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Beszámoló 

az ELTE Bolyai Kollégium 2021/22-es tanévéről 

A tavalyihoz képest pozitívabb hangvételben írhatom a beszámolót, mert a SARS-CoV-2 vírus 

okozta járványhelyzet enyhülésével, illetve a részleges felújítás miatti kényszerű épület bezárás 

után végre „normál” körülmények között működhettünk. Néhány hetes korlátozástól 

eltekintve, a járványhelyzettel kapcsolatos intézkedésekre ügyelve szinte végig jelenléti 

formában valósulhattak meg a programjaink. Jó volt végre életet látni a Kollégiumban... Úgy 

látom, hogy a kollégisták is lelkesek, jó hangulatú a kollégiumi közösség.  

Sok segítséget kapok a titkárságunkon Molnárné Tóth Ildikótól és Papp Judittól, hatékonyan 

megoldják a felmerülő problémákat, intézik az adminisztratív dolgokat. Ugyancsak sok 

segítséget kapok a kollégistáktól. Jó az együttműködés a Választmánnyal, a választmányi 

elnökkel Glück Krisztinával, illetve az egyes programokat szervező kollégistákkal (többüket a 

megfelelő helyen nevesítem). A korábbiakhoz hasonlóan sok segítséget kaptam a Rektori 

Koordinációs Központ (RKK) vezetőjétől, Dr. Kóczián Lillától is. Korrekt az együttműködés 

Gál-Esztegár Zádorral, az NFK igazgatójával is. 

A Bolyai Kollégium életének főbb eseményeit, programjait az alábbiakban foglalom össze 

röviden. 

1. Programok 

1.1. Bolyai Konferencia 

A 26. Bolyai Konferenciát végre ismét élőben lehetett megtartani, 2022. április 9-10-én. A 

főszervező Szobota András volt. A részletes program a honlapunkon olvasható: 

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/bokonf/aktualis/ (illetve programfuzet.pdf (elte.hu)). 

A felkért plenáris előadók Dunai Dániel („Sic ITER ad astra, avagy hogy jutunk el az 

energiatermelő csillagokig itt a Földön”) és Romsics Ignác („Az Osztrák-Magyar Monarchia 

felbomlása és a trianoni békeszerződés”) voltak. Az előadók és posztert bemutató hallgatók 

budapesti, illetve vidéki egyetemekről, szakkollégiumokból érkeztek, egy résztvevő pedig 

határon túli (újvidéki) egyetemről, akik 8 szekcióban ismertették a munkáikat. Tíz előadást 

tartottak a Bolyai Kollégium hallgatói. Szombaton este zenés közösségi program (csődobolás) 

volt a MÜPA munkatársainak vezetésével, vasárnap reggel pedig szakmai reggeli volt a 

Morgan Stanley munkatársaival. A legjobb bolyais előadónak járó díjat a zsűri Ullaga 

Györgynek ítélte; az ezzel járó 40.000.- Ft egyszeri ösztöndíj-kiegészítést a Bolyai 

Kollégiumért Alapítvány ajánlotta fel. 

1.2. Csütörtök Esték 

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

része. Az elmúlt tanévben a Covid-pandémia miatt nem tudtuk gyakorlatilag megtartani a 

Csütörtök Estéket, de 2021 őszén a járványügyi rendelkezések betartásával újraindítottuk az 

előadássorozatot. Az őszi félévben (Bolyai Kollégium - 2021/2022. I. félév (elte.hu)) Eckhardt 

Gábor zongoraművész, Kacskovics Imre immunológus, Bóna Judit nyelvész, Vásárhelyi 

Gábor fizikus, Görög Ibolya protokoll-szakértő és –tanácsadó, Szőnyi Ferenc triatlonista és 

ultrafutó, Holló András kerekesszékes tánctanár és Tóth Tamás meteorológus tartottak 

előadást, valamint igazgatói bemutatkozó előadásra is sor került. Emellett félévnyitó 

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/bokonf/aktualis/
https://www.bolyai.elte.hu/download/bokonf/bk26/programfuzet.pdf
https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/regebbi/202120221/
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beszélgetés és közgyűlés, Bólyaavató, Kolimikulás és a félévzáró zenés rendezvény, a 

BelZeBuB színesítették a programot. Ebben a félévben Vásárhelyi Gábor lett a közönségdíjas 

előadó. A tavaszi félévben (Bolyai Kollégium - Csütörtök Este (elte.hu)) Gáspár Baksa 

Gergely egyetemista az effektív altruizmus témában, Nagy Zsombor a kancellária egyetemi 

karrier-programjáról és Harazin Regina az Amigos a Gyerekekért Alapítvány működéséről 

tartott tájékoztatást; rajtuk kívül Aczél Balázs pszichológus, Barnaföldi Gergely fizikus, Pölcz 

Ádám nyelvész, Dezső András oknyomozó újságíró, és Bagdy Emőke klinikai pszichológus 

tartott előadást. Emellett félévnyitó beszélgetés és közgyűlésre és a szokásos félévzáró zenés 

rendezvényre, a BelZeBuB-ra is sor került. Ebben a félévben Dezső András kapta a legjobb 

előadó közönségdíját a hallgatók szavazatai alapján. Én továbbra is hasznosnak és sikeresnek 

tartom a Csütörtök Estéket (bár a kollégisták részéről érkeznek kritikus vélemények...); a 

szervezésért elsősorban Baglyas Mártont illeti köszönet. 

