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Beszámoló 

az ELTE Bolyai Kollégium működéséről a 2021-es naptári évben 

 

 

A Kollégium működését a SARS-CoV-2 vírus okozta járványhelyzet továbbra is alapvetően 

meghatározta, a legtöbb tervezett programot törölni kellett, ugyanakkor bizonyos programok 

távolléti formában megvalósulhattak. Nyártól volt lehetőségünk újra személyes jelenléttel is 

programokat tartani. 

A tavaly őszi igazgatóváltás után nem sokkal a járványhelyzet alakulása miatt a többségnek ki 

kellett költöznie a Kollégiumból; összesen 20 fő maradt méltányossági kérelem alapján az 

épületben. Tavasszal ugyancsak a járványhelyzet miatt korlátozásokkal szembesültünk, illetve 

részben a harmadik járványhullám, részben az elodázhatatlan energetikai felújítás miatt a 

nekünk is otthont adó Nándorfejérvári Úti Kollégium (NFK) épülete bezárásra került, emiatt 

senki sem maradhatott a Kollégiumban, illetve az épületben. A kollégisták egy része a Kőrösi 

Csoma Sándor Kollégiumba (KCsSK) költözhetett át, továbbá a titkárságunk is itt kapott 

ideiglenes elhelyezést. A kiköltözések egyébként rendezetten, fegyelmezetten zajlottak, 

dicséret illeti a kollégistákat, illetve a választmányi tagokat. 

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

együttműködés a választmányi elnökkel, Záhorský Ákossal, majd később az új elnökkel, Glück 

Krisztinával. A korábbiakhoz hasonlóan sok segítséget kaptam a titkárságunkon Molnárné 

Tóth Ildikótól és Papp Judittól, valamint a Rektori Koordinációs Központ (RKK) vezetőjétől, 

Dr. Kóczián Lillától, illetve Babos Jánostól, a Szolgáltatási Igazgatóság vezetőjétől. A 

járványhelyzet és a többszöri költözések miatt is fontos volt a jó együttműködés és a segítő 

hozzáállás Gál-Esztegár Zádor, az NFK igazgatója, illetve Ribling Tamás, a KCsSK igazgatója 

részéről. 

Tavasszal a tavalyról elhalasztott negyedszázados jubileumi Bolyai Konferenciát online 

formában sikerült pótolni, ugyanakkor a Csütörtök Esték előadássorozatát nem tudtuk 

újraindítani a járványhelyzet miatt. A szakszemináriumok és a nyelvórák a tavalyi évhez 

hasonlóan távoktatási formában zajlottak. Ezzel szemben szinte minden más közös program 

elmaradt, így például nem volt sem kirándulás, sem színházlátogatás. A középiskolásoknak 

szóló levelezős csapatversenyt ugyanakkor már meg tudtuk rendezni, és július elején meg 

lehetett tartani a Bödönkét is. A felvételi a korábbiakhoz hasonlóan, de az épület zárvatartása 

miatt a KCsSK épületében zajlott. 

Ősszel a járványügyi intézkedések betartása mellett újraindulhattak a kollégiumi programok. 

Az egyik legnagyobb problémának azt érzem, hogy a 2020/21-es tanévben az új tagok – néhány 

kivétellel –  gyakorlatilag személyes kapcsolat és élő programok nélkül, illetve „távolról voltak 

kollégisták”, alig tudtak bekapcsolódni a Kollégium életébe, megtapasztalni a kollégista létet. 

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

alábbiakban foglalom össze röviden. 
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1. Programok 

1.1. Bolyai Konferencia 

A 2020-ról elhalasztott jubileumi (25.) Bolyai Konferenciát  a járványhelyzet miatt online 

formában tartottuk meg 2021. április 10-11-én. A két főszervező, Ciuciu-Kiss Jenifer és 

Szobota András voltak. A részletes program a honlapunkon olvasható: 

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/bokonf/program/bk25/. A felkért plenáris előadó 

Csányi Vilmos volt ("A hiedelmek szerepe a mindennapi gondolkozásban”). Én a szokatlan 

forma és helyzet ellenére sikeresnek értékelem a konferenciát, szép számmal vettek részt rajta 

más szakkollégiumok tagjai is.  

