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KORONAVÍRUS

Összegyetemi
intézkedések
ELTE ONLINE

Születésnapot ünnepel
a hallgatói magazin
AGYMENŐK

Új eredmények az
intelligenciakutatásokban
SPORT
INFRASTUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK AZ ELTE-N

Sikeres Kárpát-medencei
Egyetemek Kupája

A jövőt építjük

Az ELTE idén is több milliárd forintot költ infrastrukturális fejlesztésekre
Szombathelyen és Budapesten. A saját, kormányzati vagy európai uniós forrásból megvalósuló beruházások célja, hogy az oktatás korszerű környezetben folyjon, illetve javuljanak a hallgatók kollégiumi körülményei.
Az elmúlt két-három évben jelentősen
megújultak az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi épületei

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

felújítása a harmadik üteméhez érkezett. A beruházás 2019/2020-as harmadik üteme bruttó 300 millió forint
értékben tartalmaz kivitelezési munkákat, amelyet főként EU-s forrásból
(Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program) fedeznek.
Folytatás az 5. oldalon
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HÍREK | VELÜNK TÖRTÉNT
EGYÜTTMŰKÖDÉS

Keresik a koronavírus-gyógyszert
Magyar konzorcium alakul az új koronavírus
okozta megbetegedés kezelésére szolgáló gyógyszeres terápia kifejlesztésére. A szakmai csoport
vezetője az ELTE Természettudományi Kar Immunológiai Tanszéke,
dr. Kacskovics Imre dékán irányításával.
Az új koronavírus okozta megbetegedés kezelésére szolgáló
gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium
– közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
A közlemény szerint a kormányzati támogatással meginduló együttműködés célja nem az

immunvédettséget kialakító védőoltás, hanem egy olyan terápiás készítmény létrehozása, amely
a fertőzöttek szervezetében semlegesíti a vírust. Mint írták, az új
koronavírus által okozott meg-

betegedés kezelésére a szakirodalom alapján egy „fúziós fehérje” lehet a leginkább alkalmas.
Ahogy minden gyógyszerkutatás, a terápiás fehérje fejlesztése időigényes, és számos kocká-

https://www.elte.hu/koronavirus
Kövesse az ELTE tájékoztatóit, intézkedéseit!

zatot, bizonytalanságot hordoz.
A folyamatnak maradéktalanul
meg kell felelnie a hatóságok által előírt szigorú követelményeknek – tették hozzá. Ezért eredményes
készítményfejlesztés
esetén is évekig tarthat, amíg a
készítmény piacra kerül – hangsúlyozták, hozzátéve: ha azonban a projekt a rendkívül éles
nemzetközi versenyben sikerrel
jár, akár több évtizedre is megalapozhatja a koronavírus és az ahhoz hasonló megbetegedések
kezelését Magyarországon.
Az ITM a készítmény létrehozását a rendelkezésre álló kutatás-fejlesztési forrásokból támogatja.
∞
A konzorcium tagjai a hazai felsőoktatási és gyógyszerkutatói

Follow ELTE’s information and measures!

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

szféra meghatározó képviselői.
A munkában az ELTE szakemberei mellett részt vesznek a Pécsi
Tudományegyetem Természettudományi Karának Biológiai Intézete és a Szentágothai János
Kutatóközpont kutatói, virológusai. Az együttműködés vállalati oldalát a hazai gyógyszerkutatásban és biotechnológiai
fejlesztésben élen járó Richter
Gedeon Nyrt. és a biotechnológiai fejlesztéseket nemzetközi szinten végző ImmunoGenes
Kft. szakemberei adják.

DR. KACSKOVICS IMRE, AZ ELTE TTK DÉKÁNJA, AZ IMMUNOLÓGIAI TANSZÉK VEZETŐJE:
Örömmel számolok be arról, hogy az
első virtuális konzorciális megbeszélést most fejeztük be, és jelentős előrelépéseket tettünk a témában. Felállítottunk külön az ELTE-n egy csoportot, amely a koronavírus izolációjának
és a gyógyszer kifejlesztésének kérdéskörével foglalkozik. Ennek a csoportnak
a tagja az ELTE TTK Biológiai Intézetének szakemberei közül dr. Müller Viktor
az Ökológiai és Elméleti Biológiai Tan-

FIGYELEM!

Foglalkozásegészségügyi
változások
az egyetemen
ALKALMASSÁGI
VIZSGÁLATOK
Tájékoztatjuk munkavállalóinkat, hogy az időszakos orvosi
alkalmassági vizsgálatokat a
veszélyhelyzet megszűnését
követő 15. napig meghos�szabbítottuk. Az elmaradó
vizsgálatokat az időszak után
pótolni fogjuk.
FELFÜGGESZTETT
RENDELÉS
Foglalkozás-egészségügyi
orvosunk 2020. március 16.
napjától a járványügyi helyzet végéig nem tartja meg
személyes rendelését. Ebben
az időszakban az ELTE valamennyi rendelőjében a rendelés szünetel.
A doktornő e-mailben és a
7:00–19:00 óra közötti időszakban telefonon elérhető,
és ily módon tájékoztatást,
és – esetlegesen – segítséget is tud nyújtani.
Elérhetőség:
szanitrik@gmail.com
Tel: +36 30-403-2838

székről, dr. Varga Máté a Genetika Tanszékről, dr. Józsi Mihály és dr. Hegedűs
Krisztina velem együtt az Immunológiai Tanszékről.
Folyamatosan tanulmányozzuk a rendelkezésre álló szakirodalmat, a vakci
na- és gyógyszerfejlesztési publikáci
ó
kat. Az ELTE-n laboratóriumi vizsgálatokat 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 megtörtént, most a következő lépés a funkciós fehérje előállítása, amelyet a Richter
végez. A szintetikus DNS-t már megrendelték, előreláthatóan 2-3 héten belül az
országban lesz. Az ImmunoGenes hasonlóképpen aktív, megrendelte a génmódosított állatok előállításához szükséges konstrukciókat. A cél, hogy minél
gyorsabban előre tudjunk lépni.

