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ELTE Hírek
Az eötvös loránd 

tudományegyetem lapja

kezDŐrÚgás 
nAgyszAbásÚ sportfejlesztési 
progrAm inDul 
4. oldal

büszkeség 
rAngos elismerések Az 
elte munkAtársAinAk
2. oldal

Folytatás a 8. oldalon

generáCiók 
nApirenDen Az oktAtói 
utánpótlás megszervezése
5. oldal 

Minőségi változásokat hoz az elFogadott intézMényFejlesztési terv

A kiválóság jegyében

Az egyetem legfőbb döntéshozó 
szerve által támogatott koncep-
ció céljai között több, hosszú tá-
vú elképzelés is szerepel. többek 

között a szakkollégiumok bázi-
sán felépített új, átfogó kiválósá-
gi program kidolgozása és elindí-
tása, valamint a kiválóság erősítése 

és fenntartása a szervezet összes 
szegmensében. 

így a kutatás, illetve a kuta-
tás-fejlesztés-innováció lánca hiány-
zó elemeinek fejlesztése, a képzés 
hatékonyabb, a nemzetközi jelleg 
fókuszáltabb fejlesztése, az egye-
tem teljesítményének szisztema-
tikus monitorozása, valamint az 
oktatók teljesítményelvű értékelésé-
nek megvalósítása is fontos fejeze-
teket jelöl ki a tervezetben. 

Folytatás a 3. oldalon

CSaPaTMUNKa

átalakuló 
beszerzés
elTe

Újabb mérföldkőhöz 
érkezett a kancellári 
rendszer kiépítése az új 
beszerzési szervezet fel-
állításával. Az átalakítás 

célja, hogy az egyetem 
működtetése szakszerű, 
tervezhető, a jogszabályi 
kereteknek megfelelő 
és hatékony legyen, 
továbbá csökkenjenek 
az oktatók, a kutatók 
és a tanárok adminiszt-
ratív terhei – mondta 
lapunknak dr. rikker 
emília jogi, igazgatási és 
közbeszerzési igazgató.

Folytatás a 6. oldalon

PeZSGÉS

elmozdulna 
a holtpontról 
a btk
elTe

Ambiciózus célokat 
tűzött maga elé a böl-
csészettudományi kar 
(btk) nemrég hivatalba 
lépett dékánja, dr. borhy 
lászló. szerinte a legsür-
gősebben a kari költség-
vetést kell rendbe tenni, 
mert e nélkül aligha 
jutnak egyről a kettőre. 

– Az első hónapok intenzív munká-
val, gyorsan elteltek; a legfontosabb 
feladat a kari struktúra belülről tör-
ténő megismerése volt. intézetigaz-
gatóból hirtelen dékánná neveztek 
ki, de emellett továbbra is ellátom 
az intézetigazgatói funkciókat, sőt 
egyben tanszékvezető is vagyok – 
tehát többféle aspektusból látom a 
kar működését. Az átmenet zök-
kenőmentesen sikerült, ami az elő-
ző vezetés által kiépített szilárd és jól 
működő struktúrának és a munka-
társaim tapasztalatának köszönhető. 

– És milyennek látja a kar 
működését?

– A kari élet pezseg: számos tan-
széki, intézeti és kari rendezvény in-
dult útjára, köztük például konfe-
renciák is. A hivatali ügyek esetében 
azt tudom mondani, hogy igyek-
szünk hatékonyan és gyorsan intéz-
kedni, és a problematikus eseteknél is 
a konszenzust keressük. Úgy látom, 
hogy a hangulatnak nagyon jót tett 
a januárban kezdődő, a következő 
két évben zajló bérrendezési folya-
mat, amely az oktatókat és a kuta-
tókat, valamint a közalkalmazotta-
kat is érinti.

elTe

széles körű párbeszéd után az egyetem szená-
tusa elfogadta a 2016 és 2020 közötti időszak 
stratégiai céljait rögzítő intézményfejlesztési 
tervet (ift). 

Megőriztük vezető pozíciónkat a hazai felsőoktatásban 

KaPaSZKodÓK

nem vagy 
egyedül!  
elTe

egyre népszerűbb egyetemünk 
élet vezetési tanácsadói szol-
gáltatása: szeptember óta kö-
zel háromszáz hallgató és 21 
dolgozó jelentkezett be a ppk 
életvezetési tanácsadóhoz. A 
szervezet munkáját a Hallgatói 
Önkormányzat is támogatja; 
idén 20 millió forintot szava-
zott meg az ingyenes alapszol-
gáltatások fenntartására. 

Folytatás a 7. oldalon
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az elte sport kft. szervezésében zajló esemény fővédnöke dr. Mezey Barna, az elte rektora, dr. scheuer gyula, 
az elte kancellárja, dr. hoffmann tamás, Újbuda polgármestere és dr. kiss ádám, az MeFs elnöke volt; a védnö-
ki szerepet Pálfia zsolt, az elte Fdsz elnöke és dr. Bartha Csaba, a MoB sportigazgató-helyettese töltötte be. 

