
A
Z 

EÖ
TVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

 L
A

PJA
    A

Z E
Ö

TVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
 L

A
PJ

A ELTE
UNIverzumwww.elte.hu

2020. FEBRUÁR

*
*

ÖSSZEGZÉS 

Interjú dr. Borhy László 
rektorral

FELVÉTELI, RANGSOROK, TUDOMÁNY 

Mindig van feljebb 

TUDOMÁNY 

Milyenek a mai 
kamaszok?

FELZÁRKÓZÁS 

Tanítsunk 
Magyarországért!

A 20. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra idén rekordszá-
mú, csaknem 55 ezer továbbtanulás előtt álló diák látogatott el január-
ban. A helyszínen az ELTE képzései iránt közel 12 ezer fő érdeklődött. 

Az ELTE standjánál rekordszámú 
látogató fordult meg a 20. Educa-
tio Nemzetközi Oktatási Szakkiállí-

táson, így az egyetem az idén is a 
legnépszerűbb felsőoktatási intéz-
mények közé tartozott. A kiállítá-

son az ELTE több mint 250 hallga-
tója és oktatója tájékoztatta az ér-
deklődőket. 

Eközben az ELTE a legfonto-
sabb globális rangsorokban – Aca - 
demic Ranking of World Universi - 
ties (ARWU), Quacquarelli Sy monds  

(QS), Times Higher Education (THE),  
US News, Center for World Uni-
versity Rankings (CWUR) – folya-
matosan szerepel, a magyar fel-
sőoktatási intézmények közül sok-
szor a legjobbként.

Folytatás a 2–3. oldalon

KÖLTÖZÉS 

Elfoglalta új helyét 
az ELTE GTI

JUBILEUM 

Hatvan éve Radnóti 
a Radnóti

RANGSOROK 

Nemzetközi élvonalban is 
a legjobbak között az ELTE



ADÓBEVALLÁS  

Itt a nyilatkozatok ideje!
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NÉVADÓ 

Ingyenes tárlatvezetés 
az ELTE-polgároknak

Az Eötvös Loránd életét és 
munkásságát bemutató kiállí-
tást tárlatvezetés keretében az 
ELTE-polgárok ingyenesen lá-
togathatják az ELTE Egyetemi 
Könyvtár és Levéltárban.

„A pontosság bűvöletében – Eöt-
vös Loránd élete és munkássága” 
című kiállítás májusig látogatható 
az ELTE Egyetemi Könyvtár és Le-
véltárban. Az Eötvös Loránd jubi-
leumi év alkalmából megrende-
zett tárlat a tudós sokoldalú sze-
mélyiségét hivatott bemutatni.

A modern technika felhaszná-
lásával valamennyi érzékszerv-
re ható installáció élményszerű-
en mutatja be Eötvös izgalmas 

életútjának állomásait, tudomá-
nyos és tanári tevékenységét és 
műszereit. A könyvtár főigazgató-
ja, Kálóczi Katalin szeretettel meg-
hívta az ELTE-polgárokat, hogy in-
gyenes tárlatvezetés keretében 
nézhessék meg az egyetem név-
adójáról szóló rendhagyó kiállítást.

Jelentkezni, időpontot foglalni 
a könyvtár „Eötvös 100” program-
sorozatnak szentelt internetes ol-
dalán lehet.

Bőven akad tennivaló az év első 
hónapjaiban: a munkavállalók-
nak most kell eldönteniük, hogy 
milyen adókedvezményeket kí-
vánnak igénybe venni, ehhez 
pedig nyilatkozniuk kell többek 
között a családi kedvezményről, 
a több gyermeket nevelő anyák 
kedvezményéről, az első háza-

sok kedvezményéről, a szemé-
lyi kedvezményekről, valamint 
az esetleges külföldi illetőségről. 

Ezzel egyidőben az Embe-
ri Erőforrás Igazgatóság Illet-
mény-számfejtési Osztálya 2020. 
január 31-ig minden foglalkozta-
tott részére megküldte a 2019. 
évi jövedelem- és járulékigazo-

lást az adóbevallás elkészítésé-
hez. A munkavállalók részére a 
2019. évi jövedelem- és járulék-
igazolás másolata ezzel egyide-
jűleg a Dolgozói Önkiszolgáló 
Rendszerbe is feltöltésre kerül. 

A körlevelet és a hozzá-
juk tartozó nyilatkozatokat az 
elte.hu honlapján lehet elérni. 

Az ELTE nemzetközi viszonylatban is kimagasló tel-
jesítményt nyújt, hiszen a legfontosabb globális rang-
sorokban is jól szerepel, több esetben a legjobb ma-
gyar egyetemként.

A nemzetközi felsőoktatási rang-
sorok száma egyre csak nő: 
egy 2018-as kiadvány példá-
ul 21 globális rangsort, 5 szak-
területi rangsort és 9 regioná-
lis rangsort sorol fel. Az ELTE 
a legfontosabb globális rang-
sorokban – Academic Ranking 
of World Universities (ARWU), 
Quacquarelli Symonds (QS), 
Times Higher Education (THE), 
US News, Center for World Uni-
versity Rankings (CWUR) – fo-
lyamatosan szerepel, a magyar 
felsőoktatási intézmények közül 
sokszor a legjobbként.

Az ELTE az ARWU, a THE és a 
QS aktuális szakterületi rangsora-
iban összesen 17 tudományterü-
leten kap helyet, több szakterü-

leten pedig nemzetközi viszony-
latban is kimagasló teljesítményt 
nyújt. A szakterületi rangsorok az 
intézményinél sokkal árnyaltab-
bak, és többet mondanak el az 
adott intézmény egy-egy konk-
rét képzéséről.

Az oktatási és kutatási teljesít-
mény mellett az idézettség, a tu-
dásátadás és a nemzetköziség 
szempontjain belül tizenhárom 
különböző mutató alapján ösz-
szeállított Times Higher Educa-
tion tématerületi lista a legjobbak 
között tartja számon az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemet.  
A THE összesített listáján a 601–
800 kategóriába sorolt intéz-
mény idén az oktatási környezet, 
a kutatási teljesítmény, az idézett-

ség, a nemzetközi láthatóság és 
az ipari tudástranszfer mutatói 
közül szerepelt a legjobban.

A QS 2020-as összesített listá-
ján összesen 28 ezer intézmény 

szerepel, itt az ELTE tartja pozíció-
ját a 651–700 közötti sávban, ami 
kiemelkedő eredménynek szá-
mít. Sőt a QS-rangsor régésze-
ti területén már a 150. helyen áll.

Az ELTE kutatóegyetemként arra törekszik, hogy egyre vonzóbb 
legyen a hazai és a nemzetközi hallgatók szemében egyaránt. 
Kiterjedt nemzetközi kapcsolatait tovább bővíti a 2019-ben el-
nyert EU-s támogatásnak köszönhetően, így jónevű európai 
egyetemekkel egy oktatási és kutatási szövetség keretein belül 
a következő években közösen dolgoznak egy Európai Egyetem 
létrehozásán.

