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ELTE Hírek
Az eötvös loránd 

tudományegyetem lapja

jeges est
egy nAp, Amikor A műjégpályA 
csAk Az elte-seké 
2. oldal

eDucAtio
tömött sosokbAn,  
A felvételizők érDeklőDnek 
3. oldal

ADomány
ismét sikeres volt Az elte 
kArácsonyi gyűjtése
2. oldal

InnovácIó 

Új piac, 
új tér
elte

Az idén szeptemberben induló 
nyolc szakjával az elte gazdál-
kodástudományi intézete (gti) ti-
zenkilencre növeli az egyetem gaz-

dálkodástudományi képzéseinek 
számát. Az elte gti programjá-
ról dr. ormos mihály intézetigaz-
gatóval beszélgettünk. 

Folytatás a 3. oldalon

egyetemesség

mindig
nyitva 
elte

Az eötvös loránd tudományegye-
tem és a Heidelbergi ruprecht karl 
egyetem évtizedek óta szoros kap-
csolatot ápol egymással. Az emble-
matikus nyugat-európai egyetem si-
kerességéről, valamint a felsőoktatási 
intézmények által követendő stratégi-
ákról prof. dr. bernhard eitelt, a Hei-
delbergi ruprecht karl egyetem rek-
torát kérdeztük. 

Folytatás a 8. oldalon

alumnusok

oldás 
és kötés 
elte

első kézből hallhatunk friss infor-
mációkat, inspiráló gondolatokat, 
szempontokat a magunk, vagy ép-
pen gyerekeink karrierjének egyen-
getéséhez – az „elte sikerek” 
előadássorozat erről szól. A követ-
kező vendég: lackfi jános. idő-
pont: február 21.

Folytatás a 6. oldalon

kutatás

csillagok 
között
elte

A hazai asztrofizikai kutatás és ok-
tatás bő húsz év alatt olyan fejlő-
désen ment keresztül, aminek kö-
szönhetően mára a nemzetközi 
porondon is jelentős sikereket ér el 
– mondta lapunknak dr. frei zsolt 
tanszékvezető, a fizikai intézet 
igazgatója.

Folytatás a 7. oldalon

elte

Mi történt az elmúlt egy évben, amióta a 
szombathelyi Savaria Egyetemi Központ 
(SEK) bekapcsolódott az ELTE vérkeringé-
sébe? Többek között erről beszélt dr. Né-
meth István szombathelyi ügyekért felelős 
koordinációs rektorhelyettes az ELTE Hí-
reknek adott interjújában. Cikkünkből az 
is kiderül: a SEK célja, hogy az alkalmazott 
tudományok fellegvárává váljon, ezzel egé-
szítve ki az ELTE vezető alapkutatásait.

– Éppen egy éve, hogy a Savaria Egyetemi Központ beolvadt 
az ELTE-be. Mi történt azóta?

– Az integrációt követő első év egyértelműen az útkeresésről 
szólt. Egészen pontosan arról, hogy a Savaria Egyetemi Központ 

megtalálja saját hangját a több 
százéves hagyománnyal rendel-
kező kiváló intézmény keretein 
belül. Erősségeinkre, gyakorlat- 
orientált és duális képzéseinkben 
szerzett tapasztalatainkra építve 
határoztuk meg azt a célt, hogy 
a savaria egyetemi központ az 
elte alkalmazott tudásának 
fellegvára kíván lenni, ahol az 
elte piacvezető alapkutatásai-
nak eredményeit először ültet-
jük át a társadalom és az ipar 
számára fontos, versenyképes, 
gyakorlatorientált képzésekbe, 
így egészítve ki új területekkel 
az ELTE eddigi képzési portfó-
lióját.

Folytatás az 5. oldalon

Útkeresés után, nagyívű Fejlesztések előtt a savaria egyetemi központ

felvétel indul!
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tavaly a lehetőségek és a költség-
vetési keretek figyelembevételével 
az elte havi 6000 forintos béren 
kívüli készpénzjuttatást biztosított 
dolgozóinak. A kifizetés havi szin-
ten közel 3800 főt érintett.

A 2018. évi szabályok a kész-
pénzjuttatás lehetőségein alapvető-
en nem változtattak, így az emberi 
erőforrások igazgatóság javaslatot 
tett a juttatás folytatására és az ösz-
szeg megemelésére. Az egyetem 
vezetése a javaslat irányát követte, 
és a béren kívüli juttatás összegét 
havi 7000 forintban határozta meg. 

A kifizetés időpontjában 
pénzbeli béren kívüli juttatásra 
jogosultak az egyetemmel főál-
lású jogviszonyban álló, határo-
zatlan idejű kinevezéssel foglal-
koztatott közalkalmazottak, a 
három hónapot meghaladó, hatá-
rozott időre kinevezett közalkal-
mazottak, valamint a gyerme-
kük gondozása céljából fizetés 
nélküli szabadságot igénybe vevő 
közalkalmazottak, gyermekük 
harmadik életévének betöltéséig, 
tekintet nélkül a fizetés nélküli 
szabadság időtartamára.

Hírek | velünk történt

nőtt a pénzbeli béren kívüli juttatás az egyetemen

növekvő cafeteria
ismét sikeres volt a karácsonyi gyűjtés

szívből, igazán elte

miután a kancellária vezetése elfogadta a javas-
latot, idén 1000 forinttal nőtt a pénzbeli béren 
kívüli juttatás, amelynek első folyosítása a janu-
ári illetmény kifizetésével együtt megtörtént.

elte

nélkülöző erdélyi  
és pest megyei gyerme-
kek kapták azokat az 
adományokat, amelyek 
összegyűjtésében az 
elte is kiemelt szere-
pet játszott. Hat intéz-
ményhez, közel kétszáz 
gyermekhez jutottak el 
az ajándékok. 
Az elte, az emmi, az újbu-
dai teleki blanka általános is-
kola 3/c osztályos tanulói és szü-
leik, a dunaszerdahelyi Dunaág 
néptáncműhely, valamint a ci-
ves pro universitate scientiarum 
eötvösiana Alapítvány adomá-
nyait az elte oktatási igazga-
tóság és az emmi munkatársai 
gyűjtötték, csomagolták és kéz-
besítették. 

A küldöttség először az erdélyi ka-
lotaszentkirályra, az Ady endre kul-
turális egyesület által fenntartott ott-
honba látogatott. A kalotaszegiek 
legnagyobb problémája a magyarság 
számarányának csökkenése, aminek 
következtében a környéken több ma-
gyar tagozatos elemi iskolát is be kel-
lett zárni; hasonló gondokkal küsz-
ködnek a másik erdélyi állomáson, 
segesváron is. A magyafülpösi szivár-

vány Házhoz 180 ezer forint pénzado-
mány is eljutott, amelyből mikrohul-
lámú sütőt, kenyérpirítót, botmixert 
és jelentős mennyiségű tartós élelmi-
szert vásároltak a szervezők.

A monori és nagykátai gyermek- 
otthonoknak az elte ruhákat, 
könyveket, játékokat, ajándékcsoma-
gokat, és Albert erika külsős segítő-
nek köszönhetően almát, mandarint 
és földimogyorót juttatott el. 

Az elte kancellária januárban je-
lezte: a dolgozóknak maguknak kell 
kezdeményezniük, hogy a nAv ké-
szítse el az adóbevallásukat. A Dol-
gozói önkiszolgáló rendszerben 
(Dör) a dolgozóknak elektroniku-
san megküldött tájékoztatóból kide-
rült: 2018. január 1-jén hatályát veszti 
a munkáltatói adómegállapításra vo-
natkozó rendelkezés.

