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2015. JANUÁR
Hírek
Scheuer Gyula az ELTE kancellárja
Az új vezető az igazgatási, gazdálkodási, jogi, közbeszerzési, műszaki,
informatikai működtetésért felel.
Célzott tumorterápia
Mező Gábor, a TTK tudományos tanácsadója elsőként nyert el az ELTE-n Horizon 2020 EU-s
pályázatot egy nemzetközi konzorcium tagjaként.
ELTE-s siker a varsói perbeszédversenyen
Az ÁJK csapata - Bánki Zoltán és Czájder Gábor - első helyezést, egyéniben Bánki az egyik
legjobb szónok díjat szerezte meg az angol nyelvű nemzetközi kereskedelmi jogi választott
bírósági perbeszédversenyen.

Fénnyel aktiválható molekulák
Málnási-Csizmadia András, a Biokémiai Tanszék egyetemi docense

Hol tart a HÖK?
A márciusban esedékes teljes körű tisztújítás előtt az ELTE HÖK Elnökség kérdőívét közel
kétezer egyetemista töltötte ki.
Újra nyitott az Egyetemi Könyvtár
Befejeződött az épület energetikai felújítása, a bibliotéka megújult szolgáltatásokkal várja régi és új
olvasóit.

Rendezvények
Hogyan tágítható az egyetemi rangsorok szempontrendszere? (január 15.)
A Társadalmi Kommunikációs Kutatócsoport Mit tudhatunk a magyar felsőoktatásról? címmel
harmadik alkalommal rendezett konferenciát a felsőoktatási rangsorok módszertani kérdéseiről.
Téli egyetemek a TáTK-n (január 19–23.)
Két nemzetközi workshopot is tartottak az ELTE-n Vokó Zoltán és Kaló Zoltán vezetésével.

Konfliktusok az iskolában (január 20.)
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a PPK közös konferenciát szervezett.
„Együtt építkezni” (január 22–24.)
Kétszázötven felkészült hallgató és oktató tájékoztatta az érdeklődőket egyetemünkről az
Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.

Köszöntötték a diákolimpikonokat (január 29.)
A különböző tudományos diákolimpiákon eredményes ELTE-s tanulók és felkészítőik munkáját
is elismerték az Országházban.

2015. február
Hírek
Vellai Tibor az ELTE Innovatív Kutatója
Február 26-án kilencedszer tartott Innovációs Napot az Egyetem, melyen a
díjátadók előtt jelentős szakpolitikusok tartottak előadást.
„A cél, hogy egészséges időskort tudjunk biztosítani”
Vellai Tibor, a Genetikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az ELTE
Innovatív Kutatója
Elismerés a tudományos életpálya kezdetén
Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott február 24-én három ELTE-s: Andics Attila, Nagy Máté és
Vácziné Schlosser Gitta.
Múzeumokkal működik együtt a bölcsészkar
Február 4-én stratégiai megállapodást írt alá a Magyar Nemzeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és az ELTE BTK.
„Kétezer éve nem változnak a kérdéseink”
Kövecses Zoltán, az Angol-Amerikai Intézet egyetemi tanára

30 millió forintos pályázat zárult az Egyetemi Könyvtárban
A kulturális szakemberek továbbképzése a könyvtári szolgáltatások fejlesztését célozta.

ELTE-s polihisztorokat díjaztak
A legjobb holisztikus szemléletű szakembereket elismerő Herman Ottó Polihisztor-díjat két
ELTE-s professzor, Vicsek Tamás és Vida Gábor is átvehette.
„A jog az élettel áll alapvető kapcsolatban”
Sándor István, az ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék
egyetemi docense

Nemzetközi e-learning díjat kapott az IK oktatója
Turcsányi-Szabó Márta programját a 2014-es év legjobb mobileszközökkel támogatott tanulási
projektjének választotta a Nemzetközi E-learning Társaság.

„A periférikus élethelyzetek érdekelnek”
Bánfalvy Csaba, a BGGyK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
egyetemi tanára

A Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetem díszdoktora lett Mezey Barna
Egyetemünk rektora az indoklás szerint az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett a kijevi
intézmény magyar nyelvű oktatása érdekében.

Rendezvények
A Múzeum körúttól a Puskin utcáig (február 10.)
A Trefort-kert építészetével foglalkozó sétán sok érdekességet hallhattak a résztvevők.
Jótékonysági est a Gólyavárban (február 13.)
Az ELTE Alumni Szervezete és az ELTE Alumni Alapítvány ismét megtartotta éves támogatói
és tagtoborzó rendezvényét.
Szakmai napot tartott az ELTE Sportiroda (február 13.)
Az esemény célja az egyetemi sportszervezésért felelős hallgatók továbbképzése, sportági,
sportszervezési, kommunikációs ismereteinek fejlesztése volt.