A rangsorokban betöltött hely elsősorban az egyetemen dol-
gozó kutatók tudományos és oktatási tevékenységének függvé-
nye, ám a legjobb kutatóknak nyújtott kiválósági és tématerületi 
támogatások, vagy a külföldi hallgatókat vonzó ösztöndíjprogra-
mok ezen sokat javíthatnak. Tovább erősíti a helyezést a külföldi 
oktatók foglalkoztatását célzó támogatás, de az is, ha az akadé-
miai és az egyetemi szférában dolgozó kutatók közötti együtt-
működés szorosabbá válik.

Februárban Tardos Éva 
matematikus lesz az „ELTE 
Sikerek” előadás-sorozat 
vendége, aki Amerikából ér-
kezik, hogy megossza gon-
dolatait karrierépítésről, ér-
tékekről, sikerről, valamint 
egyetemi kötődéséről.

Tardos Éva matematikus az ELTE 
falai közül 1981-ben került ki, és 
jelenleg a Cornell Egyetemen 
tanít, ahol 2006–2010 között 
tanszékvezetőként is dolgozott 
a Számítógép-tudományi Tan-
széken. Az utóbbi években játék-
elmélettel foglalkozott, illetve a 
játékelmélet és a gépi tanulás 
határterületével; munkásságát 
több ízben ismerték el rangos 
nemzetközi díjakkal. Az Alumni 
Központ által szervezett ELTE Si-
kerek című előadás-sorozat ven-
dégeként pályafutásáról, sikere-
iről és szakmai tapasztalatairól 
mesél majd a diákoknak február 
19-én este, az Aula Magnában.

A program ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött, melyre az 
egyetem Alumni honlapján lehet 
jelentkezni: www.alumni.elte.hu

ALUMNUS 

Amerikából 
jöttem...

Az ELTE szereplése  
a 2019-es szakterületi 

rangsorokban

Nemzetközi 

Az év első hónapjaiban számos 
adminisztrációs határidőt kell be-
tartania mind a munkavállalók-
nak, mind a munkaadóknak a 
bérszámfejtéshez kapcsolódóan.  
A január elején kiadott 1/2020 (I.8.) 
sz. kancellári körlevél tartalmaz 
minden, a 2020. évi személyi jöve-
delemadó és járulék mértékéről, 
valamint a 2019. évi szja-bevallás-
sal kapcsolatos tudnivalót.  

is az élen!
rangsorokban 
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Folytatás az 1. oldalról

„A korábbi évekhez hasonlóan a 
bölcsészkar standját újra renge-
tegen látogatták: egyszerre öt-
hat embert tájékoztattunk, úgy-
hogy nagyon nagy volt az érdek-
lődés” – mesélt a tapasztalatokról 
Kovács Viktória, az ELTE HÖK 
kommunikációs alelnöke. Álta-
lános tapasztalat, hogy a gim-
nazisták és a középiskolások egy-
re inkább konkrét kérdésekkel ké-
szülnek a szakokra vonatkozóan. 
Már nemcsak a végzősök érdek-
lődnek, hanem 10.-esek, 11.-esek 
is, hogy kiderítsék, melyik szak il-
lik hozzájuk a legjobban.

Önálló jelenlét
Az egyetem nyolc kara mellett 
bemutatkozott a Gazdálkodás-
tudományi Intézet és a szombat-
helyi Savaria Egyetemi Központ, 
a Kollégiumi Központ, valamint 
az Origó Nyelvi Centrum is. Az 
ELTE több előadást is tartott a ki-
állítás központi színpadán. 

Andor György, az ELTE Gaz-
dálkodástudományi Intézetének 
tanszékvezető egyetemi tanára, 

intézetigazgató-helyettese mu-
tatta be az egyetem gazdasági 
alapszakos képzéseit. 

„A jelentkezők számának to-
vábbi növekedésére számítunk. 

Az alapszakon a felvételi pontszá-
mok jelentős emelkedése várha-
tó: az önköltséges ponthatár va-
lahol 370 és 400 között lesz, az 
állami ponthatár továbbra is 400 
marad” – mondta Andor György, 
az ELTE GTI intézetigazgató-he-
lyettese. Hozzátette, hogy öröm-

mel veszik birtokba az ELTE mint-
egy háromezer négyzetméteres új 
épületét, ahol a tantermek mellett 
a GTI teljes oktatóköre, a tanulmá-
nyi hivatal, a hallgatói önkormány-

zat is helyet kap, illetve hallgatói 
terek is kialakításra kerültek.

Első az elsők között
Borhy László akadémikus, az 
ELTE rektora, az egyetem folya-
matos fejlődéséről és megújulá-
sáról számolt be. 

„Megújult épületeink vannak, 
képzéseink évről évre bővülnek, 
új szakok jelennek meg az ELTE 
képzési portfóliójában, új dokto-
ri iskola létesül” – vázolta fel az 
eddigi eredményeket a rektor. Az 
ELTE még mindig vezeti a hazai 
felsőoktatási rangsorokat, és ta-
valy a világ legjobb ezer egye-
teme között is az első hatszáz-
ban szerepelt. Borhy László célja 
a tudományegyetemi lét erősí-
tése, amelynek fontos alapköve 

a nemzetközi kapcsolatok bőví-
tése, részvétel az európai egye-
temek kialakításában és a nem-
zetközi ösztöndíjak számának 
növelése. Utóbbiról, valamint a 
kollégiumi lehetőségekről és a 
tanárképzési programokról a ki-
állításon első kézből szerezhet-
tek információkat az érdeklődők.

Élménygazdag pályaképek
Az ELTE Természettudományi 
Kar hallgatói „Tiéd a tudomány!” 
című előadásukban népszerű-
sítették a sokféle karrierlehe-
tőséget kínáló természettudo-
mányos képzéseket. „A globális 
elemző cégeknek nagyon erős 
a jelenléte Magyarországon, 
ők boldogan vesznek fel tő-
lünk matematikusokat, fizikuso-
kat, mert ők rendelkeznek azzal 
a komplex tudással, elemzőké-
pességgel, amelyre nekik szük-
ségük van” – vélekedik Kacsko-
vics Imre, az ELTE TTK dékánja. 

A dékán elmondta, hogy a 
gyógyszeripar is igényli a tehet-
séges munkavállalókat, és a ku-
tatásban ma már nagyon magas 
fizetési színvonalat lehet elérni. 
Az anyagi megbecsülés mellett 
fontosnak tartja a kutatás során 
szerzett élményeket is.

