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Az ELTE idén is több milliárd forintot költ infrastrukturális fejlesztésekre 
Szombathelyen és Budapesten. A saját, kormányzati vagy európai uniós for-
rásból megvalósuló beruházások célja, hogy az oktatás korszerű környezet-
ben folyjon, illetve javuljanak a hallgatók kollégiumi körülményei. 

Az elmúlt két-három évben jelentősen 
megújultak az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem szombathelyi épületei 

– jelenleg is több helyen zajlanak fel-
újítási munkálatok. A Savaria Egyetemi 
Központ, azaz a szombathelyi campus 

felújítása a harmadik üteméhez érke-
zett. A beruházás 2019/2020-as har-
madik üteme bruttó 300 millió forint 
értékben tartalmaz kivitelezési mun-
kákat, amelyet főként EU-s forrásból 
(Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program) fedeznek.

Folytatás az 5. oldalon

INFRASTUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK AZ ELTE-N 

A jövőt építjük 



Magyar konzorcium ala-
kul az új koronavírus 
okozta megbetegedés ke-
zelésére szolgáló gyógy-
szeres terápia kifejleszté-
sére. A szakmai csoport 
vezetője az ELTE Termé-
szettudományi Kar Im-
munológiai Tanszéke, 
dr. Kacskovics Imre dé-
kán irányításával. 

Az új koronavírus okozta meg-
betegedés kezelésére szolgáló 
gyógyszeres terápia kifejleszté-
sére alakul magyar konzorcium 
– közölte az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium (ITM).

A közlemény szerint a kor-
mányzati támogatással megindu-
ló együttműködés célja nem az 

immunvédettséget kialakító vé-
dőoltás, hanem egy olyan terápi-
ás készítmény létrehozása, amely 
a fertőzöttek szervezetében sem-
legesíti a vírust. Mint írták, az új 
koronavírus által okozott meg-

betegedés kezelésére a szakiro-
dalom alapján egy „fúziós fehér-
je” lehet a leginkább alkalmas. 
Ahogy minden gyógyszerkuta-
tás, a terápiás fehérje fejleszté-
se időigényes, és számos kocká-

zatot, bizonytalanságot hordoz.  
A folyamatnak maradéktalanul 
meg kell felelnie a hatóságok ál-
tal előírt szigorú követelmények-
nek – tették hozzá. Ezért ered-
ményes készítményfejlesztés 
esetén is évekig tarthat, amíg a 
készítmény piacra kerül – hang-
súlyozták, hozzátéve: ha azon-
ban a projekt a rendkívül éles 
nemzetközi versenyben sikerrel 
jár, akár több évtizedre is megala-
pozhatja a koronavírus és az ah-
hoz hasonló megbetegedések 
kezelését Magyarországon.

Az ITM a készítmény létreho-
zását a rendelkezésre álló kuta-
tás-fejlesztési forrásokból támo-
gatja.

∞
A konzorcium tagjai a hazai fel-
sőoktatási és gyógyszerkutatói 

szféra meghatározó képviselői. 
A munkában az ELTE szakembe-
rei mellett részt vesznek a Pécsi 
Tudományegyetem Természet-
tudományi Karának Biológiai In-
tézete és a Szentágothai János 
Kutatóközpont kutatói, viroló-
gusai. Az együttműködés vál-
lalati oldalát a hazai gyógyszer-
kutatásban és biotechnológiai 
fejlesztésben élen járó Richter 
Gedeon Nyrt. és a biotechno-
lógiai fejlesztéseket nemzetkö-
zi szinten végző ImmunoGenes 
Kft. szakemberei adják.
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VÉDELEM 

Kiköltöztek az ELTE kollégistái

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Keresik a koronavírus-gyógyszert https://www.elte.hu/koronavirus

Kövesse az ELTE tájékoztatóit, intézkedéseit!

Follow ELTE’s information and measures!

https://www.elte.hu/en/coronavirus

DR. KACSKOVICS IMRE, AZ ELTE TTK DÉKÁNJA, AZ IMMUNOLÓGIAI TANSZÉK VEZETŐJE: 
Örömmel számolok be arról, hogy az 
első virtuális konzorciális megbeszé-
lést most fejeztük be, és jelentős elő-
relépéseket tettünk a témában. Felál-
lítottunk külön az ELTE-n egy csopor-
tot, amely a koronavírus izolációjának 
és a gyógyszer kifejlesztésének kérdés-
körével foglalkozik. Ennek a csoportnak 
a tagja az ELTE TTK Biológiai Intézeté-
nek szakemberei közül dr. Müller Viktor 
az Ökológiai és Elméleti Biológiai Tan-

székről, dr. Varga Máté a Genetika Tan-
székről, dr. Józsi Mihály és dr. Hegedűs 
Krisztina velem együtt az Immunológi-
ai Tanszékről.

Folyamatosan tanulmányozzuk a ren-
delkezésre álló szakirodalmat, a vakci-
na- és gyógyszerfejlesztési publikáci-
ó kat. Az ELTE-n laboratóriumi vizs-
gálatokat is folytatni fogunk. A Pécsi 
Tudományegyetemen dr. Jakab Ferenc 
és mintegy 11 kollégája dolgozik jelen-

leg ezen a projekten, támogatva a mi 
munkánkat. A vírus izolációja megtör-
tént, most a következő lépés a funkci-
ós fehérje előállítása, amelyet a Richter 
végez. A szintetikus DNS-t már megren-
delték, előreláthatóan 2-3 héten belül az 
országban lesz. Az ImmunoGenes ha-
sonlóképpen aktív, megrendelte a gén-
módosított állatok előállításához szüksé-
ges konstrukciókat.  A cél, hogy minél 
gyorsabban előre tudjunk lépni.

FIGYELEM! 

Foglalkozás-
egészségügyi 
változások  
az egyetemen
ALKALMASSÁGI 
VIZSGÁLATOK
Tájékoztatjuk munkavállalóin-
kat, hogy az időszakos orvosi 
alkalmassági vizsgálatokat a 
veszélyhelyzet megszűnését 
követő 15. napig meghosz-
szabbítottuk. Az elmaradó 
vizsgálatokat az időszak után 
pótolni fogjuk.

FELFÜGGESZTETT 
RENDELÉS
Foglalkozás-egészségügyi 
orvosunk 2020. március 16. 
napjától a járványügyi hely-
zet végéig nem tartja meg 
személyes rendelését. Ebben 
az időszakban az ELTE vala-
mennyi rendelőjében a ren-
delés szünetel. 

A doktornő e-mailben és a 
7:00–19:00 óra közötti idő-
szakban telefonon elérhető, 
és ily módon tájékoztatást, 
és – esetlegesen – segítsé-
get is tud nyújtani. 
Elérhetőség: 
szanitrik@gmail.com  
Tel: +36 30-403-2838

A koronavírus-járvány 
miatt csaknem ötezer 
hallgató hagyta el az 
egyetem 17 kollégiumát; 
kérelem alapján összesen 
730-an maradtak az e cél-
ra kijelölt két épületben. 

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem csaknem ötezer hall-
gatója költözött ki március 17-én 
estig az egyetem kollégiumai-
ból. A hazai, nemzetközi és ha-
táron túl élő magyar hallgatók 
közül kérelem alapján összesen 
730-an maradhattak a számuk-
ra kijelölt két angyalföldi helyszí-
nen, a Reitter Ferenc utcai és a 
Kerekes utcai kollégiumban.  

A kiköltözés a nemzetközi és 
a határon túli magyar hallgató-
kat is érintette. Közülük 560-an 
nyilatkoztak úgy, hogy nincs le-
hetőségük hazaköltözni, több-
ségük a Reitter Ferenc utcai és 
a Kerekes Kollégiumban marad-
hatott. Összesen 170 magyar 
hallgató kérte, hogy a rendkívü-
li intézkedések idejére a kollégi-
umában maradhasson, az ő el-
helyezésük biztosított.  

