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Beszámoló 

 
az ELTE Bolyai Kollégium 2019/2020-as tanévének működéséről 

 
 
 

Megpróbáltam ezt a beszámolót is az eddigiekhez hasonlóan kezdeni („minden rendben volt, 

jól sikerültek a programok” ...), de sajnos a koronavírus járvány miatt ezt most nem tudom megtenni. 

Az őszi félévben még valóban minden rendben volt, de 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 bolyaisnak (7 fő), indokolt kérésükre, a 

kancelláriával való egyeztetés után engedélyeztem a bennmaradást. Nyár elején további néhány 

bolyais kapott engedélyt a visszaköltözésre. A kiköltözés egyébként rendezetten, fegyelmezetten 

történt, dicséret illeti a kollégistákat, illetve a választmányi tagokat. A kiköltözés során készült képek 

megtekinthetők a honlapunkon a galériában: https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/kikoltozes/ . 

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. 

 

Az alábbiakban megpróbálom az említett nehézségek ellenére is a szokásos módon összefoglalni a 

Bolyai Kollégium életének legfontosabb elemeit a 2019/2020-as tanévben. 
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1. Programok 

 

 

1.1 XXV. Bolyai Konferencia 

2020. március 28-29-én lett volna a jubileumi Bolyai konferenciánk. A két főszervező, Szőke Tamás 

és Szobota András nagy munkát végzett, a szervezés már előrehaladott állapotban 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 fújnunk 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  

2019/20-as tanév őszi félévében vendégeink közt üdvözölhettük Lente Gábor kémikust, Béres József 

vegyész vállalkozót, Aszódi Attila fizikust, Tölgyessy Péter jogászt, Cserti József fizikust, Harangi 

Szabolcs geológust, Szunomár Ágnes közgazdászt, Mérő László matematikus-pszichológust, és Garai 

Imre neveléstudománnyal foglalkozó oktatót. Utóbbi az Eötvös centenáriumi évhez kapcsolódó 

előadást tartott. Októberben a Bólyaavató, novemberben pedig a Centrál Színház „Függöny fel!” c. 

előadásának megtekintése színesítették a programot. A szervező munkáért köszönet illeti Baglyas 

Mártont, Gelencsér Orsolyát és Rancz Adriennt. A részletekről lásd a 

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/regebbi/201920201/ oldalt, illetve a galériában az 

előadásokról készült képeket: https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/csuteste19201/ . Az őszi 

előadássorozat legjobb előadójának a kollégisták Tölgyessy Pétert szavazták meg, aki már  másodszor 

érdemelte ki ezt (lásd a https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/kozonsegdij/ oldalon). Az 

őszi csütörtök esti programoknak részét képezték a félévnyitó és félévzáró beszélgetések is. Az utóbbi 

alkalmak kiegészültek a BElZeBuB műsorral (lásd az Egyéb részt).  

A 2019/2020-as tavaszi félévre is azt gondolom remek programot állítottunk össze, 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/ ,  
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A Csütörtök Estéket személy szerint a Bolyai Kollégium egyik „védjegyének” tartom, éppen ezért 

nagyon sajnálom, hogy a tavaszi félév után a most következő őszi félévben is le kell 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), kémia 

(Magyarfalvi Gábor mellett ősszel még Fogarasi Géza, tavasszal Novák Zoltán), matematika (Csóka 

Endre, Nagy Dániel) és informatika (Porkoláb Zoltán). Amint már említettem, 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.  

Szeretném kiemelni, hogy Fogarasi Géza tanár úrnak az egyik őszi vegyész szeminárium keretében 

köszöntük meg az 1997(!) óta tartó magas színvonalú szemináriumvezetői tevékenységét.  

