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BÖJTE CSABA FERENCES RENDI SZERZETES:  

„A karácsony arról szól, hogy 
van remény, ne adjuk fel, fogjunk 
össze, bízzunk egymásban!” 



INNOVÁCIÓ 

Vizsgaközpont 
nyílt a GTK-n 
Speciális technikai felsze-
reltségével és működtetési 
koncepciójával nemcsak az 
ELTE-n, de a teljes hazai 
felsőoktatásban egyedül-
álló létesítmény nyílt. 

November elején megnyi-
totta kapuit a GTK Rákóczi 
út – Szentkirályi utca sarkán 
található új vizsgaközpont-
ja, amely a 21. század kö-
vetelményeinek maximáli-
san megfelel, sőt több szem-
ponból megelőzi korát. Az 
ELTE-nek néhány hónap alatt 
sikerült kialakítani egy olyan 
létesítményt, ahol a vizsgáz-
tatás újszerű módon, egye-
dülálló technikai feltételekkel 
valósulhat meg.

A hatalmas vizsgatérben 
oszlopos elrendezésűek a 
vizsgaállomások, az ülésren-
det kivetítik. Egy-egy vizsga-
állomáson monitor, billen tyű-
zet, egér és rajzolótábla, a 
számítógépeken pedig bete-
kintésgátló található. A vizs-
ga minden mozzanata rög-
zített, tehát a számonkérés 
körülményei teljes mérték-
ben kontrolláltak, köszönhe-
tően a speciális technikai fel-
szereltségnek és működteté-
si koncepciónak.

A teremben egyszerre 200 
főt tudnak vizsgáztatni; a ha-
zai felsőoktatásban úttörőnek 
számító létesítmény évi 200 
ezer online számonkérést tesz 
lehetővé megfelelően kont-
rollált körülmények között.
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IRÁNYTŰ 

Számíthatunk 
a tudományra 
Szathmáry Eörs, az ELTE 
TTK Biológiai Intézet egye-
temi tanára nyitotta meg a 
klímaválságról szóló előa-
dásával a Magyar Tudo-
mány Ünnepét. 

A Magyar Tudomány Ünne-
pe a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) egy hóna-
pon át tartó programsoroza-
ta, amelynek idei mottója „Tu-
domány: iránytű az élhető jö-
vőhöz”, amely felhívja a figyel-
met arra, hogy a tudomány-
nak meghatározó szerepe 
van a jövő társadalmi, gazda-
sági átalakulásában. Az egye-
tem karai számos program-
mal kapcsolódtak be az ün-
neplésbe. Az ELTE-hez évti-
zedek óta kötődő Szathmáry 
Eörs akadémikus, az MTA 
Fenntartható Fejlődés Elnöki 
Bizottság elnöke, az ELTE Bio-
lógiai Intézetének professzo-
ra az országos program nyi-
tóelőadását „A szép, a rossz 
és a fenntartható – milyen le-
gyen, milyen lehet az új vi-
lág?” címmel tartotta meg.

Ebben Szathmáry Eörs aka-
démikus felvázolta, hogy a drá-
maian súlyos klímaválság szá-
mos szempontból tetten érhe-
tő. Ahhoz, hogy el tudjuk kerül-
ni a klímakatasztrófát, minden 
szektorban azonnali és radi-
kális intézkedésekre van szük-
ség, hiszen a most meghozott 
döntések pozitív hatása na-
gyon sokára, esetenként ezer-
éves késéssel jelentkezik csak.

Az ELTE Podcast november 5-én jelentkezett első 
adásával, amelyben az ELTE Long című műsor 
vendége Borhy László rektor volt. A podcastbeszél-
getések havonta két alkalommal hallhatók, minden 
hónap első, illetve harmadik péntekén, és összesen 
tíz-tíz epizód várható. 

Az ELTE Kommunikációs, Mar-
keting és Rekrutációs Igazga-
tóság (KMRI) és az Első Pesti 
Egyetemi Rádió (EPER) együtt-
működésében született meg 
az egyetemen egy szerethe-
tő és profi podcast ötlete. Ha-
zánk legjobb médiatanszéke 
az ELTE-n működik, ráadásul 
a BTK-n található az Első Pesti 
Egyetemi Rádió is, az egyik leg-
régebbi kisközösségi és jelen-
leg egyedüli, frekvenciával ren-
delkező egyetemi bázisú és 
kötődésű rádió, így adott volt 
minden ahhoz, hogy elinduljon 
egy saját podcast.

Jamriskó Tamás, az EPER 
főszerkesztője szerint a pod-
cast „műfaj” egyre nagyobb 
teret nyer a mindennapok-

ban, elsősorban azért, mert 
könnyen elérhető, bármikor 
hallgatható tartalom, ami ké-
pes minőségi kiegészítő tevé-
kenységként funkcionálni pél-
dául sportolás, utazás vagy 
akár mosogatás közben is.

November 5-én két mű-
sorsorozat indult útjára. Az 
„ELTE Long” című műsor cél-
ja, hogy mindarról beszélges-
senek, ami az egyetem fala-
in belül és kívül történik. Ha-
talmas tudásanyag áll rendel-
kezésre, továbbá kiváló okta-
tók dolgoznak az egyetemen, 
akiket érdemes lenne jobban 
megismerni. Emellett kultu-
rális, művészeti és tudomá-
nyos információkat is szeret-
nének eljuttatni izgalmas és 
közérthető formában a kö-
zönségüknek. A másik soro-
zat az „ELTE Short”, amelyben 
segítséget, praktikus tanácso-
kat igyekeznek adni azoknak 
a fiataloknak, akik az egye-
temre készülnek vagy már 
az ELTE-n tanulnak. Az „ELTE 
Long” minden hónap első 
péntekén, az „ELTE Short” pe-
dig minden harmadik pénte-
ken jelentkezik, összesen tíz-
tíz epizóddal.

A műsorok jelenleg a Spo-
tify-on találhatók meg, ezen 
kívül az EPER Rádió hangtárá-
ban és online, illetve földfel-
színi sugárzásában is.

Elindult 
ADÁSBAN 
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A Richter és az ELTE kutatási-oktatási együttmű-
ködésekről szóló megállapodást írt alá, amelynek 
célja a magasan képzett, piaci igényeknek megfe-
lelő tudással rendelkező gyógyszeripari kutatói 
utánpótlás biztosítása és az ELTE-n meglévő 
tudás hasznosítása. 

A Richter Gedeon Nyrt., a cég 
által alapított Richter Gede-
on Talentum Alapítvány és az 
ELTE képviselői által aláírt, öt 
évre szóló együttműködési 
megállapodás közös kutatási 

projektekre, valamint az egye-
temen folyó oktatás, azon be-
lül is elsősorban a doktori kép-
zés támogatására terjed ki.