1.2. Csütörtök Esték 

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

része. A járványhelyzet miatt már tavaly tavasszal meg kellett szakítani a programot, és ez az 

újabb járványhullámok, a kollégisták nagy részének kiköltözése, valamint a kollégium 

bezárása (2021 tavasza) miatt már nem is indult újra. Felmerült ugyan az online forma is, de a 

tervezett előadók többsége így sem vállalta volna (vagy eleve nem felelt meg ez a megoldás pl. 

az élő zene igénye miatt). A Csütörtök Esték a Bolyai Kollégium egyik „védjegye”, ezért 

nagyon sajnálatos, hogy több mint egy év telt el a program nélkül. Ugyanakkor 2021 őszén a 

járványügyi rendelkezések betartásával újraindítottuk az előadássorozatot. Az eddigi program 

során Eckhardt Gábor zongoraművész, Kacskovics Imre immunológus, Bóna Judit nyelvész, 

Vásárhelyi Gábor fizikus és Görög Ibolya protokoll tanácsadó volt a vendégünk, valamint 

igazgatói bemutatkozó előadásra is sor került. A részletekről lásd a 

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/ oldalt. 

1.3. Szakszemináriumok 

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

tematikus hallgatói csoportra oszlik (zárójelben a szaktanárok): biológia (Schlett Katalin, Kun 

Ádám - ősztől), fizika (Asbóth János, Nógrádi Dániel),  földtudományok (Erőss Anita, Biró 

Tamás), kémia (Magyarfalvi Gábor, Novák Zoltán), matematika (Csóka Endre, Nagy Dániel) 

és informatika (Porkoláb Zoltán). A szakszemináriumokat az elmúlt évben online formában 

tartották meg az egyes szakterületek. A szakszemináriumok részleteiről lásd a 

http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/szeminarium/ oldalt. 2021 őszétől jelenléti formában 

folytatjuk a szakszemináriumi programokat. 

Megemlíteném még itt, hogy a szakszemináriumi tanárok közül Magyarfalvi Gábor és 

Porkoláb Zoltán tanár urak a kiemelkedő tehetséggondozási tevékenységük elismeréseként 

2020-ban Pro Ingenio Nívódíjban részesültek (2021-ben vehették át). 

1.4. Extra kurzus 

A járványhelyzet miatt  a tervezett extra kurzusra nem kerülhetett sor. 

1.5. Nyelvórák 

A Kollégiumban tavasszal online formában folytatódtak az angol (felsőfokú), német 

(középhaladó) és orosz (kezdő) kurzusok. Az angol kurzust Szabó István, a németet Palotás 

Berta, az oroszt Baloghné Földessy Beáta vezette. A tavaszi szemeszterben egy negyedik, japán 

kezdő kurzust is tudtunk indítani, aminek tanára Uchikawa Kazumi volt. A nyelvórákkal 

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/bokonf/program/bk25/
https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/
http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/szeminarium/
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kapcsolatos szervezőmunkáért Baglyas Mártont illeti köszönet. A nyelvórákról információk 

ezen az oldalon találhatók: http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/nyelv/. Ezek az órák ősszel 

is folytatódtak. 

1.6. Levelezős csapatverseny középiskolásoknak 

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

nevezhettek be. Tavaly a járványhelyzet miatt csak 6 csapat küldött be megoldásokat és 

egyfordulós volt a verseny; most a korábbi évekhez hasonlóan lehetett megrendezni a versenyt, 

16 csapat részvételével. Köszönet illeti a kollégistákat a feladatok kitalálásáért és a verseny 

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

1.7. Egyéb közösségi programok 

A kollégisták igyekeztek egyéb programokat szervezni, nagy önállóságot mutatva ezekben, 

illetve online is tartani egymással a kapcsolatot. Az élő, jelenléti programok nagy részét 

azonban természetesen az ismert helyzet miatt (és a kiköltözők nagy száma miatt) nem lehetett 

megtartani. 

A tervezett közös kirándulást lehetetlenné tette a járványügyi helyzet. Hasonlóképpen 

elmaradtak az amúgy hagyományos kulturális programként megvalósuló színházlátogatások. 

A tavaszi félév végén viszont újra lehett személyes jelenléttel programot szervezni. A 

hagyományos, a végzősök tiszteletére szervezett Bödönke július 4-én  a Normafánál, az Anna-

réten lett megtartva. 

Az őszi félév előtt sor került a hagyományos Gólyatáborra, illetve szeptember 30-án a 

Bólyaavatóra is. 

 

2. Felvételi 

A 2021/22. tanévre szóló felvételire (a tavalyi online forma után) a járványügyi intézkedéseket 

betartva, szemályes formában került sor a KCsSK épületében, 2021. augusztus 16-18. között; 

a fő szervezője a kollégisták részéről Ciuciu-Kiss Jenifer volt. 16 új bentlakó kollégistánk lett 

(ebből ketten eddig külsősként vettek részt a kollégium munkájában). A következő táblázat 

foglalja össze a 2021-as felvételivel kapcsolatos adatokat (zárójelben a 2020-as számok). 

