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FELÚJÍTÁSOK | LÁTVÁNYOS ÁTALAKULÁS 

Tavaly sikeresen felújították a Lágymányosi 
Campus Kémiai tömbjét, idén pedig a Fizikai 
tömb épületszárnyán a sor. A rehabilitáció célja, 
hogy az Északi tömbben a korábbi széttagoltsá
got megszüntessék, és helyette egy egységesebb 
elrendezést alakítsanak ki a karoknak. 

A tavalyi évben elkészültek a 
Lágymányosi Campus rekon
strukciójának I. ütemével, vagy
is a Kémiai tömb rehabilitáci
ójával. Az átalakításoknak kö
szönhetően a második eme
leten a Társadalomtudományi  
Kar tanszékei és a Némedi 
Dénes Könyvtár kaptak helyet, 

míg a 3–6. emeleteken számos 
laboratórium és irodahelyiség 
újult meg.

A II. ütem tervezési munkái 
már 2020 elején megkezdőd
tek, majd az eredményes köz
beszerzési eljárást követően a 
nyertes vállalkozó 2021 január
jától elkezdte a Fizikai tömb re
habilitációját. A beruházás cél

ja, hogy a korábbi szét
tagolt épülethasználatot 

megszüntessék, és helyette egy 
egységesebb elrendezést ala
kítsanak ki.

Már a második szakaszban 
Tavasszal elkészült a Fizikai In
tézet 3–6. emeletein található 
hallgatói és kutatólaboratóriu
mainak, illetve irodáinak felújí

tása. Jelenleg a második eme
let átalakítása zajlik – itt a koráb
bi laboratóriumok helyett is a 
Társasalomtudományi Kar tan
székei kapnak a már korábban 
ide költöztetett tanszékek
kel közösen helyet.

A Társadalomtu
dományi Kar tan
székeinek és 
hivatala
inak le

költözését követően a beruhá
zás harmadik, utolsó szakaszá
ban a hetedik emelet felújításá
ra kerül sor. Ez a szint ad majd 
otthont az Informatikai Kar ipa
ri tanszékeinek, Kompetencia
központjának, valamint a „Csi
náljunk Együtt Informatikát” ne
vű Informatikai Élményközpont
nak (Kuckónak) is.

Óvodát és bölcsődét is 
építenek 

„Reményeink szerint szeptem
bertől mind a három lágymá
nyosi kar hallgatói, oktatói és 
kutatói megújult környezetben, 
az egyetemi képzés színvonalá
hoz méltóbb körülmények kö
zött folytathatják munkájukat” – 
beszélt a tervekről Nánay János 
András, az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem koordinációs 
igazgatója.

A beruházás teljes költség
vetése várhatóan meghaladja a 
bruttó 500 millió forintos össze
get. A II. ütem befejezését köve
tően az Északi tömb felújítása 
nem áll meg, hiszen a földszin
tet és az első emeletet is teljesen 
át kell alakítani, hogy azok funk
ciójukat jobban el tudják látni.

„A teljes körű átalakítás ré
sze lesz a hallgatói közösségi 
terek korszerűsítése, a tanter
mek racionalizálása, a kari hi
vatalok egységes elhelyezésé
nek megteremtése, illetve egy 
háromcsoportos munkahelyi 

óvoda és egy négycsopor
tos munkahelyi bölcsőde 

létrehozása” – árul
ta el a koordi

nációs igaz
gató.

JÖVŐRE ELKEZDŐDIK A TREFORT GIMNÁZIUM 
TELJES KÖRŰ FELÚJÍTÁSA 

A mintagimnázium 
mintaprojektje 
Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 
teljes körű felújítása várhatóan jövő év 
februárjában veszi kezdetét. Így maga a 
gimnázium és a hozzá tartozó Szentkirályi utcai 
épület a fejlesztési koncepció szerint egy egységet 
alkot majd és számtalan új funkcióval bővül. 

A Trefort Ágoston Gyakorló 
Gimnázium mindig is különle
ges szerepet töltött be a ma
gyar oktatásban, sőt Európán 
belül is egyedülállónak számí
tott. Az iskolát 1872ben az
zal a céllal alapították, hogy a  
tanárjelöltek itt szerezzenek 
pedagógiai, módszertani is
mereteket. Ez volt Európában 
az első ilyen intézmény. Már 
az alapítás utáni években a köz
életben „mintagimnáziumként” 
tar tották számon, amely kife
jezés az 1940es évek végéig 
megmaradt.

Kiemelt beruházás, 
kiemelt gondosság 

Ám ahhoz, hogy a kor követel
ményeinek maximálisan meg
feleljen, nemcsak az oktatá
si módszertant kell fejleszteni, 
hanem magát az épületet is, 
kívül és belül egyaránt. A Kor
mány éppen ezért kiemelt be
ruházássá nyilvánította a gim
názium komplex rekonstruk
cióját és bővítését, támogatva 
ezzel a teljes megújulást mind 
a külső, mind a belső terek te
kintetében. A tervezési mun
ka két szálon fut majd (Trefort 
I. és II. projekt), ám több pon
ton összekapcsolódik. Ugyan
is egyesítik a Trefort utcai gim
názium épületét a Szentkirályi 
utcaival, átjárók és díszterem 
köti majd össze az azokat.

A rekonstrukció eredmé
nyeként az iskola összes belső 
tere – beleértve a tantermeket, 
szaktantermeket, tanári szobá
kat, tornatermeket, közösségi 
tereket, közlekedőket – teljes
körűen megújul. A gimnázium 
egyes funkciói a régi, mások az 
új épületben kerülnének elhe
lyezésre. Az új Trefort II. épü
letnek köszönhetően a gyakor
ló gimnázium alkalmassá vá
lik a 21. századi köznevelési és 
tanártovábbképzési feladatai 

ellátására. Sajnos az épület je
lenlegi adottságai ezt csak kor
látozottan teszik lehetővé.

A korszerűsítésben is 
példa lehet 

„Jelenleg a Trefort I. és II. épü
letek tervezése zajlik, várha
tóan 2021 szeptemberére az 
ELTE megkapja a kiviteli terv
dokumentációt” – tudtuk meg 
Nánay János András koordi
nációs igazgatótól, aki hozzá
tette: a kiviteli tervek alapján 
lefolytatott közbeszerzést kö

vetően – reményeik szerint – 
az iskola teljes körű felújítása 
már 2022 februárjában meg
kezdődhet.

A beruházással több száz 
diák és tanár, illetve a gyakorló
tanításukat itt végző pedagó
gushallgatók mindennapjai vál

nak élhetőbbé. Így az oktatás 
modern körülmények között 
zajlik majd, akárcsak a szabad
idős tevékenységek. Torna
terem, konditerem és hozzá
kapcsolódó öltözők kerülnek 
kialakításra, és szakkörhelyisé
gekből sem lesz hiány.   A koor
dinációs igazgató bízik ab
ban, hogy a Trefort Ágoston 
Gyakorló Gimnázium felújí
tásának mintájára később az 
ELTE többi gyakorlóiskolája is 
megújul.

Méltóbb

A KÉMIAI UTÁN 
A FIZIKAI TÖMB 
IS MEGÚJUL A 
LÁGYMÁNYOSI 
CAMPUSON
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BRAND | TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ 

Mérföld
kőhöz érkezett  
az ELTE arculat
megújulását célzó, több mint két 
éve elkezdett folyamat. Június 
elseje óta az egyetem központi 
online és közösségimédiafelüle
tein megjelent az új ELTElogó, 
a posztok és hirdetések felvették 
az ELTE új színeit, a következő 
hónapokban pedig az arculati 
megújulás az egyetem egészét 
tekintve is befejeződik. 

Az új logó kialakításának és az ELTE 
arculatváltási folyamatának legfonto
sabb célja az volt, hogy méltón tükröz
ze azt a pozíciót, amelyet az egyetem 
Magyarország legnépszerűbb és legré
gebbi intézményként, a rangsorok ve
zetőjeként betölt a hazai felsőoktatás
ban, mindezt korszerű, felismerhető és 
megkülönböztethető módon. 

Az összegyetemi 
identitás erősítéséért 

Kevesen tudják, hogy a folyamat már 
2019ben elkezdődött, amikor a Kom
munikációs, Marketing és Rekrutációs 
Igazgatóság (KMRI) két kutatást rendelt 
meg. Hlédik Erika (GTI) vezetésével mé
lyinterjúk készültek az ELTE 17 vezetőjé
vel, Giczi Johanna (TáTK) irányításával 
pedig kvalitatív fókuszcsoportos interjúk 
készültek az ELTE valamennyi karának 
hallgatóival, köztük nemzetközi hallga

tókkal, illetve egy gimnázium diákjaival 
is. A felmérések célja az volt, hogy vilá
gossá váljon, milyen irányba indulhat el 
az arculati megújulás folyamata, milyen 
értékek és üzenetek mentén javasolt el
kezdeni a munkát, és melyek azok az 
alapvető elvárások, amelyeknek a meg
kérdezett érintettek szerint az új arculat
nak mindenképpen meg kell felelnie. 

A vezetői interjúk során a válaszadók 
többsége fontosnak tartotta az egysé
ges ELTEarculat kialakítását, amely fel
válthatja a jelenlegi heterogén, esetle
ges, stílusában és minőségében egy
aránt eltérő egyedi megjelenéseket.  
A vezetők fontos szerepet szántak az egy
ségesülő arculatnak a közös, összegye
temi identitás erősítésében, a megjele
nésben pedig a hiteles üzenetet, a tra
dicionális értékek mellett a megújulás
ra való képesség közvetítését tűzték ki 
célul. Kiemelten fontosnak tartották 
ugyanakkor a kommersz, modernke
dő, az aktuális divatirányzatokat köve
tő, ezáltal kevésbé időtálló megoldások 
kerülését. Az ELTE mozaikszó haszná
latának fontossága is megjelent a vála
szokban, részben a köznyelvben létező 
brand erősítése, részben a nemzetkö
zi kommunikációban való egyszerűbb 
használat okán. A hallgatói fókusz

csoportos interjúk során megkérdezet
tek is többségében amellett tették le 
a voksukat, hogy az ELTE arculatának 
tükröznie kell a történelmiséget, a tradí
ciót, a patinát, a kiválóságot, a garanci
át a minőségi tudásra, ugyanakkor meg 
kell mutatnia azt is, hogy az ELTE képes 
a megújulásra, képes innovációra és 
változásra is. Szinte kivétel nélkül min

den fókuszcsoportban a tradicionális 
logókat társították a hallgatók az ELTE 
brandjéhez, méltóságot, ele ganciát  
sugalló színekkel társítva. 