A rendszerben mindenki elektro-
nikusan kézhez kapott egy nAv-tól 
érkező tájékoztatót is a személyi jö-
vedelemadó-bevallási szabályok 2018. 
január 1-jétől esedékes változásáról. 

Azok a magánszemélyek, akik 
nem rendelkeznek ügyfélkapu-re-
gisztrációval, 2018. március 15-éig 
kérhetik, hogy az állami adó- és 
vámhatóság papíralapon küldje meg 
az adóbevallási tervezetet. 

Ha a magánszemély 2018. május 
22-ig nem fogadja el, egészíti vagy 
javítja ki az adóbevallási tervezetet, 
illetőleg nem nyújt be önadózóként 
elkészített 17szA-bevallást, akkor 
az adóbevallási tervezet adóbevallás-
sá válik. Az adó 1+1 százalékának fel-
ajánlására az eszjA-felületen 2018. 
május 22-éig van lehetőség.

 Hamarosan itt az adóbevallások ideje 

számoljon vele!

idén Újra lesz jeges est a városligeti műjégpályán

A jégen búcsúzik a vizsgaidőszak

elte

minden esetben a munkavállalónak kell kez-
deményeznie, hogy az adóbevallását a nemzeti 
Adó- és vámhivatal (nAv) készítse el – figyel-
meztet az egyetem vezetése. A dokumentumo-
kat május második felében kell beadni az adóha-
tósághoz.

elte

egy nap, amikor a műjégpálya csak az elte-se-
ké, akik kedvükre korcsolyázhatnak vagy éppen 
forralt borozhatnak – immár tizenegyedik alka-
lommal rendezik meg a jeges estet a városligeti 
műjégpályán február 15-én. 
Hosszú kihagyás után az idén újra 
megrendezik a jeges estet, sorban 
a tizenegyediket. – A rendezvény 
impozáns múltra tekint vissza, 
amit mindenképpen figyelembe 
kell vennünk az esemény szervezé-
sénél, tiszteletben tartva a hagyo-
mányokat. ugyanakkor ez remek 

alkalom, hogy kulturált keretek 
között zárjuk le a vizsgaidőszakot, 
és egy felejthetetlen élménnyel vág-
junk neki a következő félévnek – 
mondta lapunknak kindelmann 
balázs, az elte ik Hök elnöke. 

– A rendezvény több szem-
pontból is különleges. Hosszú 

idő után ez lesz az első igazán 
összegyetemi buli – tette eh-
hez hozzá tóth tibor józsef, az 
elte szolgáltató kft. ügyve-
zetője. így nemcsak jelenlegi és 
volt hallgatóinkat várjuk szere-
tettel, hanem az oktatókat, taná-
rokat, munkatársakat is. ebből 
kifolyólag kedvezményes, 1000 
forintos áron vehet jegyet min-
den elte-polgár. 

– A jegyeket érdemes előre meg-
venni, mert a belépők száma maxi-
mált, és nagyon nagy az érdeklődés 
– hangsúlyozta az ügyvezető.

sz
er

ző
: r

át
ka

y 
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ur
a

kalotaszentkirályon jártunk

mozdulj rá!

Az elte szolgáltató központ támogatásának 
köszönhetően folytatódnak az ingyenes funkcionális 
és gerinctréningedzések az elte dolgozói számára. 

A kora reggeli órákat a beAc szakképzett edzői tartják.
Helyszín: Semmelweis utcai OSC vívóterem

(1052 Semmelweis utca 2., Astoria).
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elte

elte

tizennyolcadik alka-
lommal várta a fel-
vételiző diákokat az 
educatio kiállítás.  Az 
eseményen rekord 
látogatói létszámot 
regisztráltak.

dr. ormos miHály intézetigazgató az elte gazdálkodástudományi képzéseiről

„egyedi oktatási termékekkel  
és rendszerrel léptünk piacra” 
Folytatás a címoldalról 

– Az ELTE GTI olyan pi-
acon jelenik meg új szerep-
lőként, ahol erős versenytár-
sakkal kell harcolnia. Hogyan 
ajánlaná az ELTE GTI-t a gaz-
dasági szakok iránt érdeklődő 
diákok számára?

– A gazdaságtudományi képzé-
si terület valóban sokszereplős pi-
ac, de ezek között kevés olyan ko-
moly egyetemi háttérrel rendelkező 
intézmény van, mint az elte. egy-
részt a gazdálkodástudományi inté-
zet már most kifejezetten erős szak-
irányú oktatói gárdával rendelkezik, 
amit egy valóban multidiszciplináris 
universitas környezete vesz körül – 
ez igazán egyedülálló háttér. más-
részt egyedi oktatási termékekkel és 
rendszerrel léptünk piacra. 

– Mire gondol? 
– Az alapszakok esetében külö-

nösen nagy hangsúlyt helyezünk a 
variálhatóságra: a hallgatókat mesz-
szemenőkig támogatjuk abban, 
hogy saját érdeklődésüknek megfe-
lelően állítsák össze tanulmányaikat 
– a szakspecifikus ismereteket min-
den esetben elsajátítva. egyedi kon-
cepciót követünk az angol nyelvű 
oktatás terén is, így a nemzetközi 
gazdálkodás alapszak teljes egészé-
ben, az összes többi üzleti alapszak 
pedig jelentős részben teljesíthető 
angol nyelven. célunk, hogy hall-
gatóink angolnyelv-tudását élővé és 
valóban használhatóvá tegyük, anél-
kül, hogy nyelvtudási szintjük felett 
kelljen teljesíteniük. fokozatosan, 
saját reális ütemezésük szerint ve-
szik fel az angol nyelvű tantárgya-
kat, akár úgy is, hogy eleinte csak 
angolul hallgatják, de magyarul 
vizsgáznak. továbbá kiemelt hang-
súlyt helyezünk az üzleti kommu-
nikációs készségek fejlesztésére, igen 
erős az üzleti jogi oktatásunk, vala-

mint az általánosabb társadalomtu-
dományi területek megjelenése is a 
képzésekben.

– Mi várható a mesterképzé-
sek területén?

– A kizárólag részidős formában 
induló master of business Admi-
nistration (mbA) képzésünk kivé-
telével valamennyi mesterszakunkat 
nappali és részidős munkarendben is 
elindítjuk. így megvalósulhat az a 
struktúra, amit a hallgatók a mes-
terképzési szinten már elvárnak: a 

képzés mellett gyakornoki pozíci-
ót vállalhatnak, ezzel is erősítve le-
endő munkaerőpiaci pozíciójukat. 
mesterképzéseink szerteágazó spe-
cializálódási lehetőségeket is kínál-
nak, amelyek erősen támaszkodnak 
az elte által kínált szinergialehető-
ségekre is.

– Mit gondol, a diákok mit 
tartanak szem előtt a felsőok-
tatásba történő jelentkezésük-
kor?