VÉDELEM

Kiköltöztek az ELTE kollégistái
A koronavírus-járvány
miatt csaknem ötezer
hallgató hagyta el az
egyetem 17 kollégiumát;
kérelem alapján összesen
730-an maradtak az e célra kijelölt két épületben.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem csaknem ötezer hallgatója költözött ki március 17-én
estig az egyetem kollégiumaiból. A hazai, nemzetközi és határon túl élő magyar hallgatók
közül kérelem alapján összesen
730-an maradhattak a számukra kijelölt két angyalföldi helyszínen, a Reitter Ferenc utcai és a
Kerekes utcai kollégiumban.
A kiköltözés a nemzetközi és
a határon túli magyar hallgatókat is érintette. Közülük 560-an
nyilatkoztak úgy, hogy nincs lehetőségük hazaköltözni, többségük a Reitter Ferenc utcai és
a Kerekes Kollégiumban maradhatott. Összesen 170 magyar
hallgató kérte, hogy a rendkívüli intézkedések idejére a kollégiumában maradhasson, az ő elhelyezésük biztosított.

Az ELTE összesen 17 kollégiumot 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 kollégistája van az egyetemnek. Csaknem
egyötödük nemzetközi hallgató,
ezen belül 300 külhoni magyar.
A számukra kijelölt két épületben, a Reitter Ferenc utcában és a Kerekes Kollégiumban
gondoskodni kellett a szobák, a
konyhák, a vizesblokkok, a közösségi helyszínek takarításáról
és fertőtlenítéséről, az ágyneműk cseréjéről és a hulladék elszállításáról.
Az ELTE Szolgáltatási Főigaz
gatóság munkatársai a diákbi
zottság tagjaival közösen GYIK-

dokumentumban tájékoztatták a
hallgatókat a legfontosabb tudnivalókról. A különböző helyszíneken dolgozó munkatársak a
kiköltözés során az Office 365
Teams rendszerében tartották
egymással a kapcsolatot, emellett vezették a nyilvántartásokat,
szervezték a gyakorlati teendőket, vagy ha arra volt szükség,
csomagokat cipeltek. A kollégiumokban jelenleg is azon dol-

Az ELTE Szolgáltatási Főigazgatóság a folyamat nyugodt és fegyelmezett lebonyolításáért köszönetét fejezi ki mind az érintett
hallgatóknak, mind a költöztetésben részt vevő takarítóknak, nevelőknek, adminisztrátoroknak, vezetőknek és az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat tagjainak.

goznak, hogy biztosítsák a megfelelő higiénés körülményeket,
és műszaki szempontból is felkészüljenek a március 23-tól induló távoktatásra.
Az ELTE Műszaki és Informatikai Főigazgatóság az egyetem saját kollégiumaiban minden vizesblokkba szappanadagolót szerel fel, gyakoribb takarítást
rendelt el, emellett a bérelt, ám
nem az egyetem fenntartásában
működő helyszíneken is megerősíti a tisztítószerekkel és takarítóeszközökkel való ellátottságot.
A távoktatásra való felkészülés részeként megerősítik a
Reitter Ferenc utcai és a Kerekes
Kollégium informatikai hálózatát.
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RENDKÍVÜLI | ÖSSZEGYETEMI INTÉZKEDÉSEK
TÁVOLLÉTI OKTATÁS: JAVASLAT A KAPCSOLATTARTÁSRA ÉS
A CSOPORTOS KOMMUNIKÁCIÓRA

Kapaszkodók

AZ OTTHONI MUNKAVÉGZÉS
LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ
ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOKAT ELLÁTÓ
DOLGOZÓK KÖRÉBEN – KIVONAT

„A rendelkezésünkre álló eszközöket megvizsgálva
a kapcsolattartásra, illetve a csoportos kommunikációra 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 tárgykörében ad kapaszkodókat. Ennek a kivonatát közöljük.
Figyelem, ez a cikk nem ad teljes körű felvilágosítást!
A részleteket, a webes hivatkozásokat a https://www.elte.
hu/tavolleti-oktatas webcímen találja.
A Microsoft Teams alkalmazás
elérhető böngészőből és Windows 10, Android valamint iOS
operációs rendszerekből is.
A Neptun oktatói felületén, a
meghirdetett kurzus mellett található az O365/Teams integráció menüpont, ennek kiválasztásával létrejön egy Teams
csoport, amelynek tulajdonosa az oktató, tagjai a kurzus
hallgatói. A szinkronizáció naponta kétszer megtörténik, azaz a kurzus tagjainak kézi adminisztrálására nincs szükség.
A Teamshez a hozzáférés
az O365-be már migrált karok (ÁJK, BGGYK, TÁTK, SEK-es
oktatók) esetében a levelezésbe történő belépéssel analóg.
A többiek a caesaron beállított
elsődleges e-mail-címükkel és
jelszavukkal tudnak belépni.
Csak azok az oktatók/hallgatók férnek hozzá a kurzushoz, akiknek van ún. IIG/Caesar-azonosítójuk. Ezt – akiknek
még nincs – a https://ugykezelo.elte.hu oldalon, Neptun-
kódjuk felhasználásával online
igényelhetik.
Valamennyi
IIG-azonosítóval rendelkező hallgatónak már jelenleg is teljes körű o365/Teams hozzáférése
van. Az IIG/Caesar-azonosító igénylésekor automatikusan
létrejön az O365/Teams jogo-

újonnan létrejött postafiókjukat is a rendszerben.
Az ehhez tartozó webes felület itt érhető el: https://outlook.office.com.
Ez azt is jelenti, hogy az
érintett hallgatóknak jelenleg
(és átmenetileg) 2 postafiókja van (az O365-ben azonosito@student.elte.hu, a régi szerveren 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 jelszóval belépni a Teamsbe, első
lépésként érdemes a https://
ugykezelo.elte.hu címen meg-

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.
sultság, ez további ügyintézést
nem igényel.
Az IIG/Caesar azonosítóval rendelkező hallgatók eddigi 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 Teamsbe) ezzel a címmel tudnak belépni, és ezen a címen érik el

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 jelezheti az IIG-nek (lehetőleg
az azonosito@caesar.elte.hu-s
címről).