Két másik változás is történt, 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 a most következő 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. Az őszi 

félévben Kiss László akadémikus tartott csillagászati foglalkozásokat. A tavaszi félévre egy 

elsősegélynyújtó tanfolyam volt betervezve, azonban a Covid-19 miatt sajnos erre nem kerülhetett 

sor. Az extra kurzusokról információk ezen az oldalon találhatók: 

http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/egyeb/korabbi .  
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1.5 Nyelvórák 

Mind az őszi mind 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. Az őszi nyelvórák most is jó hangulatban, barátságos, egymást segítő 

légkörben zajlottak, ami lehetővé tett személyes, ill. tartalmilag is színvonalas beszélgetést az adott 

idegen nyelven. A tavaszi szemeszterben szerencsére mindhárom tanárnő vállalta, hogy online 

nyelvórákat tart. A nyelvórákkal kapcsolatos 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 Covid 

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 Kirándulás 

A 2019/20-as tanévben sajnos csak az őszi szemeszterben tudtunk közös kirándulást szervezni. 

November 8-10. között nógrádi kiránduláson vettünk részt (20 kollégista + az igazgató). Szállásunk 

Alsótoldon a Toldi Házban volt. A szombati nap nagy részét Hollókőn töltöttük. Vasárnap 

meglátogattuk az Ősmaradványok Természetvédelmi Területet Ipolytarnócon. A közös 

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

összekovácsolása. Éppen ezért szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy a tavaszi kirándulást 

lehetetlenné tette a Covid-19. Az őszi kirándulás fő szervezője Záhorský Ákos volt. Köszönet illeti 

alapos, lelkiismeretes munkájáért. A nógrádi kirándulásról képek tekinthetők meg a galériában: 

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/ipolysag2019/  
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1.8 Színházlátogatás 

A 2019/20-as tanévben csak ősszel tudtunk színházba menni, megint csak a Covid-19 miatt. 

Novemberben a Centrál Színházban megnéztük a Függöny fel! c. előadást (43 fő). A szervezésért 

ezúttal is Gelencsér Orsolyát illeti köszönet. 

 

 

1.9 Egyéb 

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

ki ezek közül. Gólyatábor (szeptember 5-7.) https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/golyatabor2019/ 

Bólyaavató (október 3.) https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/golyaavato2019/ . Számomra mindig 

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 csak az őszi félév végén került sor, a tavaszi elmaradt az ismert okok miatt. Az őszi műsoron 

készült fényképek itt tekinthetők meg: https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/belzebub20192/ . 

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

idén sem maradt el (augusztus 8. János-hegy)! https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/bodonke2020/  

  

 

 

2. Felvételi 

 

A 2019/2020-as tanévre szóló felvételi időpontja 2019. augusztus 11-13. volt. A következő táblázat 

foglalja össze a 2019-es felvételivel kapcsolatos adatokat (zárójelben a 2018-as számok). 

 

Szakterület Jelentkezett Szóbeli Felvettük 
bentlakó 

Felvettük 
bejáró 

Felvettük 
összesen 

Biológia 2 (4,5*) 2 (3,5) 0 (1) 2 (2,5*) 2 (3,5*) 

Fizika 4 (8) 4 (7) 2 (3) 2 (4) 4 (7) 

Földrajz-
földtudomány 

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

Informatika 5 (7) 4 (5) 2 (2) 2 (3) 4 (5) 

Kémia 4 (3,5*) 4 (1,5*) 3 (1) 1 (0,5*) 4 (1,5*) 

Matematika 16 (21) 15 (14) 6 (6) 5 (6) 11 (12) 

Összesen 34 (45) 32 (32) 15 (14) 12 (16) 27 (30) 
*Közülük az egyik biol-kém. tanár (osztatlan tanárképzésben) 
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A bentlakó (belsős) tagok száma a felvételi után 64 lett. A bentlakókon kívül 33 bejáró (külsős) 

is részt vett a Kollégium munkájában. Az alábbi táblázat a kollégisták 2019 őszi, szakterület szerinti 

megoszlását mutatja (zárójelben az egy évvel azelőtti szeptemberi számok). 

(Nem szerepel a táblázatokban egy földtudományi szakos, tiszteletbeli tagnak fölvett hallgató.) 

 

Szakterület Bentlakó Bejáró Teljes létszám 

Biológia 8 (10) 8 (5,5*) 16 (15,5*) 

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

Földrajz-
földtudomány 

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

Informatika 10 (13) 6 (5) 16 (18) 

Kémia 11 (10) 1 (1,5*) 12 (11,5*) 

Matematika 21,5* (17,5*) 10 (9) 31,5* (26,5*) 

Összesen 64 (63) 33 (30) 97 (93) 
*Közülük egy-egy mat-fiz. ill. biol-kém. tanár (osztatlan tanárképzésben) 

 

A tavalyi – még hagyományos módon történő – felvételi hangulatát jól visszaadják a galériába 

föltöltött képek: https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/felveteli2019/ . 