Az együttműködés része-
ként a Richter alapítványa az 

élettudományi és természet-
tudományi kutatások iránt el-
kötelezett PhD-hallgatókat 
megcélzó doktori ösztöndí-
jakat alapít. A 2021/2022-es 
tanulmányi évtől kezdődően 
négy tanévben hirdetik majd 
meg a pályázaton elnyerhe-
tő ösztöndíjakat, amelyeket 
minden évben 3–5 olyan 35 
év alatti doktorandusz nyer-
het el, akinek kutatási témá-
ja a gyógyszeripari érdeklő-
dési körbe tartozik. Az ösz-
töndíjasok után az egyetem 
is további jelentős támoga-
tást kap majd, amit a dokto-
ri képzések fejlesztésére for-
díthat. 

az ELTE Podcast

KÖZÖSEN 

Oktatási és kutatási 
együttműködés a Richterrel 

A kooperáció az oktatás mellett az egészség-
tudományi kutatások területére is kiter-

jed. Ennek keretében a következő öt 
évben a cég és az egyetem együtte-

sen indulnak állami 
és uniós pályáza-

tokon, valamint 
közös kutatás- 

fejlesztési 
együttműkö-

dési projek-
teket valósí-
tanak meg.

A Spotify mobilapp keresőjével 
beolvasható a fotón lévő hangforma, 

amely az ELTE Podcastre vezet
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KARÁCSONY | BELSŐ UTAKON 

Adventkor azt kérjük 
Jézus Krisztustól, 
hogy adjon segítséget, 
bátorítást és erőt, irány-
mutatást a továbblé-
péshez, a mennyből, az 
égből, a természetfeletti  
világból pedig áradjon 
közénk a tisztánlátás és 
a párbeszédre való kedv. 
Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes szerint 
karácsonykor nem 
kézzel fogható ajándé-
kokra van a legnagyobb 
szükségünk, hanem 
egymás szeretetére. 

– Milyennek látja az adventi 

időszakot, amit idén megint járvány-

helyzetben élünk meg?

– Úgy látom, hogy az emberek-
ből elfogyott a lendület, elfárad-
tak, talán ennek is köszönhe-
tő, hogy rengetegen válnak, és 
megnőtt az öngyilkosságra va-
ló hajlam is. Felmerül mindenki-
ben a kérdés, hogy ilyenkor mit 
lehet csinálni. Egyfelől kétség-
be is lehetne esni, és el lehet ke-
seredni, vagy lapulni, mint mag 
a hó alatt, de a keresztény em-
berek más megoldást választa-
nak. Istentől segítséget, lendü-
letet, bátorítást, erőt, a tovább-
lépéshez iránymutatást kér-
nek. Jézus Krisztust hívjuk ad-
venthez, bízunk abban, hogy a 
mennyből, az égből, a termé-
szetfeletti világból áradni fog kö-

zénk a lendület, a tisztánlátás, a 
párbeszédre való kedv, az új öt-
letek, meglátások. Jézus ma-
ga mondta: „Gyertek hozzám 
mindnyájan, akik elfáradtatok, s 
akik terhet hordoztok – én meg-
könnyítlek titeket.” Én is ezt a re-
ményt, biztatást hordozom kör-
be a gyerekek, kollégák között. 
Minket is lehúz az az állapot, 
ami most van. Az az én dolgom, 
hogy lelkesítsem őket, mint a jó 
edző, elmondom nekik, hogy 
képesek vagytok bajnokok lenni.

– A gyerekekkel közösen hogyan 

hangolódnak az ünnepekre? Hogyan 

lehet őket bevonni a karácsonyi 

készülődésbe?

– A gyerekeket biztatom, hogy 
fogalmazzák meg a vágyaikat, 
álmaikat, írjanak levelet az An-

gyalnak. A Jóistennek is írhat-
nak levelet, de írnak ők a támo-
gatóinknak is. Több mint 15 éves 
programunk, hogy a leveleket 
eljuttatjuk olyan emberekhez, 
akik szeretnének „Angyallá” vál-
ni. Mindenkit arra kérünk, hogy 
hatezer forint értékben állítson 
össze csomagot, majd a kami-
onnyi ajándékot elszállítjuk Er-
délybe, közel nyolcvan helyre, 

ahol a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány pártfogásában élő ezer-
kétszáz gyermek él. Fontos az, 
hogy higgyünk abban, kérhe-
tünk, megfogalmazhatjuk a ké-
réseinket egymás és a nagyvilág 
felé is.

– Mi Ön szerint a karácsony üzenete?

– Sokszor beszélünk arról, hogy 
mi miben hiszünk. Nagy kérdés 
inkább, hogy Isten miben hisz. 
A Mennyei Atya, amikor el mer-
te fiát küldeni a világba, és Jé-
zus eljött közénk, ők hittek ab-
ban, hogy az emberiséget meg 
lehet tanítani a szeretet paran-
csára. Lehetetlen feladatra Isten 
sem vállalkozik, tehát biztosan 
úgy gondolta, hogy fog ez men-
ni. Nem hiszem, hogy a Mennyei 
Atya adott volna Jézus Krisztus-

nak olyan feladatot, amit nem 
lehet megoldani. Maga a kará-
csony a fény diadala a sötétség 
felett, a remény diadala a két-
ségbeesés felett. A karácsony 
arról szól, hogy van remény, ne 
adjuk fel, fogjunk össze, bízzunk 
egymásban. Ha Isten bízik ben-
nünk, akkor mi miért ne bíznánk 
magunkban vagy egymásban?

– Mi az, amit ezzel az üzenettel, 

hogy bízzunk magunkban és 

egymásban, meg szeretne tanítani a 

gyerekeknek?

– Mi építünk, gyerekek és fel-
nőttek egyaránt, korlátokat ma-
gunk köré. A gyereknél sokszor 
azt látom, nem nézi ki magából, 
hogy például le tud érettségiz-
ni és utána el tudja végezni az 
egyetemet, majd családot ala-
pít és boldogan él. Ezek olyan 
elérhetetlennek tűnő álmok, 
amikről úgy gondolják, hogy 
nem képesek rá. Én azt szeret-
ném, hogy a korlátaikat fesze-
gessék. Egy pedagógusnak az 
a feladata, hogy a rábízott nö-
vendéknek, diáknak megmu-
tassa, hogy te több vagy, mint 
amit magadból kinézel. Hihetet-
lenül fontosak a lelkesítő, báto-
rító, erőt adó szavak. Magamat 
egy jó edzőhöz tudnám hason-
lítani, aki ugyan nincs ott a csa-
pattal a pályán, de legalább any-
nyira küzd, mint ők.

– Mi a „legértékesebb” 

ajándék, amit 

karácsonykor egymásnak 

adhatunk?

– Pénzért kézzelfog-
ható ajándékot ven-
ni talán a legegy-
szerűbb megoldás, 
ám a személyesebb-
nek mindenki sokkal 
jobban örül. Gondol-

junk csak arra, hogy karácsony-
kor Jézus Krisztus maga volt az 
ajándék. Nem hozott a Meny-
nyei Atyától ajándékot, ő maga 
akart lenni az. Gondolkozzunk, 
hogy mi magunk hogyan tu-
dunk ajándékká válni! Nem árt 
ismerni a másik szeretetnyelvét 
sem, mert minden ember más-
képp éli meg és fejezi ki a sze-
retetét. Például valaki akkor bol-

dog, ha megdicsérik, míg má-
sok az együtt töltött minőségi 
időt igénylik.