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

Erre figyeljen,
ha otthonról
dolgozik!
Az ELTE mint munkáltató az adminisztrációs feladatokat ellátó dolgozói számára lehetővé teszi – a távmunkavégzéshez hasonló feltételekkel, de speciális
szabályok szerint – az otthoni munkavégzést később
meghatározott időtartamig. Az otthoni munkavégzés
lehetőségével azon adminisztrációs feladatokat ellátó, az ELTE-vel jogviszonyban álló dolgozók élhetnek, akik a jelen utasításban foglalt feltételeket maradéktalanul 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 munkavégzés során életvitelszerű lakóhelyén, az otthonában tartózkodik, tevékenységét saját számítástechnikai eszközzel végzi, és
annak eredményét elektronikusan továbbítja.
2) A kapcsolattartás módja a munkáltató által biztosított
elektronikus levelezési rendszerben történő kommunikáció.
A dolgozónak kötelessége elektronikus leveleit figyelemmel kísérni munkaidejében, és köteles ezekre érdemi válaszokat
adni, megfelelő módon továbbítani azokat, vagy a szükséges
adatszolgáltatásokat
elvégezni. A dolgozó köteles munkanapokon, a munkaidejében munkavégzésre rendelkezésre állni,
munkát végezni.

3) Az otthoni munkavégzés feltétele, hogy a dolgozó részére az otthoni munkavégzéshez
szükséges eszközök és a kommunikációs kapcsolat (számítógép és annak tartozékai, internetelérés) rendelkezésre álljanak, azok munkavégzésre
alkalmas állapotban legyenek.
4) A dolgozó haladéktalanul tájékoztatni köteles a munkáltatót minden olyan körülményről, amely a
munkavégzését akadályozza vagy
kizárja (pl. eszközök vagy hálózat
megrongálódása, meghibásodása, energiakimaradás stb).
5) A dolgozó köteles az otthoni munkavégzéssel összefüggő
munkavédelmi előírásokat magára nézve kötelezőnek elfogadni és betartani.

6) A dolgozó munkavégzése során köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely
az egészséges és biztonságos
munkavégzést akadályozza.
7) A dolgozó köteles az otthoni munkavégzés megszűnésekor minden titkos és bizalmas
információt tartalmazó iratot,
adathordozót visszaszolgáltatni a munkáltatónak. A dolgozó
csak az otthoni munkavégzéshez feltétlenül szükséges iratokat, adathordozókat jogosult
magával vinni a munkáltató telephelyéről, és gondoskodik
azok biztonságos, a munkáltató előírásai szerinti megőrzéséről.
8) A dolgozó a munkáltató titokvédelemmel kapcsolatos előírásait, utasításait maradéktalanul
betartja az otthoni munkavégzés során is, szigorúan gondoskodik arról, hogy harmadik fél
tudomására azok ne jussanak.
9) Jelen dokumentumban foglalt feltételeket és felhívásokat
valamennyi érintett dolgozó köteles oly módon magára nézve kötelezőnek elfogadni, hogy
elektronikus úton közvetlen felettesének írásban visszaigazoló jelzést küld az otthoni munkavégzéssel érintett első munkanapján.

A részletekért keresse fel a https://www.elte.hu/munkavegzes webcímet!
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TERVEZÉS | KÉSZÜL A KÖLTSÉGVETÉS
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!

A Szenátus idén április
6-án tárgyalja az ELTE
2020. évi belső költségvetését, amit több testületi vita előzött és előz meg. Dr.
Scheuer Gyula, az ELTE
kancellárja január 20-án
tájékoztatta az Egyetemvezetői Értekezletet az idei
fő számokról, majd február 17-én a Költségvetési Tanács megismerte a
részletes kari számokat és
megvitatta a kapcsolódó
szabályokat.
Miután a funkcionális és elemi
költségvetést a fenntartó elfogadta, az egyetem vezető testületei több alkalommal tárgyalják az ELTE belső költségvetését.
A fenntartó – a felsőoktatási intézmények előzetes adatszolgáltatásai és a rendelkezésre álló
források alapján – az intézményi
sarokszámokról rendszerint november közepén dönt.
„A fenntartó által elfogadott
funkcionális és elemi költségvetés alapján az egyetem elkészíti a
belső költségvetését. Ez már tartalmazza a források és költségek
szervezeti, illetve feladatszintű allokációját és a felhasználás főbb
szabályait” – tudtuk meg Gyüge
Pétertől, az ELTE kontrolling- és
költségvetési igazgatójától.
Gördülékenyebb tervezés
A Szenátus idén április 6-án tárgyalja az egyetem 2020. évi bel-

A számok
tükrében
ÁPRILISBAN KERÜL A SZENÁTUS ELÉ
AZ ELTE BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSE
ső költségvetését. Ezt számos
testületi vita előzött és előz meg.
Az idei fő számokról dr. Scheuer
Gyula, az ELTE kancellárja januárban tájékoztatta az Egyetemvezetői Értekezletet, majd február 17-én a Költségvetési Tanács
megismerte a részletes kari számokat. A Költségvetési Tanácsot
a Szenátus áprilisi üléséig várhatóan még egy alkalommal hívják
össze.
„Idén a tervezési folyamat sokkal gördülékenyebben folyik,
mint egy évvel korábban. Ez leginkább annak tudható be, hogy
az egyetem 2019-ben átfogóan módosította a belső alloká-

ció szabályait, ezért idén a már
ismert költségvetési algoritmust
lényegében csak le kell futtatni
a tárgyévi bemenő adatokkal” –
árulta el a kontrolling- és költségvetési igazgató.
Emelkedő bevételek
Úgy tűnik, az idén várhatóan
nem lesz szükség a források átcsoportosítására, keresztfinanszírozásra, azaz egyes karokat a
többieknek nem kell támogatniuk, ugyanis az ELTE fenntartója
jelentős mértékben, mintegy 10
százalékkal növelte a támogatását, és a tervek szerint a saját bevételek is emelkednek.