RaNGoS eliSMeRÉSeK eGyeTeMüNK KieMelKedő MUNKaTáRSaiNaK

A elte 

SZoMbaThelyeN MűKödő KaRoKKal GyaRaPodhaTUNK

A elte
elTe

Az eredményes tárgyalásoknak köszönhetően a 
nyugat-magyarországi egyetem (nyme) savaria 
egyetemi központ (sek) berzsenyi Dániel pe-
dagógusképző kara és természettudományi és 
műszaki kara az eötvös loránd tudományegye-
tem részeként szeretné folytatni tevékenységét – 
dekralálták közös ülésükön az intézmények. 

ÚjRa PályáN, ÚjRa eGyMáS elleN, de ÚjRa eGyMáSÉRT

A elte
elTe

több mint kétszáz oktató és dolgozó képviselte 
saját intézményét a iii. Dolgozói sport kupán.

FiGyeleM: szabó Csabával készült inter júnkat az 5 . oldalon olvashatják!

áder jános köztársasági elnök – a 
kormány előterjesztésére – szé-
chenyi-díjat adományozott Tél 
Tamás, a fizikai tudomány dok-
tora, az elte ttk fizikai inté-
zet elméleti fizikai tanszékének 
egyetemi tanára, az mtA–elte 
elméleti fizikai kutatócsoport-
ja vezetőjének a nem-egyensú-
lyi statisztikus fizika területén el-
ért, a káoszelmélet és a környezeti 
áramlások kutatásával, illetve gya-
korlati alkalmazásával kapcsolatos 
eredményei, valamint a hazai fizi-
katanár-képzést megújító, iskolate-
remtő oktatómunkája és aktív tu-
dományos közéleti tevékenysége 
elismeréseként.

áder jános megbízásából lá-
zár jános miniszterelnökséget ve-
zető miniszter a magyar érdem-
rend tisztikeresztje polgári tagozata 

kitüntetést adományozta Szabó 
Csabának, az elte ttk kőzet-
tani és geokémiai tanszéke egyete-
mi docensének a kőzettan és a geo-
kémia területén elért tudományos 
eredményei, a határon túli magyar 
felsőoktatás újraindítását elősegítő, 
valamint a külföldi és határon túli 
magyar egyetemeken végzett, elhi-
vatott oktatói tevékenysége elisme-
réseként.

balog zoltán emberi erőforrások 
minisztere – a köztársasági elnök 
megbízásából – a haza érdekeinek 
előmozdításában és az egyetemes 
emberi értékek gyarapításában vég-
zett tevékenysége elismeréseként a 
magyar érdemrend tisztikereszt-
je polgári tagozata kitüntetést adta 
át Király Miklós, az elte ájk 
dékánja, a nemzetközi magánjogi 
és európai gazdasági jogi tanszék 
tanszékvezető egyetemi tanára, va-
lamint Zoltán András, az mtA 
doktora, az elte btk szláv és bal-

ti filológiai intézetének egyetemi ta-
nára részére.

A minisztertől a magyar ér-
demrend lovagkeresztje polgári ta-
gozata kitüntetést vehette át Buda 
Attila irodalomtörténész, bibliográ-
fus, az elte btk magyar iroda-
lom- és kultúratudományi intézet 
toldy ferenc könyvtárának veze-
tője, Cs. Varga István irodalom-
történész, író, szerkesztő, az elte 
btk magyar irodalom- és kultú-
ratudományi intézet modern ma-
gyar irodalomtörténeti tanszéké-
nek nyugalmazott egyetemi tanára, 
valamint Dúll Andrea, az elte 
ppk pszichológiai intézet gazda-
ság- és környezetpszichológia tan-
székének vezetője, egyetemi docens, 
Oborni Teréz, az mtA történet-
tudományi intézetének tudományos 
főmunkatársa, az elte bölcsészet-
tudományi kar történeti intézet 
történelem segédtudományai tan-
székének docense.

elTe

A május eleji, kibővített kari taná-
cson dr. németh istván mb. rektor-
helyettes bemutatta és elemezte az 
nyme savaria egyetemi központ-
jára vonatkozó képzési és gazdasá-
gi adatokat. A rektorhelyettes véle-
ménye szerint a képzések az elte 
égisze alatt növelhetnék vonzóké-
pességüket, amivel biztosítani le-
het a szükséges hallgatói létszámot. 
ehhez csatlakozva mezey barna 
rektor bemutatta a csatlakozás le-
hetséges előnyeit és fókuszterülete-
it, kiemelve: az elte-nek jelentős 
gyakorlati tapasztalata van abban, 
hogy a központtól távol eső intéz-
ményekben a helyiek közreműkö-
désével számottevő fejlesztéseket 
hajtson végre. 

Az elte–sek együttműködés 
fókuszában a műszaki, a pedagó-
gusképzési, valamint a sporttudo-
mányi, egészségfejlesztési terület 
áll, amelyek valós, regionális társa-
dalmi-gazdasági igényekre reflek-
tálnak és jelentős hallgatói létszá-
memelkedést hozhatnak. 