Három tervből választottak 
A felmérésekkel párhuzamosan a KMRI 
munkatársai nemzetközi és hazai ver
senytárselemzést is végeztek, és meg
állapították, hogy a hazai és a külföldi 
egyetemek túlnyomó többsége hang
súlyosan használja a hagyományait vi
zuálisan jelölő elemként a címert, a 
nagynevű intézmények közül csak ke
vesen engedik el teljes egészében a 
hagyományos ábrázolást, inkább a tra
dicionális elemek egyfajta modernizá
lása figyelhető meg. 

Az elemzések és az elvárások meg
fogalmazását követően összesen há
rom, alapvetéseiben a vázolt szempon
toknak megfelelő arculati variáns ké

szült – a terveket Tóth Teodóra, az ELTE 
grafikusa készítette el. A fókuszcsopor
tos visszaméréseket követően két vál
tozat „maradt versenyben”, a folytatás
ról pedig az Egyetemi Kommunikáci
ós, Marketing és Rekrutációs Bizottság 
döntött. A 2021. május 6án megtartott 
ülésen az új logót a Bizottság egyhan
gú szavazással fogadta el.

Nemzetközi trendekbe illeszkedik 
Az elfogadott új logó legmarkánsabb 
grafikai eleme az ismert és eddig hasz
nált egyetemi címer modernizált vál
tozata, ugyanakkor hangsúlyos elem
ként jelenik meg a már fogalommá vált 
„ELTE” rövidítés. Szintén része a logó
nak a címer keretére utaló kettős kör, 
amelynek zártságát apró megszakítá
sok oldják, kifejezve az együvé tarto
zást és a nyitottságot egyaránt. Az erő
teljes, figyelemfelkeltő vizuális megol
dással a készítők ugyanakkor gondol
kodásra, értelmezésre szeretnék ösztö
nözni a nézőt. 

A logóban használt Goldenbook be
tűtípus és a fő kommunikációs üzenete
ket markánsan közvetíteni képes Open 
Sans kiegészítő betűtípus mellett az 
egyetem saját színeket is kapott: a pon
tosan definiált poroszkék és az arany 
mellett a fehér szín is dominánsan meg 
fog jelenni a kommunikációban. 

Az új logó és az arculat a világ veze
tő egyetemei által képviselt nemzetközi 
trendekbe illeszkedik, így hangsúlyosan 
használja az egyetem hagyományos cí
merének modernizált elemeit. Hasonló 
megoldásokkal élt korábban az Oxfordi 
és a Harvard Egyetem, de ide sorolha
tó a Barcelonai Egyetem, a Trinity Col
lege Dublin és az Utrechti Egyetem is. 
Utóbbi három intézmény részt vesz az 
ELTEvel a CHARMEU nevű kezdemé
nyezésben, amelynek célja egy inter
diszciplináris és kihívásalapú oktatásra 
fókuszáló, közös Európai Egyetem lét
rehozása. Fontos ugyanakkor, hogy az 
új logó nem törli el az Egyetem címerét, 
az a hivatalos egyetemi kommunikáció 
során továbbra is használható lesz. 

Folytatás az egységesítés jegyében 
A következő hónapok feladata a hasz
nálat alapvető szabályait rögzítő rektori 
kancellári együttes utasítás és az arcu
lati kézikönyv véglegesítése. A folya
mat része a karok, a szervezeti egysé
gek és az egyetemi társaságok önálló 
arculatának kialakítása is. A vezetőkkel 
való eddigi egyeztetések azt mutatják, 
hogy továbbra is erős támogatása van 
az egységesítésnek. Fontos, hogy az 
ELTE egésze az egyes karok és egyéb 
egységek vonatkozásában is megjelen
jen, a kommunikációs üzenetek célcso
portjainak nagyobb része ugyanis nem 
rész identitásokra, hanem az ELTE egé

szére tekint, legyen szó leendő hallga
tóról, együttműködni szándékozó vál
lalkozásról vagy a lakosság tudomány 
iránt érdeklődő részéről. Az egységesí
tés és véglegesítés folyamata várható
an az új tanév kezdetére befejeződik, 
az új arculatot felöltő merchandise ter
mékek pedig már a nyári rendezvénye
ken is megjelennek.

A HAGYOMÁNY ÉS A FEJLŐDÉS EGYARÁNT MEGJELENIK 
AZ ELTE ÚJ VIZUÁLIS KÖNTÖSÉBEN 

Arculatváltás  
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EREDMÉNYEK | VEZETŐ POZÍCIÓBAN 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az elmúlt 
években rendre első helyen végzett a hazai 
felsőoktatási rangsorokban, és a legtöbb nemzetközi 
összesítésben, a szakterületi rangsorokban is az élen 
szerepel a magyar intézmények között. 

Ilyen rangsornak tekinthető az 
Academic Ranking of World 
Universities (ARWU), ahol az 
ELTE a 2021es szakterüle
ti rangsorokban a legjobb ma
gyar intézményként végzett fi
zika, matematika, pszichológia, 
meteorológia, biológia és öko
lógia szakterületen, fizikából 
pedig a világ 150 legjobb intéz
ménye között szerepel. 

Objektív rangsorolás

A 2020as, a vi
lág ezer legjobb 
felsőoktatási in
tézményét be

mutató összrangsorban az ELTE 
– az ARWU értékelése alapján – 
a magyar egyetemek között a 
legelőkelőbb helyet szerezte 
meg. Ezzel olyan neves egyete
mekkel került egy kategóriába, 
mint a walesi Swansea Egye
tem, a németországi Konstanzi 
Egyetem és a Luxemburgi Egye
tem. Hazánkból öt egyetem ke
rült fel a nemzetközi listára, az 
ELTEhez hasonló helyezést 
csupán a Szegedi Tudomány
egyetem ért el. Fontos ez a he
lyezés, mivel a ShanghaiRank
ing szakterületi rangsorai – azaz 
az ARWU és a GRAS lista – kizá
rólag a kutatási teljesítményt 
vizsgálják, de ezt szakterületek

re lebontva, vagyis az egyes tu
dományágakban mutatott telje
sítmény független a többi szak
területen mutatott eredmé
nyektől. Ezekben a rangsorok
ban nem játszik szerepet a 
presztízs, az értékelés pedig tel
jesen transzparens, a rangsor 
ugyanis egy publikációs adatbá
zis (a Web of Science) adatain 
alapul, így az adatbázishoz való 
hozzáféréssel az adatok látha
tók. Mindennek köszönhetően 
a rangsorban mutatott teljesít
mény tervezhető, az eredmény 
pedig objektív. Az ARWUrang
listát a felsőoktatási szakma 
évek óta a legmegbízhatóbb ér
tékelések között tartja számon.

Előkelő helyezések

Hasonlóan ran
gos helyezést ért 
el idén az ELTE a 

Quacquarelli Symonds 2021es 
szakterületi rangsorában: hazai 
viszonylatban az első helyre ke
rült az élettelen természettudo
mányok, régészet, nyelvészet, 
biológia, pszichológia, mate
matika, illetve fizika és csillagá
szat területén. A lista szerkesz
tői 157 országban 1453 felső
oktatási intézményt rangsorol
tak, az értékelés során csak
nem 14 millió publikációt vettek 

figyelembe. Az öt tudományte
rületből háromban szerepel az 
ELTE, élettelen természettudo
mányokban a világranglista 
309., bölcsészettudományok
ból a 377. helyén, társadalom
tudományokból pedig a 451–
500as kategóriában.

Az ELTE lett Ma
gyarország leg
jobb egyeteme a 
bölcsészettudo

mány, az informatika, az élette
len természettudomány, illetve 
a pszichológia tudományterü
letén a Times Higher Education 
2021es szakterületi rangsorá
ban is. Az Egyetem pszicholó
gusképzése továbbra is a világ 
300 legjobbja közé tartozik, 
bölcsészettudományokban pe
dig Magyarországról kizárólag 
az ELTE jutott be az idei legjob
bak közé.

A U.S. News & World 
Report 2021es fel
sőoktatási rangsorá
ban a magyar egye

temek közül a legjobb ered
ményt az ELTE érte el, a 414. 
helyre került, az európai intéz
mények között pedig 182. lett. 
A szakterületi rangsorokban az 
ELTE a fizika, élő természettu
domány, űrtudomány és pszi
chológia területén is a legma
gasabban rangsorolt magyar 
intézmény.

Az ELTE világviszonylatban 
is rendre kiemelkedő eredmé
nyeket ér el olyan nemzetközi 
megmérettetésekben is, ame
lyek nem kötődnek rangsorok

hoz, de Magyarország nemzet
közi reputációját nagymérték
ben növelik. Így az ELTE a jog
tudományokban a nemzetkö
zi perbeszédmondó versenye
ken a világ élvonalába tartozik. 
Legutóbb is az ELTE csapata vi
lágelső lett egy ilyen megmé
rettetésben a versenyjog terü
letén, ahol a University of Ox
ford, a King’s College London 
és a Symbiosis Law School Pu
ne (India) csapatát, majd a dön
tőben a National University of 
Singaporet győzte le.