– Az idén megrendezett Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszuson 

az ELTE szállást adott közel 

ezernyolcszáz zarándok számára. 

Köztük voltak Önök 

is. Hogyan fogadták 

a felajánlást?

– Nagyon 
meghatód-
tunk ettől a 
nemes gesz-
tustól, azóta is 

le vagyunk kötelezve, és nagy-
nagy hála és szeretet van a szí-
vünkben az ELTE iránt. A Márton 
Áron Kollégiumban közel ezer-
nyolcszáz zarándokot tudtak fo-
gadni nagyon jó körülmények 
között. Mi a zarándoktársakkal, 
a gyerekekkel, szüleikkel, roko-
naikkal és a tanárokkal nagyon 
örültünk annak, hogy eljutottunk 
erre a nagyszerű ünnepségre  

és részt vehettünk az utolsó két 
nap programján. Mindannyiunk 
számára hatalmas élmény volt 
ott lenni a pápai szentmisén. Éj-
jel utaztunk vissza, és hajnalban 
érkeztek haza a vonatok, aznap 
pedig kilenctől kezdődött a ta-

nítás az iskolában. Én 
nem mondtam egy 
szóval sem, hogy 

kell menni iskolá-
ba, vagy sem, en-
nek ellenére min-
den gyerek ott volt. 
Úgy gondolom, az 
ünnepségen annyi 

erőt, lendületet 
kaptak, hogy en-
nek köszönhető 
az is, hogy mo-
solygósan vár-
ták a tanítást, 
nem éreztek 
fáradtságot.

A fény
 diadala

BÖJTE CSABA FERENCES RENDI 
SZERZETES: „A KARÁCSONY 
ARRÓL SZÓL, HOGY VAN 
REMÉNY, NE ADJUK FEL, 
FOGJUNK ÖSSZE, BÍZZUNK 
EGYMÁSBAN!”

„Ha Isten bízik bennünk, akkor mi 
miért ne bíznánk magunkban vagy 

egymásban?”

Böjte Csaba: 
„Gondolkozzunk, hogy mi 
magunk hogyan tudunk 

ajándékká válni!”
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PÉNZÜGYEK | ÁTLÁTHATÓ RENDSZERBEN 

A teljes egyetemi költségvetés három évvel ezelőtti átalakításának 
köszönhetően egy átláthatóbb és igazságosabb modell került 
bevezetésre. A digitális workflow pedig az adminisztrációs 
 folyamatokat könnyíti meg, hozzájárulva a hatékonyabb 
munkavégzéshez. Az elmúlt évek fejlesztéseiről és a 2022-es 
költségvetési tervekről Rozgonyi Miklóssal, az ELTE gazdasági  
főigazgatójával beszélgettünk. 

– Már hetedik éve dolgozik az ELTE Gazdasági 

Főigazgatóság vezetőjeként. Ez idő alatt  

több jelentős fejlesztésre is sor került 

az átlátható és hatékony munkavégzés 

érdekében. A költségvetés terén is voltak 

mérföldkőnek számító változtatások.

– Három évvel ezelőtt a teljes egyete-
mi költségvetés szerkezetét sikeresen 
átalakítottuk, és mind a karok, mind a 
központi szervezetek számára egy sok-
kal átláthatóbb és igazságosabb modellt 
vezettünk be. Az egyetemi bevételekből 
a központi költségvetéshez való hozzá-
járulás aránya folyamatosan csökkent 
az elmúlt években. A kancellári rend-
szer bevezetésekor a 27 százalékos hoz-
zájárulási arány a jelenlegi 19 százalékra 
csökkent! Az egyetemen decentralizált 
gazdálkodás folyik, ami azt jelenti, hogy 
a fenntartó, az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) támogatásá-
ból és a saját bevételeinkből álló nagy 
egyetemi költségvetés fel van bontva 
rész egységekre. Fontos szerep jut tehát 
a karoknak, illetve a központi egységek-
nek: a rektori területhez tartozó akadé-
miai vonalnak és a támogatást biztosító 
kancellári szervezeteknek.

– A karok számára hogyan tették egyszerűbbé 

a költségvetési tervezést?

– Korábban mindegyik kar mind tartal-
milag, mind formailag teljesen eltérő 
módon állította össze a saját költségve-
tését. Az elmúlt években kialakítottunk 
egyfajta sablont, amely tartalmi és for-
mai szempontból is jelentős előrelépést 
jelent a korábbiakhoz képest. 2019-ben 
kísérleti jelleggel még csak néhány, 
2020-tól pedig már minden kar számá-
ra előírtuk a kari költségvetések szerve-
zeti szintű tagolását. Ennek köszönhető-
en a kar, illetve a szervezeti egység ve-
zetőinek objektív adat áll rendelkezésére 
arra vonatkozóan, hogy pontosan mek-

kora bevétellel és kiadással számolhat-
nak. Ezek ismerete lehetővé teszi a kari 
vezetés és a kari közvélemény számára 
a kari működés mélyebb összefüggései-
nek megértését, megismerését.

– Hogyan alakult az idei költségvetés 

teljesítése? Mire számítanak jövőre?

– Kiegyensúlyozott, stabil, átlátható és 
kiszámítható gazdálkodást folytattunk az 
idén, minden szervezeti egységünk szá-
mára a működéshez szükséges forráso-
kat biztosítani tudtuk. Ugyanakkor el kell 
mondanunk azt is, hogy a rendelkezés-
re álló források sem az akadémiai, sem a 
központi területek vonatkozásában nem 
adtak lehetőséget az érdemi, minősé-
gi előrelépéshez. A jelenlegi ismereteink 
alapján az állami fenntartásban maradó 
felsőoktatási intézmények költségveté-
se várhatóan a tavalyi bázishoz hasonló-
an alakul majd. Az ITM számára egy hét-
pontos levélben gyűjtöttük össze azokat 
a javaslatainkat, amikről úgy gondoljuk, 
hogy fontos lenne megjelenniük a 2022-
es költségvetési évben. Amennyiben a 
javaslatainkat figyelembe veszik, akkor  
– ha feszesen is, de – biztosítható az 
egyetem következő évi működése. 

– Az államilag finanszírozott felsőoktatási 

intézményekkel szemben az alapítványi 

formában működők költségvetés terén 

jelentős többletforrással rendelkeznek. 

Gondolkodtak már azon, hogy megpróbálják 

kihasználni ezt a lehetőséget?