Az elte és a sek karai – a 
határozat értelmében – a közel-
jövőben a fenntartó által indított 
egyeztetések során dolgozzák ki 
a szakmai, szervezeti és pénzügyi 
részleteket.

szombathely egyébként nem 
„idegen” terep, hiszen a városban 
működik az elte gothard Aszt-
rofizikai obszervatórium és mult-
idiszciplináris kutatóközpont.

Az idén már öt sportágban nevez-
hettek a sportrajongók: kispályás 
labdarúgás, kosárlabda, tenisz, tol-
laslabda és asztalitenisz várta a je-
lentkezőket. 

fociban a gyógypedagógia kar 
és a kancellária csapata, kosárlabdá-
ban a gyógypedagógiai kar és „ve-
gyes” csapatok, teniszben a nemzet-
közi iroda és a matematikai intézet 

csapata, tollaslabdában a biológiai 
intézet embertani tanszék, a kan-
cellária, a ppk egészségfejlesztési és 
sporttudományi intézet, a gyógy-
pedagógiai kar, asztaliteniszben az 
ik Algoritmusok és Alkalmazásaik 
tanszék, a biológiai intézet ember-
tani tanszék, a kancellária, a szláv 
és balti filológiai intézet és a gyógy-
pedagógiai kar mérette meg magát. 

büszke

sportos

bŐvülŐ

◄
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Az előzetes kalkulációk szerint 
a beruházásoknak köszönhető-
en az egyetem éves szinten több 
mint 195 millió forint energia-
megtakarítást érhet el. A megsp-
rórolt pénzt az alaptevékenységek 
támogatására, vagyis az általános 
színvonal növelésére szeretné majd 
felhasználni. A tervek szerint az 
elte oktatási épületeinek, kol-
légiumainak folyamatos fejlesz-
tésével európai színvonalú infra-

struktúrát tud majd biztosítani; a 
beruházások várhatóan 2018 elején 
fejeződnek be. 

A kancellári rendszer bevezetése 
óta – a most szentesített támoga-

tással együtt – eu- és kormányza-
ti támogatásból az elte 6 milliárd 
480 millió forintot nyert el beru-
házási célra. 

A siker régóta váratott magá-
ra, hiszen az elmúlt tíz évben az 
egyetem csak minimális összege-
ket fordíthatott az épületállomány 
fejlesztésére. most viszont meg-
nyílt a lehetőség, hogy az ingatla-
nállomány érzékelhető módon kor-
szerűsödjön, és az elte modern, 
megújulásra képes egyetemként je-
lentősen növelje vonzerejét a hazai 
és nemzetközi porondon. ennek 
egyik legfontosabb eszköze az inf-
rastrukturális színvonal folyamatos 

fejlesztése és az épületek üzemelte-
tésének központi átszervezése.

A többlépcsős beruházásokban 
építészeti, gépészeti és energeti-
kai felújítások kezdődnek az intéz-
mény 15 épületében, többek között 
kollégiumokban, közoktatási intéz-
ményekben, valamint az egyes ka-
rok épületeiben. korszerűsödnek a 
fűtési és szabályozási rendszerek, az 
épületek új homlokzati hőszigete-
léseket kapnak, de megújulnak a 
vízhálózatok, és kicserélik a nyílás-
zárókat is. A beruházás részeként 
több helyen napelemmel termelt 
villamosenergia-termelésre is lehe-
tőség nyílik. 

elFogadták az intézMény-
Fejlesztési tervet

magasra 
tett mérce
Folytatás az 1. oldalról

A négy évet felölelő intézményfej-
lesztési terv rögzíti: az elte to-
vábbra is meghatározó szerepet kí-
ván játszani a pedagógusképzésben, 
fokozva a pedagógus-továbbkép-
zésben betöltött súlyát is. 

A képzési kínálat a munkaerőpi-
aci és társadalmi igények figyelem-
bevételével bővül, illetve a képzések 
hallgatócentrikussága és minősége 
is folyamatosan erősödik. 

A dokumentum a kutatási inf-
rastruktúra, a kutatásszervezés és 
-menedzsment fejlesztése mellett 
kiemelt célként fogalmazza meg, 
hogy az oktatott tudományterü-
leteken nemzetközi mércével is 
értékelhető kutatások valósulja-
nak meg. Az egyetem a követke-
ző években fokozza aktivitását a 
nemzetközi egyetemi hálózatokban 
és regionális együttműködések-
ben, erősíti bilaterális intézménykö-
zi kapcsolatait, támogatja a magyar 
nyelv és kultúra határon túli ok-
tatását, valamint erősíti a külföldi 
hallgatók számára nyújtott (idegen 
nyelvű) szolgáltatásokat is.

A korábbi fejlesztési terv sikerét 
jelzi, hogy az elte az elmúlt idő-
szakban – a nehezebbé váló gazda-
sági, demográfiai és versenyhely-
zetben is – képes volt megőrizni 
kiemelkedő pozícióját a hazai fel-
sőoktatási mezőnyben. 