MÁRCIUS 15.: HAZÁJÁNAK RENDÜLETLENÜL LETT HÍVE AZ EGYETEMI IFJÚSÁG

Talpra hallgató!
A Pesti Tudományegyetem történetében az 1848as forradalom nagy fordulatokat hozott. Amellett, hogy magának a forradalomnak a megvívásában is fontos szerepet játszott az egyetemi
ifjúság, az oktatási reformokért is küzdött.
Március 15-én Petőfi Sándorhoz és a forradalmi demokratákhoz elsőként orvos-,
mérnök-, jogász- és bölcsészhallgatók csatlakoztak.
A diákok a 12 ponthoz hasonlóan 9 pontban fogalmazták meg reformköveteléseiket
az egyetemi oktatással kapcsolatban. A követelést küldöttség vitte a pozsonyi országgyűléshez, így számos
részlete belekerült az egyetemről szóló 1848. évi XIX.
törvénycikkbe. Ez kimondta
az intézmény függetlenségét, illetve a tanítás és a tanulás szabadságát.
A diákok jelentős számban
léptek be a nemzetőrségbe és
a Pesten szerveződő honvéd
zászlóaljakba, az orvostanhallgatók 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 témában. Az egyetem tanári kara
1849. június első napjaiban
ünnepélyes nyilatkozattal kötelezte el magát a független
magyar kormány mellett.
A szabadságharc leverése
után alapos tisztogatást végeztek a tanári karban, 1850ben pedig a pesti egyetemet
tanulmányi ügyekben közvetlenül a bécsi vallás- és közoktatásügyi miniszter alá rendelték.
(Forrás: Szögi László: Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben)

„A karok támogatása összességében kb. 900 millió forinttal
nőtt, az egyetem saját bevételeit pedig (köszönhetően az önköltséges hallgatók növekvő létszámának) 800 millió forinttal
tervezhettük magasabbra a tavalyihoz képest” – számolt be a
tervekről Gyüge Péter.
Jól járnak a hallgatók is
A köznevelési intézmények fenntartói támogatása 2018 és 2019
után az idén is tovább növekedett, éves összehasonlításban
150 millió forinttal. Jól járnak a
hallgatók is, ugyanis jogszabályi
módosítás miatt közel 1,5 milliárd

forinttal nő a hallgatók és doktoranduszok számára kifizethető támogatásokra, ösztöndíjakra fordítható összeg.
„A bevételek növekedését
részben ellensúlyozza az energia
világpiaci drágulásának hatása,
valamint a műszaki szolgáltatások
(portaszolgálat, takarítás, üzemeltetés, karbantartás) költségnövekedése is. A növekvő költségek
ellenére a megnövekedett bevételek és az egyre szélesedő közteherviselési kör lehetőséget biztosít arra, hogy a központi általános költségekhez a hozzájárulás
valamelyest csökkenjen” – foglalta össze Gyüge Péter.

MÁRCIUS 15-I ÁLLAMI ELISMERÉSEK
SZÉCHENYI-DÍJASOK
Borhy László régész, ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia 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 kutatóprofesszorának, az ELTE TTK Matematikai Intézet egyetemi tanára
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT POLGÁRI TAGOZATA
Bács Tamás egyiptológus, régész, az ELTE BTK Ókortudományi
Intézetének igazgatója, Egyiptológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE POLGÁRI TAGOZATA
Balázs Judit Ágnes orvos, pszichiáter, gyermek- és ifjúságpszichiáter, az ELTE PPK Pszichológia Intézete Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
Lábár János László, az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Tudományos Tanácsának elnöke, az ELTE TTK Fizikai Intézete Anyagfizikai Tanszékének egyetemi docense
Szabó Attila, az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének egyetemi tanára
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT POLGÁRI TAGOZATA
Csanád Máté fizikus, az ELTE TTK Fizikai Intézete Atomfizikai
Tanszékének habilitált egyetemi docense, a PHENIX-Magyarország és a STAR-Magyarország kutatócsoportok tudományos
vezetője, a CMS-ELTE kutatócsoport tagja
Barátné Hajdu Ágnes, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete Könyvtártudományi Tanszékének tanszékvezető 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 tanszékvezető 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 Tanulmányi Hivatalának tanulmányi előadója

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM LAPJA | WWW.ELTE.HU

5 | 2020. MÁRCIUS

INFRASTUKTÚRA | JELENTŐS FEJLESZTÉSEK

A jövőt
építjük
A TERVEZETT ÉS A JELENLEG IS ZAJLÓ BERUHÁZÁSOK
CÉLJA A 21. SZÁZADI OKTATÁSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Folytatás az 1. oldalról

Változatos munkaterületek
A munkák során átalakítják, korszerűsítik az épületeket, modernizálják a fűtést és a hűtést, kicserélik a nyílászárókat, kiépítik a
campus passzív informatikai hálózatát.
Az aktív hálózat létrehozása
és a wifi bővítése várhatóan további 90 millió forintból valósul
majd meg; a wifi-hálózat – a várakozások szerint – a campus
területének nagy részét le fogja fedni. A kutatások informatikai
támogatása érdekében körülbelül 50 millió forintos beruházással elkészül egy nagy teljesítményű számítógépek befogadására alkalmas szerverterem is.
Budapest is fókuszban
Az egyetem idén budapesti épületeit 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 beruházás keretében építik be. Ennek köszönhetően egy tágas közösségi térrel lesz gazdagabb az
épület és a kar közössége.
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának ikonikus buda-