2015. március
Hírek
ELTE-s kitüntetettek március 15-én
Széchenyi-díjat kapott Frank András és Rácz Zoltán Attila, a Magyar Érdemrend középkeresztje a
csillaggal kitüntetést vehette át Granasztói György és Závodszky Péter, középkeresztet pedig
Csorba László.

„A háttérben húzódó mélyebb kapcsolatokon érdemes gondolkodni”
Frank András, a TTK Matematikai Intézet Széchenyi-díjas egyetemi tanára

„Az egyetlen követelmény a minőségi munka”
Rácz Zoltán Attila, az MTA–ELTE Elméleti és Fizikai Tanszéki Kutatócsoport
Széchenyi-díjas kutatóprofesszora
„Reális tükör”
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Látogató Bizottsága március 10. és 12.
között találkozott Egyetemünk képviselőivel.
Hatályba lépett az új Szervezeti és Működési Rend
A Szenátus döntött az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének, a Szervezeti és
Működési Rendnek és III. kötetének, a Foglalkoztatási Követelményrendszernek elfogadásáról,
valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szabályzatmódosításokról.
Elkészült az ELTE HÖK új Alapszabálya
A szabályzatot több hónapos előkészítő munka után fogadták el, amelynek keretében a hallgatók
véleményét is összegezték.
„A szociológia szirénhang volt”
Örkény Antal, a TáTK Kisebbségszociológia Tanszék egyetemi tanára

„A cél, hogy az ELTE motiváló környezet legyen”
Orosz Éva rektorhelyettes, az ELTE Tehetséggondozó Tanácsának elnöke

Publikációs díjat nyert az MTA-ELTE Etológia Kutatócsoport
Egy Portlandben rendezett nemzetközi konferencián díjazták Egyetemünk kutatóit, akik robotok
etológiai megközelítésével foglalkoztak.

Rendezvények
Lehetőségek megváltozott munkaképességűként (március 3.)
Először rendeztek karriernapot az Egyetemen fogyatékkal és/vagy krónikus betegséggel élő
hallgatók számára.

A kutya az első biorobot (március 4.)
Miklósi Ádám, az Etológia Tanszék vezetője A barátság etológiája címmel tartott előadást az Élő
adás sorozatban.
Elindult az Egyetemi Könyvtár örökbefogadási programja (március 14.)
A nyílt napon az ősállományba tartozó kötetek egy része örökbefogadóra talált, és az Alapítvány
számára is ajánlottak fel támogatást.
Élen a viselkedési addikciók kutatásában (március 16–18.)
Huszonkilenc országból több mint 200 kutató érkezett a nemzetközi konferenciára, amelynek
főszervezője az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar volt.
Ítélet Magyarországon (március 19.)
A romák elleni gyilkosságok tárgyalássorozatáról készült dokumentumfilm vetítése után Hajdú
Eszter rendező és Csonka Árpád ügyvéd beszélgettek a PPK aulájában összegyűlt közönséggel.
Traumák és tabuk (március 26–27.)
A TáTK „Kulcskérdések” konferenciája számos súlyos témát és aktuális társadalmi kérdést
vonultatott fel a Kar tanárainak és diákjainak előadásában.

2015. április
Hírek
Ismét az ELTE a legnépszerűbb a felvételizők között
Kiderült: minden ötödik felvételiző (22 182 fő) Egyetemünkre adta be jelentkezését, az első
helyen pedig 12 400-an (az összes jelentkező közel 12%-a) jelölték meg intézményünk valamely
szakját.
ELTE-s publikáció a Science-ben
A proton és neutron közötti tömegkülönbséget meghatározó tanulmányt többek között Fodor
Zoltán és Katz Sándor, az Elméleti Fizika Tanszék professzorai jegyzik. A cikket Frank Wilczek
Nobel-díjas fizikus is méltatta.
Két ELTE-s a Lendület nyertesei között
A legtehetségesebb magyar tudósok itthon tartását vagy visszahívását célzó MTA-program
keretében idén 12 kiváló kutató alapíthat önálló kutatócsoportot: Pásztor Gabriella a svájci
CERN-ből, Szilágyi Róbert az Amerikai Egyesült Államokból, a Montana State Universityről
érkezik az ELTE-re.
Artisjus-díjat kapott Szilágyi Márton
A BTK XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetőjének
A költő mint társadalmi jelenség című kötetét díjazta a Szerzői Jogvédő Iroda
Egyesület.
„Elkezdtem kételkedni bizonyos magyarázatok helyességében”
Szilágyi Márton, a BTK XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti
Tanszék vezetője

Élen az OTDK-n
32. alkalommal rendezték meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, amely a kiváló
hallgatók legfontosabb versenye. Az ELTE-s hallgatók kiemelkedően szerepeltek a különböző
szekciókban.
Harlov Melinda David M. Abshire-díjas
Az Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Tanszék másodéves doktorandusz
hallgatóját az Egyesült Államokban működő Center for the Study of Presidency and Congress
díjazta.