A számukra kijelölt két épü-
letben, a Reitter Ferenc utcá-
ban és a Kerekes Kollégiumban 
gondoskodni kellett a szobák, a 
konyhák, a vizesblokkok, a kö-
zösségi helyszínek takarításáról 
és fertőtlenítéséről, az ágyne-
műk cseréjéről és a hulladék el-
szállításáról. 

Az ELTE Szolgáltatási Főigaz-
gatóság munkatársai a diákbi-
zottság tagjaival közösen GYIK- 

dokumentumban tájékoztatták a 
hallgatókat a legfontosabb tud-
nivalókról. A különböző helyszí-
neken dolgozó munkatársak a 
kiköltözés során az Office 365 
Teams rendszerében tartották 
egymással a kapcsolatot, emel-
lett vezették a nyilvántartásokat, 
szervezték a gyakorlati teendő-
ket, vagy ha arra volt szükség, 
csomagokat cipeltek. A kollégi-
umokban jelenleg is azon dol-

goznak, hogy biztosítsák a meg-
felelő higiénés körülményeket, 
és műszaki szempontból is fel-
készüljenek a március 23-tól in-
duló távoktatásra. 

Az ELTE Műszaki és Infor-
matikai Főigazgatóság az egye-
tem saját kollégiumaiban min-
den vizesblokkba szappanadago-
lót szerel fel, gyakoribb takarítást 
rendelt el, emellett a bérelt, ám 
nem az egyetem fenntartásában 
működő helyszíneken is meg-
erősíti a tisztítószerekkel és takarí-
tóeszközökkel való ellátottságot. 

A távoktatásra való felké-
szülés részeként megerősítik a 
Reit ter Ferenc utcai és a Kerekes 
Kollégium informatikai hálózatát.  

Az ELTE Szolgáltatási Főigazgatóság a folyamat nyugodt és fe-
gyelmezett lebonyolításáért köszönetét fejezi ki mind az érintett 
hallgatóknak, mind a költöztetésben részt vevő takarítóknak, ne-
velőknek, adminisztrátoroknak, vezetőknek és az ELTE Kollégiu-
mi Hallgatói Önkormányzat tagjainak.

Az ELTE összesen 17 kollégiu-
mot és szakkollégiumot működtet 
vagy bérel az országban, ebből a 
fővárosban 11 épületben 4200-an 
laknak, emellett Szombathelyen 
három épületben 450, a Márton 
Áron Szakkollégium három vidéki 
helyszínén pedig 360 kollégistá-
ja van az egyetemnek. Csaknem 
egyötödük nemzetközi hallgató, 
ezen belül 300 külhoni magyar.
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dolgozik!
ha otthonról 

Erre figyeljen,

TÁVOLLÉTI OKTATÁS: JAVASLAT A KAPCSOLATTARTÁSRA ÉS 
A CSOPORTOS KOMMUNIKÁCIÓRA 

Kapaszkodók

Az ELTE mint munkáltató az adminisztrációs felada-
tokat ellátó dolgozói számára lehetővé teszi – a táv-
munkavégzéshez hasonló feltételekkel, de speciális 
szabályok szerint – az otthoni munkavégzést később 
meghatározott időtartamig. Az otthoni munkavégzés 
lehetőségével azon adminisztrációs feladatokat el-
látó, az ELTE-vel jogviszonyban álló dolgozók élhet-
nek, akik a jelen utasításban foglalt feltételeket ma-
radéktalanul elfogadják. 

Figyelem, ez a cikk nem ad teljes körű felvilágosítást!
A részleteket a https://www.elte.hu/munkavegzes webcímen 

találja. 

1) A dolgozó az otthoni munka-
végzés során életvitelszerű lakó-
helyén, az otthonában tartózko-
dik, tevékenységét saját számí-
tástechnikai eszközzel végzi, és 
annak eredményét elektroniku-
san továbbítja.

2) A kapcsolattartás mód-
ja a munkáltató által biztosított 
elektronikus levelezési rend-
szerben történő kommunikáció.  
A dolgozónak kötelessége elekt-
ronikus leveleit figyelemmel kí-
sérni munkaidejében, és köte-
les ezekre érdemi válaszokat 
adni, megfelelő módon továb-
bítani azokat, vagy a szükséges 
adatszolgáltatásokat elvégez-
ni. A dolgozó köteles munkana-
pokon, a munkaidejében mun-
kavégzésre rendelkezésre állni, 
munkát végezni.

3) Az otthoni munkavégzés fel-
tétele, hogy a dolgozó részé-
re az otthoni munkavégzéshez 
szükséges eszközök és a kom-
munikációs kapcsolat (számí-
tógép és annak tartozékai, in-
ternetelérés) rendelkezésre áll-
janak, azok munkavégzésre 
alkalmas állapotban legyenek. 

4) A dolgozó haladéktalanul tájé-
koztatni köteles a munkáltatót min-
den olyan körülményről, amely a 
munkavégzését akadályozza vagy 
kizárja (pl. eszközök vagy hálózat 
megrongálódása, meghibásodá-
sa, energiakimaradás stb). 

5) A dolgozó köteles az ottho-
ni munkavégzéssel összefüggő 
munkavédelmi előírásokat ma-
gára nézve kötelezőnek elfo-
gadni és betartani.

6) A dolgozó munkavégzése so-
rán köteles minden olyan ma-
gatartástól tartózkodni, amely 
az egészséges és biztonságos 
munkavégzést akadályozza. 

7) A dolgozó köteles az ottho-
ni munkavégzés megszűnése-
kor minden titkos és bizalmas 
információt tartalmazó iratot, 
adathordozót visszaszolgáltat-
ni a munkáltatónak. A dolgozó 
csak az otthoni munkavégzés-
hez feltétlenül szükséges ira-
tokat, adathordozókat jogosult 
magával vinni a munkáltató te-
lephelyéről, és gondoskodik 
azok biztonságos, a munkálta-
tó előírásai szerinti megőrzé-
séről. 

8) A dolgozó a munkáltató titok-
védelemmel kapcsolatos előírá-
sait, utasításait maradéktalanul 
betartja az otthoni munkavég-
zés során is, szigorúan gondos-
kodik arról, hogy harmadik fél 
tudomására azok ne jussanak.

9) Jelen dokumentumban fog-
lalt feltételeket és felhívásokat 
valamennyi érintett dolgozó kö-
teles oly módon magára néz-
ve kötelezőnek elfogadni, hogy 
elektronikus úton közvetlen fe-
lettesének írásban visszaigazo-
ló jelzést küld az otthoni mun-
kavégzéssel érintett első mun-
kanapján.

„A rendelkezésünkre álló eszközöket megvizsgálva  
a kapcsolattartásra, illetve a csoportos kommuniká-
cióra a Microsoft Teamset javasoljuk. A Microsoft  
Teamset az egyetem teljes közössége jogszerűen 
használhatja (a hallgatók is) instant messagingre, 
csoportmunka-támogatásra, videókonferenciára és 
dokumentumok megosztására is” – olvasható az  
elte.hu cikkében, amely a távolléti oktatás tárgyköré-
ben ad kapaszkodókat. Ennek a kivonatát közöljük. 

A Microsoft Teams alkalmazás 
elérhető böngészőből és Win-
dows 10, Android valamint iOS 
operációs rendszerekből is.

A Neptun oktatói felületén, a 
meghirdetett kurzus mellett ta-
lálható az O365/Teams integ-
ráció menüpont, ennek kivá-
lasztásával létrejön egy Teams 
csoport, amelynek tulajdono-
sa az oktató, tagjai a kurzus 
hallgatói. A szinkronizáció na-
ponta kétszer megtörténik, az-
az a kurzus tagjainak kézi ad-
minisztrálására nincs szükség.

A Teamshez a hozzáférés 
az O365-be már migrált ka-
rok (ÁJK, BGGYK, TÁTK, SEK-es 
oktatók) esetében a levelezés-
be történő belépéssel analóg. 
A többiek a caesaron beállított 
elsődleges e-mail-címükkel és 
jelszavukkal tudnak belépni. 

