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Kérjük, mutassa be, hogy a pályázata megvalósításával a szervezet milyen társadalmi 

szükségletet elégített ki, valamint annak a társadalmi hatását! 

 

Az Eötvös Collegiumért Alapítvány, minként az alapító okiratban olvasható, az 

intézményt (ELTE Eötvös József Collegium) alapító Eötvös Loránd szándékaival egyezően a 

budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészeti és természettudományi karára felvett 

vidéki fiatalok legkiválóbbjainak alapos felkészítésével kitűnő tanárokat törekszik adni a 

magyar középiskoláknak és segíteni kívánja a tudományos kutatói utánpótlás biztosítását. E 

társadalmi célok eléréséhez az – e tevékenységet állami felsőoktatási intézményként felelősen 

ellátó – ELTE Eötvös József Collegium programjainak közvetett támogatásával, a Collegium 

szellemi holdudvarát jelentő öregdiákok bevonásával, a Collegiumnak a civil szférára is ható 

eredményeinek népszerűsítésével járul hozzá. 

 

Magyarországi és a határon túli össztársadalmi hatást ér el azzal, hogy a Collegium 

tehetséggondozó rendezvényeire – azok lebonyolításának támogatásával és különösképp 

népszerűsítésével – országszerte résztvevőket toboroz, az eredményekről országos 

sajtótermékekben tudósít. Hasonlóan széleskörű társadalmi hatást ér el azzal is, hogy hazánk 

nagy múltú, legtekintélyesebb tehetséggondozó intézményének képviseletében a magyar 

felsőfokú tehetséggondozás mintáját a Kárpát-medence egészében megismerteti és 

népszerűsíti.  

 

A pályázat támogatásával a 2013-tól történelmi emlékhely Eötvös József Collegium több 

mint félezer főt számláló alumnus-körének folyamatos, lépésről lépésre történő bevonásával a 

magyar szellemi élet meghatározó tagjaihoz juttatja el a collegiumi tehetséggondozó munka 

eredményeit. Az alapító okiratban lefektetett célokat ennek köszönhetően is hatásosan tudja 

megvalósítani, és a tehetséggondozás mellett különösen jelentős sikereket ér el a határon túli 

magyar civil és felsőoktatási intézményekkel való együttműködések előkészítésében.  

 

A pályázat támogatásával az Eötvös Collegiumhoz kötődő, eddig közvetlenül meg nem 

szólított egykori collegistákat és a Collegium szellemiségét elfogadó és támogató magyar 

szellemi elit képviselőit, újabb mintegy 100 főt kívántuk elérni és programjainkba bevonni. 

Az egykori collegisták – számításaink szerint közel ezer fő – a magyar értelmiségi társadalom 

legkülönbözőbb csoportjaihoz tartoznak. Az Alapítvány céljainak és az általa képviselt 

szellemiségnek ekképpen történő, közvetlen és közvetett – a motivált öreg collegisták révén – 

hosszú távú megismertetésével és széleskörűen erjesztő hatásával számolhatunk. 

 

 

Kérjük, mutassa be, hogy jelen pályázat hogyan járult hozzá a szervezet működéséhez (pl. 

szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, 

önkéntesek bevonására)! 

 



A pályázat megvalósítása közvetlen, kedvező hatással van az Alapítványnak és a 

támogatott szervezetnek, az Eötvös Collegiumnak – az alapcélokban megfogalmazott – 

működésére. Az Alapítványhoz kötődő és az azt támogató egykori és mai Eötvös-collegisták 

(képviseletük az Alapítvány Kuratóriuma) jelentik azt a növendéki hálót, amelynek pénzben 

is mérhető támogatása az Alapítvány szakmai munkájának fontos hátterét jelenti (a Collegium 

részbeni akadálymentesítésére a pályázati időszakban közel 1 millió Ft gyűlt össze a 

megszólított öregdiákok adományaiból). E hálózat bővítése, a még el nem ért egykori 

collegisták bevonása az Alapítvány működését jelentős mértékben dinamizálja. A Collegium 

nyilvántartásában 2010-ig feldolgozott adatsorok alapján (http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-

content/uploads/2016/02/Membra_et_Alumni_1895-2010.pdf), az érintettek felkutatásával a 

Collegiumhoz és az Alapítványhoz kötődő személyek számát akár meg is lehet kétszerezni. A 

pályázat támogatásával a bővítés újabb lépése valósult meg, az elkészült honlapon 

(http://procollegio.eotvos.elte.hu/) megjelenítettük a frissen végzett collegista évfolyamok 

tagságát és az elérést biztosító levelezőlista annak megfelelően bővül 

(http://procollegio.eotvos.elte.hu/alumni-halozat/).  

  

A collegisták közül kikerült önkéntes, az elnök-igazgató közvetlen irányítása mellett 

kapcsolatot teremtett az anyaintézmény (az ELTE) alumni hálózatával is és tovább szélesítette 

azt a csatornát, amelyen keresztül az információkat az öregdiákokhoz eljuttatjuk.  

 

Mindemellett az Alapítvány eredményeit, az alapítványhoz kötődő személyeket 

megjelenítő, hiánypótló honlap immár olyan referenciát teremt, ahol az Alapítvány potenciális 

támogatói azonnal és világosan meg tudnak bizonyosodni arról, hogy a céloknak megfelelő, 

érdemi tevékenység folyik, így ennek köszönhetően a támogatási készségük is erősödik. 

http://procollegio.eotvos.elte.hu/ A honlap folyamatos és naprakész működése a további 

pályázati tevékenységet is erősíti, hiszen az Alapítványtól benyújtott pályázatok bírálói 

egyszerűen tájékozódni tudnak, hogy az adott pályázat a korábbi eredményes működés 

alapján megalapozott. (Pl. jelen pályázat dokumentumai és a beszámoló: 

http://procollegio.eotvos.elte.hu/nea-2020/). Az Alapítványtól támogatott szervezet, az Eötvös 

Collegium működésében is egyértelmű az eredmény, mert az alapító okiratban kifejezett 

céloknak megfelelő működés és annak láthatóvá válása, az ebben megnyilvánuló társadalmi 

felelősségvállalás jó értelemben vett erjesztő és nevelő hatással van a mindenkori Eötvös-

collegistákra, akik közül – tehetségük miatt is – a jövő nemzedék meghatározó értelmiségi és 

társadalmilag érzékeny szereplői kerülnek ki. 
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