Problémamegoldásra nevelni
Az idén külön is népszerűsítették 
az Új Nemzedék Kiválóság Prog-
ram (ÚNKP) keretében megvaló-
suló „Tehetséggel fel!” Felsőokta-
tást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj 
pályázatot. Az ELTE TTK képzése-
iről többek között Frei Zsolt extra-

galaktikus asztrofizikus mesélt a 
látogatóknak. A két leggyakoribb 
kérdés, amit kapott: a másik egye-
temhez képest, ahol Budapesten 
fizikát lehet hallgatni, miért jobb 
fizikát tanulni az ELTE-n, illetve a 
fizika alapszak elvégzése után mit 
tud kezdeni a diák a diplomájával. 
„Szerencsére mindkét kérdésre 
nagyon jó válaszunk van. Az el-
sőre: sokkal szélesebb spektruma 
van a mi fizikusképzésünknek, 
kétszer akkora az intézetünk, 
mint a másik, és nagyon sok-
féle ágát műveljük a fizikának.  
A másodikra: olyan alapképzé-
sünk van, ami problémamegol-
dásra, gondolkodásra nevel, ana-
litikus képességeket, matematikát, 
számítástechnikát ad háttérnek, 
és ez nagyon széles körben hasz-
nosítható más területeken is” – 
vázolta fel Frei Zsolt.

A kiállításon idén kiemelt figyelmet kaptak az informatikai képzé-
sek – a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség „Prog-
ramozd a jövőd!” projektjének standjánál a továbbtanulás előtt 
állók átfogó információkkal gazdagodhattak, és a speciális in-
fokommunikációs eszközöket is kipróbálhatták. A 2019/2020-
as tanévben megduplázták a vendégoktatói alkalmak számát, 
így a gyakornoki programban 100 informatikai vállalat 135 ezer 
órában, minimum 500, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelke-
ző gyakornokot foglalkoztat – mondta el Solymár Károly Balázs, 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizáció-
ért felelős helyettes államtitkára.

Az ELTE húzónév a magyar 
felsőoktatásban. Nem meg-
lepő tehát, hogy az ELTE 
standján az utolsó darabig 
elfogyott a képzéseket rész-
letesen taglaló, mintegy 140 
oldalas kötet és az egye-
temi sportéletet bemutató 
BEAC-kiadvány is. Bár a vidé-
ki diákok szívesen jönnek a 
fővárosba tanulni, már nem 
csak Budapesten van lehető-
ség az ELTE-re járni. A szom-
bathelyi Savaria Egyetemi 
Központnak köszönhetően 
a Vas megyei városban is él-
vezhetik az ELTE színvonalas 
oktatását.

felsőoktatásban
húzónév a hazai

Az ELTE továbbra is
EDUCATIO NEMZETKÖZI OKTATÁSI SZAKKIÁLLÍTÁS 

KÖZVETLEN KAPCSOLATBAN

rangsorokban 
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Dr. Borhy László akadé-
mikus, egyetemi tanár, ré-
gész immáron harmadik 
éve az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem rektora. 
Székfoglalójában fő cél-
ként a tudományegyetemi 
lét megerősítését tűzte ki 
maga elé. Megkérdeztük, 
hogy milyen projekteken 
dolgozott és dolgozik an-
nak érdekében, hogy rek-
tori programját sikeresen 
megvalósítsa a négyéves 
ciklusa alatt.

– Túl vagyunk a négyéves rektori 

ciklusának felén. Hogy érzi: 

jó úton halad a kinevezésekor 

megfogalmazott fő cél, a 

tudományegyetemi lét erősítése felé?

– Úgy gondolom, hogy a tu-
dományegyetemi létünket sike-
rült tovább erősítenünk. Külső 
megítélés alapján pozíciónk sta-
bil. Ezt támasztja alá, hogy a kivá-
lóságunkat, a tudományegyetemi 
létünkből fakadó eredményein-
ket elismerő külső támogatáso-
kat továbbra is megőriztük, sőt 
növelni is tudtuk. Ez elsősorban 
a tématerületi és intézményi ki-
válósági programokban, valamint 
különböző, a fenntartó által ki-
írt pályázatokban való részvétel-
nek, illetve ezek eredményeinek 
köszönhető. Tudományos ered-
ményeink és a hazai és külföl-
di felsőoktatási rangsorok alap-
ján szintén büszkék lehetünk 
magunkra. Oktatóink szakmai 
minősítése kiváló, munkájukat 
tudományos fokozatokkal isme-
rik el, és számtalan sikeres kuta-
tási programot tudhatnak magu-
kénak, tudományos publikációik 
száma folyamatosan növekszik. 
Úgy gondolom, ha egy rektor 
egy tudományegyetem tudomá-
nyos eredményeiről beszél, ak-
kor saját magának is élen kell jár-
nia ebben. Nagyon büszke va-
gyok arra, hogy az elmúlt évben 
a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja lettem, és ezt az el-
ismerést egy tudományegyetem 
rektoraként kaptam meg. Ezt az 
eredményt példaként szeretném 
állítani a kollégáim elé.

– Az elmúlt évek fontos fejleménye a 

Gazdálkodástudományi Intézet (GTI) 

megalakítása. Miért volt szükség erre 

a lépésre?

– A Gazdálkodástudományi 
Intézet megalakítása olyan pro-
jekt volt, amelyet megörököltem 
az elődömtől. A Bölcsészettu-
dományi Kar akkor hivatalban 
lévő dékánjaként figyelemmel 
kísérhettem a folyamatot, így 
az előkészítésben is részt vet-
tem. A Gazdálkodástudományi 
Intézet várakozáson felüli siker az  
Eötvös Loránd Tudományegye-
tem életében, hiszen már az el-
ső évfolyam magas induló lét-
száma is azt mutatta, hogy a 
képzésre nagy az igény. Okta-
tótársaim nagy elszántsággal és 
felkészülten láttak hozzá az In-

tézet felépítéséhez. Az egyetem 
akadémiai és kancellári vezetése 
minden segítséget, támogatást 
megadott a képzések akkredi-
tációja, elfogadtatása, engedé-
lyezési eljárása során csakúgy, 

mint a doktori iskola létesítése-
kor, akkreditációs eljárásának el-
indításakor. Átadásra került az 
a Rákóczi úti épület is, amely 
a gazdálkodástudományi kép-

zéseknek ad otthont. Ez jelen-
tős lépés abba az irányba, hogy 
belátható időn belül a GTI karrá 
alakulhasson. Ezek után egyete-
münk már kilenc karral büszkél-
kedhet majd, és ez még tovább 

erősít minket a hazai felsőokta-
tási rangsorokban.

– A Savaria Egyetemi Központ (SEK) 

integrációja is az elmúlt évek egyik 

kiemelt projektje. Hol tart most a 

folyamat?

