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Pályázó neve: ELTE Eötvös József Collegium 
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Program címe: Ingenia Hungarica, szakkollégiumi hálózati konferenciák és kiadványok  

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

A pályázati program lényege: 

 

II. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia. A Collegiumtól felépített kárpát-medencei 

szakkollégiumi háló második közös konferenciája Szlovákiában. Az I. konferencia kötetének 

(Ingenia Hungarica) bemutatása, majd kettős (természettudományos és bölcsész) ülésszak 

(Révkomárom és Nyitra). Kapcsolatfelvétel (minikonferencia) a „szlovák Oxforddal”, Kolégium 

Antona Neuwirtha és megemlékezés a nemzeti összetartozás napjának előestéjén a felvidéki 

magyar szervezetekkel.  

 

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek: 

 

II. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia, „Dögész” ülésszak. 2015. május 30. 9.00-

13.00, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Révkomárom. Szakkollégisták 

természettudományi előadásai. Nemzetközi konferencia, kötetbemutató és tudományos, szakmai 

konferencia. Az I. konferencia (2014 Erdély) kötetének - Ingenia Hungarica I. bemutatása, majd 

12 szakkollégista tudományos előadása, viták, eszmecserék. 

 

II. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia, „Filosz” ülésszak. 2015. június 1. 9.00-13.00, 

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra. 

Szakkollégisták társadalomtudományi előadásai. Nemzetközi konferencia és tudományos, 

szakmai konferencia: 14 szakkollégista előadása, viták, eszmecserék. 

 

Megemlékezés a nemzeti összetartozás előestéjén. 2015. június 3. 8.30 órától. Éberhard, 

Apponyi-kápolna. Koszorúzás Apponyi Albert sírjánál. Történelmi áttekintést nyújtott: Kovács 



László Tanár úr. Megemlékező beszédet mondott: Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke. 

Tisztelgő szavakat szólt: Horváth László, az ELTE Eötvös József Collegium igazgatója. 

 

II. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia: szlovák együttműködés, minikonferencia 

2014. június 3. 15.00-18.00,  Kolégium Antona Neuwirtha, Pozsonyivánka. A szlovák 

szakkollégium és a Collegium együttműködésének erősítése, nemzetközi minikonferencia, 

szakmai prezentációk és az együttműködés megerősítése, 5-5 szlovák és magyar 

szakkollégista prezentációja angol nyelven, igazgatói intézményismertetők. 

 

A megvalósult program munkaterve: 
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A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása: 

 

A pályázatban megfogalmazott célok egytől-egyig, maradéktalanul, igen magas színvonalon 

valósultak meg. A II. Kárpát-medencei szakkollégiumi konferencia az Eötvös Collegium több 

mint félévtizedes előkészítő- és szervezőmunkájának köszönhetően összesen 12 kárpát-

medencei szakmai együttműködő partner bevonásával immár a tavaly elindított hagyományt 

szilárdíthatta meg. Az Eötvös collegisták mellett valamennyi határontúli régió képviseltette 

magát delegált előadóival a kettős (dögész és filosz) konferencián. Az Eötvös Collegium 

testvérkollégiumának, a Szegedi Eötvös Kollégiumnak is részt vettek képviselői az 

ülésszakokon. A szakkollégisták kipróbálhatták magukat a „nemzetközi” 

konferenciahelyzetben, előadásaikat élénk vita és eszmecsere követte. A pályázat keretein 

kívüli forrásból, de a rendezvényre megjelentetett Ingenia Hungarica I. kötet (IH sorozat ISSN 

számmal) az előadók számára tudományos publikációs távlatokat és lehetőségeket teremt. A 

szakkollégisták értékes tapasztalatokkal gazdagodtak nemcsak tudományos (előadások, viták 

és publikációk), hanem kulturális értelemben is. Különösen fontos és eredményes szakmai 

program volt az a minikinferencia és kölcsönös prezentáció-sorozat, amelyet Pozsonyivánkán 

a Kolégium Antona Neuwirtha otthonában rendeztünk meg. Mindkét fél számára 

megerősíthettük a hosszú távú szakmai együttműködés, a kárpát-medencei (immár nemcsak 

magyar-magyar) szakkollégiumi háló kialakításának alapjait. A nemzeti összetartozás 

előestéjén, Éberhardon tartott megemlékezésen a felvidéki magyar képviseletek vezetői és a 

szakkollégisták vettek részt. A rendezvény magasztos hangulatban a közösségi együttérzés 

szellemében, maradandó élményeket keltve zajlott le. Ezúton köszönjük a Nemzeti Tehetség 

Program támogatását, amely lehetővé tette programjaink megvalósítását. 

 