„Lényeges kérdésekben nem változtam”
Ferge Zsuzsa, a TáTK professor emeritusa

Új agymodellt mutattak be az ELTE kutatói
Kiszűrték a személyes változékonyságot, így jött létre a közös, emberi agygráf. Az eredményeket a
Neuroscience Letters közölte.
„Élvezzék anyanyelvük használatát”
Antalné Szabó Ágnes, a BTK Szakmódszertani Központ vezetője, a Mai Magyar
Nyelvi Tanszék egyetemi docense

„Az igazi fizika nem a tankönyveket jelenti”
Cserti József, a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi tanára

Rendezvények
Második lett az IK csapata a Hajós György Matematikai Versenyen (április 1–3.)
A műszaki-informatikai karok diákjainak rendezett megmérettetésen 30 csapat közül csak egy ért
el jobb eredményt az ELTE Informatikai Kar hallgatóinál.
A személyiség kibontakozásának támogatása (április 7.)
Az egyetemi tehetséggondozás jó gyakorlatairól és fejlődési lehetőségeiről rendeztek konferenciát.
Tavaszi sportkampány (április 13 – május 6.)
Kari és kollégiumi sportnapokkal zajlott a tavaszi sportnépszerűsítő programsorozat.
„Konszenzushoz közeli állapot” (április 20.)
Több száz hallgató és oktató tiltakozott bizonyos alapszakok megszüntetése ellen, később a
minisztérium több kérdésben változtatott az álláspontján.

A műemléki épületek környezetpszichológiája (április 16.)
A KÖRBE – Környezetpszichológiai Beszélgetések szakmai konferenciáján előadást tartott Dúll Andrea,
Vörös Miklós és Erős Ferenc is.
Fordítás orvosról betegre (április 30.)
A Fordító- és Tolmácsképző Tanszék sorozatában Piros Ervin szakgyógyszerész-szakfordító
beszélt a nyelven belüli fordítás egy speciális esetéről.

2015. május
Hírek
Pázmány-nap
A Szenátus ünnepi ülésén az egyetem legmagasabb elismerésében részesült Ron Akehurst
egészségügyi közgazdász, David Andreu kémikus, Rainer Pitschas jogász és Pertti Torstila
korábbi finn nagykövet.
„Rengeteg munka áll előttünk”
Ron Akehurst, a Sheffieldi Egyetem egészségügyi közgazdász professzora,
az ELTE díszdoktora

„Tisztesség, türelem és erőfeszítés”
David Andreu, a barcelonai Pompeu Fadra Egyetem professzora, az ELTE
díszdoktora
„A gyakorlati tapasztalatok teljesebbé teszik a tudományos teljesítményt”
Rainer Pitschas, a Német Közigazgatástudományi Egyetem professzora, az
ELTE díszdoktora

„Újra mozgásba kell lendítenünk Európát”
Pertti Torstila korábbi budapesti finn nagykövet, az ELTE díszdoktora

Újabb listát készített az ELTE a kiváló kutatókról
Az MTMT adatai alapján készült új lista az ELTE ötven legmagasabb Hirsch-indexszel
rendelkező oktató-kutatóját tartalmazza. Az első helyre Csabai István egyetemi tanár került.
ELTE-s kitüntetettek az MTA ünnepi ülésén
Az Akadémiai Aranyérmet T. Sós Vera matematikus, az ELTE díszdoktora vehette át, Akadémiai
Díjat kapott Csabai István fizikus, Miklósi Ádám etológus és Zsoldos Attila történész.

Borhy László a BTK új dékánja
A Régészettudományi Intézet igazgatójának kinevezése július 1-től három évre
szól.
„Hagyomány, megtartás, fejlődés”
Borhy László egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar új dékánja
Juhász Gábor a TáTK új dékánja
A Kari Tanács május 26-án választotta meg a korábbi általános és oktatási
dékánhelyettest, a Szociálpolitika Tanszék egyetemi docensét.
„Szolidaritás és nyitottság”
Juhász Gábor, a Társadalomtudományi Kar új dékánja
Választottak a hallgatók
2015 tavaszán – az Egyetem történetében először – egyszerre tartották a Karok a hallgatói
önkormányzati választásokat.
Erős kölcsönhatások
Veres Gábor, a TTK Atomfizikai Tanszék egyetemi docense