 

 

A BKBK közgyűlésének csúszása miatt mire ezt a beszámolót írom, megvolt a 2020-as felvételi is. 

Minden lépése online történt, így elmaradtak a szokásos társasági programok, de a szakmaiak nem. 

Minden nagyon gördülékenyen zajlott, szeretnék ezúton is köszönetet mondani Horváth Andrásnak, 

aki a tavalyi után az idei, nehezített felvételi eljárásnak is a fő szervezője volt. 

Az egyetemi járványügyi rendelkezések miatt a tanév végi 65 főről 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 két táblázat az idei felvételiről még nem tekinthető véglegesnek. Ennek alapvetően két 

oka van. Egyrészt a tanév kezdetekor több hallgató jelezte, hogy az online oktatás miatt lemond belsős 

tagságáról. Másrészt az ugyanebben az épületben lévő Angelusz szakkollégium lemondott 4 bentlakó 

helyről, ide a bolyais várólistáról kerülnek emberek. Egyik említett folyamat sem fejeződött még be.  
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A 2020/2021-es tanévre szóló felvételi időpontja 2020. augusztus 17-18. volt. 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=7+3 (2) 7=4+3 (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) 

Informatika 10 (5) 6 (4) 1 (2) 5 (2) 6 (4) 

Kémia 4 (4) 4 (4) 2 (3) 1 (1) 3 (4) 

Matematika 12=11+1 (16) 8=7+1 (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). A fentebb említett okok miatt 

ezek a számok a következő néhány napban még kismértékben változhatnak. 

 

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) 
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3. A kollégisták eredményei a 2019/2020-as tanévben 

 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban Köztársasági Ösztöndíj) a 2019/20-as tanévre 

2019/2020 Borbényi Márton (matematika) 

2019/2020 Horváth András (matematika-fizika) 

2019/2020 Jordán Lilla (biológus) 

2019/2020 Kenéz Lili Anna (biológus) 

2019/2020 Kurgyis Bálint (fizikus) 

2019/2020 Marosi Endre (biológus) 

2019/2020 Porupsánszki István (matematikus) 

 

 

ÚNKP ösztöndíj 2019/20-ra 

2019/20 Csenki János Tivadar (vegyész)  

2019/20 Dörgő Daniella (kémia)  

2019/20 Fraknói Ádám (matematika)  

2019/20 Gelencsér Orsolya (geológus)  

2019/20 Horváth András (matematika-fizika tanár)  

2019/20 Kenéz Lili (biológus)  

2019/20 Kurgyis Bálint (fizikus)  

2019/20 Maga Balázs (matematikus) 

2019/20 Marosi Endre (biológus)  

2019/20 Máté Mihály (fizikus) 

2019/20 Matolcsi Dávid (matematika)  

2019/20 Mészáros Botond (fizika)  

2019/20 Mikulás Zsófia (matematika)  

2019/20 Pánczél Emese (földtudomány)  

2019/20 Poór Márk (matematikus)  

2019/20 Simkó Irén (vegyész)  

2019/20 Szabó Kristóf (matematika)  

2019/20 Világos Blanka (fizika)  

2019/20 Virók András (földtudomány) 
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Kar Kiváló Hallgatója 2019 

2019 Barta Karola (biológus) 

2019 Borbényi Márton (matematika) 

2019 Csépai András (matematikus) 

2019 Oravecz Éva (geológus) 

2019 Szentgyörgyi Viktória (biológia-kémia tanár) 

 

 

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 

Csahók Tímea M EFOP ösztöndíj 

Csahók Tímea M meghívás az IMC csapatba 

Facskó Benedek Fi TDK konferencia második helyezés 

Farkas Borbála Fi TDK 2. Hely 

Fuisz Gábor M Sikeres interjú Google STEP informatikai internshipre 

Fuisz Gábor M ACM ICPC programozó csapatversenyen országos fordulóján 1. 