– Személy szerint örülnék annak, ha az 
egyetemünkön lenne egy olyan fórum, 
ahol a rektori, kancellári és kari terület 
képviselői diskurzust tudnának folytatni, 
legalább elméletileg foglalkoznának a 
felsőoktatási modellváltással. Az egye-
temünkben rengeteg potenciál van, és 
ennek csak egy részét használjuk ki, mert 
azok a források, amelyek elsősorban az 
oktatás fenntartását célozzák, nem teszik 
lehetővé, hogy jó ötleteket, új kutatási 
területeket, gondolatokat is finanszíroz-
zanak. Azonban ha egy előnyös finanszí-
rozási szerződést kötünk, akkor ezeket 
is támogatni lehetne, értékeket teremt-
hetnénk. Jelenlegi információink alap-
ján a modellváltó intézmények a műkö-
désükre a korábbi költségvetésük mint-
egy kétszeresét fordíthatják. Miután a 
modellváltó egyetemek finanszírozását 
is jelentős részben az állam adja, a válto-
zás előnyét én inkább abban látom, hogy 
a modellváltó intézmények esetében 
a finanszírozáson túlmenően további 
előnyt jelenthet, hogy beszerzési korlá-
tozásoktól mentesen, a vagyonhaszno-
sítási lehetőségeket maximálisan kihasz-
nálva tudnak működni. Természetesen 
azt is végig kell gondolni, hogy a modell-
váltás milyen kockázatot jelent az adott 
intézmény számára.

– Visszatérve a fejlesztésekre, milyen 

előnyökkel jár a digitális workflow bevezetése 

a gazdasági folyamatokban?

– A kancellár úr egyik legfontosabb el-
várása a felsővezetőivel kapcsolatban az 
egyetemi folyamatok minél teljesebb kö-
rű digitalizációja. Úgy érzem, hogy ezen 
a területen ebben az évben nagyon so-
kat sikerült előre lépnünk. A Gazdasági 
Főigazgatóságnak a fejlesztőkkel közö-
sen sikerült olyan digitális workflow-t ki-
alakítania, amely megvalósítja az iktató-, 
a pénzügyi-számviteli és az utalórend-
szer integrációját, lehetővé téve a papír-
mentes iroda megszületését. Az integrált 
számviteli nyilvántartó rendszer előnyei 
közé sorolható többek között a home 
office munkarend támogatása, a bizony-
latfeldolgozás, -jóváhagyás átfutási ide-
jének csökkentése, a fizikai postázási fel-
adatok minimalizálása, a hiteles elekt-
ronikus bizonylatok rendezett, könnyen 
visszakereshető tárolása, a munka- és 
költséghatékonyabb munkavégzés fel-
tételeinek biztosítása. A workflow első 
ütemben a köznevelési, rektori és köz-
ponti kancellári egységek bizonylatfel-
dolgozási folyamataiban került beveze-
tésre. Terveink szerint 2022 első negyed-
évében a kari hivatalokban is elindítjuk a 
korszerű és fenntartható bizonylatfeldol-
gozási rendszert. Ismereteim szerint je-
lenleg zajlik a HR-terület folyamatainak 
digitalizálása is, és a gazdálkodással kö-
zösen ez a két megújuló igazgatási szer-
vezet már az egyetemi adminisztráció 
nagyobbik részének elektronikus ügyvi-
telét tudja majd biztosítani. Ezzel a ma-
gyar felsőoktatási intézmények között ki-
vételes helyzetbe tudnánk kerülni.

A koronavírus-járvány hogyan hatott a 

Gazdasági Főigazgatóság mindennapjaira? 

Miképpen alkalmazkodtak a szigorításokhoz?

– Minél gyorsabban ki kellett alakíta-
nunk a home office munkavégzés fel-
tételeit, és mindössze néhány hét alatt  
sikerült átállnunk a papírmentes folya-
matokra. A munkafolyamatok megszer-
vezése mellett fel kellett mérni a munka-
társak átoltottságát is. A jogszabály sze-
rint, aki december 15-éig nem szerzi 
meg a szükséges oltásokat, annak  
fizetés nélküli szabadságra kell mennie.  
A bizonytalankodó kollégákat megpró-
báltam meggyőzni az oltás fontosságá-
ról a saját példámmal, ugyanis magam 
is nagyon súlyos, koronavírus okozta 
betegségből gyógyultam fel, amelyet 
orvosaim kisebb csodának tartottak.

Az ünnepi időszak közeledtével szeret-
ném megköszönni valamennyi munka-
társam elmúlt évi áldozatos munkáját, és 
kívánok mind a szűkebb munkahelyi kör-
nyezetemnek, mind az egyetemi közös-
ség egészének áldott, békés karácsonyt, 
jó egészséget és boldog új esztendőt!

NEGYVEN NAPIG MÉLYALTATÁSBAN 
„Sajnos későn kaptam meg az első oltásomat, valószínűleg ennek köszönhető, 
hogy megbetegedtem. A kórházban lélegeztetőgépre kerültem, és negyven na-
pig tartottak mélyaltatásban, válságos volt az állapotom. A szakszerű és gondos 
ápolás következtében mégis sikerült túlélnem a legnehezebb időszakot. Ezúton 
is köszönöm minden egészségügyi dolgozónak a segítséget és a kollégáimnak 
a sok jókívánságot! A történtek óta mindent megpróbálok megtenni azért, hogy 
mással hasonló ne fordulhasson elő: FFP2-es maszkot osztok időszakonként a 
kollégáimnak, de a leghatékonyabb védekezésnek az oltást tartom, ezért min-
denkit arra buzdítok, hogy oltassa be magát!”

Biztos
alapok

ROZGONYI 
MIKLÓS, AZ ELTE 
GAZDASÁGI 
FŐIGAZGATÓJA: 
STABIL ÉS 
KISZÁMÍTHATÓ 
GAZDÁLKODÁSRA 
TÖREKSZÜNK

Amennyiben a 
javaslatainkat 

figyelembe veszik, 
akkor – ha feszesen 

is, de – biztosítható az 
egyetem következő évi 

működése.
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FOLYAMATOSAN ÉPÜL-SZÉPÜL A LÁGYMÁNYOSI CAMPUS 

Sikeres (fel)újítások 
A 2021-es évben a Lágymányosi Campuson több 
fejlesztés is megvalósult, az Északi (Fizikai) 
tömbben komplex felújítási munka zajlott 
januártól novemberig, a Déli tömbben pedig egy 
vadonatúj Covid-labort alakítottak ki.  

Az Északi tömb 
rehabilitációjáról 

A Lágymányosi Campus Észa-
ki (Fizikai) tömb rehabilitációja 
című beruházást – az eredmé-
nyes közbeszerzési eljárást kö-
vetően – a nyertes vállalkozó 
2021. januárban kezdte meg. 
A beruházás első fázisában el-
készült a -1 és a 3–6. emeletek 
(Fizikai Intézet) hallgatói és ku-
tatólaboratóriumainak és iro-
dáinak felújítása, amelynek 
eredményeként ezeken a szin-
teken kizárólagosan a Fizikai 
Intézet egyes szervezeti egy-

ségei, hallgatói és kutatólabor-
jai kerülnek elhelyezésre. A be-
ruházás második fázisában a 2. 
emelet átalakítása következett: 
itt a korábbi fizikalaboratóriu-
mok helyett is a Társadalom-
tudományi Kar tanszéki irodái 
és tantermei kapnak egységes 
elhelyezést, így a Társadalom-
tudományi Kar hosszú évek 
kényszerű széttagoltsága után 
végre egy közös emeleten ka-
pott helyet. A beruházás har-
madik, utolsó fázisában (a Tár-
sadalomtudományi Kar tan-
székeinek és hivatalainak leköl-
tözése után) a 7. emelet felújí-
tása került sorra, ahol hosszú 
távon az Informatikai Kar ipari 

tanszékei, illetve Kompetencia-
központja, valamint a „Csinál-
junk Együtt Informatikát” nevű 
IK-s Kuckó kapott elhelyezést. 
A beruházás teljes költségve-
tése meghaladta a bruttó 500 
millió forintot. 