– véleményem szerint három 
alapvető tényező határozza meg a 
választást: az intézmény, a szakte-
rület intézményi háttere, valamint 
az oktatói gárda színvonala. fu-
ra módon maga az intézmény akár 
a szakspecifikumokat félretéve is 
meghatározó lehet a döntésben. 
Amikor a végzést követően valaki 
megkérdezi, hogy „hol végeztél”, a 
válasz az egyetem neve lesz, majd-
hogynem másodlagos, hogy milyen 
szakon. Az alma mater egyfajta jel-
vény, amelyet egész életében visel, 
és amely a minőségről tesz tanú-
bizonyságot. A második tényező a 
szak szakmai háttere és specialitá-
sai – azt hiszem, az elte gazda-
ságtudományi szakjai ebben nagyon 
erősek, innovatívak. Ahogy mond-

tam, a harmadik szempont az ok-
tatói gárda: a hallgatói választásban 
nagyon nagy szerepet játszik, hogy 
a döntés előtt látott, esetleg a nyílt 
napokon megismert oktatók milyen 
benyomást keltettek, mennyire tűn-
nek felkészültnek. örömmel mon-
dom, hogy mi olyan oktatói háttér-
rel indítjuk a képzéseinket, amelynél 
jobbat egyetlen egyetemi vezető sem 
kívánhat. 

– Bemutatná részletesebben 
is az ELTE GTI által indított 
szakokat?

– A képzési portfóliónkat négy 
plusz egy alapszak és négy mester-
szak alkotja. Alapképzésben nem-
zetközi gazdálkodás, gazdálkodá-
si és menedzsment, pénzügy és 
számvitel, valamint kereskedelem és 
marketing alapszakokat kínálunk, 
valamint a plusz egy a műszaki me-
nedzser alapszak. minden alapsza-
kunk jelentős részben hallgatható 
angolul is, és rugalmasan alakítható 
a tartalmuk. A projektfeladatokon 
keresztül lehetőséget teremtünk a 
hallgatók számára egy adott terület 
mélyebb megismerésére, a megszer-
zett ismeretek gyakorlati kamatoz-
tatására is. mesterszakok tekinteté-
ben szintén négy irányt kínálunk. 
két általánosabb szakot, a master 
of business Administration (mbA), 
valamint a vezetés és szervezés mes-
terszakot; továbbá két speciálisab-
bat: a pénzügy, valamint a számvi-
tel mesterszakot. A mesterszakokat 
tekintjük a valódi specializálódás te-
repének, ahol a hallgatók egy adott 
diszciplína részterületeiben tudnak 
mélyen elmerülni. e specializációk 
már jelentősen építenek a társkarok-
nál felhalmozott tudásra is.

– Az akkreditációs eljárás 
lezárult, a hallgatók toborzása 
gőzerővel folyik. Milyen  fel-
adatai vannak az intézetnek 
szeptemberig?

– szeretnénk létrehozni az 
elte gazdálkodás- és szervezés-
tudományi Doktori iskoláját, és 
abban bízunk, hogy mindez még 
tavasszal megvalósulhat. Az okta-
tásszervezéshez nélkülözhetetlen 
intézeti tanulmányi Hivatal felállí-
tása szintén előttünk áll, továbbá az 
elképzeléseink között szerepel két 
mesterszak, a marketing és a nem-
zetközi gazdaság és gazdálkodás 
mesterszakok 2019-es indítása, va-
lamint az mbA mesterszak nem-
zetközi akkreditációjának elindítása 
is. Az oktatói-kutatói állomány to-
vábbi építése pedig még évekig tar-
tó folyamatos feladatunk. 

Ormos Mihály: „Olyan oktatói 
háttérrel indítjuk a képzésein-
ket, amelynél jobbat egyetlen 
egyetemi vezető sem kívánhat.”

rengeteg érdeklődő  
az educatio kiállításon

tömött 
sorokban

Az educatio nemzetközi oktatá-
si szakkiállítás célja, hogy választ 
adjon a felsőoktatással kapcsola-
tos kérdésekre, összekapcsolva az 
egyes szereplőket: a hazai és külföl-
di felsőoktatási intézményeket, a tan-
könyvkiadókat, a nyelviskolákat, a 
szakképző intézményeket, valamint 
a felsőoktatási képzések iránt érdek-
lődőket. 

A vendégeket az elte standjánál 
naprakész információk fogadták. A 
szakkiállítás első napján borhy lász-
ló rektor tartott előadást az egyetem 
több száz évre visszanyúló történeté-
ről, hagyományairól, képzési portfó-
liójáról és az elte-hallgatókra váró 
lehetőségekről. Hangsúlyozta, hogy 
2017-től már szombathelyen, a sava-
ria egyetemi központban is elte-s 
diplomát lehet szerezni, és felhívta a 
figyelmet az elte gazdálkodástu-
dományi intézetére, amely nyolc in-
duló szakjával immár tizenkilencre 
növeli az elte gazdálkodástudomá-
nyi képzéseinek számát. 

Az oktatási seregszemlén szinte 
valamennyi felsőoktatási intézmény, 
számos duális és szakképző, illetve 
átképző hely, valamint egyéb hallga-
tói szolgáltatást nyújtó kiállító gon-
doskodott a felsőoktatási lehetőségek 
teljes körű bemutatásáról. 
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az angelusz róbert társadalomtudományi szakkollégiumban jártunk

A kerekasztal lovagjai

elte

életének 67. évében, 2018. január 8-án elhunyt 
tőkéczki lászló habilitált egyetemi docens, 
széchenyi-díjas történész, az elte btk műve-
lődéstörténeti tanszékének korábbi vezetője.

elte

„A tehetséggondozás évszázados hagyomány 
– bemutatkozik az elte öt szakkollégiuma” 
című sorozatunk negyedik részében buda ja-
kab, az Angelusz róbert társadalomtudományi 
szakkollégium elnöke mutatja be az intézményt.

– Mi a fő célja az Angelusz 
Róbert Szakkollégium műkö-
désének? Milyen pluszt tud 
adni az intézmény a lakóinak?

– A szakkollégium elsősorban 
azt a célt szolgálja, hogy a társa-
dalomtudományok iránt érdeklő-
dő hallgatók úgy ismerkedhessenek 
meg mélyebben a területtel, ahogy 

az egyetemi oktatás keretei között 
erre nincs módjuk. rendszeresen 
szervezünk általában több féléven 
keresztül tartó kutatásokat, ame-
lyekbe a más tudományterületekről 
érkező szakkollégisták ismereteit és 
szempontjait is be tudjuk építeni. ez 
a fajta interdiszciplinaritás fontos ré-
sze a szakkollégiumi munkának.

– Milyen elvek szerint mű-
ködik az intézmény?

– A szakkollégium működésé-
nek alapja a bázisdemokrácia és az 
autonómia: az operatív teendőkön 
túlmutató, jelentősebb döntéseket a 
teljes aktív tagságból álló kerekasz-
tal hozza meg. itt szavazzuk meg 
többek között, hogy milyen kurzu-
saink, kutatásaink legyenek, de itt 
döntünk a költségvetésünkről is.

– Milyen szervezeti felépí-
tés jellemzi a szakkollégiu-
mot?

– A szakkollégium legfőbb dön-
téshozó szerve az említett kere-
kasztal, a fő feladatokat pedig öt 
bizottság: a szakmai, a gazdasági, 
a társadalmi nyilvánossági, a prog-
ramszervező és a kollégiumi bizott-
ság tagjai látják el. Az elnök felada-
ta elsősorban az operatív feladatok 
összehangolása és a kifelé irányuló 
képviselet, amiben az igazgatóval 
osztozik.

– Hogyan, milyen szakmai 
munka folyik önöknél?