Együtt, erősebben

A nemzetközi je
lenlétet és elis
mertséget nem

csak a rangsorokban elért he
lyezés, hanem a széles körű 
nemzetközi kapcsolatrendszer 
működtetése is erősíti. Az ELTE 
tagja a 2019ben – az ELTEn 
kívül a Barcelonai Egyetem a 
Montpellieri Egyetem, a Trinity 
College Dublin és az Utrechti 
Egyetem összefogásában – lét
rejött CHARMEU (Challenge 
driven, Accessible, Research 
based, Mobile European Uni
versity) egyetemi szövetségnek, 
amelynek célja, hogy létrehoz

zon egy kihívásvezérelt egyete
met olyan rugalmas, a hallga
tók igényeire épülő oktatási 
programok révén, amelyek a 
konkrét feladatok azonosítására 
és megoldására fókuszálnak.  
A CHARMEU 2021 szeptembe
rében induló mesterképzése 
egy új nemzetközi, innovatív, 
rugalmasan alakítható, befoga
dó program, amely a kutatás
alapú és feladatorientált okta
tásra épül. A nemzetközi mobi
litási lehetőség a képzés egyik 
fő alkotóeleme. 

Egyedülálló lehetőségek

A hallgatók 
nemzetkö

zi mobilitási lehetőségeit gazda
gítja továbbá az Erasmus+ prog
ram, amelynek segítségével az 
ELTEn tanulóknak lehetősége 
van egy külföldi felsőoktatási in
tézményben tanulmányokat 
folytatni 3–12 hónapig, illetve 
egy Erasmus+ programország
ban található vállalkozásnál, szer
vezetnél akár külföldi munka
tapasztalatot is szerezni, vagyis 
szakmai gyakorlatot teljesíteni, 
sőt akár a két tevékenységet 
kombinálni. Az ELTE egész vi
lágra kiterjedő szakmai kapcso
latai révén 546 Erasmus partner
egyetem közül választhatnak a 
hallgatók, így az ELTEn tanulók 
a világ számos pontjára eljuthat
nak, nemzetközi szakmai ta
pasztalatot és tudást szerezhet
nek Franciaországtól Svédorszá
gig, Japántól Amerikáig.

A szakterületi helyezések és a nemzetközi lehetőségek igazolják 
a kutatóegyetemi státuszhoz méltó stabil tudományos hátteret, 
felkészült oktatói és hallgatói közeget, egy biztos alapot, amely
re építve az ELTE – folyamatosan igazodva a kor követelménye
ihez – jó eséllyel tudja növelni a jövőben is mind a hazai, mind 
a nemzetközi elismertségét, növelve ezzel a magyar felsőokta
tás nemzetközi rangját is.

VISSZÜK A PÁLMÁT A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖTT 

Az ELTE az első helyen
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Az ELTE igazgatási 
vezetője, Rikker Emília 
szerint a következő 
tanévben akkor lehet 
áttérni a jelenléti okta
tásra, ha az egyetemi 
közösség minden egyes 
tagja felelősen gondol
kodik és beoltatja magát. 
A járvánnyal járó nehéz
ségeket hosszú távú 
előnyökre váltja az 
egyetem a működésének 
javítása érdekében. 

– Kiemelten törekszik arra, hogy 

felhívja az egyetemi polgárok 

figyelmét a Covid–19 elleni oltás 

fontosságára. Mekkora az esély, 

hogy a következő tanévben áttérnek 

újra a jelenléti oktatásra?

– Készülünk arra, hogy a követ
kező tanévet személyes jelenlét
tel kezdjük, és azt fenn is szeret
nénk tartani. De a járványveszély 
még nem múlt el, ezért a véde
kezésben élen kell járnunk. A vé
dekezés pedig nem képzelhe
tő el oltás nélkül. Csak az oltás 
képes hathatós és tartós védel
met adni, hogy magunk ne fer
tőződjünk és másokat se fertőz
zünk. Jómagam folyamatosan 
hangoztatom, hogy oltakozni 
kell. Ennek ellenére meglepően 
sokak még nem tették ezt meg. 
Nekik üzenem, hogy nemcsak 
magunkért, hanem egymásért is 
felelősséggel tartozunk.

– Mivel próbálják meggyőzni a 

szkeptikusokat?

– Mi mindannyian egy egye
temi közösséget alkotunk. Egy 
embercsoportot és közösséget 
az egymásért vállalt felelősség 
is különböztet meg egy másik
tól. Sokan vagyunk itt az ELTE 
közösségében olyanok, akik ezt 
nagy súllyal viseljük magunkon; 
mind, akik elveszítettünk szülőt, 
testvért, közeli rokont, jó bará
tot. Aki ezt nem érti, hallgasson 
azokra a kutatóinkra, akik ma
gas szinten művelik az egész
ségtan és a járványtan tudomá
nyát. Egyetemen vagyunk, leg
alább emiatt fogadjuk el a tu
domány bizonyított eredmé
nyeit, és hozzáértés hiányá
ban ne vonjuk kétségbe azokat. 
Akinek ez is kevés a meggyő
zéshez és a józan belátáshoz, 
azoknak, véleményem szerint, 
nincs helye a közösségben.

– Ha jól tudom, az lenne a céljuk, 

hogy ősszel ne kelljen különbséget 

tenniük oltott és nem oltott személy 

között.

– Pontosan. Szeretnénk, hogy 
az oktatás és a munka bizton
ságos környezetben folyjon. 
Őszre már senki sem hivatkoz
hat védettsége hiányára, és tá
volléti oktatásra, tanulásra vagy 
munkavégzésre nem ad jogot 
az oltás elmulasztása. Az orszá
gos nyitás ellenére az idei nyár
ra azért írtuk elő az egyetemen 

a távolléti számonkérést, és 
azért adtunk az otthoni munka
végzésre széles körű lehetősé
get, hogy a még nem oltottak
nak kellő ideje legyen választa
ni az oltások közül, és így felké
szülni arra, hogy az őszi tanévet 
védettség mellett tudjuk meg
kezdeni. Tény, hogy a minősé
gi felsőoktatás a 21. században 
a digitális eszközök széles körű 
alkalmazása mellett is a szemé
lyes tudásátadásra, tapasztalat
cserére és közvetlen kapcso
latokra épít. Visszatérni ehhez 
szerintem mindenki számára 
örömet fog jelenteni.

– Milyen intézkedéseket hoztak 

a járvány kezdete óta annak 

érdekében, hogy az egyetemi 

közösség védelmén túl a járványt 

követő időszakot, a fejlődési 

lehetőségeket is támogassák?

– Digitális eszközöket szerez
tünk be és állítottunk üzembe, 
felkészítettük azok használatá
ra az oktatói és hallgatói közös
séget. Az informatikai eszköz
fejlesztés, valamint a módszer
tani és technikai segítségnyúj
tás révén ugrásszerű fejlődést 
tudtunk elérni. Még annak el
lenére is, hogy éppen a pandé
mia miatt az informatikai esz
közök szállítása lényegesen le
lassult és meg is drágult. Nem 
az én tisztem, hogy értékeljem 
azokat az új módszereket és al
kalmazásokat, amelyeket az el
múlt időszakban próbáltak ki az 
oktatók és hallgatók egyaránt, 
de örülök az e témában végzett 
felmérések pozitív eredményé
nek és ezzel összefüggésben 
az országos sajtóban tett pozi

tív hangvételű oktatói és hallga
tói nyilatkozatoknak is.

– Mennyire tudták az 

adminisztrációs folyamatokat 

digitális útra terelni, illetve hogyan 

vált be ez a módszer?

– Az adminisztrációban is hatal
masat léptünk előre a folyama
tok elektronikus útra terelésé
ben, bár ezeket a lehetőségeket 

még mindig félve veszik igény
be egyes karok. A beszerzési fo
lyamatokat intézményi fejlesz
tésű rendszerek is támogatják 
már, és használunk cégeknél 
bevált alkalmazásokat is. A sze
mélyügyi iratokban és a szám
lakifizetések során is az elektro
nikus út már a fő szabály. Az év 
eleji (jogszabályból következő) 
kinevezésmódosítási hullámban 
bizonyította a digitális út a haté
konyságát: például egy kb. 50 
fős szervezeti egységnél min
den munkatárs a digitális utat 
választotta, és így valameny
nyi dolgozói és egyetemi olda
li aláírás elkészült 3 nap alatt, 
ez a szokásos papíralapon leg
alább 3 hetet vett volna igény
be. Jelenleg már több mint 100 
fokozott biztonságú elektroni
kus aláírást osztottunk ki a ve
zetők között, és minden mun

katárs számára nyitva áll és elfo
gadott az Ügyfélkapun keresztü
li, ún. AVDHelfogadás lehetősé
ge. Kérem, hogy a nyári szünetet 
arra is használják ki, hogy – ha 
eddig még nem, most – nyissa
nak ügyfélkaput, annak jelsza
vával már könnyedén intézhe
tik egyetemi ügyeiket, és egyéb
ként a magánjellegű, hivatali in
téznivalójukat is.

– Milyen további feladatok 

szükségesek ahhoz, hogy 

olajozottabb legyen az ügymenet?

– Tovább dolgozunk az elekt
ronikus munkafolyamatok ki
dolgozásán és bevezetésén, 
hogy mindenki számára egy
szerű és világos legyen, kinek 
mikor és pontosan mi a fela
data, és biztosított legyen a tel
jeskörűség is. Ebből persze lát
hatóak lesznek a hibák és hiá
nyosságok is, és egyértelműen, 
számokkal mérhető a minősé
gi munka. Egyegy új munkafo
lyamat, alkalmazás bevezetését 
megelőzően felkészítést és be
tanítást biztosítunk, de az alkal
mazás során a számonkérés is 
rendszeres lesz.

– Az állami működéssel összefüggő 

szabályok, amelyek az ELTE-re 

érvényesek, mennyire befolyásolják 

az intézmény versenyképességét  

és a munkaerőpiacon betöltött 

szerepét?