A Covid-laboratórium 
építéséről 

Az ELTE a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hiva-
tal 2016. december 13-ai dön-
tése alapján – konzorcium-
vezetőként – a Felsőoktatási 
és Ipari Együttműködési Köz-

pont Kutatási Infrastruktúra  
Fejlesztése című program 
(FIEK projekt) keretében közel 
1,6 milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el 
molekuláris biomarker kuta-
tási és szolgáltatási központ 
megvalósításához. Ennek a 
projekt nek egyik meghatáro-
zó eleme egy 440 négyzet-
méter alapterületű (labor és 
kiszolgáló területek) moleku-
láris biomarker- laboratórium 
létrehozása, amely mintegy 
500 millió forintból épült meg 
a Lágymányosi Campus Dé-
li tömb alagsorában – műsza-
ki átadására 2021. november 
30-án került sor. 

Az idei év a járvány miatt megváltozott munka-
feltételek mellett a folyamatos, magas szintű 
működés fenntartásáról szólt: a digitális eszközök 
használatának megerősítéséről és folyamatba 
szervezéséről;  mindez a kitűzött intézményi 
célok teljesítése, az oktatás és kutatás feltételeinek 
biztosítása, a dolgozók és a hallgatók számára 
nyújtott szolgáltatások javítása mellett. 

A SHÜTI (Speciális Hallgatói Igé-
nyeket Támogató Iroda) a szo-
kásos feladatain felül számos 
programot tartott négyszáz-
nál is több speciális szükségle-
tű ELTE-s hallgató számára: töb-
bek között online nyílt napot kö-
zépiskolásoknak, nulladik napot 
speciális szükségletű gólyáknak. 
Emellett a Neptun-felület és a 
munkavédelmi tananyag aka-
dálymentesítésére, új tovább-
képzések megszervezésére is 
gondot fordítottak. A Quaestura 
Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodá-
ban nem okozott gondot sem 
az online, sem a hibrid időszak 
kettős ügyrendje, és a külföldi 
ösztöndíjas hallgatók teljes körű 
egészségbiztosítását is megol-
dották. A Karrierközpontnak si-
került megmozgatni az egyete-
mi polgárokat: az évben kétszer 
is volt „Karriernap Online”, és 
„SportONline”, szeptemberben 
pedig két év után ismét szemé-
lyesen vehettek részt a dolgo-
zók a „Sportnapon”. Az Excel- és 
Word-kurzusok, az angol és né-
met nyelvtanfolyamok iránt fo-
lyamatosan nagy az érdeklődés. 
Sikeres a nemzetközi hallgatók 
számára szervezett négyalkal-
mas, angol nyelvű, karriertémá-
jú workshopsorozat.

Szeptember végén újra tá-
mogatást nyertek a „családba-
rát munkahely” pályázaton. A fi-
atal munkatársak közül sokak-
nak nagy segítség volt a baba-
köszöntő, a lakásvásárláshoz és 
-felújításhoz, valamint nyaralás-
hoz nyújtott, vagy éppen szociá-
lis rászorultság miatt kifizetett tá-
mogatás is.

Bővült és megújult a kollégi-
umi kapacitás is: a Márton Áron 
Szakkollégiumot renoválták, míg 
a Nándorfejérvári úti Kollégi-

um energiafelhasználása javult, 
és megnyitottuk a Zágrábi utcai 
Kollégiumot. Ezúton is köszö-
net a hallgatóknak és szervezők-
nek egyaránt az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus ön-
kéntesei és vendégei elszálláso-
lásával kapcsolatos közreműkö-
désért.

Az Alumni mozgalom is fejlő-
dött az elmúlt időszakban, ami 
nemcsak az online felületeken 
látszik, hanem rendezvényeiken 
is, így a fiatal alumnusokkal szer-
vezett „ELTE Sikerek Veled” soro-
zatban. Találtak pályázati forrást 

tehetséges, anyagilag rászoruló 
hallgatók megsegítésére is. 

Az Emberi Erőforrás Igazga-
tóság igazolja, hogy megnőtt az 
egyetemen a fluktuáció, az új je-
löltekkel pedig Teams útján zaj-
lik az állásinterjú. A mindenna-
pi ügyintézésben megengedett 
(sőt előnyben részesül) a digitális 
út, a szervezeti egységenként ki-
alakított közös tárhelyek jól szol-
gáltak erre. Jövő év elején in-
dul az elektronikusan irányított 
HR-munkafolyamat, amelyhez 
a dolgozók részéről a már széles 
körben elterjedt ügyfélkapus jó-
váhagyás lesz szükséges. A köz-
ponti egységekben már beve-
zetésre került (és sikerrel debü-
tált) a szabadság nyilvántartását 

és a jelenléti ív vezetését szolgá-
ló ELME-program, amelyet jö-
vő évtől a karokon is bevezet-
nek. A bérszámfejtéshez szük-
séges adónyilatkozatokat, vala-
mint adóigazolásokat és havi fi-
zetési jegyzékeket, értesítése-
ket mindenki a személyes infor-
matikai tárhelyén kapja kézhez a 
DÖR-ben.

A beszerzések előkészítését 
gyorsítja az egyetemi fejleszté-
sű online felületek (pl. travel.elte.
hu nemzetközi utazásszervezési 
felület, az informatikai tárgyakra 
pedig a kef.elte.hu) és szerződé-
seket kezelő modulok (pl. Fluen-
ta R2P) fejlesztése. 

A közbeszerzéseket illetően  
idén közel harminc nagy értékű, 
hirdetménnyel induló eljárást 
bonyolítottak kutatási eszközök  
beszerzésére, az infrastruktúra  
fejlesztésére és építési beruhá zá-
sokra, amelyekkel jelentősen ja-
vultak az oktatási épületek. Több 

mint negyven nagy beszerzé-
si eljárást folytattak le informati-
kai központi keretszerződések-
ben, és saját dinamikus beszer-
zési rendszerükben is már több 
nagy értékű szerződést kötöttek. 

A Jogi Igazgatóság idei te-
vékenységében kiemelendő a 
szellemi tulajdonkezelési sza-
bályozás megalkotásában va-
ló közreműködés és a működés 
minden területének szerződés-
mintákkal történő támogatása.  
Az egyetemi honlap munka-
társaknak szóló oldalán temati-
kus oldalon rendeztük az egyes 
ügy típusok kezelésére vonatko-
zó tudnivalókat és a digitális esz-
közök használatát segítő oktató-
anyagokat, videókat.