Szakterület Jelentkezett Szóbeli Felvettük 

bentlakó 

Felvettük 

bejáró 

Felvettük 

összesen 

Biológia 15 (10) 12 (7) 3 (1) 9 (6) 12 (7) 

Fizika 3 (8) 2 (6) 2 (3) 0 (3) 2 (6) 

Földrajz-

Földtudomány 

4 (3) 4 (3) 1 (2) 3 (1) 4 (3) 

Informatika 12 (10) 6 (6) 2 (1) 3 (5) 5 (6) 

Kémia 2 (4) 2 (4) 1 (2) 0 (1) 1 (3) 

Matematika 14 (12) 12 (8) 5 (3) 6 (5) 11 (8) 

Összesen 50 (47) 38 (34) 14 (12) 21 (21) 35 (33) 

 

Az alábbi táblázat a kollégisták szakterület szerinti megoszlását mutatja a 2021. szeptemberi 

eleji állapot szerint (zárójelben a tavaly szeptemberi számok). 

http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/nyelv/
http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/verseny/
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Szakterület Bentlakó Bejáró Teljes létszám 

Biológia 9 (4) 13 (8) 22 (12) 

Fizika 9 (10,5*) 7 (6) 16 (16,5*) 

Földrajz-

Földtudomány 

4 (3) 7 (4) 11 (7) 

Informatika 8 (10) 11 (9) 19 (19) 

Kémia 10,5* (13) 1 (2) 11,5* (15) 

Matematika 23,5* (19,5*) 12 (11) 35,5* (30,5*) 

Összesen 64 (60) 51 (40) 115 (100) 

*Egyikük mat-kém. tanár (osztatlan tanárképzésben) 

Rajtuk kívül egy vendég szakkollégista státuszú vegyész hallgató lakik a kollégiumban, aki 

aktívan részt vesz a programokon (így összesen 65-en vannak a bentlakók). 

 

3. Kollégisták eredményei 

Borbényi Márton IMC válogatóverseny 2. hely (2020) 

IMC 1. díj (2021) 

Csahók Tímea IMC 2. Díj 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 

Ugró Gyula Tanulmányi Ösztöndíj 

Erasmus ösztöndíj 

Dósa Anna 
OTDK Biológia Szekció, Molekuláris és Sejtbiológia 2. tagozat, 

II.hely 

Dörgő Daniella ELTE TTK videóverseny kémia szekció legtöbb pont, liftbeszéd 

kategória 3. hely 

Gáspár Attila Schweitzer verseny I. díj 

IMC Grand Grand First Prize  

Gelencsér Orsolya 
Kooperatív Doktori Program támogatásának elnyerése 2020-2024 

American Association of Petroleum Geologists - Grants in-Aid Award 

Gereczi Botond 

Géza 
III. Tudománykommunikációs Verseny, 2. helyezés 

Gyarmati Máté ÚNKP Ösztöndíj 

György Zoltán Ortvay verseny 3. díj 

Györgyi Csaba 
OTDK 2. Díj 

Bejegyzett szabadalom 

Hajnal Dániel 

Konrád 

Természet Világa ismeretterjesztő cikkpályázat szakkollégistáknak, 1. 

helyezés 

Hargitai Dávid 
OTDK 1. Helyezés 

Bolyai Konferencia előadói különdíj 

Kátay Tamás OTDK 1. díj 

Kiss Krisztián  1. helyezés (TiT cikkírói versenye, Élet és Tudomány kategória) 
 

Kovács Benedek 

2021-es OTDK Kombinatorika és gráfelmélet tagozat, 2. Helyezés 

Kutató Verseny 2021, Számtani sorozatok szétszedése blokk, 2. Díj 

Kutató Verseny 2021, Ortogonális vektorok blokk, 1. Díj 

Kutató Verseny 2021, Nyírások blokk, 3. Díj 

IMC 1. Díj (2021) 

2020-as Schweitzer Miklós Emlékverseny: dicséret 
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IMC 2. Díj (2020) 

Matolcsi Dávid IMC 1. Díj (2021) 

Mészáros Botond 51. Ortvay Rudolf Nemzetközi Fizikai Problémamegoldó Verseny 3. 

Hely 

HSUP arc 

Oberfrank Robin OTDK 2. 