Csak azok az oktatók/hall-
gatók férnek hozzá a kurzus-
hoz, akiknek van ún. IIG/Cae-
sar-azonosítójuk. Ezt – akiknek 
még nincs – a https://ugyke-
zelo.elte.hu oldalon, Neptun- 
kódjuk felhasználásával online 
igényelhetik.

Valamennyi IIG-azonosí-
tóval rendelkező hallgató-
nak már jelenleg is teljes kö-
rű o365/Teams hozzáférése 
van. Az IIG/Caesar-azonosí-
tó igénylésekor automatikusan 
létrejön az O365/Teams jogo-

sultság, ez további ügyintézést 
nem igényel.

Az IIG/Caesar azonosító-
val rendelkező hallgatók ed-
digi elsődleges e-mail-címe, 
az azonosito@caesar.elte.hu 
2020. 03. 16-tól azonosito@
student.elte.hu-ra változott. Az 
Office365-be (és így a Teams-
be) ezzel a címmel tudnak be-
lépni, és ezen a címen érik el 

újonnan létrejött postafiókju-
kat is a rendszerben. 

Az ehhez tartozó webes fe-
lület itt érhető el: https://out-
look.office.com.

Ez azt is jelenti, hogy az 
érintett hallgatóknak jelenleg 
(és átmenetileg) 2 postafiók-
ja van (az O365-ben azonosi-
to@student.elte.hu, a régi szer-
veren pedig azonosito@caesar.
elte.hu címmel), így az eddig 
megszokott címet továbbra is 
tudják használni a régi webes 
felületen.

Amennyiben nem sikerül 
az azonosito@student.elte.hu 
címmel és a caesaros jelszó-
val belépni a Teamsbe, első 
lépésként érdemes a https://
ugykezelo.elte.hu címen meg-

újítani az azonosítóhoz tartozó 
jelszót (akár a régi jelszó újra 
megadásával), mert a rendszer 
a 2 évnél régebbi jelszavakat 
nem fogadja el.

Akinek a fentiek után sem 
sikerül belépnie az O365-be, 
az operator@elte.hu címen je-
lezheti az IIG-nek (lehetőleg 
az azonosito@caesar.elte.hu-s 
címről).

Figyelem, ez a cikk nem ad teljes körű felvilágosítást!
A részleteket, a webes hivatkozásokat a https://www.elte.

hu/tavolleti-oktatas webcímen találja. 

A részletekért keresse fel 
a https://www.elte.hu/tavolleti-oktatas webcímet! 

A részletekért keresse fel a https://www.elte.hu/munkavegzes webcímet! 

A Teams-hez készített rövid használati útmutatót itt találja: 
http://iig.elte.hu/file/2020_teams_hasznalata_mod.pdf 
Az esetleges technikai kérdéseket az ügyféltámogatókon és a 
6800-s melléken kívül a teams@elte.hu e-mail címen várják. 
Használati útmutatók az Informatikai Igazgatóság weblapján.

AZ OTTHONI MUNKAVÉGZÉS 
LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ 
ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOKAT ELLÁTÓ 
DOLGOZÓK KÖRÉBEN – KIVONAT
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A Szenátus idén április 
6-án tárgyalja az ELTE 
2020. évi belső költségve-
tését, amit több testületi vi-
ta előzött és előz meg. Dr. 
Scheuer Gyula, az ELTE 
kancellárja január 20-án 
tájékoztatta az Egyetem-
vezetői Értekezletet az idei 
fő számokról, majd feb-
ruár 17-én a Költségveté-
si Tanács megismerte a 
részletes kari számokat és 
megvitatta a kapcsolódó 
szabályokat.

Miután a funkcionális és elemi 
költségvetést a fenntartó elfo-
gadta, az egyetem vezető tes-
tületei több alkalommal tárgyal-
ják az ELTE belső költségvetését.  
A fenntartó – a felsőoktatási in-
tézmények előzetes adatszolgál-
tatásai és a rendelkezésre álló 
források alapján – az intézményi 
sarokszámokról rendszerint no-
vember közepén dönt. 

„A fenntartó által elfogadott 
funkcionális és elemi költségve-
tés alapján az egyetem elkészíti a 
belső költségvetését. Ez már tar-
talmazza a források és költségek 
szervezeti, illetve feladatszintű al-
lokációját és a felhasználás főbb 
szabályait” – tudtuk meg Gyüge 
Pétertől, az ELTE kontrolling- és 
költségvetési igazgatójától.

Gördülékenyebb tervezés
A Szenátus idén április 6-án tár-
gyalja az egyetem 2020. évi bel-

ső költségvetését. Ezt számos 
testületi vita előzött és előz meg. 
Az idei fő számokról dr. Scheuer 
Gyula, az ELTE kancellárja janu-
árban tájékoztatta az Egyetem-
vezetői Értekezletet, majd febru-
ár 17-én a Költségvetési Tanács 
megismerte a részletes kari szá-
mokat. A Költségvetési Tanácsot 
a Szenátus áprilisi üléséig várha-
tóan még egy alkalommal hívják 
össze.

„Idén a tervezési folyamat sok-
kal gördülékenyebben folyik, 
mint egy évvel korábban. Ez leg-
inkább annak tudható be, hogy 
az egyetem 2019-ben átfogó-
an módosította a belső alloká-

ció szabályait, ezért idén a már 
ismert költségvetési algoritmust 
lényegében csak le kell futtatni 
a tárgy évi bemenő adatokkal” – 
árulta el a kontrolling- és költség-
vetési igazgató.

Emelkedő bevételek
Úgy tűnik, az idén várhatóan 
nem lesz szükség a források át-
csoportosítására, keresztfinan-
szírozásra, azaz egyes karokat a 
többieknek nem kell támogatni-
uk, ugyanis az ELTE fenntartója 
jelentős mértékben, mintegy 10 
százalékkal növelte a támogatá-
sát, és a tervek szerint a saját be-
vételek is emelkednek. 

„A karok támogatása összes-
ségében kb. 900 millió forinttal 
nőtt, az egyetem saját bevéte-
leit pedig (köszönhetően az ön-
költséges hallgatók növekvő lét-
számának) 800 millió forinttal 
tervezhettük magasabbra a ta-
valyihoz képest” – számolt be a 
tervekről Gyüge Péter.

Jól járnak a hallgatók is
A köznevelési intézmények fenn-
tartói támogatása 2018 és 2019 
után az idén is tovább növeke-
dett, éves összehasonlításban 
150 millió forinttal. Jól járnak a 
hallgatók is, ugyanis jogszabályi 
módosítás miatt közel 1,5 milliárd 

forinttal nő a hallgatók és dokto-
randuszok számára kifizethető tá-
mogatásokra, ösztöndíjakra for-
dítható összeg.

„A bevételek növekedését 
részben ellensúlyozza az energia 
világpiaci drágulásának hatása, 
valamint a műszaki szolgáltatások 
(portaszolgálat, takarítás, üzemel-
tetés, karbantartás) költségnöve-
kedése is. A növekvő költségek 
ellenére a megnövekedett bevé-
telek és az egyre szélesedő köz-
teherviselési kör lehetőséget biz-
tosít arra, hogy a központi általá-
nos költségekhez a hozzájárulás 
valamelyest csökkenjen” – foglal-
ta össze Gyüge Péter.

tükrében
A számok

ÁPRILISBAN KERÜL A SZENÁTUS ELÉ 
AZ ELTE BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSE

MÁRCIUS 15.: HAZÁJÁNAK RENDÜLETLENÜL LETT HÍVE AZ EGYETEMI IFJÚSÁG 

Talpra hallgató! 
A Pesti Tudományegyetem történetében az 1848-
as forradalom nagy fordulatokat hozott. Amel-
lett, hogy magának a forradalomnak a megví-
vásában is fontos szerepet játszott az egyetemi 
ifjúság, az oktatási reformokért is küzdött.