– minden félévben három alapozó 
kurzusunk van, ezek közül egy elmé-
leti-ismeretelméleti és kettő gyakorla-
ti-készségfejlesztő. ezen túl indulnak 
szakkollégisták által megszervezett 
műhelykurzusok is, továbbá a kuta-
tások is kurzusként valósulnak meg. 
szintén a szakmai munka része a 
tátk-n évente megszervezett konfe-
renciánk, illetve minden évben megje-
lenik a szakkollégisták publikációinak 
helyt adó tanulmánykötetünk, a kö-
tetlen. Újonnan vezettük be a tutor-
rendszert – ahol alumni és senior ta-
gok segítenek egy-egy tutoráltnak –, 
továbbá minden ősszel megszervez-
zük a szakkollégium éjszakáját is.

– Milyen szabadidős prog-
ramok vannak a hallgatók szá-
mára?

– kis közösségként sokszor 
spontán alakulnak a szabadidős te-
vékenységek, de minden tavasszal 
megtartjuk a szakkollégium szü-
letésnapját, évi három táborunk is 
van, és szoktunk nyilvános filmve-
títést, kinedokot, azt követően pe-
dig beszélgetéseket szervezni.

– Kik lehetnek tagjai a 
szakkollégiumnak, és hogyan 
lehet jelentkezni?

– Az Angelusz szakkollégiumba 
bárki jelentkezhet, akinek a felvéte-
li időpontjában aktív hallgatói jog-
viszonya van, és érdeklődik a tár-
sadalomtudományok iránt. minden 
tavasszal hirdetünk felvételit, ami 
három fordulóból áll: egy írásbe-
li, egy rövid felvételi tábor és végül 
egy szóbeli. ez ijesztőnek tűnhet, de 
nem a jelentkezők lexikális tudását 
próbáljuk felmérni, hanem a gon-
dolkodásmódját, csoportmunka- és 
vitakészségét. Az új évfolyam beil-
leszkedését pedig mentorok segítik.

– Melyek a legfontosabb to-
vábbi célkitűzések?

– nagy változtatásokra nincs 
szükség, azonban mindenképpen 
szeretnénk fejleszteni a könyvtá-
runkat, és új honlapot is szerkesz-
tünk. nagyon fontos a szakkollégi-
um rugalmasságának fenntartása, 
hogy a következő generációk is jól 
érezzék magukat, és mindig meg-
feleljen a változó igényeknek. 

tőkéczki lászló 1951-ben született 
szikszón. 1970–1972 között a debre-
ceni kossuth lajos tudományegye-
temen, 1972–1975 között az eötvös 
loránd tudományegyetem bölcsé-
szettudományi karán tanult és törté-
nelem–német szakos tanári oklevelet 
szerzett. miután három évig gimná-
ziumban tanított történelmet, 1978-
ban az mtA pedagógiai kutató-
csoportjához került, ahol elsősorban 
sajtótörténettel foglalkozott. 1981-
ben a csoport az elte szervezeti 
egysége lett, így tagjai bekapcsolód-
tak az egyetemi oktatásba. 1985-től a 
pedagógia tanszéken, 1989-től pedig 
– immár docensként – a művelődés-
történeti tanszéken tanított, amely-
nek 2007–2016 között a tanszékve-
zetői posztját is betöltötte. 1987-ben 
a történelemtudomány kandidátu-
sa tudományos fokozatot szerzett, 
2005-ben pedig sikerrel habilitált. 
Az elte btk történettudományi 
Doktori iskolájának öt hallgatója az 
ő témavezetésével szerzett phD-fo-

kozatot. teljes jogú külső tagja volt a 
károli gáspár református egyetem 
Doktori tanácsának.

kutatási területe a modern kori, 
főképp magyarországi sajtó-, eszme- 
és neveléstörténet, továbbá a protes-
táns egyház története. sokat foglal-
kozott tisza istván, prohászka lajos, 
vázsonyi vilmos munkásságával. 
számos szakkönyvet írt és szerkesz-
tett, továbbá rendszeresen szerepelt 
történelmi tárgyú, ismeretterjesztő 
filmekben, rádió- és televíziós mű-
sorokban.

közéleti érdeklődése következ-
tében publicistaként és történész 
szakértőként aktív szereplője lett az 
utóbbi három évtized hazai nyilvá-
nosságának. 1991-től a Hitel folyó-
irat egyik szerkesztője, 1994-től a 
valóság főszerkesztője. tagja volt a 
Duna tv alapító kuratóriumának, 
1999-től a közép- és kelet-európai 
történelem és társadalom kutatá-
sáért közalapítvány kuratóriumá-
nak, továbbá alelnöke a tudomá-

nyos ismeretterjesztő társulatnak. 
bekapcsolódott az egyházi közéletbe 
is: részt vett a protestáns közműve-
lődési egyesület megalapításában, a 
protestáns szemle újraindításában. A 
Dunamelléki református egyházke-
rület 2002-ben világi főjegyzőjének, 
2009-ben pedig világi főgondnoká-
nak választotta.

tőkéczki lászló tudományos, 
szakmai és oktatói munkássága ma-
gas színvonalú elismerésben része-
sült: 2014-ben megkapta a magyar 
érdemrend középkeresztje kitünte-
tést, 2017-ben pedig széchenyi-díjjal 
tüntették ki.

tanítványai, diákjai közvetlen, 
inspiráló, készséges és jószívű tanár-
ként emlékeznek rá, kollégái pedig a 
jó kedélyű, a másik meggyőződését 
minden körülmények között tiszte-
letben tartó értelmiségit, a hitvallásos 
közéleti férfiút, a nagyvonalú vezetőt 
tisztelték benne.

forrás: elte.HuFo
tó

: m
ti

„Nagyon fontos a szakkollégium 
rugalmasságának fenntartása, 
hogy a következő generációk is jól 
érezzék magukat.”

bÚcsÚ

meghalt tőkéczki lászló
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fókusz | fejlőDés és fejlesztés

dr. németH istván szombatHelyi ügyekért Felelős koordinációs rektorHelyettes

felvétel indul!
elte

számos fejlesztés 
előtt állunk, legyen 
szó új képzések 
elindításáról, a 
tanárképzéshez 
kapcsolódó szak-
módszertani újítá-
sokról vagy éppen 
az infrastruktúra 
modernizációjáról.”

Folytatás a címoldalról

– Hogyan áll össze ez a 
stratégia a gyakorlatban?  

– látni kell, hogy a savaria 
egyetemi központ alapvetően más 
társadalmi és gazdasági környe-
zetben működik, mint az elte a 
fővárosban. A sek-nek nemcsak 
szombathelyen, hanem környeze-
tében – zalától győr-moson-sop-
ronig – társadalmi és gazdasági vo-
natkozásban egyaránt régióformáló 
szerepe van.  erre kiváló példa a 
sek-en működő pedagógusképzés, 
amely ugyancsak gyakorlatorientált 
képzés, és aminek kapcsán kiemelt 
feladatunk, hogy a budapesti köz-
ponttal együttműködve a balaton-
tól északra eső országrészt ellássuk 
magasan kvalifikált tanárokkal. 

mint ahogy korábban említettem, 
nagyon fontosak a duális képzése-
ink, amelyek alapját a régió gazda-
ságát meghatározó partnercégeink-
kel kötött, folyamatosan szélesedő 
profilú és nagyon szoros együtt-
működéseink biztosítják. A fenti 
példákból jól látható, hogy a sek 
fejlesztési stratégiája szorosan kap-
csolódik a régió fejlesztéséhez, az-
zal szimbiózisban van.