A JOGI, HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐIVEL 
BESZÉLGETTÜNK AZ IDEI ÉVRŐL 

Mit teszünk a fa alá? 
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ELTE KARRIERNAP ONLINE, 2021. ŐSZ 

A munka dandárja 

Idén ismét Microsoft Teamsen zajlott a nagy sikerű 
„ELTE Karriernap” rendezvény november 17–18. 
között, ahol minden érdeklődő megtalálhatta, amit 
keresett. 

A kétnapos rendezvényre 26 
piaci és állami munkáltató, va-
lamint 17 közoktatási intéz-
mény regisztrált, illetve 890 
érdeklődő látogatott el online.  
A kiállítók a Microsoft Teams 
felületén színes programok-

kal, álláskeresési tanácsokkal 
és előadásokkal várták a kö-
zönséget.

Az idei Karriernap is renge-
teg munkalehetőséget kínált: 
tanári állások, multinacioná-
lis cégek ajánlatai, kisvállalko-

zások, valamint a közszféra ál-
tal kínált lehetőségek között le-
hetett böngészni. A „Karriernap 
Online” csoportban a nagyobb 
cégek saját csatornát kaptak, 
ahova feltölthették bemutatko-
zásukat, ajánlataikat, és videós 
előadást is indíthattak. A csa-
tornán keresztül egy kattintás-
sal kapcsolatba lehetett lépni a 
cégek képviselőivel, de lehető-
ség nyílt az ajánlatok közötti ke-

resés mellett arra is, hogy lájkot 
vagy kommentet küldjenek a 
szimpatikus hirdetésekre.

Már csak a nyereményjáték 
miatt is érdemes volt aktívan 
részt venni a programokban és 

minél több céggel felvenni a 
kapcsolatot, mert így kódokat 
lehetett gyűjteni. Minél több 
kódot gyűjtött valaki, annál na-
gyobb eséllyel lehetett övé az 
értékes nyeremények egyike.

Ahogyan azt megszokhattuk, az ELTE 2021-ben is 
szép eredményeket mutatott fel az oktatás terén – 
ezeket az Oktatási Igazgatóság hatáskörébe tartozó 
ügyeken keresztül mutatjuk meg. 

A ELTE hallgatói létszáma so-
ha nem volt olyan magas, mint 
2021-ben: közel 36 000 hallga-
tónk van, 20 százalékkal több, 
mint hazánk második legna-
gyobb egyetemének. A hallga-
tók 66 százaléka alap- és osztat-
lan képzésre jár, mesterképzésen 
19 százalék, doktori képzésben 5 
százalék, szakirányú továbbkép-
zésben 6 százalék, felsőoktatá-
si szakképzésben 1 százalék vesz 
részt. A diákok 79 százaléka nap-
pali, 17 százaléka levelező és 4 
százaléka esti munkarendben 
folytatja tanulmányait. A külföl-
di hallgatók száma közel 4200, 
közülük immár 1606 fő Stipen-
dium Hungaricum ösztöndíjas (a 
program és az ELTE népszerűsé-
gét jelzi, hogy idén 40 százalék-
kal nőtt a jelentkezők száma).

Új szakok, új irányok
A létszámnövekedés jelentős 
mértékben köszönhető a gaz-
dász képzéseink felfutásának, il-
letve a képzési portfóliónk sike-
res menedzselésének. Ez utób-
bi további lehetőségeket rejt 
magában, mivel 2021-ben hét 
új szak létesítéséről és/vagy indí-
tásáról döntött a Szenátus, vala-
mint kilenc, korábban már nyil-
vántartásba vett szak tizenhat új 
specializációval lett gazdagabb, 
ezen kívül két új duális képzés is 
indult. A doktori iskolák képzé-
si terveit tizenkét esetben mó-
dosították, és három új doktori 
programot hoztak létre a bioló-

gia és fizika területén. A Szená-
tus szakok és szakirányú tovább-
képzések esetében ötvenöt tan-
tervmódosításról döntött, egy 
orosz orvosi egyetemmel pedig 
együttműködési megállapodás 
született új, közös képzés létesí-
tése és indítása céljából.

Értékelik a tehetséget
Ahhoz, hogy az oktatók az on-
line térben is megfelelő minő-
ségben tudjanak órát adni, 97 
oktatásmódszertani és szoftver-
használati képzést szervezett az 
Oktatási Igazgatóság, amelyet 
768 oktató vett igénybe. A cso-
portos továbbképzések mel-
lett lehetőség nyílt idén szemé-
lyes konzultációra is, amely so-
rán öt e-learning-szakértő áll 
rendelkezésre. Új típusú képzé-
sek is megjelentek: a drop-in-
sessio nök (szinkron online mini-
képzések) és a self-paced (önjá-
ró, azaz facilitátori közreműkö-
dést nem igénylő, online) kurzu-
sok, amelyekre eddig 147 fő re-
gisztrált. Az oktatói kiválóság erő-
sítése, megőrzése mellett nagy 
hangsúlyt fektet az ELTE a tehet-

séges hallgatóira is. Számukra 
nemcsak pályázati lehetőséget 
biztosít, hanem kutatást segítő, 
TDK-felkészítő és kommuniká-
ciós (OTDK-előadói, liftbeszéd) 
tréningeket is szervez: összesen 
43 – magyar és angol nyelvű – 
képzésen 805 hallgató vett részt.

Ablak a világra
A nemzetközi ügyek terén eddig 
el nem érhető lehetőséget sike-
rült megragadnia az egyetem-
nek: az Európai Bizottság meg-
bízásából az ELTE által vezetett 
konzorcium fejleszti az európai 
felsőoktatási térségben hasz-
nálatos Erasmus+ applikációt.  
A fejlesztés jelenleg is zajlik, de 
a 23 nyelven elérhető applikáci-
ót már 120 ezren használják Eu-
rópa-szerte. Szintén az ELTE vég-
zi az app működéséhez kapcso-
lódó összeurópai ügyfélszolgá-
latot. E feladatok ellátásával az 
ELTE egy elit klubba került be, 
ami további perspektívákat nyit 

meg. Nemzetközi szerepválla-
lásunkat erősítik az Erasmus+ 
program keretében működtetett 
stratégiai partnerségi programok 
(4 darab), amelyek során össze-
sen 17 külföldi partneregyetem-
mel, illetve szervezettel dolgo-
zunk különféle projekteken.

A pandémia éreztette hatását 
a hallgatói mobilitás terén is: 525 
kiutazó és 569 beutazó eras-
musos hallgató volt 2021-ben. 
Hatalmas előrelépés ugyanak-
kor, hogy a hallgatói mobilitást 
elősegítendő 51 szak tantervé-
be beépült már a mobilitási ab-
lak, 118 szak esetében pedig ún. 
kredit megfeleltetési táblázattal 
segíti az egyetem a hallgatóit ab-
ban, hogy ne évhalasztás legyen 
a külföldi mobilitás ára.