Március 15-én Petőfi Sándor-
hoz és a forradalmi demok-
ratákhoz elsőként orvos-, 
mérnök-, jogász- és böl-
csészhallgatók csatlakoztak.  
A diákok a 12 ponthoz ha-
sonlóan 9 pontban fogalmaz-
ták meg reform követeléseiket 
az egyetemi oktatással kap-
csolatban. A követelést kül-
döttség vitte a pozsonyi or-
szággyűléshez, így számos 
részlete belekerült az egye-
temről szóló 1848. évi XIX. 
törvénycikkbe. Ez kimondta 
az intézmény függetlensé-
gét, illetve a tanítás és a ta-
nulás szabadságát. 

A diákok jelentős számban 
léptek be a nemzetőrségbe és 
a Pesten szerveződő honvéd-
zászlóaljakba, az orvostan-
hallgatók egy része pedig ka-

tonaorvosi szolgálatot vállalt.  
A honvédő háború idején 
egyetemi oktatás nem folyt, 
azonban 1848 őszén hadi 
tanfolyamok indultak többek 
között gép- és természettan, 
tüzérség és árkászat témá-
ban. Az egyetem tanári kara 
1849. június első napjaiban 
ünnepélyes nyilatkozattal kö-
telezte el magát a független 
magyar kormány mellett. 

A szabadságharc leverése 
után alapos tisztogatást vé-
geztek a tanári karban, 1850-
ben pedig a pesti egyetemet 
tanulmányi ügyekben közvet-
lenül a bécsi vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter alá ren-
delték.

(Forrás: Szögi László: Az 
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem története képekben)

A költségvetéssel kapcsolatban készült írásunk a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet bevezetése előtt készült, így az itt felvázolt tervek és dátumok a kialakult helyzetre tekintettel változhatnak! 

MÁRCIUS 15-I ÁLLAMI ELISMERÉSEK 
SZÉCHENYI-DÍJASOK 
Borhy László régész, ókortörténész, a Magyar Tudományos Aka-
démia rendes tagja, az ELTE rektora, a BTK Régészettudományi 
Intézet Ókori Régészeti Tanszékének egyetemi tanára
Kiss Gy. Csaba József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar 
Tudományos Akadémia doktora, az ELTE BTK Történeti Intézete 
Művelődéstörténeti Tanszékének címzetes egyetemi tanára
Pálfy Péter Pál matematikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutató-
professzorának, az ELTE TTK Matematikai Intézet egyetemi tanára

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT POLGÁRI TAGOZATA 
Bács Tamás egyiptológus, régész, az ELTE BTK Ókortudományi 
Intézetének igazgatója, Egyiptológiai Tanszékének tanszékveze-
tő egyetemi docense

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE POLGÁRI TAGOZATA 
Balázs Judit Ágnes orvos, pszichiáter, gyermek- és ifjúságpszichi-
áter, az ELTE PPK Pszichológia Intézete Fejlődés- és Klinikai Gyer-
mekpszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
Lábár János László, az Energiatudományi Kutatóközpont Mű-
szaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Tudományos Tanácsá-
nak elnöke, az ELTE TTK Fizikai Intézete Anyagfizikai Tanszéké-
nek egyetemi docense
Szabó Attila, az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudomá-
nyi Intézetének egyetemi tanára

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT POLGÁRI TAGOZATA 
Csanád Máté fizikus, az ELTE TTK Fizikai Intézete Atomfizikai 
Tanszékének habilitált egyetemi docense, a PHENIX-Magyar-
ország és a STAR-Magyarország kutatócsoportok tudományos 
vezetője, a CMS-ELTE kutatócsoport tagja
Barátné Hajdu Ágnes, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtu-
dományi Intézete Könyvtártudományi Tanszékének tanszékve-
zető egyetemi tanára
Szabóné Szitányi Judit, az ELTE TÓK Matematika Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi docense

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZATA 
Bakos Tamás, az ELTE TÓK Vizuális Nevelési Tanszékének tan-
székvezető főiskolai docense
Gáldi Gábor Ádám szociológus, sportrekreációs szakember, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem volt egyetemi docense és 
a Magyar Testnevelési Egyetem volt oktatója
Gerber Pál Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, az ELTE TÓK 
Vizuális Nevelési Tanszékének adjunktusa
Lehmann Miklós filozófus, az ELTE TÓK Társadalomtudományi 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
Lénárd András, az ELTE TÓK Digitális Pedagógia Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi docense

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZATA 
Burgerné Szűcs Éva, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Tanul-
mányi Hivatalának tanulmányi előadója
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Folytatás az 1. oldalról 

Változatos munkaterületek 
A munkák során átalakítják, kor-
szerűsítik az épületeket, moder-
nizálják a fűtést és a hűtést, ki-
cserélik a nyílászárókat, kiépítik a 
campus passzív informatikai há-
lózatát. 

Az aktív hálózat létrehozása 
és a wifi bővítése várhatóan to-
vábbi 90 millió forintból valósul 
majd meg; a wifi-hálózat – a vá-
rakozások szerint – a campus 
területének nagy részét le fog-
ja fedni. A kutatások informatikai 
támogatása érdekében körül-
belül 50 millió forintos beruhá-
zással elkészül egy nagy teljesít-
ményű számítógépek befogadá-
sára alkalmas szerverterem is. 

Budapest is fókuszban 
Az egyetem idén budapesti épü-
leteit is fejleszti. A több mint 150 
éves múltra visszatekintő budai 
tanítóképző intézmény, az ELTE 
Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) 
kültéri fedett udvarát, átriumát 
2020 nyarán saját forrásból, kb. 
bruttó 70 millió forintos beru-
házás keretében építik be. En-
nek köszönhetően egy tágas kö-
zösségi térrel lesz gazdagabb az 
épület és a kar közössége.

Az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karának ikonikus buda-

pesti épületén az Egyetem tér 
1–3. alatt szintén 2020 nyarán 
kezdődnek majd munkálatok 
saját forrás (kb. bruttó 240 mil-
lió forint) felhasználásával. A te-
tőtér beépítésével bővítik az ok-
tatási teret, felújítják a vizesblok-
kokat és lecserélik a régi liftet is. 
A kivitelezési munkák várhatóan 
idén őszre készülnek el.

A Lágymányosi Campus 
átváltozása 

Az ELTE Lágymányosi Campu-
sának fejlesztése több ütemben 
zajlik. A Kémiai Intézet tavaly 
nyáron kiürítette a teljes máso-
dik emeletet (1100 m2) a Kémia 
Tanszékcsoport (KTCS) épületé-
ben. Az intézet cserébe a har-
madik emeleten kap majd he-
lyiségeket a kieső területek pót-
lására. A beruházás első üteme 
keretében a hatemeletes épü-
letben a második szintet (1100 
m2) teljes egészében, míg a töb-
bi emeletet (kb. 2500-3000 m2) 
részlegesen újítják fel.

Az épületrehabilitáció része 
a laborfejlesztés és az új iro-
dák létrehozása is. A másodikon 
megszűnnek a korábbi labo-
rok, és egységes irodákat, okta-
tói szobákat, illetve könyvtári ol-
vasótermet alakítanak ki; új bur-
kolatot kapnak a helyiségek és a 

folyosók, kicserélik a teljes gé-
pészeti rendszert, valamint fel-
újítják az elektromos hálózatot 
is. A második emeleten kívül a 
többi szinten részleges felújítá-
sokat végeznek el, így a Kémiai 
Intézet a korábbinál kisebb terü-
leten, de valamivel jobb munka-
körülmények között működhet, 
várhatóan május végétől.