pesti épületén az Egyetem tér
1–3. alatt szintén 2020 nyarán
kezdődnek majd munkálatok
saját forrás (kb. bruttó 240 millió forint) felhasználásával. A tetőtér beépítésével bővítik az oktatási teret, felújítják a vizesblokkokat és lecserélik a régi liftet is.
A kivitelezési munkák várhatóan
idén őszre készülnek el.
A Lágymányosi Campus
átváltozása
Az ELTE Lágymányosi Campusának fejlesztése több ütemben
zajlik. A Kémiai Intézet tavaly
nyáron kiürítette a teljes második emeletet (1100 m2) a Kémia
Tanszékcsoport (KTCS) épületében. Az intézet cserébe a harmadik emeleten kap majd helyiségeket a kieső területek pótlására. A beruházás első üteme
keretében a hatemeletes épületben a második szintet (1100
m2) teljes egészében, míg a többi emeletet (kb. 2500-3000 m2)
részlegesen újítják fel.
Az épületrehabilitáció része
a laborfejlesztés és az új irodák létrehozása is. A másodikon
megszűnnek a korábbi laborok, és egységes irodákat, oktatói szobákat, illetve könyvtári olvasótermet alakítanak ki; új burkolatot kapnak a helyiségek és a

folyosók, kicserélik a teljes gépészeti rendszert, valamint felújítják az elektromos hálózatot
is. A második emeleten kívül a
többi szinten részleges felújításokat végeznek el, így a Kémiai
Intézet a korábbinál kisebb területen, de valamivel jobb munkakörülmények között működhet,
várhatóan május végétől.
A Kémiai Intézet felújítását követően, júliustól, a projekt második ütemében a Fizikai tömb
rehabilitációjával
folytatódnak
a munkák. Ez egy 6–7 hónapig tartó, három szakaszból álló kivitelezési projekt, amelynek
eredményeként a korábbi széttagolt működés megszüntethető, és szervezeti egységenként
oszlik majd meg, hogy ki melyik
emeletet használja (2. emelet:
TÁTK, 3–6. emelet: Fizikai Intézet, 7. emelet: IK). A Lágymányosi Campus épületrehabilitációja
hozzávetőleg bruttó 500 millió
forintba kerül, de ebbe nemcsak
a kivitelezés költsége, hanem a
beruházás előkészítése, a tervezés, a műszaki ellenőrzés, a selejtezés és az elszállítás költségei
is beleértendők.
Újabb fejlesztések
közelednek
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
keretében az ELTE kétmilliárd forint támogatást nyert el. Ebből
valósul meg a 2020/2021-es tanévben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGYK) Ecseri úti épületének, illetve a Nándorfehérvári úti Kollégium és a
Gyertyánffy István Gyakorlóiskola Beethoven utcai épületének
komplex energetikai felújítása.
A BGGYK a legnagyobb értékű a
három beruházás közül, hiszen a
kétmilliárd forint közel 60 százalékát erre a felújításra költi majd
el az egyetem. Mindhárom épület esetében jelenleg a kivitelezési közbeszerzés zajlik – remélhetőleg nyáron elkezdődhetnek a
munkálatok.
Az épületek energetikai korszerűsítése magában foglalja a
gépészet megújítását, a födémszigetelést, a nyílászárók cseré-

jét, új kazánház kialakítását, árnyékolástechnikai munkákat és
napelemek telepítését. A másik
két épület alapterülete kisebb,
így a Nándorfehérvári úti Kollégium 30, míg a Beethoven utcai
iskola 10 százalékban részesül
az uniós beruházási forrásból.
Egyedülálló eredmények
Mindeközben 2020. január 6-tól
az ELTE Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) B és D épületszárnyainak komplex (építészeti, gépészeti, elektromos) felújítása is
zajlik, így várhatóan jövő év februárjától visszaköltözhetnek a
hallgatók. A beruházás összértéke meghaladja a nettó 4 milliárd
forintot, amely kormányzati támogatás. Ha a MÁSZ kivitelezési munkái sikerrel lezárulnak, akkor elmondhatjuk, hogy az ELTE
az elmúlt öt évben öt kollégiu-

mát (MÁSZ, KCsSK, NUK, NFK
és ADK) újította fel, amely a hazai felsőoktatásban egyedülálló
eredménynek számít.
A Damjanich utcai Kollégium,
Gyakorló Óvoda és Gyakorló Iskola, az ELTE Apáczai Gyakorló
Gimnázium és Kollégium, illetve
az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola és Gimnázium komplex
felújításának előkészítő munkálatai megkezdődtek, jelenleg a tervezési közbeszerzésnél tartanak.
Az ELTE a sportinfrastruktúra
fejlesztésére is gondot fordít. Az
egyetem beruházási tervében
szerepel 2020. évben – TAO-forrásból – a Bogdánfy utcai sportcsarnok komplex rekonstrukciója. A Mérnök utcai sporttelep
fejlesztése pedig – MLSZ-forrásból – jórészt megvalósult: ennek
második ütemében új műfüves
pályát és öltözőt alakítottak ki.
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INTERJÚ | A KULCSSZÓ A BIZALOM
Utazó nagykövetként a
magyar kormány kiemelt
fontosságú társadalmi ügyekkel
kapcsolatos eredményeit és
céljait igyekszem nemzetközi
szinten ismertetni.

„A kölcsönös
előnyöket
keresem”
Sokszínű és sokrétű munkavégzés jellemzi Balog Zoltán református lelkész, miniszterelnöki biztos mindennapjait. 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?

számára kevésbé ismert, másfél
éve újra főállású református lelkészként dolgozom, visszatértem az egyházi szolgálatba.

– A miniszterelnöki biztosi
megbízatásom elsősorban háttérmunkát jelent. A miniszterelnök úr által kijelölt területeken,
ügyekben egyeztetéseket folytatok, feljegyzéseket készítek, segítem őt a társadalmi ügyekkel
kapcsolatos vélemény formálásában. Utazó nagykövetként a
magyar kormány kiemelt fontosságú társadalmi ügyekkel kap-

– Miután 2018-ban leköszöntem mint miniszter, saját kérésemre még egy évig a roma integrációval kapcsolatos
ügyekben közreműködtem tanácsadóként. Éppen egy éve a
kormány elé tettem egy tervezetet, amely a felzárkózáspolitika új területeire tett javaslatot.
Aztán átadtam a feladatot Vecsei Miklósnak, aki komoly ta-

– Lassan két éve látja el a
miniszterelnöki biztosi pozíciót.
Hogyan értékeli az eltelt időt?