A legjobbak között a Leideni Rangsorban
A legelőkelőbb helyen a magyar egyetemek közül az ELTE végzett.
Az ELTE a QS szakterületi rangsoraiban
Nyolc képzési területünk szerepel a brit Quacquarelli Symonds legfrissebb tematikus rangsorain a
világ legjobb intézményei közt.
Szalay Péter Polányi-díjas
A Szervetlen Kémiai Tanszék egyetemi tanárát, az ELTE Bolyai Kollégium
igazgatóját az MTA Fizikai-kémiai Bizottság és a Polányi Mihály Kuratórium
díjazta.
„A kémia, a fizika és a matematika egyformán érdekelt”
Szalay Péter, a Fizikai Kémiai Tanszék Polányi-díjas egyetemi tanára

Rendezvények
A magyar sport napja az ELTE-n (május 6.)
Az Egyetem és a BEAC a 2013/2014-es tanévi egyetemi országos bajnokságok ELTE-s
bajnokait, érmeseit és egyetemünk élsportolóit köszöntötte a Tüskecsarnokban.
Bányai Éva tartott előadást a Pázmány-napon (május 8.)
Az ELTE ünnepi szenátusi ülésén a professzor a hipnózis tudományos vizsgálatáról beszélt.

Együttműködés a Sapientia Főiskolával és az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel (május 13.)
A tanárképzésben való együttműködésről szóló megállapodást az intézmények vezetői – Mezey
Barna, Várnai Sándor Jakab és Szabó Lajos – írták alá.

2015. június
Hírek
Mario Vargas Llosa Nobel-díjas író az ELTE díszdoktora lett
Június 16-án Egyetemünk küldöttsége szűk körben, a madridi magyar
nagykövetségen adta át az elismerést a világhírű írónak.
Első alkalommal adták át a Pro Ingenio díjakat
A díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik éveken át
kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén.

„Az informatika sokféle tehetség kibontakozására ad lehetőséget”
Zsakó László, az IK Média- és Oktatásinformatikai Tanszék tanszékvezetője

„Közösség és szakmai elköteleződés”
Wessely Anna, a TáTK egyetemi docense,
Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatója

az

Angelusz

Róbert

Pedagógusnapi kitüntetések
Eötvös-díjban részesült Lányiné Engelmayer Ágnes, Szent-Györgyi Albert-díjat kapott Bárdos
György, Györffy Miklós, Kullmann Lajos és Móri Tamás Ferenc.
Málnási-Csizmadia András projektjét emelte ki az ERC
Az Európai Kutatási Tanács június 16-án mutatta be az ötezredik ösztöndíjast, ennek apropóján
tizenkét izgalmas ERC-projektet méltattak.
Erőszak-megelőzési és áldozatsegítési koncepciót dolgozott ki az ELTE
Az Egyetem a magyarországi felsőoktatási intézmények közül elsőként végez átfogó kutatást az
intézményen belüli erőszak, előítéletesség és áldozati attitűdök feltérképezésére.
Gyimesi Máté a H2020 nyertesei között
A Biokémiai Tanszéken működő kutatócsoport célja, hogy feltárja a DNS-hibajavítás
mechanizmusát, a projektet a Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) program támogatja.
ELTE-s oktató a Nature hasábjain
A bronzkori Eurázsia populációgenetikai jellemzőit tanulmányozó nemzetközi csoport tagja
Hajdu Tamás, a Biológiai Intézet kutatója.

Az ELTE a globális egyetemi rangsorok alakítói között
Az Egyetem a nemzetközi és országos felsőoktatási rangsorok készítőit összefogó szervezet, az
IREG első teljes jogú magyar tagja lett.
Akadémiai pályadíjat vehettek át az ELTE-s posztdoktorok
Az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjait kapta Németh Attila (MTA-MTMELTE Paleontológiai Kutatócsoport) és Vincze Miklós (MTA-ELTE Elméleti Fizikai
Kutatócsoport) is.

Rendezvények
Több ezer látogató a Múzeumok Éjszakáján (június 20.)
Különleges programokkal várta a látogatókat az Egyetemi Könyvtár, a Füvészkert és a TTK
Természetrajzi Múzeuma.
Siker a Vigadóban (június 22.)
Telt ház volt az ELTE Művészeti Együttes évadzáró hangversenyén.
„A cél, hogy az egyetem minél versenyképesebb legyen” (június 23.)
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Eötvös Loránd Tudományegyetem Szakszervezeti
Bizottsága és az ELTE Kancellária közös tájékoztatót és fórumot szervezett a Lágymányosi
Campus épületében.
„Korszakváltás az Egyetem életében” (június 25.)
Az ELTE a Bölcsészettudományi Karon emlékezett arra, hogy az Egyetem 235 évvel ezelőtt
költözött hivatalosan Nagyszombatból Budára.