– A képzésekre vonatko-
zóan milyen tervek vannak 
Szombathelyen? 

– szakstruktúránk folyama-
tosan bővül, a piaci igényeknek 
megfelelően alakul át, különösen 
igaz ez a műszaki és gazdaság-
tudományi területekhez tartozó 
szakokra. Duális turizmus-ven-
déglátás szak indításán dolgo-
zunk, amelyben a Dunántúl négy 
legnagyobb fürdője az együttmű-
ködő partnerünk. magyarország 
minden szempontból alkalmas 
arra, hogy turisztikai nagyhata-
lommá váljon, és adottságai ré-
vén ebben meghatározó szerepe 
van nyugat-magyarországnak. A 
turisztikában egy tartalomorien-
tált desztinációmenedzsmentben 
gondolkozunk, partnerségben az 
itt működő szállókkal, fürdőkkel 
az egészségfejlesztés területén, a 
régió településeivel pedig a hely-
történeti kutatások és azok ered-
ményeinek termékesítésében. A 
régió szolgáltató szektorában is 
szükség van tehát a jól felkészült 
szakemberekre. Az új területek 
közé tartoznak az ipar 4.0-hoz 
kapcsolódó képzéseink is, ame-
lyek közül a programtervező in-
formatikus és a gépészmérnöki 
szakot emelném ki. A megújult 
kínálat mellett tovább erősítjük 
kiemelkedő sport- és egészségtu-
dományi képzéseinket is, és leg-
fontosabb tevékenységünket, a 
nagyon komoly hagyományokkal 
rendelkező és magas színvonalú 
pedagógusképzésünket. A XXi. 
század dinamikus környezeté-
ben a jól felkészített és magasan 
képzett pedagógusokra van a leg-
nagyobb szükség, hogy képesek 

legyenek helyes értékekkel, ma-
gas kompetenciákkal rendelkező 
gyermekek nevelésére.

– A felvételi időszakának 
hajrájában vagyunk. Mit tud 
ajánlani Szombathely?

– A legfontosabb hívószó talán 
az, hogy a városban gyakorlatilag 
nincs munkanélküliség. viszont je-
lentős a vásárlóerő, versenyképesek 
a munkabérek és óriási a munka-
erőigény. mindez a hozzánk érkező 
és itt végző hallgatók jövőjére néz-
ve gyors szakmai karrierrel, ma-
gas életszínvonallal, stabilitással ke-
csegtet. De maradjunk a jelenben! 
kiemelkedő ösztöndíjrendszert 
ajánlunk. csak egy példa: a duá-
lis képzésben részt vevő hallgatók 
a cégektől – tanulmányi és egyéb 
ösztöndíjaikon felül – havi 70 ezer 
forintot kapnak. továbbá a szom-

bathelyre jelentkező hallgatók szá-
mára ajánljuk a savaria kiválósági 
ösztöndíjat, amelyet az elte rek-
tora és kancellárja azzal a nem tit-
kolt szándékkal alapított, hogy már 
egyetemi tanulmányaik kezdeté-
től elismerjük a legjobbak teljesít-
ményét: a legalább 400 pontos fel-
vételi eredménnyel a sek-en folyó 
képzésekre bekerülő elsőévesek 40 
ezer, 450 pont felett pedig 80 ezer 
forintot kapnak havonta. A kezde-
ményezés sikere már tavaly is mér-
hető volt, hiszen a felvételt nyert 
hallgatók közül minden hatodik 
400 pont feletti eredménnyel érke-
zett a savaria egyetemi központ-
ba, mindez pedig azt jelenti, hogy 
alapszakokon közel 40 ponttal 
emelkedett az átlagos pontszám. A 
bekerüléshez szükséges 340 pontos 
limit a régióban már kiemelkedő. 
további komoly vonzerőt jelent, 

hogy színvonalas kollégiumi férő-
helyek állnak rendelkezésre, a ka-
pacitás hatezer fős, a szállások havi 
díja 11 ezer forint, ráadásul a kol-
légiumok kétpercnyire vannak az 
oktatási épületektől. Ha mindeh-
hez hozzátesszük, hogy szombat-
helyen elte-diplomát lehet sze-
rezni, összességében elég nyomós 
érveket tudunk felvonultatni arra 
vonatkozóan, hogy miért éri meg 
a savaria egyetemi központot vá-
lasztani.

– Milyen fejlesztések vár-
hatók a campuson?

– örömmel mondhatom, hogy 
sikeres pályázati tevékenységet 
folytattunk, amelynek eredménye-
ként jelenleg is számos fejlesztés 
előtt állunk, legyen szó új képzé-
sek elindításáról, a tanárképzéshez 
kapcsolódó szakmódszertani újítá-
sokról vagy éppen az infrastruk-
túra modernizációjáról, sportudvar 
kialakításáról, nyílászárócseréről. 
A sek által elnyert hét pályázati 
konstrukciónak köszönhetően ösz-
szességében 2 milliárd 719 ezer 981 
forint összegű fejlesztés valósulhat 
meg az elkövetkező négy évben. 
ekkora összegű fejlesztési támoga-
tás egyszerre még sohasem állt ren-
delkezésre szombathelyen.

– Mekkora hallgatói lét-
számnövekedésre számíta-
nak?  

– vannak álmaink, ezek min-
den évben ezer új hallgatóról szól-
nak, ami az idei felvételi eljárásra 
vonatkozóan azt jelentené, hogy 
négyszáz hallgatóval többet ven-
nénk fel a tavalyihoz képest. en-
nek megvalósítása – már csak a 
demográfiai változások miatt is – 
nehéz feladat. ezért úgy gondo-
lom, ha 2018-ban kétszáz fővel, 
800-ra növelnénk a belépő hall-
gatók számát, akkor már boldo-
gok lennénk.

Németh István: „Összességében 2 milliárd 719 ezer 981 fo-
rint összegű fejlesztés valósulhat meg az elkövetkező négy 
évben. Ekkora összegű fejlesztési támogatás egyszerre 
még sohasem állt rendelkezésre Szombathelyen.”

ELTE_201802.indd   5 2018.02.06.   18:22:27



6 | 2018. február Az Eötvös Loránd tudományEgyEtEm LApjA | www.ELtE.hu

Alumnusok | emlékek és élmények

Folytatódik az elte sikerek előadás-sorozat 

van, kitől tanulni

rakovszky zsuzsa szövegekről, költőkről, díjakról

van, mit elmondani

elte

Hírneves alumnusok beszélnek munkájuk-
ról, sikereikről és elte-s kötődéseikről azon 
az előadás-sorozaton, amely a már jól ismert 
„elte sikerek” címen indul újra a tavaszi félév-
ben az elte Alumni központ szervezésében.

elte

rakovszky zsuzsa 1975-ben az elte bölcsészettudományi karán szerzett 
magyar–angol szakos tanári diplomát. első verseskötete 1981-ben jelent 
meg jóslatok és határidők címmel. napjaink egyik legsikeresebb írója, 
költője korábbi korokat autentikusan megidéző nyelvezetű műveivel vált 
ismertté. kossuth-díjas, józsef Attila-, márai sándor- és babérkoszorú-dí-
jas költő, író, műfordító, tavaly ősszel pedig megkapta a Hazám-díjat. 

előadók és védnökök

a sorozat eddigi előadói: dr. lovász lászló (ttk ‘71, széchenyi-nagydíjas, bolyai-nagydíjas matematikus, 
egyetemi tanár, a magyar tudományos akadémia elnöke), dr. tölgyessy péter (ájk ‘81, a magyar köztársa-
sági érdemrend nagykeresztjével kitüntetett alkotmányjogász, politológus), persányi miklós (ttk/btk ‘75)  
és nagy tímea (bggyk ‘96).
a sorozat védnökei: dr. borhy lászló rektor; dr. mezey barna rektor; dr. scheuer gyula kancellár; dr. berend 
t. iván tiszteletbeli védnök, az mta korábbi elnöke; dr. Hudecz Ferenc fővédnök, az egyetem korábbi rektora 
(2006–2010), akinek rektorsága alatt hozta létre az elte szenátusa az alumni szervezetet 2008-ban.