– 2017 februárjában egy idő-
ben került sor a Gazdálkodástu-
dományi Intézet létrehozására 
és a Savaria Egyetemi Központ 
integrálására. A Savaria Egyete-
mi Központ nagyon sok átala-
kuláson ment keresztül: egyfajta 
megtisztulási folyamatnak kel-
lett végbemennie ahhoz, hogy 
egy olyan intézmény, amely-
nek a tanító- és tanárképzés te-
rületén évtizedes hagyomá-
nyai vannak, megtalálja magát 
egy tudományegyetemen be-
lül. Ez nem volt teljesen fájda-
lommentes folyamat, ám a Ber-
zsenyi Dániel Pedagógusképző 
Központ létrehozásával, az in-
gatlanállomány használatának 
racionalizálásával, illetve a disz-
ciplináris képzések átalakításá-
val sikerült elérni a stabilizációt.  
Rektorként és szombathelyiként 

is örülök annak, hogy a tanító- 
és tanárképzés területén egy-
koron nagynevű intézmény ré-
gi fényében tündököl. Gyerek-
korom óta nagyon sok szállal 
kötődöm ehhez az intézmény-
hez; mindig nagy hatást gya-
korolt rám az a légkör, ami az 
egykori Berzsenyi Dániel Tanár-
képző Főiskolára volt jellemző. 
Büszke vagyok arra, hogy az át-
alakítást, a tudományegyetemi 
igényeknek való megfelelés fo-
lyamatát, az integrációt figye-
lemmel kísérhetem és segíthe-
tem. Az emelkedő hallgatói lét-
számokból azt a következtetést 
vonom le, hogy az ELTE szom-
bathelyi jelenléte vonzerőt je-
lent a nyugat- dunántúli térség-
ben. Nagy előnyt jelent, hogy 
valaki úgy is az ELTE hallgatója 
lehet, hogy nem kell Budapest-
re költöznie, vállalva az ezzel já-
ró nehézségeket, költségeket.

„Büszkék
lehetünk

magunkra”

DR. BORHY LÁSZLÓ,  
AZ ELTE REKTORA AZ EDDIG ELVÉGZETT 
MUNKÁRÓL, A FOLYAMATBAN LÉVŐ 
FEJLESZTÉSEKRŐL, ÉS AZ EGYETEM 
RÖVID, KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ 
CÉLJAIRÓL

„Jelenleg az a legnagyobb 
kihívás számomra, hogy 

hogyan lehet az ELTE egészének 
érdekében segíteni a karok 

együttműködését.”
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– Hogyan alakult az elmúlt években 

az ELTE szereplése a különböző 

ranglistákon?

– A hazai felsőoktatási rang-
sorokban az ELTE az élen jár, és 
örülök annak, hogy az általam 
nagyon tisztelt hazai tudomány-
egyetemekkel időnként oszto-
zunk az első helyen. Ez a karok 
vonatkozásában is így van, hi-
szen a Bölcsészettudományi és 
a Természettudományi Kar évek 
óta a legrangosabbnak számít.  
A külföldi tudományos rangsorok 
közül a sanghaji listán (Academic 
Ranking of World Universities) 
nagyjából azonos tartomány-
ban helyezkednek el a legjobb 
hazai felsőoktatási intézmények. 
A nemzetközi rangsorok közül a 
Times Higher Educationt (THE) 
és a QS World University Rankin-
get (QS) említeném. A THE-lista 
a világ húszezer legjobb felsőok-
tatási intézményét rangsorolja. 

Itt a Bölcsészettudományi Kar a 
300 körüli, míg a természettu-
dományi a 290-es tartomány-
ban található. Azt gondolom, 
hogy ezek az eredmények na-
gyon szépek. A QS-t azért emel-
ném ki külön, mert abban fon-
tos szempontként jelenik meg a 
többi intézmény, illetve a cégek 
által alkotott vélemény, amelyek 
plusz információt hordoznak a 
megítélésünkről. Ezen a listán a 
régészet, a filozófia és a nyelvé-
szet több éve a 150 körüli tarto-
mányban helyezkedik el, a ma-
tematika és fizika pedig a 250–
300. hely környékén áll.

– Zajlanak-e az egyetemen olyan  

fejlesztések, amelyeknek köszön - 

hetően az ELTE egyre jobb helye zé-

sekre számíthat a ranglistákon?

– Az elismertséghez a külön-
böző nemzetközi versenyeken 
való megmérettetések is hozzá-

tartoznak. A Jessup perbeszéd-
verseny eredményeire nagyon 
büszkék vagyunk: tavaly az Ál-
lam- és Jogtudományi Kar csa-
pata a Harvard és a Columbia 
Egyetem csapatát megelőzve 
az első helyen végzett. Ez óriási 
elismerése a nálunk folyó kép-
zések színvonalának. Az elmúlt 
év utolsó szenátusi ülésén fo-
gadtuk el a Kiválósági Alap lét-
rehozását, amely a nemzet-
közi rangsorokban való meg-
jelenésünk javítását célozza.  
A többmillió forintos alapnak 
köszönhetően a rendkívüli szak-
mai teljesítményt nyújtó kollé-
gákat kiemelten tudjuk kezelni, 
illetve kari, egyetemi elismerés-
ben részesíthetjük. A láthatósá-
gunkat és ismertségünket növeli 
a nemzetközi együttműködések 

kiterjesztése is – a nemzetközi 
rektorhelyettesi iroda példaér-
tékű munkát folytat ezen a té-
ren. Szeretném kiemelni, hogy 
a karok támogatására egy Nem-
zetköziesítési Alapot hoztunk 
létre, amely pontosan ennek a 
kapcsolatrendszernek az egye-
tem és a karok érdekében való 
bővítését teszi lehetővé.

– A tavalyi év fontos sikere volt 

a CHARM-EU együttműködés 

létrejötte. Milyen lépések történ nek 

az új „európai egyetem” létre-

hozására, milyen eredményeket vár?

– Hangsúlyozni szeretném, 
hogy ez is egy ranglistának te-
kinthető, hiszen a rendszerben 
Európa 117 legjobb egyeteme 
talált egymásra. Egyfajta konzor-
ciumot hoztunk létre, amelynek 
a célja 2024-ig a képzéseink, 
oktatási programjaink kölcsönö-
sen elérhetővé, átjárhatóvá téte-
le. Talán nehezíti, talán könnyíti 
a dolgunkat, hogy nem kaptunk 
semmilyen útmutatást az Euró-
pai Uniótól, így saját magunk-
ra vagyunk utalva abban, hogy 
megtaláljuk az együttműködés 
lehető legjobb módját. Jelenleg 
oktatási, tudománypolitikai, ad-
minisztratív szakbizottságokban 
folyik az együttműködés előké-
szítése. Nagyon remélem, hogy 
ez év folyamán már megmutat-
koznak az első eredmények, és 
jövőre megjelenhetnek azok a 
hallgatók – kb. 100 fő – a part-
neregyetemeken, akik „tesztelik” 
a programot, és a két év során 
„mikrodiplomát” szereznek. Ami 
talán a legfontosabb és európai 
uniós adminisztratív támogatás-
sal elvégzendő feladat, hogy az 
általunk közösen indított képzési 
programok akkreditációja minél 
gördülékenyebb legyen. 2024 
az a dátum, amelyre az első eu-

rópai egyetemeket szeretnénk 
létrehozni. Remélem, hogy né-
hány éven belül a teljes európai 
felsőoktatást lefedi majd ez a 
rendszer, aminek a végeredmé-
nye az lesz, hogy a hallgatóink 
egy európai egyetemi igazol-
vánnyal teljesen szabadon foly-
tathatják a tanulmányaikat szer-
te Európában.