1.3. Szakszemináriumok 

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

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

Katalin), fizika (Asbóth János, Nógrádi Dániel - tavaszig),  földtudományok (Erőss Anita, Biró 

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

és informatika (Porkoláb Zoltán). A szakszemináriumokat már ismét „rendesen”, élőben 

tartották meg az egyes szakterületek. A szakszemináriumok részleteiről lásd a 

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

1.4. Extra kurzus 

A SZKOLL pályázat kötelező eleme a két félévben egy-egy, a szakkollégium 

alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó kurzus vállalása. Az őszi félévben Márky 

Ádám tartott mindfulness kurzust, tavasszal pedig barlangász kurzust vezetett Leél-Őssy 

Szabolcs geológus, barlangkutató. 

1.5. Nyelvórák 

Az őszi félévben folytatódott a korábbi négy nyelvtanfolyam: online formában az angol 

(felsőfokú), a japán (kezdő szintű) és orosz (kezdő), illetve élőben a német (középhaladó) 

kurzusok. Az angol kurzust Szabó István, a németet Palotás Berta, az oroszt Baloghné Földessy 

Beáta, a japánt pedig Uchikawa Kazumi vezette. Tavasszal csak két tanfolyamunk volt, az 

angol és japán kurzusok folytatódtak (online); ez részben órarendi/részvételi lehetőségek miatt 

alakult így. A nyelvórákkal kapcsolatos szervezőmunkáért Baglyas Mártont illeti köszönet. A 

nyelvórákról információk ezen az oldalon találhatók: 

http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/nyelv/ . Megjegyzem még, hogy ennél többen élnek a 

nyelvtanulási lehetőséggel: Horváth László igazgató úr segítségével többen az Eötvös 

Collegiumban csatlakozhatnak egy-egy kurzushoz (más szinten ill. nyelvből, pl. spanyol, 

francia). 

1.6. Levelezős csapatverseny középiskolásoknak 

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

nevezhettek be. Idén 10 csapat küldött be megoldásokat. Köszönet illeti a kollégistákat a 

feladatok kitalálásáért és a verseny lebonyolításáért. A részletekről lásd a 

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

https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/
http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/szeminarium/
http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/nyelv/
http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/verseny/
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1.7. Egyéb közösségi programok 

A kollégisták rendszeresen szerveznek egyéb programokat is, nagy önállóságot és 

kezdeményező készséget mutatva ezekben, részben a kialakult bolyais hagyományokat 

folytatva. 2021. szeptember 2-4. között került sor a kollégiumi Gólyatáborra, december 2-án 

tartották a kollégisták a Kolimikulást. 

Végre ismét lehetett kirándulást szervezni: 2022.04.29-05.01. között Perkupára látogattak a 

hallgatók (32 fő). Az Aggteleki barlangban a barlangász kurzus keretében volt külön vezetés a 

kollégisták részére (amúgy nem látogatható szakaszok is). Köszönet illeti Pituk Sárát a 

szervezésért. 

A hagyományos, a végzősök tiszteletére szervezett Bödönke 2022. június 27-én, immár a 

Kollégiumban lesz megtartva. 

Külön színfoltnak tartom a bolyais kórus működését, és hogy mindig vannak zenés 

műsorszámokat, egyéb performanszokat vállaló kollégisták, amitől jó hangulatban telik 

minden BelZeBuB (Begubódzás Elleni Zenés Buli a Bolyaiban). Köszönet illeti ebben 

Kosztolányi Kata és Horváth András munkáját. 

2. Felvételi 

A 2021/22. tanévre szóló felvételiről 2021. szeptemberében beszámoltam, most csak a teljesség 

kedvéért összefoglalom az adatokat. 16 új bentlakó kollégistánk lett (ebből ketten eddig 

külsősként vettek részt a kollégium munkájában). A következő táblázat tartalmazza 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). 