Kimagasló eredményként te-
kintünk az európai egyetemi 
szövetség, a CHARM-EU mes-
terszakjának, a  fenntartható-
ság globális kihívásai MA-nak 
az  elindulására, ez a szövet-
ségben részt vevő öt egyetem 
nemzetközileg akkreditált kö-
zös képzése.

Fókuszban a pénzügyek
Az egyetem 2021-ben össze-
sen 9 milliárd forint értékben 
fizetett ki hallgatói ösztöndí-
jat. Az ösztöndíjak 20 száza-
léka teljesítmény-, 15 százalé-
ka szociális alapú, míg 55 szá-
zaléka a Kormány által a kép-
zés és kutatás minőségi eme-
lése céljából biztosított jutta-
tás. Az egyetemre Neptunban 
nyilvántartott hallgatói befize-
tés 4,284 milliárd forint összeg-
ben történt. Ennek 86 százalé-
ka az „önköltség”, azaz a kép-
zés díja, míg a többi valami-
lyen szolgáltatási díj. Kifejezet-
ten népszerű a 2019-ben beve-
zetett bankkártyás fizetési mód 
(SimplePay): a befizetések har-
mada ezen az úton történik. 

Szó kell essék a Neptun egy saját fejlesztésű alkalmazásának 
bevezetéséről is: a VIRChart azt a célt szolgálja, hogy az egye-
temi vezetők döntéshozatalát támogassa a Neptunból és/vagy 
külső forrásból származó adatok vizuális, többféle nézetből va-
ló megjelenítésével. A fejlesztés országosan egyedülálló, alkal-
mazásában pedig hatalmas potenciál rejlik, különösen a Szená-
tus által szeptemberben elfogadott négyéves ELTE Minőségfej-
lesztési program végrehajtása során kívánnak rá támaszkodni.

MOZGALMAS ÉS EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT AZ ELTE AZ OKTATÁS TERÉN 

Beszédes számok 
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„A sport szolgálatában” kategóriában a Magyar 
Olimpiai Bizottság fair play díjban részesítette 
Rausz-Szabó Attila egyetemi adjunktust, világbajnok 
kenust és mesteredzőt. Az indoklás szerint az oktató 
munkája nemcsak a saját sportágában, hanem az 
egyetemes sport világában is egyedülálló. 

Az ELTE Egészségfejlesztési és 
Sporttudományi Intézetének 
oktatója, Rausz-Szabó Attila 
nemcsak ötszörös világbajnok-
ként és mesteredzőként bizo-
nyított az élsportban, de okta-
tóként is sokat tett azért, hogy 

kajak-kenu edzők a tanulmá-
nyaikat magasabb szinten is 
folytatni tudják. A Pécsi Egye-
tem elvégzése után ő maga is 
tovább bővítette tudását a Sze-
gedi Tudományegyetem Ne-
veléstudományi doktori iskolá-

jában, ahol 2017-ben végzett. 
Úgy érezte, hogy a hatéves 
doktori iskolával lesz teljes a tu-
dása, élsportolói és edzői ta-
pasztalataival együtt pedig ér-
demben tud hozzájárulni a te-
hetségek fejlődéséhez.

Jelentős inspirációt jelen-
tett számára Csíkszentmihályi 
Mihály flow elmélete, amelynek 
téziseit az edzésekbe is bele-
építi; ő maga is kutatta és meg-
tapasztalta, hogy teljesítmény-
fokozó hatással bírnak. Minden 
edző esetében fontosnak tart-
ja, hogy azok pedagógiai profil-
jukat erősítsék, hiszen hatéko-
nyan motiválni és tudást átad-
ni sportolói tapasztalataik mel-
lett csak ezzel a tudással felvér-
tezve tudnak.

Magyarországon rekordösszegű 
szerződést kötött az ELTE 
világhírű kutatói által alapított 
startup, a Motorpharma Kft. 
és a Novartis volt vezetői által 
jegyzett Aditum Bio nevű 
amerikai kockázatitőke-tár-
saság azzal a céllal, hogy a 
krónikus izomgörcsöket oldó 
MPH-220 gyógyszerjelölt további 
fejlesztését folytatni tudják. 

A Motorpharma Kft. négy évvel ezelőtt 
kezdte meg az MPH-220 névre keresztelt 
molekula fejlesztését, és most, novem-
ber 5-én aláírta minden idők legnagyobb 
magyarországi gyógyszerfejlesztési szer-
ződését az amerikai Aditum Bio kocká-
zatitőke-társasággal. A szerződés pontos 
összege üzleti titok, ám annyit lehet tud-
ni, hogy a tulajdonrész, a licenc- és jog-
díjak együttes jelenértéke  100 millió dol-
láros nagyságrendű.

Az együttműködés keretében az Adi-
tum Bio – amelyet a Novartis gyógyszer-
ipari óriás korábbi vezérigazgatója és fej-
lesztési elnöke, Joe Jimenez és Mark 
Fishman alapított – és az ELTE profesz-
szora, Málnási Csizmadia András vezette 
Motorpharma Kft. létrehozott egy közös 
amerikai projektcéget, a Motric Biót. Ez a 
magyar–amerikai cég a klinikai fázis II. vé-
géig teljes mértékben finanszírozza a fej-
lesztést. (A fázis I. vizsgálatoknál egész-
séges önkénteseken tesztelik a szert, és 
megfigyelik a mellékhatásokat, míg a fá-
zis II. szakaszban kb. 100-200 betegen a 
gyógyszer hatásosságát vizsgálják.)

A világon több mint 60 millió em-
ber normális életvitelét lehetetlenítik el a 
stroke, agyi és gerincsérülések, szkleró-
zis multiplex, cerebrális parézis és egyéb 
idegrendszeri sérülések után kialaku-
ló krónikus izomgörcsök (izomspaszti-
citás). Európában több mint 3 millió, az 
USA-ban 2,2 millió, míg Magyarországon 
több mint százezer a spasztikus beteg.  
A jelenleg használatban lévő gyógyszerek  

csupán a betegek harmadánál hatéko-
nyak, és mivel az idegrendszert befolyá-
solva fejtik ki a hatásukat, súlyos mellék-
hatásokat is okozhatnak. Az MPH-220 
gyógyszerjelölt közvetlenül az izom-ösz-
szehúzódásért felelős izomfehérje mű-
ködését célozza, ezzel 100 százalékos 
hatékonyságot és mellékhatás nélküli ke-
zelést jelenthet a betegek számára.

Az MPH-220 esetében azt remélik, 
hogy nagyjából 100-200 millió dollárból 
4-6 év alatt el lehet jutni a regisztrációig. 
Mivel világszerte nagyon magas a spaszti-
kus betegek száma, a gyógyszer majd iga-
zi sikerterméknek számíthat, és akár egy-
milliárd dolláros forgalmat is generálhat.