– Egy intézményvezetőnek merőben 

más feladatokat kell ellátnia, mint 

egy kutatónak. Érték meglepetések 

az új feladatkörrel kapcsolatban, 

és ha igen, melyik jelentette a 

legnagyobb kihívást?

– A legkomolyabb és a legna-
gyobb kihívást jelentő feladato-
kat mindjárt a pályám elején, ta-
nársegédként kaptam. Ha valaki 
tanársegédként meg tud felel-

ni egy tudományegyetem, egy 
tanszék kihívásainak és a pályán 
marad, akkor magasabb beosz-
tásokba kerülve, vezető oktató-
vá, tanszékvezetővé, intézetve-
zetővé válva ezekbe a feladatok-
ba „belenő”. Dékánként nagyon 
sok ismeretlen információ ért el, 
rengeteg új kapcsolat szövődött 
kollégákkal, intézetekkel, megis-
merkedtem a saját intézetemen 
kívüli intézmények problémái-
val, nehézségeivel vagy sikerei-
vel. Sokat tanultam a Rektori Tit-
kárság vezetőjeként Szabó Mik-
lós professzor úr mellett. Ekkor 
rálátásom volt az egyetem mű-
ködésére, fejlődésére, alakulá-
sára, hiszen akkoriban kerültek 
hozzánk azok az önálló külső 
intézmények, amelyek ma már 

az egyetemünk karaiként mű-
ködnek. Jelenleg az a legna-
gyobb kihívás számomra, hogy 
hogyan lehet az ELTE egészé-
nek érdekében segíteni a karok 
együttműködését.

– Intézményvezetőként mennyi 

ideje és energiája marad saját 

tudományterületére, a régészetre?

– Megint csak Szabó Miklós 
professzor urat tudnám említeni, 
aki hat évig állt az ELTE élén, és 
ebben az időszakban lett az MTA 
levelező tagja. Ha nem lett volna 
aktív régész és oktató rektorként 

is, akkor ezt az elismerést nem 
kaphatta volna meg. A tárgyalá-
sok közti apró szüneteket maxi-
málisan kihasználta, publikáció-
kat írt és szakirodalmat olvasott, 
akárcsak én. Ami nagyon hiány-
zik, az a terepmunka, de szeren-
csére vannak olyan tanítványa-
im, akiknek ezt át tudtam adni.

– A négyéves rektori ciklus alatt 

melyek azok a célok, amelyeket 

mindenképpen meg szeretne 

valósítani?

– A rektori programomban 
megfogalmazott tudomány-
egyetemi létnek a fenntartása, 
tovább erősítése a feladatom. 
Azt azért tudni kell, hogy a fel-
sőoktatásban sok változás kö-
vetkezett be az elmúlt években. 
Új fenntartóhoz kerültünk, ami 
egy újfajta szemléletmód meg-
gyökereztetését is jelenti: újra 
kell gondolnunk az Akadémi-
ához, illetve az Akadémia inté-
zeteihez fűződő kapcsolatrend-
szerünket. A folyamat alakításá-
ban való aktív részvétel nagyon 
motivál. Szeretném az ELTE po-
zícióit tovább erősíteni, illet-
ve tovább bővíteni azokat a ki-
válósági programokat, amelye-
ket eddig sikerült az egyetemre 
behozni. A 21. században elvá-
rás az innovációnak, a techno-
lógiának, a modernizációnak 
és a digitalizációnak való meg-
felelés. Ezek mind-mind olyan 
fogalmak, amelyeket nemcsak 
egy egyetem vezetőjének, de a 
tudományos életben részt vevő, 
a tradicionális tudományági be-
sorolásokhoz szokott oktatók-
nak, tudósoknak is újra kell ér-
telmezniük, és érvényesíteniük 
kell a saját munkájukban is.

– Eldöntötte már, hogy újra meg-

pályázza a rektori pozíciót 2021-ben?

– Az elmúlt egy-két évben új 
szemléletmódnak, kihívásoknak 
való megfelelés figyelhető meg, 
és elindítottunk olyan folyamato-

kat, olyan kapcsolatrendszerek ki-
alakítását, olyan intézmények be-
emelését az egyetemi működé-
sünkbe, amelyeknek a beérése 
néhány év múlva várható. Inno-
váció, modernizáció, digitalizá-
ció, ipari kapcsolatrendszerek fej-
lesztése terén szintén középtávon 
várható eredmény. Szeretném 
megérni ennek a folyamatnak a 
kiteljesedését, beérését vagy foly-
tatását. Ha az egyetem közös-
ségének a támogatását élvezni, 
érezni fogom, akkor ezt a mun-
kát nagyon szívesen folytatnám 
egy második rektori ciklusban is.

„Úgy gondolom, 
ha egy rektor egy 

tudományegyetem 
tudományos eredményeiről 

beszél, 
akkor saját magának is 
élen kell járnia ebben.”

„A rektori programomban 
megfogalmazott 

tudományegyetemi létnek a 
fenntartása, tovább erősítése a 

feladatom.”

„Szeretném az ELTE pozícióit 
tovább erősíteni, illetve tovább 

bővíteni azokat a kiválósági 
programokat, amelyeket eddig 
sikerült az egyetemre behozni.”



Tavaly májusban vette kezdetét az a programsoro-
zat, amellyel az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnázium azt ünnepli, hogy 60 év-
vel ezelőtt vette fel az ismert és elismert költő nevét.

Hatvanadik születésnapját ün-
nepli a Radnóti, hiszen az iskola 
1959 májusában, Radnóti Mik-
lós születésének félszáz éves 
évfordulója alkalmából vette föl 
a költő nevét. 

Tavaly májusban egy nyi-
tóünnepséggel kezdődött el 
az a rendezvénysorozat, amely 
idén márciusig tart, és színe-
sebbnél színesebb progra-
mokkal emlékezett, emlékezik 
meg az elmúlt hatvan évről. 
Ezalatt az iskolában többszáz 
tanár oktatta a diákokat; a fo-
lyosó falára 2019-ben kihelye-
zett több mint tíz méter hosz-

szú tablón mindegyikükről 
látható egy fotó, emlékül az 
utókornak.

A nyitóünnepségen tanárok 
tanároknak adtak elő műsort, 
szavaltak és énekeltek. Ősszel  az 
Ocskay László százados (több-
ezer zsidót mentett meg az isko-
la falai között) nevét viselő folyo-
sószínház keretében közel száz 
tanár és diák részvételével hat 
előadásra került sor, bemutatva a 
hős katona életét. Szintén ősszel 
öregdiák-találkozót rendeztek, 
amelyen körülbelül hatszázan je-
lentek meg, illetve kiadtak egy ju-
bileumi évkönyvet is. December-
ben adventi koncerttel folytató-
dott az ünnepségsorozat.