Az intézmény nemzetközi meg-
ítélése sem változott számottevően. 

hivatalosan is elrajtolt az ingatlakorszerűsítési PrograM

pecsét a papíron

elFogadták az egyeteM 
költségvetését

az áprilisi ülésen a szenátus el-
fogadta az elte 2016. évi költ-
ségvetését is. a költségvetés-
ben szereplő állami támogatás 
összege 16,8 milliárd forint, ami 
361,2 millió forinttal magasabb 
a 2015. évi eredeti támogatási 
előirányzatnál. ezenfelül az el-
te további forrásként megkapja 
a kiválóságát elismerő kiemelt 
és kutatóegyetemi támogatást, 
amelynek összege 2016-ban 
2,37 milliárd forint. 

Megújul a nagytétényi úti kollégium is, részben keoP-os (655 millió fo-
rint), részben 1300 millió forint saját forrás felhasználásából – a férő-
helyszám ezzel 890 főre bővül. a felújítások jelentős mértékben hoz-
zájárulnak majd a hallgatók, a kutatók, a dolgozók komfortérzetének 
javításához és az európai színvonalú környezet kialakításához.

a kancellária a Műszaki Főigaz-
gatósággal közösen jelenleg is 
több beruházás előkészítésén 
dolgozik. ennek egyik legfonto-
sabb pontja, hogy kormányzati 
támogatás segítségével az el-
te három gimnáziumának teljes 
körű belső felújítását is szeret-
nék elvégezni, 2017-ben pedig 
teljesen megújul a Bibó istván 
szakkollégium épülete. 

elTe

Aláírták a környezeti és energiahatékonysági 
operatív program (keop) keretében elnyert öt-
milliárd forintos támogatásra vonatkozó támo-
gatási szerződést. Az egyetem az összeget infra-
struktúrafejlesztésére és az épületek energetikai 
korszerűsítésére használhatja fel. 

 

LÁTVÁNY… …TerV



4 | 2016. május Az Eötvös Loránd tudományEgyEtEm LApjA | www.ELtE.hu

minDennApok | értŐ fülek

Az elte új sportfejlesztési prog-
ramja ötezer főről 10-12 ezerre 
növelheti a rendszeresen sporto-
ló hallgatók és dolgozók számát – 
az eddigi kapacitáshiányt az egye-
tem komplett létesítményfejlesztési 
koncepció alapján számolná fel. 

Az új sportirányítási és -fej-
lesztési rendszer alapjaiként ta-
valy megalakult az elte egyete-
mi sporttanácsa, illetve – az elte 

szolgáltató központ részeként – ta-
valyelőtt a sportiroda is. ez utóbbi 
két év alatt közel 20 millió forint 
pályázati forrást nyert el a hallga-
tói szabadidősport fejlesztésére; dr. 
scheuer gyula kancellár eddig és a 
továbbiakban is támogatja a vonat-
kozó elképzeléseket. 

Az új terv célja, hogy az egye-
tem külső forrásokból (pályázatok, 
vállalati partnerek) megújíthassa 

sportinfrastruktúráját és továbbfej-
lessze hallgatói sportszolgáltatásait. 
Az igény megalapozott: a meglévő 
infrastruktúra színvonala nem ne-
vezhető korszerűnek, ráadásul az 
egyetem az elmúlt évtizedben el-
veszítette sportingatlan-portfóliójá-
nak jelentős részét is.

Az egyetem hasznosítani kí-
vánja a látvány-csapatsportok ha-
zai támogatási rendszerét és a 
vonatkozó társasági adókedvez-
ménynek (tao-támogatás) szabálya-
it is, vagyis a sportinfrastruktúra 
a vállalati partnerek összefogásá-
val újulhat meg. Az egyetemmel 
együttműködő cégek támogatá-
sával első ütemben a bogdánfy 
úti sporttelep „léphet szintet”, 
ahol korszerűsítik a sportcsarno-
kot és később két műfüves foci-
pályát is kialakítanak. 

A terv külön figyelmet szen-
tel a gyakorló köznevelési intéz-
mények tornatermei felújításának, 
de sor kerülhet a kőrösi Csoma 
sándor kollégium egyes sportte-
reinek rekonstrukciójára is. fontos 
cél továbbá, hogy az elte bizto-
sítsa a sportolási lehetőséget a bel-
városi karok hallgatói számára is – 
az egyetem teljes létszámának több 
mint fele az itt található karokra 
jár; a 15 ezer hallgató kiszolgálása 
elodázhatatlan feladat. 

Fogyatékosügyi közPont a teljes akadályMentesítésért

könnyített közlekedés
elTe

Az eötvös loránd tudományegyetemen régóta 
odafigyelnek a fogyatékkal élő hallgatók segíté-
sére. A tevékenységet tavaly szeptembertől önálló 
szervezet végzi. A fogyatékosügyi központ hosz-
szú távú célja, hogy az egyetem teljesen akadály-
mentessé váljon – nemcsak fizikai, hanem digitá-
lis értelemben is. 

nagyszaBásÚ sPortFejlesztési PrograMBa kezd az elte

miénk a pálya!

a sport szintén fontos része a 
teljes életnek – a mozgás lehe-
tősége a fogyatékkal élő hallga-
tók előtt is nyitott. a 2016. évi 
európai egyetemi játékokon 
az elte hallgatói, paraúszói is 
megmérettetik magukat európa 
legjobbjaival. 