A romák felzárkózása nem
csak nekem fontos, de nekem
szívügyem. Az elmúlt évek itt
fordulatot jelentettek.
csolatos eredményeit és céljait igyekszem nemzetközi szinten
ismertetni. Az elmúlt évben több
mint 30 előadást tartottam, rendezvényeken vettem részt elsősorban Európában, de a tengeren túl is. És bár a nyilvánosság

pasztalatokkal rendelkezik ezen
a téren. Azóta kicsit szélesebb
kitekintéssel, az egyéb fontos
társadalmi kérdésekre (pl. kultúrpolitika) 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 bizalom. Miniszterként ez okozta a
legnagyobb nehézséget. Elhinni és elhitetni, hogy amikor egy
érdekvédelmi szervezettel, csoporttal keresem a megegyezést,
akkor nem hátsó szándékaim vannak, hanem a kölcsönös
előnyöket keresem. A kormány
és a társadalom különböző csoportjainak a kapcsolatában döntő, hogy tudunk-e a bizalom
légkörében szót érteni. A határainkon kívül élő magyar közösségekkel és intézményeikkel a
teljes bizalom légkörében tudtuk például létrehozni az egységes magyar Kárpát-medencei
felsőoktatási teret, amely öt országban bármely magyarul oktató intézmény és diák közvetlen 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 felemelkedés, hála a közfoglalkoztatásnak és a gazdasági növekedésnek. A tanulás terén még rengeteg a tennivaló, különösen a

Fotó: Bartos Gyula

BALOG ZOLTÁN REFORMÁTUS LELKÉSZ, MINISZTERELNÖKI BIZTOS

loga az anyaországon kívül élő
magyaroknak. Több mint másfél ezer óvoda, két tisztán magyar egyetem (Révkomáromban és Kolozsváron), közép- és
általános iskolák anyanyelven:
nehéz harcok árán, de fejlődnek ezek az intézmények. És
legbiztosabb kézben az egyhá-

Jó érzés, hogy az elmúlt évek
miniszteri munkája, amely
mögött sok száz, ezer ember
erőfeszítése húzódik, nem volt
hiábavaló és eredménytelen.
szakképzésben, de ott is elindult a változás. A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat igazi
jelentősége az, hogy létrejöhet
egy olyan cigány-magyar középosztály, amely nem a konfrontációban, hanem az együttműködésben érdekelt az ún.
többségi társadalommal. Sajnos
vannak, akik szívesen hergelik
egymás ellen a kiszolgáltatottakat. 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 erdélyi költő. Ez a megmaradás zá-

zaknál vannak. Jó látni az áldozatkész tanárokat, vezetőket és
lelkes diákokat Székelyudvarhelyen és másutt.
– Munkájáért tavaly is számtalan
elismerést kapott, mint például a
Lengyel Köztársaság parancsnoki
keresztje, Bocskai-díj, Báró Gelsey
Vilmos Nagydíj, Családok Angyaladíj, Tőkés-díj, Kincses Kolozsvár-díj.
Mit jelentenek az Ön számára a
szakmai elismerések?

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

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM LAPJA | WWW.ELTE.HU

7 | 2020. MÁRCIUS

KÖZÉLET | EGYÜTT ÉS EGYMÁSÉRT

Olajozott
működés
Az ELTE Természettudományi Karára látogatott február 20-án a MOL
Nyrt. vezetőinek delegációja, hogy új kollaboráció előkészítésén dolgozzanak. Az ELTE TTK
Földrajz- és Földtudományi Intézete a MOL Nyrt.vel több mint harminc
éve dolgozik együtt közös
projekteken.
Az egyeztetésen részt vett
egyetemi intézetek képviselői
kiemelték azokat a szakterületeket, amelyek együttműködésre adhatnak alapot a MOL
Nyrt.-vel. Ilyen terület például
a szintetikus és analitikai kémia,
a környezetanalitika, az elektro-

kémia, a talaj alatti korróziós folyamatok vizsgálata, a szénhidrogén-kutatás és a zöld energia. További együttműködési
területként említették az adat
intenzív folyamatok, a data science, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, a diszkrét

A megbeszélésen a MOL vezetőségének részéről többek között
Kelemen Béla csoportszintű működési kiválóság igazgató, Csoma 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 megbeszélésen Kacskovics Imre dékán, valamint a dékánhelyettesek és
az intézetek képviselői voltak jelen.

optimalizálás, valamint a lineáris
programozás területét.
Kelemen Béla, a MOL csoportszintű működési kiválóság
igazgatója az egyeztetésen elmondta: a MOL 2030 Stratégia
értelmében folyamatos a változás és a megújulás a vállalaton
belül, amelyhez elengedhetetlen az új típusú tudás és a projektszemlélet.
A MOL továbbra is elkötelezett a tradicionális üzletágai felé, azonban nyitott az új területek felé is annak érdekében,
hogy a világ energiaéhségét
minél kevesebb károsanyag-kibocsátással tudja biztosítani.
A megbeszélés eredményeként a felek kifejezték a szándékukat a hosszú távú és kiterjedt
együttműködés létrehozására,
amelynek kereteit a következő
hetekben alakítják majd ki. Közös célként tűzték ki, hogy a jövőben az ELTE TTK kidolgozza
azt a tudományos és kutatási
portfóliót, valamint kompetenciatérképet, amely egyedülálló
segítséget nyújthat a MOL folyamatainak optimalizálásához,
továbbá kialakítja azt a dedikált képzési rendszert, amellyel
biztosítható a vállalat számára szükséges speciális tudással rendelkező szakember-utánpótlás.