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) 
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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 

Baják Petra II. helyezés gyakorlati kategóriában az LI. Ifjú Szakemberek Ankétján (2021) 

Bakacsi Anna 

Virág 

OTDK+ konferencia előadás 

HuNDoC konferencia előadás (angol nyelven) 

IBRO konferencia poszter 

Borbényi Márton Rényi Kató emlékdíj 

Dósa Anna 
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 

Poszter bemutatása a Hungarian Molecular Life Science Conference 2021-en 

Füredi Erik 

Benjámin 

ÚNKP " Tehetséggel fel!" felsőoktatást megkezdő kutatói Ösztöndíj a 2021/22-

es tanévre (OKTV 1. helyezés jutalma) 

2021. évi Schweitzer Miklós Matematikai Emlékverseny - 3. díj (3-5. hely) 

Egyéves ösztöndíj a 2021. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpián elért 

helyezés elismeréseként 

Gandhi Arun 
Attended European meteorological conference, International webgeomates 

conference, European geoscience Union 2022 (in April, abstract submitted and 

accepted) 

Gáspár Attila 
IMC grand grand first prize 

Schweitzer verseny I. díj 

Gelencsér Orsolya ÚNKP győztes 2021/22 - tavaszi félévre 

György Zoltán 
QIntern 2021, second prize for presentation: "Multi-photon transition in a 

single-electron spin-orbit qubit". 

Hargitai Dávid 
UNKP mesterképzési keret 

OTDK Plusz - előadói díj 

Ignácz Attila ÚNKP pályázat a 2021-2022 tanévre 

Imolay András Rényi Kató díj 
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Kátay Tamás 
ÚNKP ösztöndíj 

Cikk arxiv-on: Generic countably infinite groups 

Kosztolányi Kata MNB Kiválósági Ösztöndíj 

Mészáros Botond 
ÚNKP ösztöndíj 

HSUP arc 

Oberfrank Robin Kari TDK 1. díj 

Pánczél Emese 
11. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés - A 157 EZER ÉVES KIS-HARAM 

LÁVADÓM, CSOMÁD Ásvány-olvadék nyomelem megoszlási együtthatók 

meghatározása, előadás - Legjobb első előadó díj 

Pituk Sára Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 

Takács Dóra Nemzetközi Csillagászati és Asztorfizikai Diákolimpia: bronzérem 

Varga Vázsony Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia, aranyérem 

Várkonyi Zsombor Kürschák József Matematikai Tanulóverseny 2021: III. díj 

Világos Blanka 
OTDK plusz Fizika, Földtudományok és Matematika szekció - legjobb előadás 

díj 

 

A további tavaszi félévi eredményeket a félévértékelés után tudom összesíteni. 

 

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, és kiismerik magukat az 

egyetemi ügyintézés útvesztőiben.  

5. Pályázatok 

Ahogy az előző beszámolóban jeleztem, az NTP-SZKOLL-19-0061 pályázattal elnyert 

2.931.000.- Ft-ot egyáltalán nem tudtuk a jóváhagyott program szerint felhasználni a 

járványhelyzet miatt, és a teljes összeget vissza kellett utalnunk. Az NTP-SZKOLL-20-0028 

pályázatunk pedig nem kapott támogatást. 
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Szerencsére ezután pozitív irányba fordultak a dolgok, és ősszel az NTP-SZKOLL-21-0067 

pályázattal 1.500.000.- Ft-ot, tavasszal pedig az NTP-SZKOLL-22-0005 pályázattal 

2.717.000.- Ft-ot sikerült elnyerni szakkollégiumi programokra. 

Emellett az Újbudai Önkormányzat pályázatán a hallgatók 355.000.- Ft-ot nyertek informatikai 

fejlesztésre. 

Köszönet illeti a Választmányt és titkárnőnket, Ildikót ezek menedzseléséért. 

6. Pénzügyek 

Az előző beszámolóhoz képest annyiban javult a helyzetünk, hogy végre ismét voltak nyertes  

NTP-SZKOLL pályázataink, amikből egyes programokat (pl. extra kurzusok)  

megvalósíthattunk. A vendégszobák és vendéglakások kiadására az újranyitás után már ismét 

volt lehetőségünk, és ez fokozatosan meg is valósult; ebből kb. 2.5M Ft bevételt várunk a 2022-

es évben. A költségvetésünket illetően vannak bizonytalanságok, így például az idei 

költségvetés júniusra derült ki, miközben már költenünk kellett programokra (pl. Bolyai 

Konferencia). Az emelkedő árak-költségek nálunk is gondot okoznak, mert emiatt a tavalyi 

tervekhez képest kevesebb fér a költségvetésbe. Emellett a költségvetés szerkezetének 

változása miatt a korábbi („normál”, Covid-előtti) évekhez képest kisebb a költségvetésünk (a 

korábbi ca. 35M Ft-tal szemben idén ca. 21,7M Ft). Összességében a költségvetés eléggé 

kifeszített, de a pályázatokkal együtt meg tudjuk oldani, ami szükséges. 

 

Budapest, 2022. június 24. 

 

 

                   Dr. Józsi Mihály egyetemi tanár 

                   a Bolyai Kollégium igazgatója 