– A felsőoktatási átalakításból 
ugyan kimaradunk, de annak 
több hatása ránk is vetül, és vár
hatóan számunkra jelentős ver
senyhátrányt jelent majd. Az ál
lami működéssel összefüggő 
szabályok továbbra is érvénye
sek lesznek ránk, és e keretek 
között komoly kihívás lesz a ha
zai és a nemzetközi felsőoktatá
si versenykörnyezetben helytáll
ni. Ahhoz, hogy ebben az egy
re fokozódó versenyhelyzetben 
jól szerepeljünk és az erős ELTE 
brandet fenntartsuk, megfeszí
tett közös munkára van szük
ség. Nemcsak az oktatóink szá
mára lesznek csábítóak más fel
sőoktatási intézmények vagy 
kutatóintézetek ajánlatai, ha
nem az adminisztrációban is új 
munkaerőpiaci környezet alakul 
ki. Úgy gondolom, az egyete
münk munkakörnyezete vonzó 
lehet akkor is, ha önmagában a 
bérekben nem leszünk verseny
képesek, de megfontolt kere
tek között és a minőségi mun
ka követelményét teljesítve biz
tosítani tudjuk a részleges távo
li munkavégzés lehetőségét, a 
szakmailag mentoráló, gondos
kodó és a problémájukat meg
hallgató munkahelyi vezetőt, és 
az egyetemen elérhető képzé
sekkel a szakmai fejlődés lehe
tőségét, illetve a külföldi társ
intézményekkel fennálló mo
bilitást is. Ehhez a közös mun
kához sok erőt, a közelgő nyá
ri szünetre minden egyetemi 
polgárnak tartalmas kikapcso
lódást és újratöltődést kívánok.

„Egymásért is 

Készülünk arra, hogy a következő 
tanévet személyes jelenléttel kezdjük, 

és azt fenn is szeretnénk tartani.

A VÉDŐOLTÁSOKNAK 
KÖSZÖNHETŐEN ÚJRA 
MEGTELIK ÉLETTEL AZ EGYETEM 

RIKKER EMÍLIA

felelősséggel 
tartozunk 
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COVID-LABOR ÉPÜL A TTK-N 

Szükség szülte 
Az ELTE TTKn 2021 
nyarára készül el az a 
diagnosztikai laborató
rium, amelynek legfőbb 
feladata a Covid–19 
elleni védekezés. 

Ahhoz, hogy minél előbb visz
szakapjuk korábbi, zavartalan 
életünket, növelni kell a vé
dőoltásban részesültek szá
mát, a fertőzés és a védettség 

kimutathatóságának lehetősé
gét, illetve hatékonyságát.

Ebből a célból jön létre idén 
nyáron az ELTE Biotechnológia 
FIEKprojekt keretében az ELTE 
TTKn az a költséghatékony és 
nagy áteresztőképességű di
agnosztikai eljárásokat fejlesz
tő és alkalmazó, mintegy 300 
négyzetméter területű speci
ális akkreditált laboratórium, 
amely kifejezetten a Covid–19 
elleni védekezést segíti. A pro
jekt mintegy 350 millió forint
ból készül el az ELTE Biotech
nológia FIEK keretében, illetve 
hasonló méretű további támo
gatás (NKFIH: Befektetés a jö
vőbe) segíti az új eljárások kifej
lesztését is, ami még hatéko
nyabbá teheti a diagnosztikát.

Sokrétű feladatkezelés
A járványügyi szakemberek 
szerint arra kell felkészülnünk, 
hogy a jelenlegihez hasonló 
járványok rendszeresen okoz
nak a Covid–19pandémiához 
hasonló súlyos közegészség

ügyi, gazdasági és társadalmi 
károkat. Így a jövőben is igen 
nagy szükség lesz egy olyan 
biotechnológiára épülő labo
ratóriumra, amely saját ma
ga állítja elő a szükséges rea
gensek jelentős részét, adop
tál korszerű diagnosztikai meg
oldásokat, vagy fejleszt új mód
szereket. Emellett természete
sen fontos az is, hogy megfe
lelő gyorsasággal tudják elle
nőrizni a forgalomban lévő vé
dőoltások hatékonyságát és az 
új mutánsokkal szembeni hatá
sosságukat, valamint rendsze
resen megoldhatóvá válhat az 

egyetemi polgárok biztonságos 
egészségügyi monitorozása is.

A szaktudás 
és az infrastruktúra is adott

„Ezen túlmenően a most kialakí
tott laborban ipari partnerek szá
mára is tudunk biztosítani fenn
tartható szolgáltatásokat, illetve 
qPCR, rapid antigén és szeroló
giai teszteket tervezünk végezni, 
amelyek mindegyike alkalmas a 
vírusfertőzés kimutatására, szű
résére annak különböző fázi
saiban” – mondta Kacskovics 
Imre, a labor vezetője. Az ELTE 
TTK dékánja hangsúlyozta: az 
ehhez szükséges szaktudás és 
infrastruktúra adott, hiszen az 
ELTE Biotechnológia FIEKpá
lyázat keretében rendelkezésre 
áll a biotechnológia mesterkép
zéssel kapcsolatos személyi és 
műszerállomány, kompetencia.

„Különösen fontos a rendsze
res tesztelés az egyetemeken, 
ahol nagyszámú huszonéves fi
atal tanul az ország, sőt a világ 
minden tájáról, és az oktatók je
lentős része a Covid–19 vonat
kozásában magasabb kockáza
túnak számító, idősebb korosz
tályhoz tartozik” – emlékeztetett 
Kacskovics Imre.

KAMPÁNYT SZERVEZTEK A TTK-N AZ OLTAKOZÁS NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT

Győzzük meg, győzzük le!
Az ELTE Természettu
dományi Kar vezetése 
áprilisban a korona
vírusjárvány legyőzé
séhez kérte a kar hall
gatóinak segítségét. 
A levélben arra buzdí
tottak mindenkit, hogy 
hívják fel a figyelmet az 
oltások fontosságára, 
hiszen azok segítségével 
elkerülhető a betegség 
súlyos lefolyása. 

Amikor már minden regisztrált 
megkapta az oltást, további éle
teket csak úgy lehet megmente
ni, ha a hezitálókat is meggyőz
zük az oltások szükségességéről.

A vakcinákat a természettu
domány adta a kezünkbe, és 
az ellenőrző vizsgálatokat vég
ző szakemberek a tudomá
nyos megismerés módszere
ivel győződtek meg a bizton
ságukról és a hatásosságukról. 
Mivel a TTKn éppen a tudomá
nyos megismerésről tanulnak a 
hallgatók, így a kezükben van 
az egyik leghatásosabb fegyver 
a meggyőzéshez – ez pedig a  
tudományos érvelés. A kar ve
zetése ezért minden diákját arra 
buzdítja, hogy alkalmazza a tu

dását a gyakorlatban, és segít
sen felhívni a figyelmet az olta
kozás fontosságára.

Már évekkel ezelőtt 
megjósolták

Ezt támogatandó a védőoltá
sokkal kapcsolatos ismeretekről 
nyilvános online előadásokat is 
szerveztek a TTKn. Ezek egyike 
Müller Viktor, a TTK oktatási dé
kánhelyettesének Covid–19 az 
evolúció tükrében című előa
dása volt. Az ELTE Biológiai In
tézet „Élő adás” című sorozatá
nak leghosszabb és egyik leg
nézettebb előadását Kacskovics 
Imre immunológus, az ELTE 
Természettudományi Kar dé

kánja tar tot
ta május elején a 
koronavírus elleni vak
cinák működéséről. A Co
vid–19 elleni gyógyszer ki
fejlesztésén is dolgozó szak
ember elmondta, hogy már 
évekkel ezelőtt megjósolták 
hasonló világjárványok fel
bukkanását, azt azon
ban nem lehetett tud
ni, hogy pontosan me
lyik vírus lesz az, ami 
kirobbantja.

Csak az oltás kínál 
megoldást

A koronavírus a meg
támadott sejtek ACE2  

receptorain találta meg azt a 
kaput, amelyen keresztül örö
kítőanyagát a sejtbe juttathatja.  
A fertőzött sejtben ezután a ví
rus több ezer példányban repro
dukálódik, szabadul ki és terjed 
tovább. A védőoltások olyan im
munválaszt váltanak ki, amely 
megakadályozza a tüskefehér
jék és az ACE2receptorok kap
csolódását.

A szervezetnek a második 
oltásra adott másodlagos im
munválasza erősebb és ha
tékonyabb az elsőnél. Aki ki
hagyja a második oltást, annak 
a szervezete csak az el

ső, gyengébb és rövidebb ideig 
tartó immunválaszt produkálja, 
ezért különösen fontos a má
sodik oltás beadása is, hangsú
lyozta a kutató.

Felhívta a figyelmet ar
ra is, hogy az orr és garatvá
ladékból vett mintát vizsgá
ló PCRtesztek a tünetek előtt 
már néhány nappal kimutatják 
az új típusú koronavírus jelen
létét, ezért ezek főleg a fertő
zés kezdeti fázisában haszno
sak. Jelezte, hogy a vírusok fer
tőzési potenciálját jellemző R0 
(elemi reprodukciós szám) a 
koronavírus esetében legalább 
2–2,5, Magyarországon azon
ban jelenleg 1 alá csökkent az 
átoltottságnak és a védekező 
intézkedéseknek köszönhető
en. Arra kért mindenkit, hogy 
oltakozzon annak érdekében, 
hogy minél előbb magunk mö
gött hagyhassuk ezt a nehéz 

időszakot.

MÜLLER VIKTOR



2021. JÚLIUS | 7 WWW.ELTE.HU | AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM LAPJA 

OKTATÁS | TÁVOLODÓ TÁVOLLÉT 

Az ELTE Járványügyi 
Operatív Koordináló 
Testület (JOKT) június 
3ai tájékoztatójában 
a megfelelő korlátozá
sokkal megengedi a jelen
léti évzárók, diploma   
osztók és doktori 
avatások megrende
zését, az egyetem veze
tése pedig a 2021/22es 
tanévet fizikai jelenléttel 
kívánja megkezdeni. 

