. 

Élvezetes színfolt a BElZeBuB (Begubódzás Elleni Zenés Buli a Bolyaiban), amely egy zenés 

est a félévzárókhoz kapcsolódóan, ahol a hallgatók zenei képességeiket csillogtatják. Ebben a 

tanévben erre az ismert okok miatt nem került sor. 

Említést érdemel még a hagyományos, a végzősök tiszteletére szervezett Bödönke ceremónia, 

ami az idén sem maradt el, augusztus 8-án a János-hegyen lett megtartva: 

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/bodonke2020/ . 

 

2. Felvételi 

Az egyetemi járványügyi rendelkezések miatt a tanév végi 65 főről ősszel 60-ra kellett 

csökkenteni a bentlakók számát. A felvétel pillanatában a bentlakó hallgatók száma 48 volt, 

többen végleg távoztak, néhány ember státusza pedig belsősről külsősre változott. Így 12 

jelentkezőt vehettünk föl belsősnek. A következő táblázat foglalja össze a 2020-as felvételivel 

kapcsolatos adatokat (zárójelben a 2019-es számok). 

Szakterület Jelentkezett Szóbeli Felvettük 

bentlakó 

Felvettük 

bejáró 

Felvettük 

összesen 

Biológia 10 (2) 7 (2) 1 (0) 6 (2) 7 (2) 

Fizika 8 (4) 6 (4) 3 (2) 3 (2) 6 (4) 

Földrajz-

Földtudomány 

3 (3) 3 (3) 2 (2) 1 (0) 3 (2) 

http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/nyelv/
http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/verseny/
https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/bodonke2020/
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Informatika 10 (5) 6 (4) 1 (2) 5 (2) 6 (4) 

Kémia 4 (4) 4 (4) 2 (3) 1 (1) 3 (4) 

Matematika 12 (16) 8 (15) 3 (6) 5 (5) 8 (11) 

Összesen 47 (34) 34 (32) 12 (15) 21 (12) 33 (27) 

 

Az alábbi táblázat a kollégisták szakterület szerinti megoszlását mutatja közvetlenül a 2020-as 

felvételi után (zárójelben az egy évvel ezelőtti szeptemberi számok). 

Szakterület Bentlakó Bejáró Teljes létszám 

Biológia 4 (8) 8 (8) 12 (16) 

Fizika 10,5* (9,5*) 6 (6) 16,5* (15,5*) 

Földrajz-

Földtudomány 

3 (4) 4 (2) 7 (6) 

Informatika 10 (10) 9 (6) 19 (16) 

Kémia 13 (11) 2 (1) 15 (12) 

Matematika 19,5* (21,5*) 11 (10) 30,5* (31,5*) 

Összesen 60 (64) 40 (33) 100 (97) 

*Egyikük mat-fiz. tanár (osztatlan tanárképzésben) 

A koronavírus járvány őszi hulláma miatt a bentakó hallgatók nagy része kiköltözött, összesen 

20 fő maradt méltányossági kérelem alapján az épületben. 

3. Kollégisták eredményei 

Kar Kiváló Hallgatója 2020  

2020  Csahók Tímea (matematika) 

2020  Kenéz Lili (biológus) 

2020 Pánczél Emese (földtudomány) 

2020 Porupsánszki István (matematikus) 

 