2015. július
Hírek
Több mint 8000 új hallgató kezdhet az ELTE-n
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ismét a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény lett a 2015ös felvételi eljárásban: 8093 fő kezdi meg itt tanulmányait szeptemberben, köztük 880 leendő
általános és középiskolai tanár.
Felvételi eredmények országos összehasonlításban
Az ELTE-t jellemző magas felvételi pontszámok, a jelentkezők és a felvettek nagy száma,
valamint a felvettek magas átlagpontszáma alapján intézményünk képzései iránt a legjobb
eredményekkel érkező hallgatók érdeklődnek.
Fokozatváltás az ELTE-n
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem sikerrel pályázott 500 millió forintos támogatásra a
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból.
A Bolyai-ösztöndíj ELTE-s nyertesei
A legkiválóbb kétszáz, már PhD-fokozattal rendelkező kutató közül harminc ELTE-s munkáját
támogatja az MTA.

A legjobb egyetemek között a CWUR rangsorában
A listára hat magyar intézmény került fel, melyek közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem
végzett a legelőkelőbb helyen.
Új elnököt választott az EHÖK
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának
tisztújító küldöttgyűlésén Kiss Edinát, a Társadalomtudományi Kar hallgatóját
választották elnöknek.
Megújul a Rendszeres Szociális Támogatás rendszere
Szeptembertől az ELTE minden karán egységes igazolási- és pontrendszerben adhatják le
pályázataikat az egyetem hallgatói.

Rendezvények
V. Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem (július 7–15.)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015. július 7–15. között ötödik alkalommal rendezte meg
a Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemet, amelyen idén több mint százötven hallgató vett
részt. A rendezvény megnyitóját 2015. július 7-én rendezték az Aula Magnában.
Vezetőképzőt szervezett az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (július 15.)
Július 6–10. között százötven hallgatói képviselő vett részt a balatonkenesei rendezvényen, a
szakterületi szekciómunkák mellett érzékenyítő tréning is szerepelt a programban. A vezetőképző
vendége volt többek között Mezey Barna rektor és Scheuer Gyula kancellár is.
Együttműködni autizmussal élő embertársainkkal (július 17.)
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán indult autizmus spektrum pedagógiája
szakirány első végzett hallgatói átvették diplomájukat.

2015. augusztus
Hírek
ELTE-s kitüntetettek augusztus 20-án
A nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült Dezső
Tamás, Faragó István, Holics László és Oláh Attila.
„A tudomány került újra előtérbe”
Dezső Tamás, az ELTE BTK Assziriológia Tanszékének egyetemi docense

A világ legjobbjai között az ARWU rangsorán
Augusztus 15-én hozták nyilvánosságra az Academic Ranking of World Universities eredményeit.
A hazai egyetemek közül az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem került be a legjobb ötszáz
intézmény közé, Egyetemünk fizika szakja továbbra is a világ élvonalában szerepel.

Rendezvények
Emléktábla Ádám Györgynek (augusztus 25.)
Emléktáblát avattak annak a háznak a falán, amelyben az Egyetem volt rektora, Széchenyi-díjas
pszichofiziológus, az MTA rendes tagja lakott.
120 éves az ELTE Eötvös Collegiuma (augusztus 25.)
A Collegium fennállásának 120. évét ünnepelte: az Eötvös
József-nap elnevezésű programsorozat ünnepélyes megnyitóját
követően adták át a 2015. évi Eötvös József-emlékérmeket,
majd tárlatvezetésen és konferencián vehettek részt az egykori
és a jelenlegi collegisták.
Földrajztudósok Budapesten (augusztus 31 – szeptember 2.)
Az EUGEO budapesti kongresszusán Európa vezető földrajztudósai
klímaváltozásról és urbanisztikáról tanácskoztak.

demográfiáról,

2015. szeptember
Hírek
Elkezdődött az Egyetem 381. tanéve
A tanévnyitó ünnepi közgyűlésen szeptember 4-én beszédet mondott Mezey Barna rektor és
Navracsics Tibor uniós biztos, majd számos egyetemi kitüntetés, elismerés átadására is sor került.