Évzárók, diplomaosztók,
doktori avatások

Jóllehet főszabály szerint a 
2020/21es tanév tavaszi félévét 
a távolléti oktatás és számonké
rés szabályai szerint kell folytatni 
és befejezni, az egyetemi tanul
mányok méltó lezárását biztosí
tani hivatott évzárók, diploma
osztó ünnepségek jelenléttel 
történő megrendezéséről a kari  
vezetők döntöttek. Az ünnep
ségek sora július első napjaiban 
már meg is kezdődött. 

Az előző évekhez hasonló
an, idén is karonként eltérő hely
színeken zajlanak a ceremóni
ák. Több diplomaosztó alkalmat 
szerveznek, és a résztvevők szá
mának meghatározásával gon
doskodnak a biztonságos lebo
nyolítás feltételeiről. Ennek ér
dekében előzetes regisztrációval 
mérik fel az egyegy alkalomra 
jelentkezők számát, és egyben 
korlátozzák a helyszíneken egy 
időben jelenlévőket is. A szerve
zések megkezdésekor elvárták 
a résztvevőktől, hogy védettsé

güket igazolják, azonban a sza
bályok időközi változása miatt 
ettől eltekintenek. A dokumen
tum arról is rendelkezik, hogy az 
esemény bevezetését és lezárá
sát (bevonulást, kivonulást), vala
mint a ceremóniát úgy kell szer
vezni és vezetni, hogy a zsúfolt
ságot elkerüljék, a résztvevőknek 
pedig módjuk legyen a távolság
tartásra. Azok a hallgatók, akik a 
diplomaátadó ünnepségen sze
mélyesen bármilyen okból nem 
tudnak részt venni, az oklevelet 
postai úton kapják meg.

Hasonló szabályok érvényesek 
a doktori avatásokra: a rendezvé
nyek az avatandók, az egyetem
vezetés és a szervezők szemé
lyes jelenlétével szerveződnek.  
A vendégek élő közvetítés útján 
követhetik az eseményeket. Ké
relemre az eskü írásban is lete
hető, és az alapján az avatás ülé
sen kívül is megtörténhet annak, 
aki a járvány ügyi veszélyhelyzetre 
tekintettel az avatási ünnepségen 
nem jelenik meg.

Fizikai jelenlétre készülnek
A legfrissebb JOKTtájékoztató 
szerint a 2021/22es tanévet az 
egyetem fizikai jelenléttel kívánja 
megkezdeni, a személyes tudás
átadás elsődlegességét fenn
tartva ugyanakkor meg kíván
ja őrizni a digitális oktatás egyes 
jól bevált formáit, ezért a Hallga
tói Követelményrendszer mó
dosítása a pandémia alatt kiala
kított online és hibrid megoldá
sokat átemeli a normál működé
si rendbe. A szabályozás részle
teit a Szenátus június végi ülésén 
rögzítette is, ősztől a mindenna
pi gyakorlat részévé válnak.

A JOKT elvárja valamennyi 
egyetemi polgártól, hogy az ol
tás felvételéről gondoskodjon. 
Már most felhívták az egyetemi 
polgárok figyelmét arra, hogy a 
2021/22es tanév első félévétől 
az oltási védettség hiánya önma
gában nem fogja feljogosítani a 
hallgatókat a távolléti oktatási le
hetőséget biztosító kivételes ta
nulmányi rendre, illetve a munka
vállalókat (oktatókat és oktatást 
kutatást támogató dolgozókat) 
az otthoni munkavégzésre.

„Az oktatók támogatására szá
mos képzést hirdettünk, és 
örömmel láttuk az oktató kol
légák aktivitását, érdeklődését. 
Ugyan a vizsgaidőszak is las
san, de biztosan a végéhez kö
zeledik, és jöhet a megérde
melt pihenés, osztályunkon a 
nyáron sincs megállás, rendel
kezésre áll emailes ügyfélszol
gálatunk az elearning@oktig.
elte.hu címen, és egyre növek
vő számú, önállóan feldolgoz
ható segédanyag, módszertani 
cikk és ajánló szolgálja az ön
képzést, tájékozódást az elte.
hu/elearning oldalon. Elear
ningszakértőink online kon
zultációk keretében segítik a 
kurzustervezési munkát, őket 
az elte.hu/elearning/kepzesek 

aloldalon ismertetett módon 
lehet elérni.

Igényfelmérést végzünk az 
oktatók körében, hogy a nyár 
első felében két önállóan fel
dolgozható minikurzustartal
mat fejlesszünk ki és oszthas
sunk meg a következő félévre 
készülő, tanulni kívánó okta
tókkal augusztusban.

Folyamatban van egy átfo
góbb, hat modulból álló, online 
kurzustervezéshez gyakorlati se
gítséget nyújtó Online kurzusok 
tervezése című MOOC, azaz tö
meges nyílt online kurzusunk.  
A kurzus célja technikaimód
szertani kérdések körüljárása, il
letve az Oktatásfejlesztési és Te
hetséggondozási Osztály szol
gáltatási portfóliójának bemuta

tása. A kurzus 169 résztvevővel 
zajlik, tanúsítvánnyal zárul.

Osztályunk júniustól új tu
dásmegosztó fórumot indít, 
a dropin sessiont. A szinkron 
online miniképzésekhez (an
golul dropin session) előzetes 
jelentkezés nem szükséges, be 
lehet csatlakozni egy linken ke
resztül, és csak fél órát vesznek 
igénybe. A felkért előadó, szak
értő minden alkalommal egy 

kisebb témában nyújt fogó
dzókat. A miniképzések infor
mális jellegűek, a tartalmukat 
szerkesztett formában elérhe
tővé tesszük honlapunkon is.  
A már említett, képzésekről szó
ló aloldalon lehet tájékozódni a 
témákról és időpontokról. 

Az elearningmódszertan el
terjedését elősegítendő Kurzus
fejlesztési pályázat keretében 
nyerhetnek támogatást azok az 

oktatók, akik az egyetem saját 
elearningkeretrendszereiben 
(Canvas, Moodle, CooSpace) 
készítettek kurzusfelületet, és e 
munka során szem előtt tartot
ták a kurzusfejlesztési minőségi 
ajánlásokat. A pályázat benyújtá
si határideje 2021. július 5., hét
fő, éjfél. A pályázatot a Márton 
Áron Pályázati Portálon elektro
nikus úton, regisztráció után le
het benyújtani.”

NYÁRON SINCS SZÜNET AZ OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG OKTATÁSFEJLESZTÉSI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI OSZTÁLYÁN 

Otthon az online térben 
Egy újabb rendkívüli tanév végére értünk. Az online térben történő tanítás az 
elearningmegoldásokra már régebb óta építő oktató kollégákat is komoly 
kihívások elé állította. „Az oktatók kurzusfejlesztéssel járó munkáját az Okta
tási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályán minden 
eszközünkkel támogatni és ösztönözni szeretnénk” – írják az osztály munka
társai, akiket az aktuális híreik részletezésére kértünk fel. 

Óvatos 
TANÉVZÁRÁS ÉS TANÉVKEZDÉS

nyitás
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ESEMÉNYEK | A JÁRVÁNY ÁRNYÉKÁBAN 

SZIGORÚ ÓVINTÉZKEDÉSEK MELLETT RENDEZIK MEG 
AZ IDEI GÓLYATÁBOROKAT 

Első a biztonság 
Az ELTE tavaly a koronavírusjárvány miatt nem  
rendezett gólyatáborokat. Ehhez képest 2021 
nyarára – a jelenlegi prognózisok szerint – lehetővé 
vált a gólyatáborok szervezése, az ottani jelenlétet 
ugyanakkor fokozott körültekintéssel és óvatossággal 
kívánja biztosítani az egyetem veze tése. A rendel  
kezések főszabálya szerint a védelem központi eleme 
a védőoltásból származó védettség.  

Az ELTE Járványügyi Operatív 
Koordináló Testülete (JOKT) 
a legalaposabb körültekintés 
mellett is fenntartja annak a le
hetőségét, hogy akár a meg
előző utolsó napokban – a jár
vány alakulására tekintettel – a 
gólyatáborokat lemondja; eb
ben az esetben a jelentkezők 
a részvételi díjat visszakapják.

Fontos szabály, hogy csak 
az a hallgató, felvett diák ve
het részt a gólyatáborban, aki 
védettségi igazolással ren
delkezik. A gólyatáborba va
ló belépéshez (vagy a közös 
utazás megkezdéséhez) a 
résztvevőnek be kell mutat
nia a védettségi igazolványt, 
vagy az EESZTapplikáción 
keresztül kell igazolnia a vé
dettségét, külhoni és külföl
di hallgatók esetében pedig 
bármely, egyébként Magyar
országon elfogadható igazo
lást. Szervezőként és vendég
ként is csak védettségi igazol
vánnyal rendelkező személy 
jelenhet meg a gólyatáborok
ban. A védettségi igazolás el
lenőrzése a tábor szervezői
nek feladata és felelőssége.

A táborokban egészség
ügyi szakszemélyzet is jelen 
lesz, és betegszobát is fenn 
kell tartaniuk a szervezőknek, 
a lázas személyek elkülöníté
séről, a légúti tüneteket mu
tató résztvevők elkülönített 
megfigyeléséről, további jár
ványügyi vagy más teendők 
elvégzéséről pedig folyama
tosan gondoskodni kell.

Emellett a programok te
kintetében előtérbe kell he

lyezni azokat a módszere
ket és megoldásokat, ame
lyek jól szolgálják a közösség
teremtést, rávezetnek a kö
zösségben rejlő erők befoga
dására, a programokat ugyan
akkor úgy kell összeállítani, 
hogy támpontokat nyújtsanak 
arra is, ha (nem vártan) ismét 
a digitális működésre kellene 
átállni.