„2019-ben igazgatóhelyettes-
ként a jubileumi program fele-
lőse voltam, idén dr. Molnár Ka-
talin előző igazgatóval együtt-
működve a hamarosan, február 
15-én megrendezésre kerülő 
konferenciánk aktív szervező-
je vagyok, amelyen előadóként, 
szekcióvezetőként is részt ve-
szek” – tudtuk meg Láng 
György től, az ELTE Radnóti 
Miklós Gyakorló Általános Isko-
la és Gimnázium igazgatójától.

A jubileumi programsoroza-
tot márciusban a Radnóti Tudo-

mányos Diáknap zárja, amely-
nek komoly hagyománya van 
az iskolában, és az idén egy nap 
helyett két napig tart. „A Diák-
nap előadóinak egykori radnó-
tis diákokat hívtunk meg, hogy 
mutassák be saját szakterületü-

ket, amelyben kiválót alkottak” 
– mondta el Láng György. 

Az első nap 20-25 tehetséges 
jelenlegi diák prezentálja sikeres 
projektmunkáját, a második na-
pon pedig a meghívott szakmai 
kiválóságoké lesz a főszerep.
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MA IS AKTÍVAN KUTAT AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 
NYOLCVANÉVES ATYJA 

„Az egész életem 
egy hobbi!”
Dr. Vékás Lajos jogtudós, a Magyar Tudományos 
Akadémia alelnöke, az ELTE korábbi rektora, és az 
új Polgári Törvénykönyv atyja múlt év végén ün-
nepelte nyolcvanadik születésnapját. A professzor 
hatvan éve az ELTE aktív tagja, tanár és kutató.

MÁRCIUSIG TART A JUBILEUMI ÉV A RADNÓTI GIMNÁZIUMBAN 

Az elődök nyomában

– A jogtudományok egyik legna-

gyobb hazai alakjának tartják. Minek 

köszönheti ezt a megtisztelő címet?

– Kell hozzá sokévtizedes pá-
lya, megfelelő felkészültség, 
szorgalom és szerencse. Szá-
momra a szerencsés helyzet 
maga a rendszerváltozás volt, 
mert ez tette az én tárgyamat, 
a polgári jogot vagy a magán-
jogot fontossá. A másik szeren-
csés fordulat, hogy több mint 
tíz éven keresztül vezethettem 
azt a kodifikációs bizottságot, 
amely kidolgozta Magyarország 
új Polgári Törvénykönyvét.

– Mit szólt az ünnepi kötethez, amit 

a kollégái születésnapi ajándéknak 

szántak Önnek?

– Az ünnepi kötet abszo-
lút meglepetés volt – az utol-
só pillanatig nem tudtam, hogy 

a kollégáim mire készülnek. Ha-
bár nem nagyon szeretek ün-
nepségek középpontjába kerül-
ni, őszintén örültem a kötetnek.

– Az új Polgári Törvénykönyv 

atyjának tartják. A jognak miért 

éppen ezt a területét választotta?

– Ez egy nagyon érdekes, 
szellemi kihívásokat jelentő te-
rület. Több mint kétezer éves 
múltra tekint vissza, rengeteg 
érdekessége van, ami az em-
bert intellektuálisan is vonzza. 
Ehhez járult még hozzá, hogy 
Világhy Miklós professzor az 
egyetemen nagyszerű előadá-
sokat tartott a témában.

– „Az egész életem egy hobbi!” 

szokta mondani. Mit ért ezalatt?

– Szenvedélyes tanár vagyok 
mindmáig, de lelkesen dolgo-

zom hosszú évtizedek óta a 
kutatási területemen is. Azt hi-
szem, ha valakinek az a kenyér-
kereső foglalkozása, amit szen-
vedélyesen szeret, szerencsés 
ember. A munkám intellektuális 
örömet szerez számomra, azért 

is szoktam mondani, hogy szá-
momra a munkám a hobbim.

– Mivel tölti manapság a napjait?

– Tanárként már közel sem 
vagyok olyan aktív, mint egykor, 
kutatóként azonban annál in-

kább. Folyamatosan dolgozom 
könyveken – születésnapomon 
jelent meg az a kötet, amely-
ben nyolc tanszéki elődöm tu-
dományos munkáját értékel-
tem. Pillanatnyilag is két általam 
szerkesztett kommentárnak az 
új kiadásán dolgozom. Emellett 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia alelnökeként is vannak fel-
adataim.

– Milyen tervei vannak a jövőben?

– Az ember 80 évesen hosz-
szú távú terveket – ha kicsit is 
reális... – nem készít. De mind-
addig szeretném, amíg a kegye-
lem állapota rajtam marad, foly-
tatni azokat a munkákat, amiket 
részben most is csinálok. Ter-
vem még, hogy megírjam a sa-
ját diszciplínám általános elmé-
leti bevezetését.

A FEBRUÁRI KONFERENCIÁRÓL 
Az „Egy pedagógiai műhely 60 éve” című, február 15-én megren-
dezésre kerülő szakmai konferencián szó lesz szövegértésről és 
kompetenciafejlesztésről, a folyosószínházról, de visszatekintenek 
radnótis múltjukra az egykori tanárjelöltek is. A munkaközösségek 
jó gyakorlatokat mutatnak be, míg a tanárképzés témában vezető- 
és mentortanárok közös gondolkodására számítanak a szervezők.

LÁNG GYÖRGY

IMPOZÁNS MÚLT
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A Speciális Hallgatói Ügyeket 
Támogató Iroda (SHÜTI) 

2020. január 15-től 

ELKÖLTÖZÖTT. 

Új címünk: 
Uniqa Plaza Irodaház – 

1053 Budapest, Szép u. 2. földszint. 
Bejárat a Kossuth Lajos utca felől. 
Az e-mail cím és a telefonos elér-

hetőségek nem változtak.

A tavaszi félévben már 
új épületben tanulhatnak 
az ELTE Gazdálkodás-
tudományi Intézet (GTI) 
hallgatói. Ősztől várha-
tóan csaknem három-
ezer hallgató végzi majd 
tanulmányait a most át-
adott épületben. 

Saját épület híján a 2017-ben 
alapított GTI hallgatói korábban 
az ELTE Bölcsészettudományi 
Kara által használt termekbe jár-
tak előadásokra és szemináriu-
mokra, az intézet irodái pedig 
egy közeli irodaházban kaptak 
átmeneti otthont. 