Professor emeritus címeket adott át az ELTE rektora
A kiemelkedő nyugdíjas oktatóknak szóló elismerést nyolcan kapták meg.
Együttműködés a Leuveni Katolikus Egyetemmel
Szeptember 2-án Mezey Barna, az ELTE rektora és Rik Torfs, a KU Leuven rektora
együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá.
A digitális mesék kutatója
Takács Zsófia, a PPK Neveléstudományi Intézet adjunktusa

Világbajnoki dobogóra állhatott Kapás Boglárka
A kazanyi vizes vb-n a Pedagógiai és Pszichológiai Kar hallgatója bronzérmet
szerzett az 1500 méteres női gyors döntőjében.
„A hibákból lehet tanulni”
Kapás Boglárka, az ELTE hallgatója, világbajnoki bronzérmes úszó
Megújult olvasóterem az Egyetemi Könyvtárban
A 2014. június óta zárva tartó Nagyolvasóban a felújítási munkálatokon túl az állomány is
megújult, modern olvasótermi állomány került a polcokra.
Több ezren támogatták az Egyetemet
Mintegy 17 millió forintot juttattak az adózók az ELTE céljait támogató alapítványoknak az szja
civil szervezeteknek adható 1%-ából.
Dezső Tamás lett a Felsőoktatási Tervezési Testület elnöke
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának leköszönt dékánját három évre bízták meg a szakértő
testület vezetésével.
Együttműködés a KSH és az ELTE között
Keretmegállapodást írt alá Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke és Mezey
Barna, az Egyetem rektora szeptember 9-én.
ELTE-s díjazottak a Magyar Biofizikai Társaság kongresszusán
Závodszky Péter, Egyetemünk professor emeritusa a Társaság emlékplakettjét vehette át.
Referenciaintézmény lett Egyetemünk gyakorló óvodája és gimnáziuma
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. „minősített referenciaintézménnyé” jelölte az
ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt és a Radnótigimnáziumot.

Rendezvények
Közel kétezren mozogtak az ELTE Sport7-en (szeptember 7-11.)
A népszerű program célja idén is az volt, hogy bemutassák az egyetemen elérhető sportolási
lehetőségeket.
A doktori képzés jelene és jövője (szeptember 9.)
A PPK rendezvényén a doktori iskolák mindennapjairól és kihívásairól volt szó.
Hiánypótló módszertani fejlesztések (szeptember 15.)
A záró tanácskozáson összegezték az „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért
projekt” bölcsészet- és művészetpedagógiai alprojektjének eredményeit.
A siker tíz lépésben (szeptember 22.)
Az ELTE Karrierközpont Hogyan tovább-sorozatában Limpár Imre ezúttal
jó és rossz szokásokról beszélt.
Mi az önbizalom titka?
Limpár Imre, az ELTE Karrierközpont tanácsadó szakpszichológusa

Több mint 150 ELTE-s program a Kutatók Éjszakáján (szeptember 25.)
Egyetemünk karai sokszínű programokkal várták az érdeklődőket.
Fordítás „bogarászó” olvasóknak (szeptember 29.)
Az Eötvös Collegium Itáliai irodalmi hatások Európában előadássorozatának vendége Nádasdy
Ádám volt, aki az Isteni színjáték új fordításáról beszélt.

2015. október
Hírek
Kiváló kutatóink tartottak előadást az ELTEfeszten
A Trefort-kerti Campus október 2-án színes forgataggá változott a harmadszor megrendezett
interaktív pályaválasztó fesztivál idejére. A megnyitó a jövő tehetségeit gondozó gimnáziumok
köszöntésével indult.

Elindult a Stratégiai Adatbázis
A közel két éves fejlesztés eredményeként létrejött rendszer október 1-je óta elérhető.
„Akkor lehetünk büszkék, ha a szomszéd karon is eredményesek”
Szalay Péter egyetemi tanár, az Egyetem új tudományos ügyekért felelős rektorhelyettese
Megszépültek a tatai Geológus Kert sziklafelszínei
Huszonöt év után újra látható 100 millió év kőbe vésett története.
ELTE Központ nyílt Pekingben
Az ünnepélyes megnyitón a Beijing Foreign Studies University-n részt vett az Egyetem
delegációja Mezey Barna rektor vezetésével. A látogatással egy időben Kínában több sikeres
koncertet adott az Egyetem Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara is.
Rangos építészeti díjakat kapott az egyetemi emlékmű
A Trefort-kerti emlékmű a Budapesti Építész Kamara Nívódíját, a Média Építészeti díj
nemzetközi különdíját és a Piranesi-kuratórium dicséretét kapta az ősz folyamán.

Quaestura-iroda nyílt Lágymányoson
A Hallgatói Ügyfélszolgálati Osztály szolgáltatásai az Északi Tömbben is elérhetők október 26tól.
Deák Ferenc-díjat kapott Földi András
A neves szakmai díjat az elmúlt századok nagy jogászainak, a deáki
hagyományoknak méltó utódai kaphatják.
„A római jog sokoldalú felkészültséget kívánó terület”
Földi András egyetemi tanár, a Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti
Tanszék vezetője
Ryan Anna nyerte a nemzetközi vitaversenyt
A Rigában megrendezett „Vitázik a világ ifjúsága” nemzetközi vitaverseny döntőjét az ELTE
Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium 2015-ben érettségizett diákja nyerte.