A Kémiai Intézet felújítását kö-
vetően, júliustól, a projekt má-
sodik ütemében a Fizikai tömb 
rehabilitációjával folytatódnak 
a munkák. Ez egy 6–7 hóna-
pig tartó, három szakaszból ál-
ló kivitelezési projekt, amelynek 
eredményeként a korábbi szét-
tagolt működés megszüntethe-
tő, és szervezeti egységenként 
oszlik majd meg, hogy ki melyik 
emeletet használja (2. emelet: 
TÁTK, 3–6. emelet: Fizikai Inté-
zet, 7. emelet: IK). A Lágymányo-
si Campus épületrehabilitációja 
hozzávetőleg bruttó 500 millió 
forintba kerül, de ebbe nemcsak 
a kivitelezés költsége, hanem a 
beruházás előkészítése, a terve-
zés, a műszaki ellenőrzés, a se-
lejtezés és az elszállítás költségei 
is beleértendők.

Újabb fejlesztések 
közelednek 

A Környezeti és Energiahatékony-
sági Operatív Program (KEHOP) 
keretében az ELTE kétmilliárd fo-
rint támogatást nyert el. Ebből 
valósul meg a 2020/2021-es tan-
évben a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Kar (BGGYK) Ecse-
ri úti épületének, illetve a Nán-
dorfehérvári úti Kollégium és a 
Gyertyánffy István Gyakorlóisko-
la Beethoven utcai épületének 
komplex energetikai felújítása.  
A BGGYK a legnagyobb értékű a 
három beruházás közül, hiszen a 
kétmilliárd forint közel 60 száza-
lékát erre a felújításra költi majd 
el az egyetem. Mindhárom épü-
let esetében jelenleg a kivitelezé-
si közbeszerzés zajlik – remélhe-
tőleg nyáron elkezdődhetnek a 
munkálatok. 

Az épületek energetikai kor-
szerűsítése magában foglalja a 
gépészet megújítását, a födém-
szigetelést, a nyílászárók cseré-

jét, új kazánház kialakítását, ár-
nyékolástechnikai munkákat és 
napelemek telepítését. A másik 
két épület alapterülete kisebb, 
így a Nándorfehérvári úti Kollé-
gium 30, míg a Beethoven utcai 
iskola 10 százalékban részesül 
az uniós beruházási forrásból.

Egyedülálló eredmények 
Mindeközben 2020. január 6-tól 
az ELTE Márton Áron Szakkollé-
gium (MÁSZ) B és D épületszár-
nyainak komplex (építészeti, gé-
pészeti, elektromos) felújítása is 
zajlik, így várhatóan jövő év feb-
ruárjától visszaköltözhetnek a 
hallgatók. A beruházás összérté-
ke meghaladja a nettó 4 milliárd 
forintot, amely kormányzati tá-
mogatás. Ha a MÁSZ kivitelezé-
si munkái sikerrel lezárulnak, ak-
kor elmondhatjuk, hogy az ELTE 
az elmúlt öt évben öt kollégiu-

mát (MÁSZ, KCsSK, NUK, NFK 
és ADK) újította fel, amely a ha-
zai felsőoktatásban egyedülálló 
eredménynek számít.

A Damjanich utcai Kollégium, 
Gyakorló Óvoda és Gyakorló Is-
kola, az ELTE Apáczai Gyakorló 
Gimnázium és Kollégium, illetve 
az ELTE Radnóti Miklós Gyakor-
ló Iskola és Gimnázium komplex 
felújításának előkészítő munkála-
tai megkezdődtek, jelenleg a ter-
vezési közbeszerzésnél tartanak.

Az ELTE a sportinfrastruktúra 
fejlesztésére is gondot fordít. Az 
egyetem beruházási tervében 
szerepel 2020. évben – TAO-for-
rásból – a Bogdánfy utcai sport-
csarnok komplex rekonstrukci-
ója. A Mérnök utcai sporttelep 
fejlesztése pedig – MLSZ-forrás-
ból – jórészt megvalósult: ennek 
második ütemében új műfüves 
pályát és öltözőt alakítottak ki.

építjük
A jövőt

A TERVEZETT ÉS A JELENLEG IS ZAJLÓ BERUHÁZÁSOK 
CÉLJA A 21. SZÁZADI OKTATÁSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
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INTERJÚ | A KULCSSZÓ A BIZALOM

A romák felzárkózása nem 
csak nekem fontos, de nekem 
szívügyem. Az elmúlt évek itt 

fordulatot jelentettek.

Sokszínű és sokrétű munkavégzés jellemzi Balog Zol-
tán református lelkész, miniszterelnöki biztos minden-
napjait. Az egykori minisztert jelenlegi küldetéseiről és 
elvégezendő feladatairól kérdeztük. 

– Amellett, hogy a társadalmi 

ügyekért felelős miniszterelnöki 

biztos, a kormány rendkívüli és 

meghatalmazott utazó nagykövete 

is. Mesélne egy kicsit, hogy milyen 

munkával járnak ezek a feladatok? 

Mit tekint a küldetésének ezekben a 

pozíciókban?

– A miniszterelnöki biztosi 
megbízatásom elsősorban hát-
térmunkát jelent. A miniszterel-
nök úr által kijelölt területeken, 
ügyekben egyeztetéseket folyta-
tok, feljegyzéseket készítek, se-
gítem őt a társadalmi ügyekkel 
kapcsolatos vélemény formálá-
sában. Utazó nagykövetként a 
magyar kormány kiemelt fontos-
ságú társadalmi ügyekkel kap-

csolatos eredményeit és célja-
it igyekszem nemzetközi szinten 
ismertetni. Az elmúlt évben több 
mint 30 előadást tartottam, ren-
dezvényeken vettem részt első-
sorban Európában, de a tenge-
ren túl is. És bár a nyilvánosság 

számára kevésbé ismert, másfél 
éve újra főállású református lel-
készként dolgozom, visszatér-
tem az egyházi szolgálatba. 

– Lassan két éve látja el a 

miniszterelnöki biztosi pozíciót. 

Hogyan értékeli az eltelt időt? 

– Miután 2018-ban leköszön-
tem mint miniszter, saját ké-
résemre még egy évig a ro-
ma integrációval kapcsolatos 
ügyekben közreműködtem ta-
nácsadóként. Éppen egy éve a 
kormány elé tettem egy terve-
zetet, amely a felzárkózáspoli-
tika új területeire tett javaslatot. 
Aztán átadtam a feladatot Ve-
csei Miklósnak, aki komoly ta-

pasztalatokkal rendelkezik ezen 
a téren. Azóta kicsit szélesebb 
kitekintéssel, az egyéb fontos 
társadalmi kérdésekre (pl. kul-
túrpolitika) is tudok fókuszálni, 
valamint több időm jut végre a 
saját gyülekezetemre is.

– A magyarság értékei közül 

melyek a legfontosabbak, amelyek 

meghatározzák a mindennapi 

munkáját?

– Ha megengedi, inkább azt 
említem előbb, amit hiányolok, 
és ez nem más, mint a biza-
lom. Miniszterként ez okozta a 
legnagyobb nehézséget. Elhin-
ni és elhitetni, hogy amikor egy 
érdekvédelmi szervezettel, cso-
porttal keresem a megegyezést, 
akkor nem hátsó szándéka-
im vannak, hanem a kölcsönös 
előnyöket keresem. A kormány 
és a társadalom különböző cso-
portjainak a kapcsolatában dön-
tő, hogy tudunk-e a bizalom 
légkörében szót érteni. A hatá-
rainkon kívül élő magyar közös-
ségekkel és intézményeikkel a 
teljes bizalom légkörében tud-
tuk például létrehozni az egy-
séges magyar Kárpát-medencei 
felsőoktatási teret, amely öt or-
szágban bármely magyarul ok-
tató intézmény és diák közvet-
len kapcsolatát teszi lehetővé.

– A romák felzárkózását kiemelt 

ügyként kezelte romaügyi 

miniszterelnöki biztosként és 

szívügye még most is. A Keresz-

tény Roma Szakkollégiumi 

Hálózat (KRSZH) a roma fiatalok 

továbbtanulását segíti, ennek a 

kezdeményezésnek köszönhetően is 

megduplázódott a felsőoktatásban 

tanuló roma fiatalok száma. Milyen 

eredményeket értek el még a 

felsőoktatásban, amire különösen 

büszke?