A hallgatói létszám növe-
kedésével egyértelművé vált, 
hogy az intézetnek saját épü-
letre van szüksége. A válasz-
tás a Rákóczi út 7. szám alatti, 
Schmahl Henrik tervei alapján, 
1892-ben felépült neogótikus 

épületre esett. Az épület tel-
jes belső átalakításra szorult – 
a felújítási munkák tavaly ősszel 
kezdődtek meg. 

Az épületben tíz tantermet 
(köztük négy nagyobb és hat ki-
sebb előadót), Tanulmányi Hi-
vatalt és a hallgatói érdekkép-
viseletet befogadó irodahelyi-
ségeket alakítottak ki. A projekt 
teljes költsége elérte a nettó 
300 millió forintot.

„Az ELTE a gazdálkodástudo-
mányi képzések területén ma 
már piacvezetőnek számít Ma-
gyarországon” – mondta az ava-

tóünnepségen Palkovics László 
innovációért és technológiáért 
felelős miniszter, aki felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a gazdaság-
tudományi képzések piacán ha-
zánkban folyamatosan erősödő 
versenyre kell számítani.

„Ma már a gazdasági képzé-
sek iránt érdeklődő fiataloknak 
sem kell lemondaniuk az ELTE-s 
élményről, hiszen nálunk magas 
színvonalú és dinamikusan bő-
vülő képzési kínálattal találkoz-
hatnak” – mondta később Borhy 
László rektor, akadémikus. Az 
ELTE rektora reményét fejezte ki, 

hogy az új épület korszerűségé-
vel és jól felszerelt tereivel hoz-
zájárul a hallgatók elégedettsé-
géhez.

„Az, hogy a GTI ilyen gyor-
san létrejöhetett, páratlan ered-
mény a hazai felsőoktatás törté-
netében” – fogalmazott Or mos  
Mihály egyetemi tanár, a Gaz-
dálkodástudományi Intézet igaz-
gatója, aki az egyetem ipari 
partnereit arra biztatta, hogy to-
vábbra is fogalmazzák meg igé-
nyeiket az egyetem felé annak 
érdekében, hogy elégedettek 
legyenek az itt diplomát szerző 
hallgatók, leendő munkavállaló-
ik felkészültségével.

„Az egyetem akadémiai veze-
tése és az oktatási kormányzat 
közreműködésével folyamatosan 
keressük azokat a kitörési ponto-
kat, amelyeken keresztül tovább 
növelhető az oktatás minősé-
ge, és a GTI ebből a szempont-
ból az elmúlt évek legsikeresebb 

kezdeményezése” – hangsúlyoz-
ta beszédében Scheuer Gyula 
kancellár. 

Az ELTE kancellárja kiemelte: 
az egyetem az elmúlt öt évben 
elvégzett munka eredménye-
ként ma már a társadalmi és pia-
ci elvárásokra nyitott, a hazai in-
novációt támogató és pénzügyi-
leg is stabil intézménnyé vált, 
amelyhez a GTI szakembergár-
dája korszerű menedzsment-
ismeretekkel, a hallgatók és a pi-
ac igényeinek jobb kiszolgálásá-
hoz járulhat hozzá.

Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem csatlako-
zott a „Tanítsunk Ma-
gyarországért!” társa-
dalmi felzárkózást és 
érzékenyítést célzó prog-
ramhoz. 

A „Tanítsunk Magyarországért!” 
mentorprogramot az Informá-
ciós és Technológiai Minisztéri-
um (ITM) és az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma hívta életre 
2019-ben. A program Borsod, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Haj-

dú-Bihar és Baranya megyé-
ben, ötven településen indult 
el a Debreceni Tudományegye-
tem, a Pécsi Tudományegye-
tem, a Miskolci Egyetem és a 
Nyíregyházi Egyetem diákjainak 
közreműködésével.

Idén ötödik felsőoktatási in-
tézményként az ELTE is csat-
lakozott a kezdeményezéshez. 
Az erről szóló együttműködési 
megállapodást György László, 
az ITM gazdaságstratégiáért és 
-szabályozásért felelős államtit-
kára és Zentai László, az ELTE 
oktatási és tanulmányi ügyekért 

felelős rektorhelyettese írta alá 
január 23-án. 

A nyitóünnepségen Antal-
né Szabó Ágnes, a Tanárkép-
ző Központ főigazgatója tartott 
tájékoztatót az érdeklődőknek.  
A leendő mentorok megtudhat-
ták, hogy egy felkészítő kurzust 
követően a közreműködő álta-
lános iskolák egyikében meg-
határozott számú hetedik osz-
tályos kisdiákkal kezdhetik majd 
meg a közös munkát. Egy hall-
gató maximum négy-öt gyerek-
kel foglalkozhat, és az lesz a fő 
feladata, hogy segítse őket ab-
ban, hogy sikerrel befejezzék 
az általános iskolát, valamint to-
vább folytassák tanulmányaikat 
a középfokú oktatásban. 

A mentorok emellett megis-
mertetik a kisdiákokkal a „tele-
pülésen túli világot” is (állatkert, 
mozi, múzeum stb.), ami moti-
válhatja őket a fejlődésben.

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKAT MENTORÁLNAK AZ ELTE HALLGATÓI 

Tanítsunk Magyarországért!

A vállalkozó egyetemisták a mentorálás idejére ösztöndíjat és 
ingyenes utazási lehetőséget kapnak; az ösztöndíjat eredmé-
nyesség alapján további juttatások egészíthetik ki. Az ELTE-n a 
projektet a Tanárképző Központ koordinálja. Eddig több mint 
160 hallgató jelezte érdeklődését (legtöbben a bölcsészkarról), 
és 60 százalékuk biztosra mondta, hogy részt venne a kezde-
ményezésben. 

Az avatóünnepségen Ormos Mihály a Gazdálkodástudományi 
Intézetért és az ELTE gazdálkodástudományi képzéseinek fejlesz-
téséért kifejtett tevékenységéért emlékplakettet adott át Borhy 
Lászlónak, az ELTE rektorának, Kisfaludy Andrásnak, az ELTE 
egykori általános rektorhelyettesének, Mezey Barnának, az ELTE 
volt rektorának, Rónay Zoltánnak, az ELTE Pedagógiai és Pszi-
chológiai Kar oktatási dékánhelyettesének, korábbi rektori és 
kancellári megbízottnak, valamint Scheuer Gyula kancellárnak.

vagyunk
Helyben 

BEKÖLTÖZÖTT ÚJ ÉPÜLETÉBE 
A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET

JÓKUTI GYÖRGY

ÖNKÉNTES JELENTKEZŐK

Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter, Scheuer Gyula kancellár, György László, 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 
gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős 
államtitkára és Borhy László rektor 

FORRÁS: MTI/BALOGH ZOLTÁN
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A CHEOPS ŰRTÁVCSŐ, AZ EXOBOLYGÓK FELFEDEZŐJE  

Szem előtt tartják
Exobolygók, vagyis a Naprendszerünkön kívüli, ide-
gen csillagok körül keringő bolygók vizsgálatára hoz-
ta létre a CHEOPS űrtávcsövet egy 11 országból álló 
nemzetközi konzorcium, amelynek irányító testületé-
nek Szabó M. Gyula, az ELTE szombathelyi Gothard 
Asztrofizikai Obszervatóriumának igazgatója is tagja.