Egyéb díjak, elismerések, szakmai teljesítmények   

Baják Petra Fö  III. helyezés a XVII. OFKD-n Meteorológia és víztudományok 

szekcióban 

Borbényi Márton M  IMC válogatóverseny 2. hely 

Csahók Tímea M meghívás az IMC csapatba 

Gyarmati Máté I Ösztöndíjban részesült az EFOP-3.6.2-16-2017-00013 Innovatív 

informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó 

tematikus kutatási együttműködések (3in) projektben 

Györgyi Csaba I WO szabadalmi bejegyzés 

Ignácz Attila B NEUBIAS Training School for Early Career Investigators (TS14), 

Bordeaux 2020 képelemző tréning és NEUBIAS Conference travel 

grant elnyerése 

Jóna Kristóf B ELTE TTK - Rendszeres Tudományos Ösztöndíj 

Mészáros Botond Fi MATEHETSZ - mentori szerepre való felkérés 

Poór Márk M IASH Postdoctoral Fellowship for Excellent Foreign Researchers in 

Israel 2020-2022 grant az izraeli akadémiától 
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Az egyéb eredményeket majd csak később tudom összefoglalni, miután a kollégisták elkészítik 

a félévértékelésüket. 

4. Adminisztráció 

A titkárságot Molnárné Tóth Ildikó vezeti, teljes munkaidőben. Emellett Papp Judit napi 4 

órában, határozott idejű szerződéssel dolgozik nálunk, Gilyénné Dézsi Krisztina távollétének 

idejére (Krisztina sok éve GYES-en van). Mindenképpen szükség van két ügyintézőre a 

titkárságon, mivel az RKK-val történt megállapodás alapján a mi titkárságunk intézi az 

épületben lévő másik két szakkollégium (Angelusz, Illyés) ügyeit is. Ildikó és Judit munkájával 

mind jómagam, mind a kollégisták meg vagyunk elégedve. Nagy segítséget jelent, hogy 

megbízhatóan, lelkiismeretes alapossággal végzik feladataikat. Az igazgatóváltás kapcsán is 

sokat segítenek az új igazgatónak a kollégiumi ügyekben való eligazodásban. 

 

5. Pályázatok 

Az NTP-SZKOLL-19-0061 pályázatunkkal 2.931.000 Ft-ot nyertünk szakkollégiumi 

programokra. Ezzel ott kezdődtek a gondok, hogy a döntés későn (decemberben) született és 

mire elkezdhettük volna költeni, itt volt a járvány. Semmit nem tudtunk megvalósítani, amit 

ebből szerettünk volna finanszírozni: sem a Bolyai Konferenciát, sem az elsősegélynyújtó 

kurzust, sem a kirándulást, sem a színházlátogatást, sem a levelezős csapatverseny 

győzteseinek jutalomhétvégéjét. A pályázati határidő eredetileg június vége lett volna, a kiíró 

meghosszabbította év végéig. A tervezett programokból, amit lehetett, átterveztünk őszre, de a 

járvány második hulláma ezt is keresztülhúzta. Sajnos mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 

teljes összeget vissza kell utalnunk. 

Az adott helyzetben meglepően korán, már nyár közepén kiírták az újabb NTP-SZKOLL 

pályázatot, ráadásul megemelték a pályázható összeget is. Az NTP-SZKOLL-20-0028 

pályázatunk azonban sajnos nem kapott támogatást. 

6. Pénzügyek 

A 2020-as évben – ellentétben a korábbiakkal – az NTP-SZKOLL-19 pályázat nem segítette a 

gazdálkodást, az előző pontban említett okok miatt. A vendégszobák/vendéglakások kiadása 

viszont ebben az évben is hozzájárult a bevételeinkhez, kicsit több mint 3M Ft-tal. Ez annak 

köszönhető, hogy a két vendéglakás és a két vendégszoba kihasználtsága a COVID-19 ellenére 

is közel 100%-os volt. Emellett az elmaradt programok kiadáscsökkentő hatása is jelentős volt. 

Tavasszal központi egyetemi pénzből megtörtént az udvaron lévő sportpálya régóta tervezett 

felújítása; egy nagyon korszerű, multifunkciós pálya lett. 

 

Budapest, 2021. január 10. 

 

         Dr. Kürti Jenő egyetemi tanár          Dr. Józsi Mihály egyetemi tanár 

a Bolyai Kollégium igazgatója (2015-2020)         a Bolyai Kollégium igazgatója (2020.X.21-) 