Rendezvények
Medgyes Péter 70 (október 9.)
A BTK professor emeritusát a Gólyavárban köszöntötték, bemutatták az alkalomra készült angol
nyelvű tanulmánykötetet is.
25 éves az UNICA (október 15–16.)
A nemzetközi szervezet Brüsszelben ünnepelte az alapítás évfordulóját, Erdődy Gábor
nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes és Orosz Éva oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes
részvételével.

2015. november
Hírek
Három új díszdoktor az ELTE-n
November 13-án ünnepi közgyűlés volt az Aula Magnában, az újonnan avatott ELTE-s
díszdoktorok: Erhard Busek, Harmathy Attila és Janusz K. Kozłowski.
„A világ humanitárius értékrendjének alappillére a felsőoktatás”
Erhard Busek, az Osztrák Köztársaság korábbi alkancellárja, az ELTE új
díszdoktora

„A jogi kérdéseket mindig a mindennapos életviszonyokban képzeltem el”
Harmathy Attila, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusa, az ELTE
új díszdoktora
„A közös munka mindig gazdagított engem”
Janusz K. Kozłowski, a krakkói Jagelló Egyetem professor emeritusa, az ELTE új
díszdoktora

ELTE-s díjazottak az OTDK záróülésén
12 hallgatónk Pro Scientia Aranyéremben, 10 oktatónk Mestertanár Aranyéremben részesült,
Klinghammer István korábbi rektor Honoris Causa Pro Scientia Aranyérmet vehetett át.
Junior Príma-díjas ELTE-s tudósok
Csikvári Péter, a TTK Matematika Intézetének adjunktusa és Gyuris Ferenc, a TTK Földrajz- és
Földtudományi Intézetének adjunktusa Lovász Lászlótól, az MTA elnökétől vehette át az
elismerést november 26-án.
Továbbra is az élen az ELTE képzései
A HVG friss felsőoktatási rangsora szerint továbbra is az ELTE az ország
legjobb tudományegyeteme.
Idén is a legjobbak az ELTE gyakorlógimnáziumai
A korábbi évekhez hasonlóan idén is a legjobbak között szerepeltek Egyetemünk
gyakorlóintézményei.
Tervezőgrafikai térkísérletek
Polgárdi Ákos és Salát Zalán Péter, az ELTE emlékmű-pályázatáról szóló kötetek tervezői
Két kitüntetéssel ismerték el Prokopp Mária munkásságát
A BTK Művészettörténet Tanszékének professor emeritusa november 5-én Cs.
Szabó László-díjat, november 14-én pedig Márton Áron-emlékérmet vehetett át.
„Rámutatni a magyar művészet európai jelentőségére”
Prokopp Mária, a Művészettörténeti Intézet professor emeritusa
Korszerűsítette épületeit az ELTE
November 27-én adták át a PPK 200 millióból korszerűsített energetikai rendszerét.

„A legmagasabb szintű tanácsadást nyújtjuk”
Karner Orsolya, az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadójának vezetője

Wessely Anna a Magyar Szociológiai Társaság új elnöke
Novemberben a szintén ELTE-s Csepeli Györgyöt váltja a poszton a Szociológia Intézet
egyetemi docense.
Kmetty Zoltán Erdei-díjas
A TáTK Szociológia Tanszék adjunktusának adományozott elismerést a Magyar Szociológiai
Társaság.
Pro Caritate díjat kapott Cserti-Szauer Csilla
A BGGyK Általános Gyógypedagógiai Tanszék tanársegédje az Iparművészeti Múzeumban vette
át a szociális területhez kapcsolódó elismerést.

Sikerek az Erasmus+ pályázaton
Az ELTE közel 300 000 € támogatást, a teljes pályázati keretösszeg több mint felét nyerte el a
nemzetközi kreditmobilitási pályázat második fordulójában, így a legsikeresebb felsőoktatási
pályázó lett. A hallgatók és oktatók várhatóan 5 ország 14 egyetemére utazhatnak.
Siker a Nagy Diák IQ-teszten
2015-ben Bán Róbert, az IK informatikus hallgatója lett a legintelligensebb fiú,
a háromfordulós verseny első tesztjét több mint 21 ezren töltötték ki.
„Csak megoldottam néhány feladatot”
Bán Róbert, az IK informatikus hallgatója, a Nagy Diák IQ-teszt egyik nyertese.
Nemzetközi projektben vizsgálják a pszichoaktív szerek használatát
Az ELTE öt másik európai intézménnyel közösen vesz részt abban az Európai Unió által
finanszírozott programban, amelyben az új pszichoaktív szerek (dizájner drogok) használatával
foglalkoznak.