Fontos megjegyezni, hogy 
a Motor pharma nem szeret-
ne megállni egyetlen gyógy-
szerjelöltnél, hosszú távú cél-
juk, hogy továbbiakat juttas-
sanak el klinikai fázisokba a 
Motric Bióhoz hasonló pro-
jektcégek által. A fejlesztések 
korai fázisait Magyarorszá-
gon, a Motorpharma hatás-
körében végeznék, ahol az 
erre alkalmas csapatot nem-
zetközi szakértőkkel kívánják 
bővíteni.

Rausz-Szabó Attila élsportolói pályafutását követően edzőként, 
2002-től pedig mesteredzőként több olimpiai és világbajno-
kot nevelt ki. A kenus szakemberképzésben 1997-től vesz részt.  
A Testnevelési Egyetemen 1998-tól 2008-ig vezette a nemzet-
közi edzőképzést. 2016-tól az ELTE PPK ESI adjunktusa, ahol neki  
köszönhetően 2017-ben nappali tagozaton elindult a kajak- 
kenu szakedző képzés, melynek szakfelelőse. 2015-ben Rácke-
vén megalapította a nevével is fémjelzett Szabó Attila Kenu Aka-
démia Egyesületet, amelyet saját erőből működtet. A Ráckevei 
Árpád Fejedelem Általános Iskolával sportiskolai rendszerben 
dolgozik együtt: a 12 osztályos sulival az a célja, hogy élsporto-
lókat neveljen és sportolásra ösztönözze az ifjúságot.

Rausz-Szabó Attila ars poeticája: „Az edző legfontosabb erénye 
a hitelesség, az eredményt jól felépített és jövőbelátó edzés-
programokkal biztosítja. Munkáját tudományos mérési mód-
szerekkel támasztja alá.”

EGYEDÜLÁLLÓ PÁLYAMŰVÉÉRT KAPOTT KITÜNTETÉST AZ ELTE ADJUNKTUSA 

A mesteredző  
mestermunkája 

Egészséges
ambíciók

MEGKÖTÖTTÉK MINDEN IDŐK 
LEGNAGYOBB MAGYARORSZÁGI 
GYÓGYSZERFEJLESZTÉSI 
SZERZŐDÉSÉT
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Szabó Attila Kenu Akadémia 
Egyesület)
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Nagy Sándor az ELTE biológia szakán diplomázott, de a 
tudományos pálya helyett végül Isten szolgálatát választotta. 
Jelenleg a Mátyás-templomban káplán. A karácsony, Jézus 
születésének ünnepe számtalan üzenetet hordoz számára, de talán 
a legfontosabb, hogy merjük kifejezni szeretetünket és kitárni 
szívünket Isten előtt. 

– Gyerekként az állatvilág, elsősorban a 

madárvilág érdekelt, aztán biológusnak 

tanultál az ELTE-n. Miért éppen ezt a tudo-

mányterületet választottad? 

– Gyerekkoromtól kezdve nagyon 
szerettem a természetet, az állatvilágot 
– nyaranta mindig vidéken töltöttem a 
vakációt a nagyszüleimnél. Gimnazista-
ként is megmaradt az érdeklődés, ezért 

jelentkeztem az ELTE-re, biológia szak-
ra. 2003-ban kezdtem el a tanulmánya-
imat, és ahogy a teremtett világ szépsé-
geivel egyre jobban megismerkedtünk, 
úgy gyülekeztek a kérdések.

– Végül Isten szolgálata mellett döntöttél. 

Mikor kezdted el sejteni, hogy ez a te utad és 

nem a tudományos pálya? 

– Gyerekkorom óta a pestújhelyi kö-
zösségbe jártam, ahol a szolgálat, a mi-
nistrálás, az oltár körüli szolgálat része 
volt az életemnek. Aztán egy fiatal káp-
lán atya prédikációi, szavai egy egészen 
új horizontot tártak fel előttem. Elkez-
dett mélyebben érdekelni, hogy kicsoda 
is Isten, aki ezt a gyönyörű világot terem-
tette nekünk. A tudományos ismeretek 
mellett is sokat foglalkoztam Istennel, ki 
akartam deríteni, hogy mi a terve velem. 
Először egy lelkigyakorlat során jött a fel-
ismerés, hogy Isten tényleg velünk van 
minden körülmények között, neki mind-
annyiunkról van egy elképzelése. Úgy 
éreztem, hogy szívesen állnék az em-
berek és Isten szolgálatába. Majd Szent 
Ignác egyik elmélkedése fogott meg, 
Krisztus Király felhívása: „Az az akaratom, 
hogy meghódítsam a világot a szeretet-
re, hogy legyőzzem a bűnt, a gyűlöletet 
és a halált, legyőzzem mindazt, ami el-
választja az emberiséget Istentől.”

– Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. 

Milyen üzeneteket hordoz számodra ez az 

ünnep? 

– Isten, aki láthatatlan volt, ember-
ré lett. A legfontosabb üzenet, hogy Is-

ten nem valahol a távolban van, hanem 
egészen közel hozzánk. A mindenható 
Isten, a végtelen nagyság egészen kicsi-
vé lett: kisdedként, síró csecsemőként 
védtelenül és kiszolgáltatottan jött kö-
zénk a betlehemi jászolban. Nem kész, 
felnőtt emberként, hanem kisgyermek-
ként. Ez azt is üzenheti számunkra, hogy 
nem kell tökéletesnek lennünk, folyama-
tosan a növekedés állapotában vagyunk, 
a kudarcainkból, a tévedéseinkből tanul-
hatunk. Úton vagyunk tehát, szeretni ta-
nulunk egy életen át. Szép párhuzam, 
hogy Isten megtestesült, mi pedig pró-
báljuk meg a szeretetünket megtestesí-
teni, vagyis kifejezni. Az is fontos, hogy 
kézzel nem megfogható ajándékokat is 
tudjunk adni: az időnket, a figyelmünket, 
a gesztusainkat, amivel valóban megta-
pasztalhatóvá válik a másik számára az, 
hogy szeretjük.

– A hívőket mi segíti át a nehéz pillanatokon, 

miből merítenek erőt? 

– A hívő ember talán jobban meg-
látja az értékeket a nehézségek köze-
pette is. Ez ugyan könnyebbé nem, de 
talán elviselhetőbbé teszi a nehézsé-
get. William Huntnak A világ világos-
sága című képe árulkodik arról a leg-
jobban, hogy milyen is valójában Isten. 
Jézus egy világító lámpással a kezé-
ben kopogtat egy bezárt ajtón, ami in-
dákkal van befutva, és nincsen rajta kí-
vülről kilincs, tehát csak belülről lehet 
kinyitni. Isten ilyen, ő szelíden ott áll az 
ajtónk előtt és vár. Talán a karácsony 
ünnepe minden nehézség ellenére ar-
ra ösztönözhet bennünket, hogy meg-
nyissuk a szívünk ajtaját egymás és Is-
ten előtt is.

FONTOS, HOGY KÉZZEL NEM MEGFOGHATÓ AJÁNDÉKOKAT IS TUDJUNK ADNI 

„Szeretni tanulunk 
egy egész életen át” 