Út az első kötethez

„nemigen tudnám eldönteni, mikor 
is kezdődtek az alkotó évek, mert 
nagyon korán, gyerekkoromban 
kezdtem verset írni. először sokat, 
aztán ahogy idővel némi kritikai ér-
zék is kifejlődött bennem, egyre ke-
vesebbet, sőt néha teljesen abba is 
hagytam” – idézte fel rakovszky 
zsuzsa pályájának korai időszakát. 

így jó néhány évre volt szükség 
az első kötet végleges anyagának 

létrejöttéhez, továbbá a móra ki-
adó által indított első kötetes köl-
tők műveit megjelentető sorozat is 
segítségül szolgált a mű, a jóslatok 
és határidők megjelenéséhez.

versmagok...
Az alkotás kulisszatitkait, mint 
a költészet és az írás esetében is, 
mindig homály fedi. A tudatos elő-
készületekre és mintákra való ha-
gyatkozás ihlet (ötlet, gondolat, 

élmény, ami erősen megérint...) nél-
kül semmit sem ér, azonban az ih-
letettség sem elegendő önmagában. 

„Az ihlet, amit én házi haszná-
latra versmagnak szoktam nevez-
ni, mindenféleképpen szükséges. 
Ha ez a központi váz, a mag meg-
van, akkor lehet dolgozni rajta” – 
mondja. 

...és verselők
A mai napig számos verset kap 
fiataloktól véleményezésre, azon-
ban nehéz tanácsokkal szolgálnia 
a jövő költői számára, hiszen az 
irodalmi tehetség nehezen álla-
pítható meg.  

„sokszor nagyon nehéz eldön-
teni, mit válaszoljak, hacsak nem 
kiugróan jó vagy éppen rossz, 

amit küldtek. nehéz megmon-
dani, hogy a versek szerzőjének 
van-e költői tehetsége vagy egy-
szerűen csak okos, érzékeny, mé-
lyérzésű fiatal. különösen nehéz 
manapság, amikor az ilyen vers-
küldemények csaknem száz szá-
zaléka szabadvers.”

Azonban fontosnak tartja a 
kötött formájú versírás elsajátí-
tását, hiszen sohasem tudhatjuk, 
mikor adódik olyan anyag, amely 
kötött formába kívánkozik. to-
vábbá a „polgári” foglalkozás 
meglétét is tanácsosnak tartja, 
hiszen „írni csak akkor érdemes, 
ha az ember úgy érzi, valamit 
feltétlenül el kell mondania, azt 
pedig nehéz úgy, ha fél szemmel 
a szakmára, fél szemmel az olva-

sókra kell sandítania, hogy tet-
szik-e nekik”.

a legutóbbi elismerés
A Hazám-díjat a XXi. század tár-
saság tizenhét évvel ezelőtt alapította 
értékőrző és értékteremtő életművek 
elismeréseként. A díjat józsef Attila 
Hazám című szonettsorozatának cí-
méről nevezték el, és minden évben 
hét személynek ítélik oda. 

„már csak azért is jólesett és meg-
tisztelőnek éreztem a díjat, mert a ko-
rábbi kitüntetettek közül többeket is 
nagyon tisztelek. Azonkívül örömet 
jelent a díj neve és az, hogy kapcsoló-
dik józsef Attilához.”

rakovszky zsuzsa legújabb ver-
seskötete a tervek szerint idén jele-
nik meg.
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első kézből – elte-sektől 
elte-seknek – hallhatunk friss 
információkat, inspiráló gondo-
latokat, szempontokat a magunk 
vagy éppen gyerekeink karri-

erjének egyengetéséhez világlá-
tott és tevékenységi területükön 
élenjáró egykori hallgatótársak 
előadásában. Az előadás-soro-
zat – amelyet az Aula magná-
ban (1053 budapest, egyetem tér 
1–3., i em.) szerda esti időpon-
tokban rendeznek meg – célja az 
egyetemen végzettek közösségé-
nek erősítése olyan programok-
kal, amelyek értéket képviselnek, 
és jól illeszkednek az elte szel-
lemiségéhez, kari hovatartozástól 
függetlenül. 

olyan jeles, elismert, az 
elte falai közül kikerült volt 
diákok előadásait hallgathatjuk 
meg, akiknek személye, mun-
kássága mindannyiunk számára 
inspiráló lehet. részleteket hall-
hatunk egy-egy előadó legfris-
sebb törekvéseiről, eredménye-
iről, illetve az előadások végén 
lehetőség nyílik kérdések felte-
vésére is. 

Felkészül: lackFi jános 
előadás időpontja: 
2018. Február 21.

lackfi jános 1971-ben született 
budapesten, 1996-ban szer-
zett diplomát az elte btk ma-
gyar–francia szakán, 2003-ban 
doktorált. tizenhét évig taní-
tott a pázmány péter katolikus 
egyetemen, 1999-től a nagyvi-
lág világirodalmi folyóirat szer-
kesztője, 2003-tól 2011-ig a 
műfordítók egyesülete elnök-
ségi tagja volt. Harmincnál is 
több könyve jelent meg – fele 
felnőtteknek, fele gyerekeknek 
–, verseiből pedig négy cd-nyit 
zenésítettek meg. 
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kutAtás | A jövő megérkezett

különleges vizsgálatok az elte babalaborban

A legkisebb is számít

jelentős Fejlődésben a Fizikai intézet oktató- és kutatómunkája

Agymenők

elte

elte

„a most zajló kutatásra 14 hónapos babákat várunk, de futnak más 
vizsgálatok is, amelyekre 18 és 24 hónapos, valamint 3 és 4 éves kis 
résztvevőket keresünk folyamatosan. érdemes akár már egészen fia-
tal korban regisztrálni a honlapon, mivel ha a megfelelő korcsoportba 
kerülnek a babák, könnyen fel tudjuk venni a kapcsolatot a szülőkkel.”

– Mi a célja a Babalabor 
most indult kutatásának?

– A tavaly ősszel indult kutatás 
azt vizsgálja, hogy a 14 hónapos ba-
bák miként reagálnak olyan helyzet-
ben, amikor egy megfigyelő számára 
helytelenül nevezünk meg tárgya-
kat. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy 
az elme hogyan monitorozza ilyen 
fiatal korban azt, hogy más szemé-
lyeknek más tudásuk lehet egy kö-
zösen átélt szituációról, és ezt mi-
lyen eeg-vel mérhető agyi jelek 
kísérik. A kutatás során babák szá-
mára kifejlesztett eeg-sapkát hasz-
nálunk. miközben a baba az édes-
anya ölében ülve játszik, vagy épp 
egy bábelőadást, mesét néz, a sap-
ka érzékeli az elektromos jeleket.  