Rendezvények
Magyar Tudomány Ünnepe 2015 (november 3-30.)
A november 3–30. közötti országos rendezvény mottója: A tudomány evolúciója: a valós és a virtuális
világok. Az ELTE idén is több szakmai programmal vett részt.
Sikerrel zárt a Virtuális Állásbörze (november 3-6.)
Az ELTE Karrierközpont szervezésében több mint 600 álláskereső böngészett a közel 3000
állásajánlat között.
III. Kutyaetológiai Konferencia (november 7.)
Az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai kutatócsoport, az Etológia
Tanszék, az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, valamint
a Magyar Etológia Alapítvány rendezvénye.
„Előbb a természet, aztán a labor”
Miklósi Ádám, az Etológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
Közös veszteségek – közös kötelesség (november 17.)
Bemutatták a kettős kötetet, amely az ELTE emlékmű-pályázatára érkezett terveket és az
emlékmű avatásához kapcsolódó konferencia-előadásokat gyűjti egybe.
Milyen az érett szeretet-kapcsolat? (november 19.)
A PPK-n tartott előadást Otto F. Kernberg pszichiáter, a kortárs pszichoanalízis kiemelkedő
képviselője.
„A poszt-szovjet időszak krónikása” (november 25.)
A BTK Ruszisztika Központjában kerekasztal-beszélgetést rendeztek az idén irodalmi Nobeldíjjal kitüntetett Szvetlana Alekszijevics Elhordott múltjaink című kötetéről.

2015. december
Hírek
Megnyílt az ELTE Fogyatékosügyi Központja
December 10-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit az ország első, szakértők által
vezetett egyetemi fogyatékosügyi központja, amelyet az Egyetem saját forrásból hozott létre.
2020-ig érvényes Egyetemünk akkreditációja
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság határozata értelmében az Egyetem intézményi
akkreditációja 2020. december 31-ig hatályos. Az erről szóló oklevelet a Szenátus 2015. december
14-i ülésén adta át Balázs Ervin, a Látogatóbizottság elnöke Mezey Barna rektornak.
A legjobbak közt a Heti Válasz rangsorában
Karaink vezetik a lap felsőoktatási rangsorának bölcsészettudományi, jogi és
pedagógusképzési területét, a rangsor készítői tíz ELTE-s szakot választottak az
ország legjobbjának.
Kiváló ELTE-s kutatók – V. rész
A Magyar Tudományos Művek Tárába feltöltött adatok alapján az Egyetem Adat-, és Stratégiai
Információkezelési Irodája újabb kiválósági listát készített: a 2005 és 2015 közötti publikációkra
érkezett hivatkozások számát összegezték. A lista élén Veres Gábor, Csanád Máté és Csabai
István fizikusok állnak.
Egyetemünk ígéretes kutatói
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa új elismerést alapított, amellyel a
negyven évesnél fiatalabb, kiemelkedő kutatókat díjazza. A 12 nyertes 1-1 millió Ft-ot fordíthat
kutatásaira.
A Rátz Tanár Úr Életműdíj ELTE-s kitüntetettjei
Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért idei kitüntetettjei közé került három
ELTE-s oktató is: Balázs Katalin, Honyek Gyula és Pálfalvi Józsefné.
Óriásvírusok a Kutch sivatagban
Az ELTE Bioinformatikai Csoportjának kutatói a világon elsőként igazolták óriásvírusok
jelenlétét a bolygó legnagyobb sós sivatagában.
Nemzetközi projekt indul a TÓK-on
A korai inklúzióval foglalkozó Erasmus+ projektben Európa hét országának szakemberei
vesznek részt, a magyar kutatócsoportot F. Lassú Zsuzsa egyetemi docens vezeti.

Rendezvények
Egy kárpáti cigány közösség munkalehetőségei (december 2.)
Bakó Boglárka, a TáTK Kulturális Antropológia Tanszékének adjunktusa, kulturális antropológus
tartott előadást a Harmadik Kor Egyeteme sorozatban.
Az ELTE-n ülésezett az UNICA munkacsoportja (december 3-4.)
12 ország szakértői tanácskoztak az Aula Magnában, többek között a tanítás-tanulás minőségéről
és az európai felsőoktatás előtt álló feladatokról.

Start-upok napja (december 8.)
Az EIT Digital Budapest szervezésében egész napos szakmai rendezvényt tartottak a
Gömbaulában.
Karácsonyi ELTE-koncert (december 19.)
A Bartók Béla Énekkar és Egyetemi Koncertzenekar két ünnepi
hangversenyt tartott.
„Az odaadó lelkesedés levett a lábamról”
Kovács László, az ELTE Művészeti Együttes vezetője