helyezés, a Közép-európai fordulón 29. helyezés 

Fuisz Gábor M Felvétel a Cambridge-i Egyetem Computer Science BSc. kurzusára 

Gáspár Attila M Schweitzer verseny II. díj 

Gelencsér Orsolya Fö Év Tudományos Rendezvénye 3. díj 

Gyarmati Máté I Matematika olimpia válogató versenyén feladatjavítás 
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Gyarmati Máté I Ösztöndíjban részesült az EFOP-3.6.2-16-2017-00013 Innovatív 

informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus 

kutatási együttműködések (3in) projektben. 

Gyarmati Máté I Megjelent cikk az IEEE Transactions on Information Theory nevű 

újságban 

Györgyi Csaba I Erasmus szakmai gyakorlat külföldön 

Györgyi Csaba I Ericssonos szabadalom társszerzője 

Györgyi Csaba I A TDK-n a TEMA alapítvány különdíjasa lettem 

Györgyi Csaba I Csaba GYÖRGYI, Sandor LAKI, Gergely PONGRÁCZ, and Géza 

SZABÓ: In-network control of actuators for robotic arms WO 

szabadalom, bejegyzés ideje: 2020.05.27. [állapota: bejegyzett, de még 

nem publikus] 

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

Bordeaux 2020 képelemző tréning és a hozzá tartozó NEUBIAS 

Conference s01e04 konferenciára travel grant elnyerése 

Ignácz Attila B EMBO Cell biology of the neuron: Polarity, plasticity and regeneration - 
travel grant 

Jóna Kristóf B BTDK Biokémia és molekuláris biológia szekció megosztott 2. helyezés 

Jóna Kristóf B ELTE TTK - Rendszeres Tudományos Ösztöndíj 

Jordán Lilla B Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 

Kurgyis Bálint Fi Pro Scientia Aranyérem 

Mészáros Botond Fi EUCYS 2019 - Sofia 

Mészáros Botond Fi MATEHETSZ - mentori szerepre való felkérés 

Mészáros Botond Fi ELTE MÁSZ kutatás 

Páhoki Tamás Fi Ortvay verseny 3. díj 

Poór Márk M IASH Postdoctoral Fellowship for Excellent Foreign Researchers in Israel 

2020-2022 grant az izraeli akadémiától 

https://www.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1251 

Porupsánszki István M TDK I. díj 

Porupsánszki István M IMC II. díj 

Pőcze Barnabás I V. Prograce programozó verseny III. hely (csapatban) 

Schweitzer Ádám M TDK 1. díj 

Szakács Lili Kata M GEM Matematikaverseny II. díj 
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4. Adminisztráció   

A titkárságot Molnárné Tóth Ildikó vezeti, teljes munkaidőben. 2018 júniusa óta kapott segítséget, 

Papp Juditot, aki 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) ügyintézését is. Ildikó és Judit munkájával 

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

megbízhatóan, lelkiismeretes alapossággal végzik feladataikat. 

 

 

 

5. Pályázatok   

A korábbi NTP-SZKOLL-18-0014 pályázattal végül sikeresen elszámoltunk, bár ez az ismétlődő 

adminisztrációs problémák miatt kissé elhúzódott. A 2.800.000 Ft-ból sajnos 593 eFt-ot nem tudtunk 

elkölteni. Ennek oka alapvetően az, hogy az utazási kiadásokra lényegesen kevesebbet költöttünk, 

mint amennyit terveztünk. A kirándulások jóval olcsóbbnak bizonyultak az előzetesen számolt 

összegnél. A felhasználást az is nehezítette, hogy néhány esetben már túl voltunk egy programelem 

megvalósításán, mire a támogatási összeghez hozzáférhettünk.  