– Sok szülőben merülhet fel a 
kérdés: van-e bármilyen kocká-
zata a Babalaborban folyó kuta-
tásoknak?

– A babalaborban végzett kuta-
tások abszolút biztonságosak, leg-
inkább egy játszóházi élményhez 
hasonlítanak, amelyek során a ba-
bák végig a szüleikkel maradhat-
nak. A megérkezés után és a ku-
tatás végén is van lehetőségük a 

kutatási asszisztensekkel közösen 
játszani, és maga a vizsgálat is já-
tékos formában zajlik – teljes mér-

tékben a babák igényeihez igazod-
va. emellett ha rosszul éreznék 
magukat a vizsgálat közben, az 
bármikor megszakítható, hiszen 
azt szeretnénk, hogy a babák és a 
szüleik is jó élménnyel távozzanak.  

– Mi lesz a kutatási ered-
ményekkel, tapasztalatokkal?

– A kutatás végén az eredmé-
nyeket összegezzük és a tudo-

mányos közösség elé tárjuk. ez 
lehet publikáció vagy akár egy 
előadás is. A kutatások lezárul-
tával a szülők is értesülhetnek 
az eredményekről, illetve a meg-
szerzett tapasztalatokat a babala-
borban folyó jövőbeli kutatások 
megtervezéséhez is felhasznál-
juk, hiszen a kutatók nagyon so-
kat tanulnak a babákkal töltött 
közös helyzetekben.

Folytatás a címoldalról 

– Melyek a Fizikai Intéze-
tet érintő legújabb változta-
tások?

– ezeket nem nevezném vál-
toztatásoknak, sokkal inkább a 
hosszú távú, minőségi, személyi 
politika kialakításának érdekében 
tett erőfeszítéseknek. Hiszen el-
lentétben a nyugat-európai és az 
angolszász hagyományokkal, a 
magyar gyakorlatban közvetlenül 
végzés után az alma mater tanár-
segédként (vagy a phD-fokozat 

birtokában adjunktusként) hatá-
rozatlan idejű állást ajánl fel a fi-
atalok számára. ezen szeretnénk 
változtatni, mivel hiszünk a pá-
lyakezdő kollégák külföldi tudás- 
és tapasztalatbővítésében, akiket 
természetesen a későbbiekben 
visszavárunk. A fiatal oktatói/ku-
tatói helyekre más magyar vagy 
külföldi posztdoktorokat alkal-
mazunk, az adjunktusi állásokra 
pedig széles körben pályáztatunk: 
itthon és külföldön egyaránt. Az 
intézetben szeptember elsejétől az 

oktatás a mesterképzés és a dok-
tori képzési szinteken angol nyel-
ven folyik. A törvényi követel-
ményekhez mérten a jövőben az 
alapképzés esetében az óráink tíz 
százalékát angol nyelven is fel-
ajánljuk majd hallgatóinknak, így 
készítve fel őket a fent említett 
váltásra.

– Ön szervezte az ország 
első asztrofizikai képzését 
az ELTE-n. Tavaly március-
ban Széchenyi-díjban része-
sült, év végén pedig jelölték 
az Év embere díjra. Mennyi-
re elégedett az eddigi mun-
kával a tanszéken?

– természetesen nem tu-
dom, mennyire lehetek elége-
dett a saját munkámmal. A szé-
chenyi-díj indoklásában nemcsak 
a ligo tudományos projektben 
való részvétel, hanem például az 
asztrofizikai oktatás megszerve-
zése is szerepelt. Ahhoz képest, 
hogy 1994-ben még sem kutatás, 
sem szakirányú képzés nem volt 
az elte fizikus szakán, bő húsz 
év alatt – és talán nem tűnik sze-
rénytelenségnek ilyet mondani – 
vezető ággá fejlődött az asztrofi-
zika. nemzetközi szintű, mérhető 

teljesítménnyel rendelkező ku-
tatócsoportunk van, amelyet 
most már az mtA is támogat, 
és amelynek munkájához számos 
pályázati siker is kapcsolódik. in-
tézetünket nagyszámú külföldi 
posztdoktor választja és számos 
nagy projektekbe kapcsolódtunk 
be (ligo, pan-stArrs, lsst, 
lisA). A fejlődés jelentős, de to-
vábbra is arra törekszem, hogy az 
oktatómunka színvonala és a ku-
tatómunka mennyisége és minő-
sége még tovább növekedjen.

– Jelenleg mivel foglalko-
zik a LIGO csoport?

– áttértünk a rendszeres ész-
lelések korszakába, azaz már túl 
vagyunk azon a kérdésen, hogy 
egyáltalán sikerül-e felfedez-
ni a gravitációs hullámokat. mi, 
magyarok két-három terület-
re koncentrálunk. modellezzük 
például, hogy milyen eddig fel-
táratlan forrásai lehetnek a gra-
vitációs hullámoknak, azoknak 
pedig milyen gravitációs jelalakja 
számolható ki. A ligo-ban ez-
után megvalósítjuk az ilyen jel-
alakok keresését. továbbá egy 
olyan galaxiskatalógust hoz-
tunk létre, amelynek segítségé-

vel megállapítható, hogy a ligo 
által érzékelt gravitációs hullám-
jel körülbelüli irányában – hiszen 
az eszköz csak közelítő irány-
nyal tud szolgálni – milyen ga-
laxisok találhatók. ezután meg-
bizonyosodhatunk arról, hogy 
valóban történt-e fény-, rádió- 
vagy egyéb hagyományos tarto-
mányokban érzékelhető jelenség 
a jelforrás irányában lévő gala-
xisban. Hozzájárulásaink kö-
zé tartozik még az úgynevezett 
infrahangmikrofon folyamatos 
fejlesztése, amely műszerelemet 
mi fejlesztettünk ki, építettünk 
és szereltünk be a ligo-ba.

számos kutatás célja a gyermekkori emlékezőké-
pesség feltérképezése, amelyek által közelebb ke-
rülhetünk az emberi elme megértéséhez. Az elte 
babalabor munkatársai játékos formában kutatják a 
gyermekek tanulási, emlékezési képességeit. A kuta-
tásról üllei kovács zsuzsanna kutatási asszisztenst 
és forgács bálint kutatásvezetőt kérdeztük.

Dr. Frei Zsolt tanszékvezető, Széchenyi-díjas 
fizikus, a Fizikai Intézet igazgatója

Dr. Frei Zsolt

felívelésben
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Az eötvös loránd tudományegyetem lapja
ELTE Hírek

a jövő egyeteme – iii. rész:
proF. dr. bernHard eitel, a Heidelbergi ruprecHt karl egyetem rektora

A széles körű 
látásmód jegyében

JÖVŐKUTATÁS  | A statisztikák szerint napjainkban a felnőttek az 
eddigieknél jóval fontosabbnak tartják gyermekeik felsőfokú iskoláztatá-
sát. De vajon a kereslet hogyan alakítja át a kínálatot? milyen lesz a főisko-
lai, egyetemi oktatás a következő 50 évben? Az elte Hírek „A jövő egye-
teme” című sorozatában leginkább ezekre a kérdésekre keresi a választ.