A JOKT kitér arra is, hogy 
a programokat (játékokat) el
sősorban szabadtérben kell 
szervezni, és ezek során lehe
tőleg kerülni kell a közeli kon
taktusokat. 

Az éjszakai pihenést bizto
sítani kell, erre tekintettel éj
szakai ébresztéssel járó prog
ram nem szervezhető.

Az ELTE Szenátusa május 7én ünnepi közgyűlést 
tartott az Aula Magnában – az egyetem vezetése így 
emlékezett az egyetem Pázmány Péter általi, 1635ös 
alapítására. A hagyományokhoz híven az eseményen 
felavatták az egyetem új díszdoktorait is. Az ünnepséget 
online tudták nyomon követni az érdeklődők. 

A Szenátus ünnepi közgyűlését 
az ELTE rektora, Borhy László  
akadémikus vezette. A prog
ramban Kovács László Lisztdí
jas, kiváló művész vezetésével 
felvételről közreműködtek az 
ELTE Bartók Béla Énekkar tag
jai. 1991 óta állandó program, 

hogy az egyetem egy kiemel
kedő eredményeket elért pro
fesszora szakmai előadást tart a 
neves alkalom tiszteletére. Idén 
Tausz Katalin, a Társadalom
tudományi Kar professor eme
ritusa, korábbi dékánja tartott 
prezentációt Látható és látha
tatlan gyerekek címmel.

Az esemény talán legünne
pélyesebb pillanatai azok vol
tak, amikor átadták a doctor et 
professor honoris causa címe
ket –  az ELTE díszdoktori cím

mel azoknak a tudósoknak a 
munkáját ismerte el, akikkel 
több évtizedes, gyümölcsöző 
kapcsolatban áll.

Ilyen Johannes Hahn, a Mün s
teri Egyetem ókortörténetpro
fesszora, akinek kutatási terüle
tei a római császárkor, a késő 

antikvitás kultúr, vallás és tár
sadalomtörténete, valamint a 
korai hellenizmus. Köszönőbe
szédében megemlítette mes
tereit, köztük Alföldy Gézát, aki 
szintén az ELTE díszdoktora volt, 
illetve Mócsy Andrást és Alföldi 
Andrást is. Kifejtette, hogy mi
ként az ókorban a földrajzilag a 
határon elhelyezkedő Pannónia 
provincia mélyen integrálódott 
a Római Birodalomba, ez igaz 
a mai Magyarországra is, amely 
az Európai Unió integráns része.

A ma élő egyik legismertebb, 
legtöbbet publikáló és leginkább 
meghatározó politikai pszicho
lógus, a New Yorki Egyetem 
professzora, John T. Jost szin
tén a kitüntetettek között volt.  
A rendszerigazolás  elméletének 
atyja kiemelte, hogy nagy ha
tással volt pályájára az ELTEs 
Hunyady György Stereotypes 
During the Decline and Fall of 
Communism című könyve. Vé
leménye szerint az ELTE Európa 
egyik legjobb egyeteme, fontos 
tudományos eredményekkel és 
gazdag kulturális és intellektuá
lis örökséggel.

A címet Francisco Pina Polo, 
a Zaragozai Egyetem profesz
szora, a római köztársaság
kor késői időszaka történeté
nek, politikai intézményrend
szerének, szónokainak nem
zetközileg is elismert kutatója 
is örömmel vette át. Szerinte 
a bölcsésztudományok – mint 
amilyen a történettudomány 
is – kiemelten fontosak, és 
nem szabad téves pragmatiz
mussal leszűkíteni a mozgáste
rüket a rövid távú gazdasági ha
szon érdekében. Hangsúlyozta 
a tudomány nemzetköziségét 
és kozmopolitizmusát, hiszen 
ő maga is ennek a világpolgá
ri szemléletnek köszönhet szá
mos kiváló kollégát és barátot a 
világ minden táján.

Andreas Voßkuhle, az Albert 
Ludwigs Egyetem Freiburg jogi 
professzora, a Német Szövet
ségi Alkotmánybíróság testüle
tének korábbi elnöke a cím át
vételekor köszönőbeszédében 
méltatta az ELTE professzorai
nak szellemi bátorságát. 

Úgy véli, hogy a németek el
fogultak a magyarok iránt, ami 
közös európai örökségünkből 
és történelmünkből fakad, és re
méli, hogy egy közösség tagja
ként mindig meg lehet oldani a 
nézeteltéréseket egy demokrati
kus és békés Európában.

A gólyatáborok mellett le
hetőség van orientációs 
napok szervezésére is, ez 
utóbbiak a közösségi él
mény mellett az egyetemi 
létre, a tanulásra, a szak
mára fókuszáltan készíte
nek fel. Az orientációs na
pok az egyetemi épületek
ben tarthatók, egyebekben 
a gólyatáborokra meghatá
rozott szabályokat értelem
szerűen alkalmazni kell.

IDÉN ONLINE ÜNNEPELTÜK AZ EGYETEM ALAPÍTÁSÁT 

Boldog 386. 
születésnapot! 

Johannes 
Hahn

John T. Jost

Francisco 
Pina Polo

Andreas 
Voßkuhle

Forrás: Facebook
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TUDATOSSÁG | VIGYÁZZUNK A KÖRNYEZETÜNKRE!

A fenntarthatóság a modern társadalmak egyik 
legfontosabb problémája. Napjainkban mindennél 
fontosabbá válik életstílusunk átalakítása a 
környezet megóvása érdekében, amint ez az ENSZ 
2030ra elérendő Fenntartható Fejlődési Céljaiban is 
megjelenik. Az említett célok egyike, az „Oktatás a 
fenntartható fejlődésért” az oktatást látja kulcsfon
tosságúnak a jövő felelős megtervezésében. 

A CHARMEU Európai Egyete
mek Szövetség tagjai – köztük 
az ELTE – 2019ben hívták élet
re az UNIECO projektet, amely 
az egyetemek fenntartható in
novációjához keres gyakorlati és 

közösségi megoldásokat; fő cél
kitűzései, hogy fenntarthatóbbá 
tegyék a campusokat, illetve tá
mogassák az egyetemi polgáro
kat a fenntarthatóság szellemi
ségének népszerűsítésében. 

Zöld Kihívások

A témához kapcsolódóan a ta
valyi év legfőbb eredménye a 
Mudra Viktória fenntarthatósá
gi koordinátor vezetésével el
készített egyetemi fenntartha
tósági jelentés volt, amely át
fogó képet nyújt a projektben 
részt vevő öt egyetem jelenlegi 
fenntarthatósági törekvéseiről, 
eredményeiről és kihívásairól. 

Ez a jelentés szolgált alap
jául az UNIECO egyik legiz
galmasabb tevékenységének, 
a Zöld Kihívások (Green Chal
lenges) kampánynak, amely je
lenleg is zajlik a partnerintéz
ményekben. A kampány kere
tében az alulról felfelé építke
zés jegyében egyetemi hallga
tóknak és dolgozóknak nyílik 
lehetőségük, hogy miniprojekt 
formájában – anyagi és folya
matos szakmai támogatással – 
megvalósítsák saját, fenntart
hatóságra vonatkozó ötletei
ket. A projektötleteket 2021. 
április 11ig négy témakör
ben lehetett benyújtani. Az öt 
egyetemről összesen 66 pá
lyázat érkezett, amelyből 
az intézmények által leg
jobbnak ítélt ötöt pályá
zat megvalósítása nyert 
támogatást. 

Miniprojektek az ELTE-n

Az ELTEn támogatást nyert 
öt miniprojekt gyakorlati ter
vezése és megvalósítása már 
meg is kezdődött. A We wish 
back the birdsong című pályá

zat a komposztálást és az élő
világ színesítését célozza meg 
az ELTE Lágymányosi Campu
sán. A Zöldebb Trefortkertet az 
ELTEBTKra! pályázat címe ön
magáért beszél: a pályázók cél
ja, hogy az ELTE BTK Campu
sán egy zöld, biodiverzibilis te
rületet hozzanak létre az egye
temi közösség segítségével. Az 
UNICycle pályázat középpont
jában az egyetemi újrahasznosí
tás áll: a pályázók kreatív „upcy
cling” megoldásokat alkalmaz
va keltenek majd életre az egye
temen leselejtezett tárgyakat. 
A Hulladékmentes kiköltözési 
kampány című pályázat a min
den jelenlegi és volt kollégis
ta számára jól ismert kollégiu

mi kiköltözést kívánja fenntart
hatóbbá tenni. A Sokszínű kol
légium pályázatnak köszönhe
tően pedig megújul majd az Aj
tósi Dürer sori Kollégium kertje. 

A pályázatokat megvalósító 
csapatok számára az UNIECO 
Living Lab platformja biztosítja, 
hogy egymással és a többi egye
tem csapataival kapcsolatot tart
sanak, tapasztalatot cserélje
nek, és szakmai tanácsokat kap
hassanak. A legjobbnak ítélt mi
niprojektek pedig részletesen is 
bemutatkozhatnak 
majd a júliu
si UNIECO 
Nyári Egye
temen.

UNI-ECO: GYAKORLATI ÉS KÖZÖSSÉGI MEGOLDÁSOK AZ EGYETEMEK FENNTARTHATÓ INNOVÁCIÓJÁHOZ  

Miniprojekteken  
keresztül zöldül az ELTE 

A jövőt most írjuk
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KÉT EGYETEMI TANÁRUNK IS AKADÉMIAI DÍJAT KAPOTT 

Kiérdemelt jutalom
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rangos elismerését, az 
Akadémiai Díjat az ELTEs tanári karból idén Sándor István, az 
ÁJK egyetemi tanára és Csuhaj Varjú Erzsébet, az IK egyetemi 
tanára kapta meg. 

Az MTA 194. közgyűlésének májusi ün
nepi ülésén hozták nyilvánosságra a ki
tüntetettek névsorát: idén tizenhárom 
kutató kapta meg kiemelkedő tudomá
nyos munkássága elismeréseként az 
Akadémiai Díjat. 