– jelenleg valamivel több, mint 
300 olyan hallgató jár az elte-re, 
akik valamilyen fogyatékossággal 
rendelkeznek. A szám folyamato-
san emelkedik, így sok más szem-
pont mellett ez is indokolta a fo-
gyatékosügyi központ létrejöttét 
– mondta kovács krisztina egye-
temi fogyatékosügyi koordinátor, a 
központ vezetője.

– A szervezet dr. scheuer gyu-
la kancellár kezdeményezésére ta-
valy szeptemberben alakult meg, és 
bár az egyetemi karokon korábban 
is dolgoztak fogyatékosügyi koor-
dinátorok, az egységes szervezettel 
mindenképpen hatékonyabbá vált a 
munka – fogalmazott kérdésünkre 
kovács krisztina. 

A koordinátor szerint a központ 
egyik legnagyobb előnye, hogy át-
látható pénzügyi kereteket terem-
tett, illetve komoly szakértelmet 
mutat fel. 

– nemcsak gyógypedagóguso-
kat foglalkoztatunk, hanem egy 
fő informatikust is, akik az egyes 
egyetemi szoftverek és tananyagok 
akadálymentesítésével segítik a hall-
gatókat.  A neptun vagy az elte 
honlapja részben már akadálymen-
tesített, de a tananyagok digitalizá-
ciója is rendszeres teendőnk, mint 

ahogy személyi segítő és jegyzetelő 
szolgáltatásokat is nyújtunk – emel-
te ki a szakember.

A fizikai akadálymentesítés több 
helyszínen – például a bárczi gusz-
táv gyógypedagógia karon – elő-
rehaladott fázisban tart, de máshol 
még bőven akad teendő. kiemelt 
feladat például a kollégiumok aka-
dálymentesítése; ez ügyben jelenleg 
is folyik a tervezés. 

A fogyatékosügyi központ ezen-
felül számos tevékenységet végez, 
így például önsegítő csoportokat, 
tanulás-módszertani és karrierme-
nedzsment-képzéseket szervez, vala-
mint érzékenyítő programokat indít. 

– belátható időn belül szeretnénk 
eggyel előbbre lépni a jeltolmácso-
lás kérdésében és a szociális gondo-
zás terén is – vetítette előre kovács 
krisztina. 

A pázmány-nap kiemelt eseményeként – a magyar sport napja alkalmából – az elte és a budapesti egye-
temi Atlétikai Club (beAC) május 6-án közösen ünnepelte a közös múltat, a jelent és a jövőt. Az egyetemi 
könyvtárban megrendezett ünnepség és a „beAC – Az elsők” című sporttörténeti kiállítás megnyitóján az 
egyetemi sport fejlődéséről és jövőjéről cseréltek eszmét a jelenlévők. 

a riói olimpián több elte-s 
olimpikon is szerepel majd: az 
egyetem egész közössége szur-
kol kapás Boglárkának, staicu 
simonának, Csere gáspárnak, 
spr Miklósnak, récsei ritának 
és illés Fanninak!

elTe

több mint duplájára nőhet a rendszeresen 
sportoló elte-hallgatók száma, ha megvaló-
sul az egyetem sportinfrastuktúra-fejlesztése. 
A közeljövőben megújulhatnak a köznevelési 
intézmények tornatermei, a kari és kollégiu-
mi sportlétesítmények, az elte lágymányosi 
sporttelep egyes részei és létrejöhetnek a terve-
zett belvárosi sportterek is.
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Kovács Krisztina
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térések állandósulhatnak, mivel 
egy generális bérfejlesztésre egye-
lőre nincs fedezet a hazai költség-
vetésben. 

– ezért hozzá kell szokni a gon-
dolathoz, hogy hosszú távon a telje-
sítmény lesz az a faktor, amelynek 
alapján nagyobb fizetést lehet kihar-
colni. ez azonban kizárólag a taná-
rok legjobb 10 százalékát érinti majd 
– vetítette előre karácsony András. 

A professzor véleménye szerint 
kiváltképp fontos a nemzetköziesí-
tés felgyorsítása a hallgatók és az 
oktatók körében egyaránt. utób-
biak esetében ezért külön elvárás, 
hogy ne legyenek nyelvi akadályai 

a munkaközösségben való részvé-
telnek. 

A rektori megbízott szerint a 
nemzetköziesítés folyamatába az 
is belefér, ha külföldön dolgozó 
magyar tanárokat tudnak haza-
csábítani. ehhez kapcsolódóan a 
professzor kiemelte: az elte akk-
reditációja érdekében egyre hang-
súlyosabb terület a minősített – 
például Dsc címmel rendelkező 
vagy mtA-tagsággal bíró – oktatói 
részarány növelése. 