Páhoki Tamás Ortvay Rudolf Nemzetközi Fizikaverseny 2. Díj 

Kari TDK 2. Díj 

ÚNKP ösztöndíj 

Paks II. Tanulmányi Ösztöndíjprogram támogatottja 

Pánczél Emese OTDK, különdíj  

Szabó Kristóf 
OTDK 1.hely 

IMC 1. díj (2021) 

Szemerédi Levente 
OTDK 2. Helyezés 

IMC 1. Díj (2021) 

Ullaga György 
ELTE TTK Tudományos Diákköri Videó Verseny, Liftbeszéd 

kategória 1. hely 

Veszeli Máté Tibor Ortvay Rudolf fizikai problémamegoldó verseny első helyezés 

Világos Blanka 

Kar Kiváló Hallgatója Díj 

OTDK I. díj, FiFöMa szekció, Asztrofizika tagozat 

Természet Világa szakkollégista cikkíró pályázat, 1. Díj 

III. Tudománykommunikációs Verseny (ÚNKP pályázottak számára), 

1. díj 

Zsubrits Ábel Kar Kiváló Hallgatója 

 

A fentiekből kiemelném a Kar Kiváló Hallgatója díjakat, a kiváló OTDK szerepléseket, 

valamint a Kollégium matematikus hallgatóinak kiváló szereplését a 28. International 

Mathematics Competition for University Students (IMC) versenyen, ahol Gáspár Attila 51 

ország 590 versenyző diákja közül végzett az első helyen, Matolcsi Dávid pedig a megosztott 

11-15. helyen, de rajta kívül még Borbényi Márton, Kovács Benedek, Szabó Kristóf és  

Szemerédi Levente is 1. díjat kapott (https://ttk.elte.hu/content/az-elte-hallgatoja-nyerte-az-

egyetemistak-nemzetkozi-matematikaversenyet.t.4765). 

ÚNKP ösztöndíjat (2021/22) nyertek: Bán Róbert, Csoma Balázs, Hargitai Dávid, Ignácz 

Attila, Kátay Tamás, Kovács Benedek, Mendei Barna, Matolcsi Dávid, Nguyen Bich Diep, 

Oberfrank Robin, Szabó Kristóf, Takács Dóra, Tófalvi Tamás, Varga Vázsony, Várkonyi 

Zsombor, Világos Blanka.  

 

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 segítettek a kollégiumi ügyekben való eligazodásban. A kiköltözés idejére a titkárság is 

https://ttk.elte.hu/content/az-elte-hallgatoja-nyerte-az-egyetemistak-nemzetkozi-matematikaversenyet.t.4765
https://ttk.elte.hu/content/az-elte-hallgatoja-nyerte-az-egyetemistak-nemzetkozi-matematikaversenyet.t.4765
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a KCsSK épületébe került; a nehézségeket (kezdetben problémák az internettel, nyomtatóval 

stb.) Ildikó és Judit sikeresen megoldották. 

5. Pályázatok 

Az NTP-SZKOLL-19-0061 pályázattal 2.931.000 Ft-ot nyertünk szakkollégiumi programokra. 

A járványhelyzet miatt azonban ezekből gyakorlatilag semmit sem lehetett megvalósítani. 

Ugyan a pályázati határidő év végéig meg lett hosszabbítva, az őszre áttett programokat a 

járvány második hulláma miatt törölni kellett, és a harmadik hullám miatt tavasszal sem volt 

lehetőségünk ezekre. Sajnos mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a teljes összeget vissza 

kellett utalnunk. 

Az újabb, NTP-SZKOLL-20-0028 pályázatunk sajnos most először nem kapott támogatást. 

Ugyanakkor a kollégisták elnyertek 1 millió forintot az Újbudai Önkormányzat pályázatán a 

konyha részleges felújítására (új konyhabútorok). A konyha felújítása a kényszerű távollétünk 

alatt meg is történt, amiért a Választmányt és titkárnőnket, Ildikót illeti elsősorban köszönet. 

6. Pénzügyek 

A 2020/21-es évben – ellentétben a korábbiakkal – az NTP-SZKOLL pályázatok nem 

segítették a gazdálkodásunkat, az előző pontban említett okok miatt. A vendégszobák és 

vendéglakások kiadása viszont 2021 tavaszáig hozzájárult a bevételeinkhez, 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. A tavaszi épületbezárás viszont azzal is járt, hogy fel kellett mondanunk 

(illetve nem hosszabbíthattuk meg) a bérleti szerződéseket, így ez a bevételi forrásunk is 

elapadt. Az ezen a címen betervezett bevételek elmaradása miatt – noha a kiadásaink is 

csökkentek a járványhelyzet okán – az őszre gyakorlatilag elfogytak a forrásaink. Ősztől az 

egyik vendéglakást sikerült újra kiadnunk, ugyanakkor a vendégszobák felújításra szorulnak, 

az egyik nincs már kiadható állapotban. Bízom abban, hogy a tanév során ezen a téren is 

normalizálódik a helyzet, de jelenleg nem vagyok teljesen nyugodt a pénzügyeket illetően. 

 

Budapest, 2021. november 7. 

 

 

                   Dr. Józsi Mihály egyetemi tanár 

                   a Bolyai Kollégium igazgatója 