Köztük szerepelt Sándor István, az ELTE 
ÁJK egyetemi tanára és Csuhaj Varjú  
Erzsébet, az ELTE IK egyetemi tanára. 
Utóbbi megosztott Akadémiai Díjban 
részesült Vaszil Györggyel, a Debreceni 

Egyetem Informatikai Kar Számítógép
tudományi Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanárával.

Sándor István, az ELTE ÁJK Római Jo
gi és Összehasonlító Jogtörténeti Tan
székének egyetemi tanára az angol
szász trust jogintézményének kialakulá
sa, fejlődése, a vegyes és a kontinentá
lis európai jogrendszerekbe való adaptá
ciója terén végzett kutatásaiért, valamint 
a magyar jogtudomány és törvényho
zás számára jelentős gyakorlati haszon
nal bíró, A vagyonvédelem jogi eszkö
zeinek legújabb nemzetközi tendenciái 
című munkájáért vehette át a díjat.

Csuhaj Varjú Erzsébet, az ELTE IK 
Algoritmusok és Alkalmazásaik Tan
székének egyetemi tanára és Vaszil 
György, a Debreceni Egyetem Informa
tikai Kar Számítógéptudományi Tanszé
kének tanszékvezető egyetemi taná
ra a formális nyelvek és automaták, va

lamint a nem hagyományos, elsősor
ban a bioinspirált számítások elméleté
nek új módszerekkel, modellekkel, fo
galomkörökkel való gazdagításáért ka
pott megosztott Akadémiai Díjat. Azt is 

bebizonyították, hogy a kooperáció és 
kommunikáció megnövelheti az egyes 
grammatikatípusok nyelvleíró erejét 
még erősen korlátozott méretparamé
terek esetében is.

ELISMERÉSEK | A LEGJOBBAK KÖZÖTT 

Idén 35. alkalommal zajlott le az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), amely 
1955 óta a felsőoktatási tehetséggondozás és az 
értelmiségi elitképzés leghatékonyabb formája.  
A hét nagyváros tizenegy felsőoktatási intézmé nyében  
zajló rendezvénysorozat az ELTEsek számára ismét 
sikeresnek bizonyult, hiszen az első helyek több mint 
ötödét ők szerezték meg. 

Az ország legnagyobb hallga
tói tudományos rendezvényén 
március 29. és május 19. között 
az ELTEsek 112 első, 97 máso
dik és 51 harmadik helyezést ér
tek el, valamint 98 különdíjat is 
kaptak. A legtöbb első helye
zést a Humán Tudományi (27), 
valamint a Fizika, Földtudomá
nyok és Matematika („FiFöMa”) 
Szekcióban (23) szerezték hall
gatóink, ezt követték a bioló
giai és a jogi szekciók (1111).  
A legtöbb dobogós helyezést 
tekintve is a Humán (55) és 
a „FiFöMa” (47) Szekció áll az 

élen, majd a Társadalomtudo
mányi Szekció következik (29).

Idén már a 35. verseny
sorozat zajlott hét város – Bu
dapest, Debrecen, Kolozsvár, 
Miskolc, Nyíregyháza, Sopron 
és Szeged – tizenegy felsőokta
tási intézményében. A járvány
helyzet miatt a versenyt on
line rendezték, amelynek szer
vezéséből az ELTE is kivette a 
részét: az egyetem koordinálta 
az Informatikatudományi, illet
ve a Kémiai és Vegyipari Szekci
ót, emellett társrendezője volt 
a Művészeti és Művészettudo

mányi Szekciónak. A szekciók  
nyitóelőadásainak megtartásá
ra a verseny történetében má
sodszor kérték fel a jelenleg 
doktori képzésben részt vevő 

legkiválóbb fiatalokat. A 107 pá
lyázóból kiválasztott 16 Roska 
Tamáselőadó közül hatan az 
ELTEt képviselték. Az OTDK 
immár 65 éve olyan hungari

kumnak számító fórum, amely 
minden tudományterületen ösz
szekapcsolja a kutatás iránt ér
deklődő fiatalokat és az őket tá
mogató tanárokat.

Az MTA közgyűlésének második tanácskozási napján a hagyományokhoz hűen a 
kutatási témák kerültek fókuszba, a különböző tudományterületek képviselői tu
dományos előadásokon mutatták be legújabb eredményeiket. 2021ben Lovász 
László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA ko
rábbi elnöke, az ELTE professor emeritusa tartott előadást „Nagy hálózatok: el
mélet és gyakorlat” címmel, aki a közelmúltban a matematika „Nobeldíjaként” 
számontartott elismerést, az Abeldíjat is megkapta.

Sándor 
István

Csuhaj Varjú Er-
zsébet

TAROLTAK AZ ELTE-SEK AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁN 

Jöttek, láttak, győztek 
A „fődíjjal felérő” Reménységkitűzőt, 

a Pro Scientia Aranyérmesek Tár
saságának különdíját 16ból 6 
szekcióban ELTEs hallgató ve
hette át. A 2019ben alapított 
Reménységkitűzőt azoknak a fi

ataloknak ítélik oda, akik az adott 
szekcióban a legkiválóbbnak bizo

nyulnak. Ezt az elismerést a Kémiai és Vegyipari Szekcióban 
Bugyi Fanni, a ELTE TTK hallgatója, a Fizika, Földtudományok 
és Matematika Szekcióban Csépai András, az ELTE TTK ma
tematikus hallgatója, a Humán Tudományi Szekcióban Kerti  
Anna Emese, az ELTE BTK hallgatója, a Tanulás és Tanítás
módszertani – Tudástechnológiai Szekcióban Mendrey Zsófia, 
az ELTE BTK hallgatója, az Állam és Jogtudományi Szekció
ban Pap Kristóf, az ELTE ÁJK hallgatója, a Művészeti és Mű
vészettudományi Szekcióban pedig Szendi Ágoston, az ELTE 
TTK hallgatója kapta.

Forrás: mta.hu
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INNOVÁCIÓ | HALADNI A KORRAL 

Közel háromszáz 
ELTEs hallgató csat
lakozott a Hungarian 
Startup University 
Program képzéséhez a 
múlt év őszén. Az online 
kurzus teret ad a tíz 
legjobb innovatív ötlet 
továbbfejlesztésének is. 

Tavaly ősztől az ELTE is részt 
vesz a Nemzeti Kutatási, Fej
lesztési és Innovációs Hivatal 
(NKFIH) által szervezett online, 
egyetemi startupképzésben, a 
Hungarian Startup University 
Programban (HSUP).

Az új, közös oktatási plat
formon keresztül megvaló
suló HSUP célja, hogy a ha
zai egyetemistákat megismer
tesse az innováció világával, 
a modern vállalkozói ismere
tekkel és különösen a start
upok működésével. A két fél
éves innovációs/startup té
májú elearningkurzus első 
félévében az innovatív gon
dolkodásmód, a startup világ 
megismerése kapott hang
súlyt. A hét alapozó modul
ra osztott képzés bemutatta 
az innováció, a startupöko
szisztéma alapfogalmait, az 
ötletelés és a validáció fo
lyamatát, illetve az üzleti és 
pénzügyi tervezés alapjait. 
Emellett a diákok foglalkoz
tak még a piacra lépési straté
gia felépítésének folyamatával, 
piac elemzéssel, termékpozicio
ná lással és versenytárs isme
retekkel, megismerték a szel
lemi tulajdonnal kapcsolatos 
alapfogalmakat, a befektetési  
szinteket és folyamatokat, va
lamint a pitch felépítését és 
tartalmi elemeit.

Az első félév zárásaként a 
hallgatóknak lehetőségük volt 
saját üzleti ötletükkel pályáz
ni az ötlet támogatására és 
megvalósítására. Összesen 
186 ELTEs pályázat érkezett 
be, amelyekből az ELTE inno
vációs szakértőiből álló szak
mai zsűri végül kiválasztot
ta a tíz legjobbat. Valamennyi 
csapat esetében egy válasz
tott szakmai mentor támogat
ja a sikeres üzleti tervezést és 
projekt fejlesztést. A mentorok 
különböző témakörökben se
gítik a csapatokat: piackuta
tás, vásárlói perszóna, üzleti 
tervezés, piacra lépési straté
gia, online marketing, árazá
si stratégia, pénzügyi befek
tetés, jogi tanácsadás, konflik
tuskezelés stb. 

Az ELTE StartupLab célja, 
hogy a HSUP által nyújtott el
méleti tudást személyre szab
va ültesse át a gyakorlatba, és 
további iránymutatást adjon a 
részt vevő csapatoknak mind 
a szakmai ismeretek bővítése 

révén, mind iparági szakértők 
bevonásával és a résztvevők 
összekapcsolásával. A máso
dik félév végén a legjobbnak 
bizonyuló csapatok lehetősé
get kapnak inkubátoroknak és 
befektetőknek szóló nyilvános 
bemutatkozásra, ahol projekt
jük folytatásához további fi
nanszírozást szerezhetnek.

Az ELTE szervezte tavasszal azt a webináriumot, 
ahol ismertették az Erasmus+ App telefonos 
alkalmazás hallgatókkal való kommunikációt 
támogató lehetőségeit. Az appot ELTEs vezetésű 
konzorcium fejlesztette. 

Az új telefonos alkalmazás
ra azért volt szükség, mert el
ső verziója három év eltelté
vel átgondolásra, átdolgozásra 
szorult. Az Erasmus+ alkalma
zás fejlesztését az ELTE vezet
te konzorcium 2019ben pályá
zat keretében nyerte el. A kiírást 
az Európai Bizottság Ifjúságért, 
Oktatásért és Erasmus+ért fe
lelős egysége tette közzé, az 
ELTE pedig a European Uni
versity Foundationnel (EUF, az 
eredeti app fejlesztője), az Eras
mus Students Networkkel (ESN) 
és informatikai alvállalkozóként 
az Aristotle University of Thes
salonikivel, illetve az Eworxszel 
együtt dolgozott a projekten.