– A romák felzárkózása nem 
csak nekem fontos, de nekem 
szívügyem. Az elmúlt évek itt 
fordulatot jelentettek. Újra lett 
munka, jövedelem és felemel-
kedés, hála a közfoglalkoztatás-
nak és a gazdasági növekedés-
nek. A tanulás terén még ren-
geteg a tennivaló, különösen a 

szakképzésben, de ott is elin-
dult a változás. A Keresztény Ro-
ma Szakkollégiumi Hálózat igazi 
jelentősége az, hogy létrejöhet 
egy olyan cigány-magyar kö-
zéposztály, amely nem a konf-
rontációban, hanem az együtt-
működésben érdekelt az ún. 
többségi társadalommal. Sajnos 
vannak, akik szívesen hergelik 
egymás ellen a kiszolgáltatotta-
kat. Ez rossz út. Megint csak azt 
tudom mondani: bizalom.

– Milyennek látja a határon túli 

református oktatási intézmények, 

például a székelyudvarhelyi 

Baczkamadarasi Kis Gergely 

Református Kollégium helyzetét?

– „Templom és iskola”, írta 
Reményik Sándor, a híres erdé-
lyi költő. Ez a megmaradás zá-

loga az anyaországon kívül élő 
magyaroknak. Több mint más-
fél ezer óvoda, két tisztán ma-
gyar egyetem (Révkomárom-
ban és Kolozsváron), közép- és 
általános iskolák anyanyelven: 
nehéz harcok árán, de fejlőd-
nek ezek az intézmények. És 
legbiztosabb kézben az egyhá-

zaknál vannak. Jó látni az áldo-
zatkész tanárokat, vezetőket és 
lelkes diákokat Székelyudvarhe-
lyen és másutt.

– Munkájáért tavaly is számtalan 

elismerést kapott, mint például a 

Lengyel Köztársaság parancsnoki 

keresztje, Bocskai-díj, Báró Gelsey 

Vilmos Nagydíj, Családok Angyala-

díj, Tőkés-díj, Kincses Kolozsvár-díj. 

Mit jelentenek az Ön számára a 

szakmai elismerések?

– Az elismerések mögött kö-
zösségek állnak. Emberek, akik 
szeretettel gondolnak rám. Ez 
esik a legjobban. És rögtön utá-
na az a jó érzés, hogy az elmúlt 
évek miniszteri munkája, amely 
mögött sok száz, ezer ember 
erőfeszítése húzódik, nem volt 
hiábavaló és eredménytelen.

keresem”
előnyöket

„A kölcsönös

Utazó nagykövetként a 
magyar kormány kiemelt 

fontosságú társadalmi ügyekkel 
kapcsolatos eredményeit és 

céljait igyekszem nemzetközi 
szinten ismertetni.

Jó érzés, hogy az elmúlt évek 
miniszteri munkája, amely 
mögött sok száz, ezer ember 

erőfeszítése húzódik, nem volt 
hiábavaló és eredménytelen.

BALOG ZOLTÁN REFORMÁTUS LELKÉSZ, MINISZTERELNÖKI BIZTOS
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KÖZÉLET | EGYÜTT ÉS EGYMÁSÉRT

IMPOZÁNS SZÜLETÉSNAP: TIZENÖT ÉVES LETT AZ ELTE ONLINE  

A lap, amit mindenki olvas

Az Alumni Központtal közösen meghirdetett „Az én ELTE-s tör-
ténetem” című prózaíró verseny eredményeit szintén a születés-
napon hirdette ki Pataky Csilla központvezető és Fráter Zoltán 
zsűrielnök.

Az ELTE Természettudo-
mányi Karára látoga-
tott február 20-án a MOL 
Nyrt. vezetőinek delegá-
ciója, hogy új kollabo-
ráció előkészítésén dol-
gozzanak. Az ELTE TTK 
Földrajz- és Földtudomá-
nyi Intézete a MOL Nyrt.-
vel több mint harminc 
éve dolgozik együtt közös 
projekteken. 

Az egyeztetésen részt vett 
egyetemi intézetek képviselői 
kiemelték azokat a szakterü-
leteket, amelyek együttműkö-
désre adhatnak alapot a MOL 
Nyrt.-vel. Ilyen terület például 
a szintetikus és analitikai kémia, 
a környezetanalitika, az elektro-

kémia, a talaj alatti korróziós fo-
lyamatok vizsgálata, a szénhid-
rogén-kutatás és a zöld ener-
gia. További együttműködési 
területként említették az adat-
intenzív folyamatok, a data sci-
ence, a mesterséges intelligen-
cia és a gépi tanulás, a diszkrét 

optimalizálás, valamint a lineáris 
programozás területét.

Kelemen Béla, a MOL cso-
portszintű működési kiválóság 
igazgatója az egyeztetésen el-
mondta: a MOL 2030 Stratégia 
értelmében folyamatos a válto-
zás és a megújulás a vállalaton 
belül, amelyhez elengedhetet-
len az új típusú tudás és a pro-
jektszemlélet. 

A MOL továbbra is elkötele-
zett a tradicionális üzletágai fe-
lé, azonban nyitott az új terü-
letek felé is annak érdekében, 
hogy a világ energiaéhségét 
minél kevesebb károsanyag-ki-
bocsátással tudja biztosítani.

A megbeszélés eredménye-
ként a felek kifejezték a szándé-
kukat a hosszú távú és kiterjedt 
együttműködés létrehozására, 
amelynek kereteit a következő 
hetekben alakítják majd ki. Kö-
zös célként tűzték ki, hogy a jö-
vőben az ELTE TTK kidolgozza 
azt a tudományos és kutatási 
portfóliót, valamint kompeten-
ciatérképet, amely egyedülálló 
segítséget nyújthat a MOL fo-
lyamatainak optimalizálásához, 
továbbá kialakítja azt a dedi-
kált képzési rendszert, amellyel 
biztosítható a vállalat számá-
ra szükséges speciális tudás-
sal rendelkező szakember-után-
pótlás.

Pár hete, február 27-én tartották meg az ELTE  
Online 15. születésnapi ünnepségét, ahol Blankó  
Miklós főszerkesztő felelősségnek, kihívásnak és 
közösségi élménynek nevezte a magazin munkáját. 
Sonkoly Gábor, a Bölcsészettudományi Kar dékánja 
elmondta: fontosnak tartja, hogy a digitális világban 
közösséget építsünk, míg Horváth Georgina, a 
hallgatói ügyek rektori biztosa szerint az ELTE 
Online hallgatói magazin remek szakmai fórum a 
leendő sajtósok számára.

Online hallgatói magazinként 
egyedülállónak számít az ELTE 
Online 15 éves története. A hon-
lap elsősorban az ELTE-seknek 
szól, és ők is hozzák létre a tar-
talmakat: összesen 80 újságíró, 
fotós és videós dolgozik azon, 
hogy érdekes témák szülesse-
nek. A négy tematikus rovat: 
közélet, kultúra, tudomány és 
sport mellett két évvel ezelőtt 
elindult a Savaria rovat is.

„Az ELTE Online mosta-
ni weboldala 2011 óta műkö-
dik. Az elmúlt kilenc év alatt kö-
zel 7700 cikk és 37 ezer fotó 
jelent meg, és 21 millió látoga-

tónk volt. Nemcsak ELTE-s hall-
gatók olvasnak minket, hanem 
például alumnusok is. Én gim-
nazistaként is rendszeresen ol-
vastam, mert tudtam, hogy az 
ELTE-re szeretnék jelentkezni.  
A középiskolásokat ma is ér-
deklik az írásaink” – mesélte la-
punknak Blankó Miklós, az ELTE 
Online főszerkesztője.