– ez év áprilisától az akadémi-
ai doktori cím minimumkövetel-
ménnyé vált a doktori iskolák ve-
zetői pozícióiban, de bizonyos 

tudományterületeken az egyetemi 
tanári pályázathoz is megkívánt – 
emlékeztetett.

az életPályaModell a teljesítMény honorálására éPít

küszöbön 
a generációváltás
elTe

belátható időn belül számolni kell azzal, hogy az 
elte oktatógárdájából sokan nyugdíjba vonul-
nak, ezért a minőségi képzés megőrzése érdeké-
ben gondoskodni kell az utánpótlásról – többek 
között erről is beszélt dr. karácsony Andás az 
elte Híreknek. A rektori megbízott kijelentet-
te: hozzá kell szokni a gondolathoz, hogy a bére-
ket a teljesítmény szerint differenciálják majd.

szabó Csaba véleménye szerint a 
több mint fél évszázada működő 
hazai tudományos diákköri mozga-
lom nemzetközi szinten is egyedül-
állónak számít, de az elmúlt évti-
zedek jelentős változásokat hoztak. 
A tömegképzés előtti időszakban 
a hallgatók többsége tudta, miért 

akar az egyetemre jönni, ma azon-
ban még a motivált hallgatók ki-
bontakozása is nehezebb. 

mindez veszélyt jelenthet a diák-
köri mozgalomra, hiszen itt a tanár–
diák kapcsolat sajátos jellegű; abban 
sokszor a személyes együttműködés 
is jelentős szerepet játszik. Az oktató 

azonban ma már nem szükségsze-
rűen az elsődleges információforrás, 
s míg korábban a hallgatók „verse-

nyeztek” egy-egy oktatóért, mára 
utóbbiaknak kell a hallgatók érdek-
lődését felkelteniük. ezért is egy-

re meghatározóbb az órai előadások 
tartalmi és formai minősége – tette 
hozzá szabó Csaba. 

változások a diákköri MozgaloMBan

„ma már az oktatók versenyeznek a hallgatókért”
elisMert MUnkásság

Március 15-én szabó Csaba átvehette a Magyar érdemrend tisztike-
resztje polgári tagozata kitüntetést. (lásd 2. oldal.)
szabó Csaba az 1990-es években több évet töltött az egyesült álla-
mokban, majd hazatérése után csatlakozott a kolozsvári Babeş-Bolyai 
tudományegyetem magyar nyelvű képzésének újraindításához. Munkás-
ságát korábban Mestertanár aranyéremmel is elismerték diákkörös hall-
gatói kiváló eredményeiért. 
a kilencvenes évek vége óta vezeti a kőzettani és geokémiai tanszéken 
működő litoszféra Fluidum kutató labort. a laboratórium része a nem-
zetközi tudományos vérkeringésnek és a fluidum–kőzet kölcsönhatás té-
makörben az élvonalhoz tartozik. a kilencvenes évek vége óta vezeti a 
kőzettani és geokémiai tanszéken működő litoszféra Fluidum kutató 
labort. a laboratórium része a nemzetközi tudományos vérkeringésnek 
és a fluidum–kőzet kölcsönhatás témakörben az élvonalhoz tartozik. 

elTe

Az oktatás és a kutatás nem választható el egy-
mástól, utóbbi során gyűlnek össze azok az 
izgalmas kérdések, amelyek beépíthetők az órai 
előadásokba is – véli dr. szabó Csaba, az elte 
ttk kőzettani és geokémiai tanszékének ha-
bilitált egyetemi docense, a ttk központi ku-
tató és műszer Centrumának igazgatója. 

– A humánpolitikai lépésekről 
mindig idejében kell elkezde-
ni gondolkodni, mert a dönté-
seknek csupán hosszú évek után 
lehet bármilyen eredményük – 
hangsúlyozta az elte Hírek-
nek adott interjújában karácsony 
András professzor. A rektori 
megbízott rámutatott: egy-egy 
változási folyamat ciklusa külö-
nösen hosszú a felsőoktatásban, 
hiszen három-négy évnek bizto-
san el kell telnie ahhoz, hogy egy 
korábbi döntés hatása érzékelhe-
tővé váljon.

jelenleg az egyik legfontosabb 
feladat az oktatói gárda korfájának 
feltérképezése. A feladatot a karok 
már elvégezték, a kapott adatok-
ból pedig az derül ki, hogy öt éven 

belül komolyabb nyugdíjazási hul-
lámmal kell számolni. 

– mivel a humánpolitika legfon-
tosabb feladata a minőségi képzés 
feltételeinek biztosítása, ezért már 
most fel kell készülnünk a generá-
cióváltásra – hívta fel a figyelmet a 
professzor. 

mindez az utánpótlásról va-
ló gondoskodást jelentené, ami 
viszont kifejezetten problemati-
kus terület. A legfőbb gondot az 
„agyelszívás” okozza, mivel az el-
te-n végzett doktoranduszok in-
kább a külföldi egyetemek aján-
latait fogadják el, nem pedig az 
anyaintézményét. ennek legfőbb 
oka a bérezési különbség. ráadá-
sul az itthoni és a nemzetközi ok-
tatói fizetésekben tapasztalható el-

az egyetem humánpolitikai stratégiája három, egymáshoz kapcsolódó 
részterületen jelenik meg. egyfelől adott a központi koncepció, amely az 
általános humánpolitikai elveket határozza meg; a második területen az 
egyes karok stratégiája jelenik meg; a harmadikon pedig az oktatási-ku-
tatási egységek terveit kell figyelembe venni. 