IMPOZÁNS SZÜLETÉSNAP: TIZENÖT ÉVES LETT AZ ELTE ONLINE

A lap, amit mindenki olvas
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 tartalmakat: összesen 80 újságíró,
fotós és videós dolgozik azon,
hogy érdekes témák szülessenek. A négy tematikus rovat:
közélet, kultúra, tudomány és
sport mellett két évvel ezelőtt
elindult a Savaria rovat is.
„Az ELTE Online mostani weboldala 2011 óta működik. Az elmúlt kilenc év alatt közel 7700 cikk és 37 ezer fotó
jelent meg, és 21 millió látoga-

tónk volt. Nemcsak ELTE-s hallgatók olvasnak minket, hanem
például alumnusok is. Én gimnazistaként is rendszeresen olvastam, mert tudtam, hogy az
ELTE-re szeretnék jelentkezni.
A középiskolásokat ma is érdeklik az írásaink” – mesélte lapunknak Blankó Miklós, az ELTE
Online főszerkesztője.
„A 15 év egy hallgatói online magazin életében hos�szú idő. Azóta hatalmas fejlődésen ment keresztül a technika, gondoljunk csak arra, hogy
amikor az ELTE Online indult, a
Facebook egyéves volt. Erre az

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

alkalomra legszebb képeinket
könyvbe foglaltuk: a „Barangolás az ELTE-n”, az ELTE Online
fotókönyve több mint 160 fényképe megmarad az utókornak”
– mondta a főszerkesztő.
A február 27-ei ünnepségen megemlékeztek az elmúlt
15 évről, amely során a főszer-

kesztő megköszönte azoknak
a munkáját, akik segítették a lapot. Sonkoly Gábor, a Bölcsészettudományi Kar dékánja a
digitális világban a közösségépítés fontosságára hívta fel a
figyelmet, míg Horváth Georgina, a hallgatói ügyek rektori biztosa 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-helyettes mutatta be, aki úgy véli, a képek egyfajta ELTE-puzzle
ként alkotnak egységet a kiadványban.
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KUTATÁS | AZ IQ NYOMÁBAN
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.
tővé teszik, hogy megvalósítsunk
egy összetett cselekvést. Az agy
legelső részének, a prefrontális kéregnek a sérülése a végrehajtó funkciók károsodásával
jár, ez lehet a magyarázata annak, hogy miért mutatnak a legalacsonyabb IQ-val rendelkezők
15–20 százalékban hasonló tüneteket, mint a prefrontális sérültek. A végrehajtó funkciók tehát
akár számottevően korlátozhatják a teljesítményt, függetlenül
más, specifikusabb képességektől (pl. téri, nyelvi, matematikai),
amelyekre az adott teszt megoldásához szükség van.

KOVÁCS KRISTÓF

Kovács Kristóf, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének tudományos főmunkatársa és amerikai
szerzőtársa, Andrew Conway
szerint a „pozitív sokféleség”
jelenségének – aki az egyik
IQ-teszten jól teljesít, az a többin is – magyarázata a komplex feladatok megoldásához
szükséges végrehajtó funkciókban rejlik. A pszichológiai kutatásban 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 intelligencia fogalmának felhasználása nélkül hogyan magyarázható
a teszteredmények közötti pozitív korreláció.
A g-faktor problematikája
„A klinikai pszichológiában és az
iskolai vizsgálatok során használt
IQ-tesztkészlet sokféle, külön-

ANDREW CONWAY
böző képességeket mérő tesztből áll, az eredményeként kapott
összesített IQ pedig a teszteken
nyújtott teljesítmény súlyozott
átlaga. Az általános intelligencia elmélete szerint a sok, látszólag különböző teszt valójában ugyanazt az általános mentális képességet, a „g-faktort”
méri, legalább részben. Legfontosabb mutatója pedig a globális 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 mechanizmust találni, amelynek a
„g-faktort” megfeleltethetnénk” –
fejtette ki lapunknak Kovács Kristóf, az ELTE PPK pszichológusa.
Előtérben a végrehajtó
funkciók
A szerzők a kognitív képességek
korlátait hangsúlyozzák és a végrehajtó funkciók szerepét emelik
ki. A végrehajtó funkciók azok a
mechanizmusok, amelyek lehe-

Segít a fluid intelligencia
Ha a tesztek közti korrelációt
nem a „g-faktor” okozza, vagyis a tesztek nem ugyanazt az általános képességet mérik, akkor
a hangsúly a globális IQ-ról áthelyeződik az egyéni erősségeket és gyengeségeket bemutató kognitív profilra. De ha nincs
lehetőség profil alapú megközelítésre, és csak egy gyors méréssel szeretnénk képet kapni a
kognitív teljesítményről, akkor
az úgynevezett fluid intelligenciát érdemes mérni. Ez az a képesség, amelyet akkor használunk, ha olyan problémával kerülünk szembe, amelynek
megoldásakor nem támaszkodhatunk korábban elsajátított tudásra vagy készségekre. A fluid
intelligencia jelzi előre legjobban a sokféle tesztből számított
összesített IQ-t, illetve korrelál a
legjobban a végrehajtó funkciókkal is.

Jégre vittük a hallgatókat

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.

Köszönjük minden ELTE-s
hallgatónak és dolgozónak
a részvételt – találkozunk
jövőre, ugyanitt!

Este nyolc órakor tömött sorokban vártak a hallgatók a kapunyitásra, de nagyjából egy
óra múlva már minden vendég
a pályán lehetett. A zene és a
forró italok mellett több fordulóban fókázó versenyek fokozták a hangulatot egészen
a késő esti tombolasorolásig,
amelyen ELTE-ajándékcsomagok találtak gazdára; a főnyeremény egy mobiltelefon volt.
Az est során hostesseink a
jégen csúszva népszerűsítették az ELTEphone szolgáltatást,
a vállalkozó kedvűek pedig a
MAC Újbuda válogatott játékosainak köszönhetően jégkorongban is kipróbálhatták magukat.