„A 15 év egy hallgatói on-
line magazin életében hosz-
szú idő. Azóta hatalmas fejlő-
désen ment keresztül a techni-
ka, gondoljunk csak arra, hogy 
amikor az ELTE Online indult, a 
Facebook egyéves volt. Erre az 

alkalomra legszebb képeinket 
könyvbe foglaltuk: a „Barango-
lás az ELTE-n”, az ELTE Online 
fotókönyve több mint 160 fény-
képe megmarad az utókornak” 
– mondta a főszerkesztő.

A február 27-ei ünnepsé-
gen megemlékeztek az elmúlt 
15 évről, amely során a főszer-

kesztő megköszönte azoknak 
a munkáját, akik segítették a la-
pot. Sonkoly Gábor, a Bölcsé-
szettudományi Kar dékánja a 
digitális világban a közösség-
építés fontosságára hívta fel a 
figyelmet, míg Horváth Georgi-
na, a hallgatói ügyek rektori biz-
tosa remek gyakorlati helynek 

tartja az ELTE Online-t a leendő 
újságírók és fotósok számára.

A Barangolás az ELTE-n című 
kötetet annak összeállítója, 
Csomos Attila főszerkesztő-he-
lyettes mutatta be, aki úgy vé-
li, a képek egyfajta ELTE-puzzle-
ként alkotnak egységet a kiad-
ványban.

Olajozott      
működés

A megbeszélésen a MOL vezetőségének részéről többek között 
Kelemen Béla csoportszintű működési kiválóság igazgató, Cso-
ma Anita Éva csoportszintű KT innovációs és subsurface vezető, 
Uhrinyiné Gergely Eszter kutatási vezető, Bauer Dávid humán-
erőforrás igazgató vettek részt. Az ELTE TTK részéről a megbe-
szélésen Kacskovics Imre dékán, valamint a dékánhelyettesek és 
az intézetek képviselői voltak jelen.



Kovács Kristóf, az ELTE PPK Pszi-
chológiai Intézetének tudomá-
nyos főmunkatársa és amerikai 
szerzőtársa, Andrew Conway 
szerint a „pozitív sokféleség” 
jelenségének – aki az egyik 
IQ-teszten jól teljesít, az a töb-
bin is – magyarázata a komp-
lex feladatok megoldásához 
szükséges végrehajtó funkciók-
ban rejlik. A pszichológiai kuta-
tásban széles körben elfogadott 
„g-faktort”, vagyis az általános 
intelligencia helyett a végrehaj-

tó funkciót helyezik a fókuszba, 
és abból indulnak ki, hogy az 
emberi értelem sokszínű. A két 
szerző arra a kérdésre kereste a 
választ, hogy az általános intelli-
gencia fogalmának felhasználá-
sa nélkül hogyan magyarázható 
a teszteredmények közötti pozi-
tív korreláció.

A g-faktor problematikája
„A klinikai pszichológiában és az 
iskolai vizsgálatok során használt 
IQ-tesztkészlet sokféle, külön-

böző képességeket mérő teszt-
ből áll, az eredményeként kapott 
összesített IQ pedig a teszteken 
nyújtott teljesítmény súlyozott 
átlaga. Az általános intelligen-
cia elmélete szerint a sok, lát-
szólag különböző teszt valójá-
ban ugyanazt az általános men-
tális képességet, a „g-faktort” 
méri, legalább részben. Legfon-
tosabb mutatója pedig a globá-
lis IQ-érték, amely lényegében 
a g-t jeleníti meg. Mi ezt vitatjuk, 
ugyanis több mint egy évszázad 

alatt sem sikerült olyan általános 
pszichológiai vagy biológiai me-
chanizmust találni, amelynek a 
„g-faktort” megfeleltethetnénk” – 
fejtette ki lapunknak Kovács Kris-
tóf, az ELTE PPK pszichológusa.

Előtérben a végrehajtó 
funkciók

A szerzők a kognitív képességek 
korlátait hangsúlyozzák és a vég-
rehajtó funkciók szerepét emelik 
ki. A végrehajtó funkciók azok a 
mechanizmusok, amelyek lehe-

tővé teszik, hogy megvalósítsunk 
egy összetett cselekvést. Az agy 
legelső részének, a prefrontá-
lis kéregnek a sérülése a vég-
rehajtó funkciók károsodásával 
jár, ez lehet a magyarázata an-
nak, hogy miért mutatnak a leg-
alacsonyabb IQ-val rendelkezők 
15–20 százalékban hasonló tü-
neteket, mint a prefrontális sérül-
tek. A végrehajtó funkciók tehát 
akár számottevően korlátozhat-
ják a teljesítményt, függetlenül 
más, specifikusabb képességek-
től (pl. téri, nyelvi, matematikai), 
amelyekre az adott teszt megol-
dásához szükség van.

Segít a fluid intelligencia
Ha a tesztek közti korrelációt 
nem a „g-faktor” okozza, vagy-
is a tesztek nem ugyanazt az ál-
talános képességet mérik, akkor 
a hangsúly a globális IQ-ról át-
helyeződik az egyéni erőssége-
ket és gyengeségeket bemuta-
tó kognitív profilra. De ha nincs 
lehetőség profil alapú megkö-
zelítésre, és csak egy gyors mé-
réssel szeretnénk képet kapni a 
kognitív teljesítményről, akkor 
az úgynevezett fluid intelligen-
ciát érdemes mérni. Ez az a ké-
pesség, amelyet akkor hasz-
nálunk, ha olyan problémá-
val kerülünk szembe, amelynek 
megoldásakor nem támaszkod-
hatunk korábban elsajátított tu-
dásra vagy készségekre. A fluid 
intelligencia jelzi előre legjob-
ban a sokféle tesztből számított 
összesített IQ-t, illetve korrelál a 
legjobban a végrehajtó funkci-
ókkal is.

2020. MÁRCIUS | 8  WWW.ELTE.HU | AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM LAPJA 

KUTATÁS | AZ IQ NYOMÁBAN

Több mint 1300-an csúsztunk, estünk és keltünk 
a Városligeti Műjégpályán február 13-án az ELTE 
Jeges Esten, amit egy hosszabb szünet után, három 
esztendeje minden évben megrendez az ELTE HÖK 
és az ELTE Szolgáltató Kft.

Este nyolc órakor tömött so-
rokban vártak a hallgatók a ka-
punyitásra, de nagyjából egy 
óra múlva már minden vendég 
a pályán lehetett. A zene és a 
forró italok mellett több for-
dulóban fókázó versenyek fo-
kozták a hangulatot egészen 
a késő esti tombolasorolásig, 
amelyen ELTE-ajándékcsoma-
gok találtak gazdára; a főnye-
remény egy mobiltelefon volt.

Az est során hostesseink a 
jégen csúszva népszerűsítet-
ték az ELTEphone szolgáltatást, 
a vállalkozó kedvűek pedig a 
MAC Újbuda válogatott játé-
kosainak köszönhetően jégko-
rongban is kipróbálhatták ma-
gukat. 

A rendezvény létrejöttét az 
ELTE Shop egymillió forinttal 
támogatta. 

ÚJ EREDMÉNYEK AZ INTELLIGENCIAKUTATÁSOKBAN 

Agymenők
Mit mérnek valójában az intelligenciatesztek? Miért van az, hogy aki az egyik 
teszten jól teljesít, az a többin is? Kovács Kristóf, az ELTE kutatója és amerikai 
kollégája, Andrew Conway a pszichológiai kutatásban széles körben elfogadott 
„g-faktor”, vagyis általános intelligencia helyett a végrehajtó funkciók szerepét 
hangsúlyozza a közelmúltban megjelent tanulmányában.