Az összesen 30 hónapos pro
jektben az ELTE feladata a kon
zorcium vezetése, a projektme
nedzsment, a fejlesztési felada
tok és a helpdeskszolgáltatás 
nyújtása. A teljes fejlesztésért és 
a kulcsszereplőkkel, illetve az ér
dekelt felekkel való kommuniká
cióért az EUF felel, míg az ESN 
az app népszerűsítését vállalta. 
Az alvállalkozók pedig a felsőok
tatási intézmények részére lét
rehozott efelületnek, valamint 
az app hallgatói felületének és a 
hozzá tartozó szolgáltatásoknak 
a fejlesztésével foglalkoznak.

A telefonos alkalmazás cél
ja, hogy támogassa az egyete
mi hallgatók részvételét a leghí
resebb európai mobilitási prog
ramban a jelentkezéstől a ha

zatérésig. Az Erasmus+ mobil
alkalmazás – amelynek asztali 
verziója is készül – lehetővé te
szi az egyablakos online ügyin
tézést a hallgatók számára. Ez
zel könnyedén kezelhetik a mo

bilitási időszakukkal kapcso
latos összes adminisztratív lé
pést a program teljes ideje alatt, 
sőt előtte és utána is. Az egye
düli belépési ponton egyszerű
en megtalálják a sikeres mobi
litási tapasztalatokhoz szüksé
ges információkat, elvégezhetik 
a szükséges adminisztratív lépé
seket, hozzáférhetnek egyetemi 
szolgáltatásokhoz, lehetőségek
hez a fogadó intézmény cam
pusán és annak környékén.

EREDETI ÖTLETEK VALÓSULNAK MEG 
A STARTUP PROGRAM KERETÉBEN 

Cápák között 

A program keretében nem
csak ELTEs ötlet kapott tá
mogatást, országosan 21 fel
sőoktatási intézményből ösz
szesen 93 projekt bizonyult 
ígéretesnek. A nyertes ötlet
gazdák és a kiválasztott ötle
tekhez csatlakozott csapatta
gok fejenként havi 150 000 
forint ösztöndíjban részesül
nek négy hónapon át.

Az új Erasmus+ Appot 2021. január 28án nagy sikerű online 
eseményen mutatta be az Európai Bizottság a konzorcium tag
jaival. Idén tavasszal pedig az ELTE online szemináriumot rende
zett, amelynek keretében a részt vevő felsőoktatási intézmények 
nemzetközi koordinátorai gyakorlati példákon keresztül ismer
hették meg a telefonos alkalmazás hallgatókkal való kommu
nikációt támogató lehetőségeit. A legfrissebb fejlesztésnek kö
szönhetően az egyetemek a kiutazó és beutazó hallgatóik szá
mára intézményspecifikus tartalmakat is megjeleníthetnek az 
applikációban az Erasmus Dashboardon keresztül.

ELTE-S SEGÍTSÉGGEL ÚJULT MEG AZ ERASMUS+ APP 

Van már programod? 
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Szenátusának 2021. május 31ei 
döntése szerint a 2017ben létrejött 
Gazdálkodástudományi Intézet (GTI) 
2021. augusztus 1jétől Gazdaság
tudományi Karként működik tovább. 

Előbb az ELTE nyolc jelenlegi 
kara különkülön, majd a Sze
nátusa egyhangúlag támogat
ta a Gazdaságtudományi Kar 
megalapítását, ami az egyetem 
386 éves történelmét tekintve 
is ritka és kiemelkedő esemény.

Az indok egyszerű: a hazai 
felsőoktatás példa nélküli siker
történetét írta az ELTE a gazda

ságtudományi  
terület fejleszté
sével. Öt éve az 
ELTE hallgatóinak 
ugyanis még csak 
mintegy 1 száza
léka tanult gaz
daságtudományi 
területen, míg ez 
az arány ma már 

15 százalék; rö
vid idő alatt a ha
zai közgazdász

képzés egyik első
számú szakmai mű

helye épült ki. Megala
kult a Gazdálkodás 
és Szervezéstudomá
nyi Doktori Iskola, és 
a két nagy hazai szak 
egyetemet is megelőz

ve ma már a GTIben 
tanul a legtöbb gazda

sági mesterképzési hall

gató. Alapszakos hallgatóinak 
kiválósági mutatói szakterület
től függetlenül is a hazai élboly
hoz tartoznak.

Mivel már az elődszervezet 
GTIt is a hazai egyetemi karok 
mezőnyében tartották nyilván, 
az a különös helyzet állt elő, 
hogy a most hivatalosan meg
alakult kar rögtön az ország 150 
kara közül a tíz legnagyobb kö
zé tartozik, és egyben a legna
gyobb mesterképzési központ is 
az országban.

ÚJ SZAKKOLLÉGIUMMAL BŐVÜL AZ ELTE
Az ELTE Szenátusának május 17-ei döntése alapján megala-
kult az ELTE gazdálkodástudományi szakkollégiuma: az ELTE 
Navratil Ákos Szakkollégium.

Udvardy Csanád, a szakkollégium el
nöke elmondta, hogy a csapata mű
helymunkával és számtalan program
mal várja a tagok jelentkezését.

„A jelentkezők releváns, az egyetemi képzésen túlmutató szak
mai tudásra és kompetenciákra tehetnek szert. Tréningstruktú
rát tekintve megtalálható az egész szemesztert átívelő üzleti te
repmunka, a kéthárom alkalomra felosztott gazdasági problé

mára összpontosító foglalkozás, valamint a rövidebb esz
mecserék is. Ezenkívül többféle esettanulmány, vetélke
dők és külsős üzleti partnerek által biztosított képzések 
bővítik a szakkoli arzenálját” – hangsúlyozta az elnök.
További információt és a jelentkezés menetét az érdek

lődők megtalálják a szakkollégium Facebookoldalán: 
@naszszakkollegium – https://www.facebook.
com/naszszakkollegium
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EGYÜTT | A KÖZÖSSÉG HATALMA 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lapja

Az ELTE Karrierköz
pont és Sportiroda május 
10–16. között második 
alkalommal szervezte 
meg a SportONline – 
ELTE Dolgozói Sport
hetet. Egy hét lefor
gása alatt a résztvevők 
összesen 1282 órányit, 
vagyis 53,42 napnak 
megfelelő időt sportoltak. 

Az egyhetes programot úgy ál
lították össze, hogy azt a rend
szeresen sportolók és a moz
gásformákba éppen csak bele
kóstolók is élvezzék, teljesíteni 
tudják. Éppen ezért repertoáron 
voltak otthonról, külön eszköz 
nélkül végezhető online edzé
sek, vezetett városi séták és ter
mészetesen többféle verseny: 
csapatverseny, egyéni verseny, 
fotóverseny, receptverseny és 
különböző, közösen vagy egyé
nileg teljesíthető kihívások is.

A Sporthét alatt a Teams cso
portban tíz online edzésen ve
hettek részt élőben a regiszt
rálók, emellett videóról egy 
előadást is megnézhettek, ami 
az ülőmunka ártalmairól szólt.  
A SportONline közös(ségi) felüle
tét a Microsoft Teams adta, aho
vá a hét során folyamatosan ér

keztek a megosztások a séták
ról, kirándulásokról, edzésekről.

A SportONlinera összesen 
234 fő regisztrált az egyetem 
majdnem minden szerveze
ti egységéből; a jelentkezők
ből 131 fő állt össze 23 csapat
ba. A Fussunk össze! – Szom
bathely–Budapest összeköté
se elnevezésű kihíváson az el

ső napon meglett a kitűzött 
222 kilométer, ám a résztve
vők itt nem álltak meg, kis hí
ján ötször is megtették a két 
város közötti távot. A Jussunk 
el egyetemünk alapításáig! ki
híváson a kilométerek össze
gyűjtése játékos formában 
történt, 1635 kilométert – az 
egyetem alapításának évszá

mának megfelelőt – próbáltak 
megtenni a résztvevők.

A Családbarát kihívás célja az 
volt, hogy az egész család mo
zogjon: a résztvevők úgy tudtak 
pontokat gyűjteni, ha legalább 
egy 18 év alatti rokon gyermek
kel közösen sportoltak. A Min
den nap mozogtam! elnevezé
sű kihívásban a kitartáson és a 

rendszerességen volt a hang
súly. Az ötödik kihívás az Add 
tovább a motivációt! címet vi
selte, és már a rendezvény előtt 
elkezdődött. A munkatársaknak 
arra kellett kérniük minél több 
egyetemi polgárt, hogy vegye
nek részt a Sporthéten.

Az egyéni versenyben min
denki a saját maga által ösz
szegyűjtött pontokkal szállt be 
a versenybe. A viadal végén 
nem a végső pontszámok al
kotta sorrend, hanem a sor
solás alakította ki a nyertesek 
névsorát. A csapatversenyek 
győztese az ELTE Crossorga
nizational Team lett, a dobogó 
második fokára a Rektori Kabi
net csapata, míg a harmadikra 
az AP(P)A állhatott. A résztve
vők kedvenc programja egyér
telműen a csapatverseny volt.

A csapat és egyéni verseny
től függetlenül meghirdetett 
Szép helyen sportoltam! fo
tóversennyel és az Étkezzünk 
egészségesen! receptverseny
nyel a szervezők az egészsé
ges étkezésre és a testilelki 
egészségre szerették volna fel
hívni a figyelmet.

A rendezvény ősszel is foly
tatódik, és amennyiben a körül
mények lehetővé teszik, offline 
sporteseményekkel is kibővül 
majd a program.

SPORTONLINE – ELTE DOLGOZÓI SPORTHÉT 

Mozgásban tartottak 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI 
KARKÉNT (GTK) FOLYTATJA 
A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI 
INTÉZET (GTI)
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