„Azt szeretnénk megtudni, 
hogy a bolygók mint világok 
miért működnek ennyire más-
képpen” – beszélt a küldetés 
céljáról Szabó M. Gyula. „Re-
ményeink szerint a CHEOPS űr-
távcső mérési programja hoz-
zásegít minket ahhoz, hogy a 
sok ezer exobolygó felfedezése 
után a Földhöz hasonló bolygó-
kat sikerüljön találni” – mondta 
az ELTE csillagász kutatója. 

A CHEOPS űrtávcsőnek nem 
kevesebb, mint ezer bolygót kell 
közel négy év alatt megvizsgál-
nia, hogy kellő mennyiségű mé-

rési adattal szolgáljon. A külde-
tést a 35 tagból álló Science 
Team irányítja, amelynek veze-
tője a 2019-es fizikai Nobel-díj 
kitüntetettje, Didier Queloz.  
(A szakember ismeretlen boly-
gókra vadászva derítette fel koz-
mikus szomszédainkat, ered-
ményeivel pedig örökre meg-
változtatta a világról alkotott 
képünket.)

A CHEOPS konzorcium 2012-
ben alakult azzal a céllal, hogy lét-
rehozza azt az űrtávcsövet, amely 
az exobolygókról vett részletes 
fénygörbe alapján meghatároz-

za azok méretét, átlagos sűrű-
ségét, illetve azt, hogy van-e kö-
rülöttük atmoszféra. A kutatók 
közül a konzorcium irányító tes-
tületében két magyar is helyet 
foglal: Kiss László a Csillagásza-
ti és Földtudományi Kutatóköz-
ponttól a CHEOPS Board, míg 
Szabó M. Gyula az ELTE Got-
hard Asztrofizikai Obszervatóri-
umától a Science Team magyar 
tagja. A Berni Egyetemen dol-
gozó magyar kutató, Simon At-
tila szoftverfejlesztőként műkö-
dik közre.

A projektben a magyarok 
kettős szerepet vállaltak. Ipa-
ri részről az űrtávcső berende-
zései közül biztosították azo-
kat a hűtőradiátorokat, amelyek 
a működés során felszabadu-
ló hőt vezetik el a detektor kör-
nyezetéből, elősegítve a maxi-
mális mérési pontosságot. Tu-
dományos részről kutatóink 
pedig kidolgozták az exoboly-
gók körül keringő holdak kimu-
tatására alkalmas megfigyelési 
stratégiát, valamint részt vettek 
a megfigyelési adatokat feldol-
gozó szoftverek fejlesztésében.

A CHEOPS űrtávcső már a világűrben van, műszereit tesztelik. 
Úgy tervezték meg, hogy teljes működése alatt folyamatosan a 
legfontosabb méréseket végezhesse el, és mindig arra a csillag-
ra tekinthessen, ahol éppen a legérdekesebb exobolygótranzit 
figyelhető meg. Középen hátul az űrtávcső, két oldalán a projekt magyar kutatói, Szabó M. Gyula 

(ELTE, balról) és Kiss L. László (CSFK, jobbról)

Elkészült az „Iskolás korú 
gyermekek egészségma-
gatartása” elnevezésű 
nemzetközi kutatás leg-
újabb hazai felmérésének 
jelentése. A kutatást az 
ELTE Pedagógiai és Pszi-
chológiai Kar HBSC Ku-
tatócsoportja az Egész-
ségügyi Világszervezettel 
együttműködésben va-
lósítja meg. A Kamasz-
életmód Magyarországon 
című, a nemzeti jelentést 
tartalmazó tanulmány-
kötet a közelmúltban jelent 
meg, szerkesztői Németh 
Ágnes és Várnai Dóra.

A nemzetközi standardok sze-
rint folyó kutatásban négy-
évenként kerül sor felmérésre 
az 5., a 7., a 9. és 11. évfolya-
mos diákok országosan repre-
zentatív mintáján. A tanulók az 
adatgyűjtés során névtelenül, 
önkéntesen, szülői beleegye-
zéssel töltik ki a kérdőíveket.  
A legutóbbi, 2018-ban mintegy 
6000 fő részvételével elvégzett 
adatfelvétel már a 9. alkalom 
volt hazánkban. Az eredmények 
átfogó képet adnak a felső ta-

gozatos és középiskolás diákok 
egészséget befolyásoló szoká-
sairól: többek között táplálkozá-
sukról, fizikai aktivitásukról, do-
hányzási, alkohol- és drogfo-
gyasztási szokásaikról, szexuális 
magatartásukról, társas kapcso-

lataikról (ezen belül kiemelten 
az elektronikusmédia-kommu-
nikációról), szubjektív egészségi 
állapotukról, közérzetükről.

Az étkezési szokásokkal kap-
csolatban a kutatás arra vilá-
gított rá, hogy a kamaszok ke-

vesebb zöldséget és gyümöl-
csöt fogyasztanak, mint négy 
éve, s alacsonyabb a rendszere-
sen reggeliző tanulók aránya is. 
Bár a napi édességfogyasztás is 
csökkent, a túlsúlyosak aránya 
5-6%-os növekedést mutat. 

Az egészséget veszélyezte-
tő magatartási formák közül a 
szerfogyasztási arányok a ko-
rábbiakhoz hasonlóan alakul-
tak: minden nyolcadik kamasz 
legalább hetente rágyújt, tíz-
ből négyen fogyasztottak alko-
holt a kérdezést megelőző egy 
hónapban, és a középiskolások 
közül minden negyedik kipró-
bált már valamilyen drogot éle-
te során. Ugyanakkor a lerésze-
gedés előfordulása némi csök-
kenést mutat, bár az arányok 
még mindig magasak: az 5–11. 
évfolyamon tanulók több mint 
harmada volt már részeg életé-
ben. 

Romlott az egészségi állapot 
megítélése a magyar tinédzse-
rek körében: négyből egy diák 
nem tartja jónak az egészségét. 
Magas a különböző testi-lel-
ki tüneteket (fáradtság, ingerlé-
kenység, rosszkedv, idegesség) 
rendszeresen tapasztalók ará-
nya, különösen a lányok köré-
ben. Tíz diákból három számol 
be különböző hangulati problé-
mákról, depresszív érzésekről. 

A tanulmány az eredmények 
elemzésén túl külön fejezetet 
szentel a szakmapolitikai aján-
lásoknak.

A kötet a l’Harmattan kiadó 
gondozásában jelent meg. 

tinédzsernek lenni?
Milyen ma 

TANULMÁNYKÖTET KÉSZÜLT 
A MAGYAR KAMASZOK 
ÉLETMÓDJÁRÓL
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