Folytatás a címoldalról

– Ön 2007 októbere óta 
a legrégebbi német egye-
tem vezetője, amely a nem-
zetközi rangsorok alapján 
az egyik vezető kutatóinté-
zet Európában. Hogyan lát-
ja: miből fakad az egyetem 
sikere?

– A Heidelbergi egyetem önma-
gát egy erős, nemzetközi orientáci-
óval rendelkező, átfogó tudásanya-
got nyújtó kutatóegyetemként 
definiálja. Ahhoz, hogy valóban át-
fogó képzéseket biztosítsunk, nem-
csak egyedi tárgyakra van szükség, 

de folyamatos erőfeszítésekre is  
a kompetenciépítés terén – ami  
a következetes egyetemi fejlő-
désrendszer biztosításának kul-
csa. továbbá szükség van a glo-
balizált világ kihívásainak 
hangsúlyozására, így pedig a tu-
dományágak összekapcsolására  
és a kiemelkedő szaktudásra. A 
széles körű látásmód két tényezőn 
alapul: a tudományágak összevont, 
kimagasló kutatásain, és a szorosan 
összefonódó kutatásorientált okta-
táson. szükségünk van nyitottság-
ra, akadémiai szabadságra, válto-
zatos egyéni szemléletmódokra és 

szakmai hátterekre – ahogyan a ré-
gi bölcsesség és mottónk is tartja: 
„semper apertus”, avagy „mindig 
nyitva”. A rektorátus mindenkori 
feladata, hogy biztosítsa a követ-
kezetes egyetemi fejlődést azáltal, 
hogy lehetővé teszi a belső átjárha-
tóságot, helyet ad a kreativitásnak, 
és gondoskodik a kutatáshoz, okta-
táshoz és tanuláshoz szükséges le-
hető legmegfelelőbb infrastruktú-
ráról. 

– A nagy európai egye-
temek vagy az általános vi-
lágképet adják át, vagy szor-

galmazzák a szakterületen 
belüli, szűk szegmensre tör-
ténő specializációt. Melyik 
módszerrel lehetünk ver-
senyképesebbek? 

– A felsőoktatási intézmé-
nyek rendkívül sokszínűek. 
nem csak az a kérdés, hogy mi-
lyen típusú képzést, oktatást 
vagy tanítási módszert válasz-
szunk. egy olyan modern társa-
dalom, amely rendelkezik fejlett 
iparral és gazdasággal, különbö-
ző tudásfajtákra tart igényt: jól 
képzett specialistákra, akik ké-
pesek a problémákat hatéko-
nyan megoldani egységesített  
eljárások és a know-how alap-
ján; problémamegoldó kompe-
tenciájával rendelkező szakértők-
re; kutatókra, akik felfedezik az  
ismeretlent és nemzetközi fe-
lelősségük tudatában új eljárá-
sokat dolgoznak ki széles körű  
tapasztalataikra és magas szintű 
kompetenciáikra támaszkodva. 

– Igaz, hogy manapság 
szakmától függetlenül min-
den fiatalnak szüksége van 
egyfajta adaptációs képes-
ségre? Az élethosszig tanu-
lás valóban elengedhetetlen?

– nem annyira az adaptá-
ció a kulcs, inkább a nyitottság, 
a kreatív gondolkodás – mind  
a pályakezdők, mind az idősebb 
kollégák esetében. Az új tudás- 
anyag rendkívül gyorsan növek-
szik, és ugyanilyen hamar ki-
forrottá, majd pedig elavultá 
válik. társadalmunk jövőjének 
érdekében, és azért, hogy verseny 
képesek maradjunk a nemzet-
közi munkaerőpiacon, igen, úgy 
gondolom, hogy az élethosszig 
tartó tanulás szükséges, ideértve 
mindennemű kompetencia és ké-
pesség elsajátítását.

– Mit gondol az egyetem 
ipari intézményekkel ápolt 
kapcsolatairól? Milyen szin-
ten befolyásolják az intéz-
mény népszerűségét?

– Az egyetemek fő feladata  
a tudásátadás, amely többfé-
le módon is megvalósítható: jól 
képzett hallgatók, publikációk, 
médiakommunikáció által, vagy 
például a kormányzati és ipa-
ri partnerekkel folytatott köz-
vetlen kooperációkon keresztül. 
sokat tanulhatunk a különbö-
ző technológiai problémákról, új 
kihívásokat fedezhetünk fel, így 
ez a lehetőség újfajta szemléletet 
biztosít. Hozzáadott érték, hogy 
így a hallgatók megismerkedhet-
nek a problémaorientált gondol-
kodással vagy épp a társadalmi 
szükségletekkel. mindazonál-
tal az egyetemnek biztosítania 
kell a bevont tudományterüle-
tek és kutatások függetlensé-

gét, szabadságát, a szellemi tulaj-
donjogok tisztességes elosztását,  
és garanciát kell vállalnia a pro-
jekt eredményeinek időben törté-
nő publikálására.

– Egyre több oktatásku-
tató hívja fel a figyelmet 
arra, hogy néhány évtized 
múlva a felsőoktatás globá-
lis központja már nem Eu-
rópa és az Egyesült Államok 
lesz, hiszen Ázsia és az öböl 
menti államok dollármilliár-
dokat fordítanak a legered-
ményesebb kutatók, oktatók, 
hallgatók megszerzésére. Ez 
elég lehet a sikerhez?

– A megfelelő finanszíro-
zás elengedhetetlen egy egye-
tem működéséhez. A kutatás 
magas költségekkel jár, azonban  
az egyetemi költségvetésre be-
fektetésként kell tekinteni. De 
ismételten: a szabadság, a nyi-
tottság, a látásmódok sokszínű-
sége és a felsőoktatás akadály-
mentes elérése olyan motivációt, 
különleges lelkületet és felelős-
séget biztosítanak a kutatásban, 
az oktatásban, a tanulásban részt 
vevők számára, amely szintén el-
engedhetetlen. 

– Egyes elképzelések sze-
rint az online kurzusok ha-
marosan kiszorítják a ha-
gyományos egyetemeket, így 
95 százalékuk a század köze-
pére megszűnhet. Mit gon-
dol erről az elképzelésről?

– Az e-oktatás, e-tanulás,  
a nyílt online kurzusok kiegé-
szítésül szolgálhatnak a tra-
dicionális oktatási koncep-
ciók mellett, de azokat nem 
fogják helyettesíteni. fonto-
sabb az a paradigmaváltás, amely 
a tradicionális oktatás pers- 
pektíváját megváltoztatva ké-
szít fel új, a fiataloknak szánt 
eljárások elsajátításával. A Hei-
delbergi egyetem például igyek-
szik nagyobb teret biztosítani  
a tanuláshoz, hiszen a tanulás 
módszertana változik.

– A digitalizáció tekinte-
tében milyen stratégiát ajánl 
az ELTE számára? Mitől le-
hetünk sikeresek Közép-Eu-
rópában?

– minden egyetemnek meg 
kell találnia az erősségeit, sajá-
tos szellemét és fel kell ismernie 
a lehetőségeket. ezt követően az 
elte feladata, hogy kidolgoz-
za stratégiáját, amellyel elérheti  
a céljait. mind a Heidelberg 
egyetem, mind pedig az elte 
egy közös, erős partneri kapcso-
latra tekinthet vissza. célunk, 
hogy együttműködésben dolgoz-
zunk, és a továbbiakban is erő-
sítsük kapcsolatunkat.

Prof. dr. Bernhard Eitel
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