„A legfőbb gondot 
az „agyelszívás” 
okozza, mivel az 
elte-n végzett 
doktoranduszok 
inkább a külföldi 
egyetemek aján-
latait fogadják 
el, nem pedig az 
anyaintézményét.”

dr. Karácsony András
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Folytatás az 1. oldalról

eLTe HÍreK: Mi indokol-
ta az egyetem új beszerzési 
rendszerének felállítását?

Dr. rikker emília: több té-
nyező is megkövetelte egy, a tel-
jes szervezetre kiterjedő beszerzési 
szabályozás kialakítását. A korábbi 
számvevőszéki vizsgálatok nem ál-
lapítottak meg lényeges szabályta-
lanságokat, hiányolták azonban a 
közbeszerzési értékhatár alatti be-
szerzések szabályozottságát. Az 
egyetemen belső, írott szabály nem 
rendelkezett arról, hogy több aján-
latot kell bekérni és a legkedvezőb-
bel lehet szerződni, bár ennek gya-
korlata korábban is széles körben 
elterjedt. közben azonban gyakran 
csak az áru átvétele után, közvet-
lenül a számla kifizetése előtt de-
rült ki: a beszerzés hibás volt, amit 
ekkor már nem lehetett orvosolni. 
fontos szempont volt, hogy a köz-

beszerzési törvény tavaly novem-
beri újításai több engedélyezési és 
adatszolgáltatási kötelezettséget ír-
nak elő az egyetem számára, illetve 
előírják az akkreditált közbeszerzé-
si szakértő alkalmazását. A kivéte-
li körök ugyanakkor több olyan le-
hetőséget is kínálnak, amelyeket 
központi kezeléssel aknázhat ki az 
intézmény. A most bevezetett új 
gazdálkodási rendszer ugyan több 
munkát kíván, de gyorsítja a szám-
la-kifizetést és lehetővé teszi például 
a keretszerződések figyelését, a fo-
lyamatos ellátás biztosítását.  

– Melyek azok a főbb fel-
adatok, amelyek a Központi 
Beszerzési Osztályhoz tartoz-
nak?

– A karokon a gazdasági hiva-
talok beszerzői látják el a beszer-
zési feladatokat, míg ugyanezt a 
központi beszerzési osztály végzi 

a rektori kabinet, a rektori ko-
ordinációs központ és kapcsolódó 
szervezeti egységek, a kancellária 
számára. gondoskodik a megfe-
lelő ajánlatkérési folyamat pontos 

megvalósításáról, a megrendelés-
ről vagy a szerződés megkötéséről, 
majd a teljesítést követően a beér-
kező számla előzetes rögzítéséről 
az sAp rendszerben a pénzügyi 
támogató csoport közreműködé-
sével. Az osztály ezen kívül ösz-
szehangolja az egyetem beszerzési 
igényeit, intézi a beszerzési tilalom 
alóli felmentések kezdeményezését, 
az egységes informatikai eszköz-
park kialakítása érdekében egyez-
tet az egyedi igényekről az infor-
matikai igazgatósággal, továbbá a 
kommunikációs tárgyú beszerzé-
seknél is eljár az engedélyek kap-

csán. A közbeszerzési törvénynek 
megfelelően aktualizáltuk az egye-
tem közbeszerzési szabályzatát, il-
letve átgondoltuk a hatályos sza-
bályozás buktatóit is. valamennyi 
közbeszerzési eljárást a közbeszer-
zési főosztály bonyolítja. Ők biz-
tosítanak a teljes beszerzési hálózat 
számára tanácsadó, iránymutató, 
problémamegoldó fórumot, hiszen 
sok kérdés csak egyben, egyetemi 
szinten mérlegelhető, a szükséges 
információk pedig a közbeszerzési 
főosztályon állnak rendelkezésre.

– Mit jelent mindez a gya-
korlatban; hogyan kapcsolód-
nak össze a szereplők?

– A beszerzési tárgyak mind-
egyikéhez nyilvánvalóan nem érthe-
tünk, de a mienk kifejezetten csa-
patmunka. Az oktatók, a kutatók, 
vagy éppen a műszaki munkatársak 
megfogalmazzák az igényt, adják a 
magas szintű szaktudást a műsza-
ki specifikációhoz, a kritériumrend-
szerhez, a szakmai válaszokhoz. A 
sikeres közbeszerzés ugyanis a mű-
szaki tartalom pontos meghatározá-
sán alapul. A szakmai tudáshoz mi a 
közbeszerzés-szakmai és eljárási sza-
bályok ismeretét, ezek taktikai al-
kalmazását, a lehetséges döntési al-
ternatívákat, a jogszabályi környezet 
ismeretét és a szerződések utógon-
dozását tesszük hozzá. A beszerzé-
si folyamat több szakaszból áll, és 
csak a szereplők együttműködését 
feltételezve lehet sikeres. A folyama-
tot az igénylő indítja el, a megrende-
lés vagy szerződéskötés után pedig 
a teljesítés és annak ellenőrzött be-
fogadása, igazolása, majd ez alapján 
a számlázás következik. Az átvett 
szolgáltatás vagy áru esetleges hibái 
kapcsán pedig garanciális igényeket 
kell érvényesítenünk.