A 2019 nyarán beadott NTP-SZKOLL-19-0061 pályázattal 2.931.000 Ft-ot nyertünk szakkollégiumi 

programokra (2.931.900 Ft-ot pályáztunk). Ezzel ott kezdődtek a gondok, hogy a döntés későn 

(decemberben) született és mire elkezdhettük volna költeni itt volt a Covid-19. 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, ezt a kiíró 

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

19 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 (3.571.000 

Ft ) jelenleg elbírálás alatt van. Nem tudom mi lesz belőle, hiszen időben átfed az előző, és nem 

megvalósítható pályázattal … 
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6. Pénzügyek   

A szakkollégiumok finanszírozására a 2020. évi költségvetésben új (de már évek óta tervezett) 

struktúra érvényesült. Az üzemeltetési költségek nem jelentek meg a költségvetésben, ugyanakkor a 

normatív bevételi források sem. Ami rossz: az eddigi rektori szakkollégiumi támogatás (öt 

szakkollégiumra összesen 30MFt) teljes egészében kikerült a finanszírozásból. Ezt ebben az évben 

kompenzálta a legtöbb szakkollégiumál, így nálunk is, a jelentős maradvány (8MFt). Hozzáteszem, 

a Bolyai Kollégium az elmúlt években nem élt a rektori támogatásért való pályázás lehetőségével, 

nem volt rá szükségünk. Összességében ebben az évben sincsenek pénzügyi gondjaink. Ez azonban 

alapvetően a tavasszal elmaradt programok kiadáscsökkentő hatásának köszönhető. Aggódom, hogy 

mi lesz 2021-ben. El kellene érni a pályázható rektori keret újbóli visszaállítását. A 2020-as 

költségvetésünkben a tervezett összes bevételünk illetve szakmai kiadásunk egyaránt mintegy 23MFt. 

Az augusztus 31-i fedezetvizsgálat szerint még 7MFt költhető. A 2020 őszén még várható kiadások 

(oktatók díjazása, informatikai eszközök beszerzése) 4MFt-ot tesznek ki, vagyis valamennyi 

maradványunk idén is lesz. Az idei tanévben, ellentétben a korábbiakkal az NTP-SZKOLL-19 

pályázat nem segítette a gazdálkodást, az előző pontban említett okok miatt. A 

vendégszobák/vendéglakások kiadása viszont ebben a tanévben is hozzájárult a bevételeinkhez, kicsit 

több mint 3MFt-tal. Ez annak köszönhető, hogy a két vendéglakás és a két vendégszoba 

kihasználtsága a Covid-19 ellenére is közel 100%-os volt.  

Végezetül egy jó hír, amelyet már a bevezetőben is említettem. Tavasszal megtörtént az udvaron lévő 

sportpálya felújítása, nagyon korszerű multifunkciós pálya lett. A felújítás végül központi egyetemi 

pénzből történt, az általunk korábban erre a célra tartalékolt, évről-évre görgetett, majd tavaly a 

bevételeinkbe beolvasztott 10MFt erre messze nem lett volna elegendő. 

 

 

 

7. Záró megjegyzések    

Az 5 éves igazgatói kinevezésem október 20-án lejár. Jól éreztem magam a szakkollégium 

vezetőjeként, sok lelkes és tehetséges fiatalt ismertem meg, jó érzés volt legalább valamelyest a 

hasznukra lenni, bízom benne, hogy ezt többségében ők is így ítélték meg. Fáj, hogy úgy hozta a sors, 

hogy a Covid-19 pandémia miatt ebben az évben csak nagyon minimál üzemmódban tudott/tud 

működni a szakkollégium, emiatt kicsit keserű szájízzel fogok búcsúzni a Bolyaitól.  

A szeptember 8-i határidővel kiírt állásra egyetlen pályázat érkezett, Józsi Mihály biológus 

professzortól, egykori bolyais kollégistától. Az új igazgatónak szerencsésebb időszakban végezhető 
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jó munkát kívánok. Szükség esetére természetesen szívesen fölajánlom neki a tapasztalataimat.  

Az igazgatóváltásra tekintettel szeretném, ha néhány dolognak írásos nyoma maradna: mely termek, 

szobák tartoznak a Bolyai Kollégium fennhatósága alá, természetesen a lakószobákon kívül. Ezek a 

következők: Németh Judit könyvtár, 104-es terem, 007-es szemináriumi szoba, 416 és 516 

vendégszobák, és végül két vendéglakás az épület oldalbejáratánál. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 12. 

              
           Kürti Jenő egyetemi tanár 
         a Bolyai Kollégium igazgatója 