ÉLMÉNYGAZDAG JEGES EST A VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYÁN

A rendezvény létrejöttét az
ELTE Shop egymillió forinttal
támogatta.
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SPORT | AZ ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN
INGYENES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
AZ EGYETEMI DOLGOZÓK SZÁMÁRA

Mozgásban tartanak
Az ELTE sportklubja, a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) 2017 óta biztosít ingyenes sportolási lehetőségeket az egyetem dolgozói és hallgatói számára. 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.

REKORDSZÁMÚ SPORTOLÓ VETT RÉSZT A KÁRPÁT-MEDENCEI EGYETEMEK KUPÁJÁN

Sport határok nélkül
A 11. alkalommal megrendezett Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) az összetartozásról szól, nem véletlenül „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 sportegyesülete, a BEAC 11. alkalommal rendezte meg március 5–7. között.
A rendezvényen idén rekordszámú sportoló vett részt: 94 csapatban több mint 1300, míg
egyéniben 20 játékos képviseltette magát. A határon túlról, Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljáról és

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

míg 11 évvel ezelőtt 135 sportolóval és 1 sportággal indult a torna,
addig ma 6 sportágban több mint
1300 sportoló versenyez.
A 2020-as focitorna a nemrégiben felavatott ELTE-BEAC Pluhár István pályán kezdődött, ahol
a BEAC a Műegyetemi FC felett
aratott diadalt; az ELTE Mérnök
utcai épületében és a műfüves

pályáin az alumni focitornát március 6-án rendezték meg.
Március 6-án pénteken reggel
kezdődtek a Tüskecsarnokban a

A KEK ünnepélyes megnyitójának a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) adott otthont. A megnyitón jelen volt Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a KEK fővédnöke, Koltay András, az NKE rektora és Borhy László, az ELTE rektora, Szabó László,
a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Sakkszövetség elnöke, a BEAC alelnöke, valamint Murai

A KEK-en idén is megtartották a hagyományos jótékonysági gyűjtést a nehéz körülmények között élő kárpátaljai gyermekek javára. Az idén
a szervezők a Mezőgecsei Általános Iskola és a Tiszasalamoni Általános Iskola diákjai
számára kértek sportfelszereléseket és adományokat.
kosárlabda- és a röplabdamérkőzések is. A kosárlabdatornán a
nőknél a Közgáz SC és DSK, míg
a férfiaknál a kolozsvári KMDSZ
állhatott a dobogó legfelső fokára. A harmadik alkalommal megrendezett röplabdatornán a nőknél a Nyíregyházi Egyetem, a
férfiaknál az Eszterházy Károly
Egyetem vihette haza az első helyezésért járó vándorkupát.
Az öregdiákok kategóriájában
a székelyudvarhelyi Góbék arattak fényes sikert.
Az ELTE csarnokban és a Gabányi sportcsarnokban március 6-án a futsalmeccseké volt
a terep, itt a döntőt a Debreceni Egyetem és az ELTE-BEAC játszotta, a meccset a debreceniek
nyerték.
Az egyetemünk színeiben versenyző Both Levente asztalitenisz egyéniben aranyérmet szerzett.

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 Simon Gábor, a BEAC igazgatója moderálta.

Az ELTE Kancellária Szolgáltatási Igazgatósága az ELTE sportklubjával, a BEAC-cal együttműködésben 2017 óta folyamatosan azon dolgozik, hogy bővítse
a sportolási kínálatot. A cél pedig
nem más, mint minél több egyetemi dolgozót mozgásra buzdítani, hogy példát mutassanak
a hallgatóknak. Valahogy úgy,
ahogy maga Eötvös Loránd tette, aki a BEAC alapító elnökeként,
a tudományegyetem rektoraként
és aktív természetjáróként, hegymászóként is jó példával járt elől
az egyetemi sport népszerűsítésében.
Az ELTE oktatói, dolgozói egyre nagyobb számban csatlakoznak a BEAC-edzésekhez, ráadásul a szakosztályok vezetéséből,
szervezéséből is kiveszik a részüket. Az edzések erőnléttől, tudástól, edzettségtől függetlenül mindenkinek szólnak.
A BEAC szakképzett edzői például funkcionális köredzést, gerinctréninget és aerobikórákat
tartanak a belvárosi, Semmelweis

utcai OSC vívóteremben, illetve a Bogdánfy úti sporttelepen.
Az edzések ingyenesek.
A sportolási lehetőségek körét megpróbálják folyamatosan
bővíteni, már ingyenes úszó-,
futó- és erősítő edzéseket is
szerveznek az ELTE dolgozói
számára a Polythlon Egyetemi
Triatlon Klubbal közösen. A repertoárba nemsokára bekerülnek a jógaórák is. A Szolgáltatási Igazgatóság az aktív sportolás
mellett az egészségmegőrzésre,
a rekreációra és a prevencióra

A február 10. és 14. között zajló, BEAC által szervezett Tavaszi Sport7 nemcsak az egyetem hallgatóinak szólt, hanem mindenkinek, aki szeret
sportolni, mozogni. A második alkalommal megrendezett
sporthéten a mozogni vágyók
több helyszínen, ingyenesen próbálhatták ki a különböző sportágakat. Az ELTE Bogdánfy úti sporttelepén vagy a
Mérnök utcai sportpályán a látogatók megismerkedhettek a
tollaslabda, a kick-box, a TRX,
a jóga, az atlétika, az aerobik,
a labdarúgás és a hastánc világával is. Sportolni nem csak
fiatalon lehet, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy az
edzéseken minden korosztály
képviseltette magát.
is nagy hangsúlyt fektet, éppen
ezért azt tervezik, hogy a jövőben bevezetik a dolgozói mas�százst és bővítik a rendszeres,

tematikus egészségszűréseket.
Így a látásvizsgálaton túl további
szűrési lehetőségekkel (melanóma-, allergiavizsgálat stb.) szélesedne a kínálat.
HOL SPORTOLHATUNK?
• OSC vívóterem – 1052 Budapest, Semmelweis utca 2.
• ELTE – 1117 Budapest, Bogdánfy utca 10/B
• Tüske Uszoda – 1117 Budapest, a Magyar Tudósok
körútja 7. felől
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