KOVÁCS KRISTÓF ANDREW CONWAY

ÉLMÉNYGAZDAG JEGES EST A VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYÁN 

Jégre vittük a hallgatókat

Köszönjük minden ELTE-s 
hallgatónak és dolgozónak 
a részvételt – találkozunk 
jövőre, ugyanitt!
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INGYENES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK  
AZ EGYETEMI DOLGOZÓK SZÁMÁRA 

Mozgásban tartanak

REKORDSZÁMÚ SPORTOLÓ VETT RÉSZT A KÁRPÁT-MEDENCEI EGYETEMEK KUPÁJÁN  

Sport határok nélkül
A 11. alkalommal megrendezett Kárpát-medencei Egye-
temek Kupája (KEK) az összetartozásról szól, nem vélet-
lenül „Sport határok nélkül” a jelmondata. A versenyre 
a magyar egyetemistákon kívül Erdélyből, Vajdaságból, 
Kárpátaljáról és Felvidékről is érkeztek sportolók.

A Kárpát-medencei Egyetemek 
Kupáját az ELTE sportegyesüle-
te, a BEAC 11. alkalommal ren-
dezte meg március 5–7. között.  
A rendezvényen idén rekordszá-
mú sportoló vett részt: 94 csa-
patban több mint 1300, míg 
egyéniben 20 játékos képviseltet-
te magát. A határon túlról, Erdély-
ből, Vajdaságból, Kárpátaljáról és 

Felvidékről is érkeztek résztvevők. 
A sport népszerűségét az egyete-
misták körében mi sem bizonyítja 
jobban, mint a következő számok: 

míg 11 évvel ezelőtt 135 sportoló-
val és 1 sportággal indult a torna, 
addig ma 6 sportágban több mint 
1300 sportoló versenyez.

A 2020-as focitorna a nemré-
giben felavatott ELTE-BEAC Plu-
hár István pályán kezdődött, ahol 
a BEAC a Műegyetemi FC felett 
aratott diadalt; az ELTE Mérnök 
utcai épületében és a műfüves 

pályáin az alumni focitornát már-
cius 6-án rendezték meg.

Március 6-án pénteken reggel 
kezdődtek a Tüskecsarnokban a 

kosárlabda- és a röplabdamér-
kőzések is. A kosárlabdatornán a 
nőknél a Közgáz SC és DSK, míg 
a férfiaknál a kolozsvári KMDSZ 
állhatott a dobogó legfelső foká-
ra. A harmadik alkalommal meg-
rendezett röplabdatornán a nők-
nél a Nyíregyházi Egyetem, a 
férfiaknál az Eszterházy Károly 
Egyetem vihette haza az első he-
lyezésért járó vándorkupát. 

Az öregdiákok kategóriájában 
a székelyudvarhelyi Góbék arat-
tak fényes sikert.

Az ELTE csarnokban és a Ga-
bányi sportcsarnokban márci-
us 6-án a futsalmeccseké volt 
a terep, itt a döntőt a Debrece-
ni Egyetem és az ELTE-BEAC ját-
szotta, a meccset a debreceniek 
nyerték. 

Az egyetemünk színeiben ver-
senyző Both Levente asztalite-
nisz egyéniben aranyérmet szer-
zett. 

Az ELTE sportklubja, a Budapesti Egyetemi Atléti-
kai Club (BEAC) 2017 óta biztosít ingyenes sportolá-
si lehetőségeket az egyetem dolgozói és hallgatói szá-
mára. A február 10. és 14. között zajló ELTE Tavaszi 
Sport7 volt a legutóbbi olyan tömegsportrendezvény, 
ahol a mozogni vágyók több helyszínen, ingyenesen 
próbálhatták ki a különböző sportágakat.

Az ELTE Kancellária Szolgáltatá-
si Igazgatósága az ELTE sport-
klubjával, a BEAC-cal együttmű-
ködésben 2017 óta folyamato-
san azon dolgozik, hogy bővítse 
a sportolási kínálatot. A cél pedig 
nem más, mint minél több egye-
temi dolgozót mozgásra buz-
dítani, hogy példát mutassanak 
a hallgatóknak. Valahogy úgy, 
ahogy maga Eötvös Loránd tet-
te, aki a BEAC alapító elnökeként, 
a tudományegyetem rektoraként 
és aktív természetjáróként, hegy-
mászóként is jó példával járt elől 
az egyetemi sport népszerűsíté-
sében.

Az ELTE oktatói, dolgozói egy-
re nagyobb számban csatlakoz-
nak a BEAC-edzésekhez, ráadá-
sul a szakosztályok vezetéséből, 
szervezéséből is kiveszik a részü-
ket. Az edzések erőnléttől, tudás-
tól, edzettségtől függetlenül min-
denkinek szólnak. 

A BEAC szakképzett edzői pél-
dául funkcionális köredzést, ge-
rinctréninget és aerobikórákat 
tartanak a belvárosi, Semmelweis 

utcai OSC vívóteremben, illet-
ve a Bogdánfy úti sporttelepen.  
Az edzések ingyenesek.

A sportolási lehetőségek kö-
rét megpróbálják folyamatosan 
bővíteni, már ingyenes úszó-, 
futó- és erősítő edzéseket is 
szerveznek az ELTE dolgozói 
számára a Polythlon Egyetemi 
Triatlon Klubbal közösen. A re-
pertoárba nemsokára bekerül-
nek a jógaórák is. A Szolgáltatá-
si Igazgatóság az aktív sportolás 
mellett az egészségmegőrzésre, 
a rekreációra és a prevencióra 

is nagy hangsúlyt fektet, éppen 
ezért azt tervezik, hogy a jövő-
ben bevezetik a dolgozói masz-
százst és bővítik a rendszeres, 

tematikus egészségszűréseket. 
Így a látásvizsgálaton túl további 
szűrési lehetőségekkel (melanó-
ma-, allergiavizsgálat stb.) széle-
sedne a kínálat.

A KEK-en idén is megtartot-
ták a hagyományos jótékony-
sági gyűjtést a nehéz körül-
mények között élő kárpátal-
jai gyermekek javára. Az idén 
a szervezők a Mezőgecsei Ál-
talános Iskola és a Tiszasala-
moni Általános Iskola diákjai 
számára kértek sportfelszere-
léseket és adományokat.

A február 10. és 14. között zaj-
ló, BEAC által szervezett Tava-
szi Sport7 nemcsak az egye-
tem hallgatóinak szólt, ha-
nem mindenkinek, aki szeret 
sportolni, mozogni. A máso-
dik alkalommal megrendezett 
sporthéten a mozogni vágyók 
több helyszínen, ingyene-
sen próbálhatták ki a különbö-
ző sportágakat. Az ELTE Bog-
dánfy úti sporttelepén vagy a 
Mérnök utcai sportpályán a lá-
togatók megismerkedhettek a 
tollaslabda, a kick-box, a TRX, 
a jóga, az atlétika, az aerobik, 
a labdarúgás és a hastánc vi-
lágával is. Sportolni nem csak 
fiatalon lehet, amit mi sem bi-
zonyít jobban, minthogy az 
edzéseken minden korosztály 
képviseltette magát.

HOL SPORTOLHATUNK?
•	 OSC vívóterem – 1052 Bu-

dapest, Semmelweis utca 2.
•	 ELTE – 1117 Budapest, Bog-

dánfy utca 10/B
•	 Tüske Uszoda – 1117 Bu-

dapest, a Magyar Tudósok 
körútja 7. felől

A KEK ünnepélyes megnyitójának a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem (NKE) adott otthont. A megnyi-
tón jelen volt Kövér László, az Országgyűlés elnö-
ke, a KEK fővédnöke, Koltay András, az NKE rekto-
ra és Borhy László, az ELTE rektora, Szabó László, 
a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Sakk-
szövetség elnöke, a BEAC alelnöke, valamint Murai 

László, a HÖOK elnöke és a BEAC elnökségi tagja. 
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Sipos Jenő, 
az MLSZ szóvivője, Botka Endre, az FTC válogatott 
hátvédje, Czégány Pál, az FTC kommunikációs 
igazgatóhelyettese, illetve Csere Gáspár, a BEAC 
magyar bajnok maratoni futója. Az eseményt Si-
mon Gábor, a BEAC igazgatója moderálta.


	_GoBack