– Hogy látja: milyen irány-
ban fejlődhet tovább a szerve-
zet?

– ma a beszerzők számára azzal 
nyújtjuk a legfontosabb támaszt, 
ha számviteli segítséget adunk a 
megrendelések rögzítéséhez. ezen-
kívül rendszeres kapcsolattal, talál-
kozókkal úgy keresünk megoldást 
a munkájukban mutatkozó prob-
lémákra, kérdésekre, hogy abból 
mindannyian tanuljanak, és a tevé-
kenységet egységesítsük.

legközelebbi tervünk a hazai 
szállásfoglalások, illetve a konfe-
renciaregisztrációk rendszerének 
módosítása. mivel a beszerzés több 
szakterület, illetve adott esetben a 
teljes kancellári szervezet működé-
sére kihat, az összehangolás azt is 
megköveteli, hogy minél több fo-
lyamatrészt elektronikus útra te-
reljünk. Úgy véljük, minél többet 
meg tudunk valósítani a céljaink-
ból, annál megbízhatóbb minőség-
ben, kedvezőbb ár–érték arány-
ban tudjuk biztosítani a működést, 
megbízható partnerek leszünk szál-
lítóink számára, és az ebből szár-
mazó megtakarítással közremű-
ködünk a jobb munka- és tanulási 
feltételek biztosításában. 

MérFöldkő a kanCellári rendszer kiéPítéséBen a Beszerzési szervezet Felállítása

Új szervezet, új mechanizmusok
Dr. rikker emília, jogi, igazgatási és közbeszerzési igazgató

az elte-n a közbeszerzési ér-
tékhatár alatti beszerzés az 
egyedi tárgyak esetében jel-
lemző. a beszerzési igényeinek 
nagyobb része azonban közbe-
szerzési értékhatár feletti. az 
egyetem nagy mennyiségben 
fogyaszt papírt, irodaszert, to-
nert, a természettudományi kar 
vegyszert. százmilliós nagyság-
rendű a gáz- és az árambe-
szerzés, valamint az előttünk 
álló építési beruházások, amik 
szintén közbeszerzési eljárást 
igényelnek. 

Dr. rikker emília

„A mienk kifejezetten csapatmunka”
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készülés a munka világára. gya-
koriak az akut események okozta 
krízisek, családi problémák, pár-
kapcsolati konfliktusok, önisme-
reti kérdések, szorongás, stressz, 
kapcsolatteremtési és beilleszkedé-
si nehézségek. sokan igényelnek 
segítséget döntési helyzetekben, 

önértékelési zavarok, addikciók, 
halogatás, tanulással vagy teljesít-
ménnyel kapcsolatos problémák 
esetén, de a karriertervezésben is.

– Ingyenes szolgáltatásaikat 
a hallgatók és a dolgozók is 
igénybe vehetik...

elTe

Az életvezetési tanács-
adás célja, hogy ha-
tékonyabbá tegye az 
oktatást és a tanulást, 
minimálisra csökkentse 
a lemorzsolódást, illetve 
megalapozza a hallgatók 
munkaerőpiacra lépését, 
a dolgozók esetében 
növelje a motivációt és a 
munkavégzés hatékony-
ságát, segítse a kiégés 
megelőzését vagy keze-
lését – mondta lapunk-
nak dr. karner orsolya 
egyetemi adjunktus, a 
ppk életvezetési  
tanácsadó vezetője.

– A pszichológiai tanácsadás első-
sorban a normálisan működő, de 
egy adott élethelyzetben elakadt 
személyeket segíti céljaik elérésében 
és hatékonyabbá válásában. A ta-
nácsadás középpontjában az aktuá-
lis élethelyzeti probléma áll, ennek 
megoldásán a tanácsadó támoga-

tásával a kliens a jelenre összpon-
tosítva, tudatos szinten dolgozik.  
mindez hozzájárul az oktatás és a 
tanulás hatékonyabbá tételéhez, a 
lemorzsolódás minimálisra csök-
kentéséhez, illetve a hallgatók fel-
készítéséhez a munkaerőpiacra va-
ló kilépésre. 

– elsősorban milyen problé-
mákkal keresik fel önöket?

– A formálódó felnőttkor, a fel-
nőtté válás egybeesik az egyete-
mi tanulmányok időszakával, ami 
számos problémát vethet fel. Az 
önálló énkép kialakítása, függet-
lenedés a családtól, új kapcsolatok 
kialakítása, szakmaválasztás, fel-

egyre néPszerűBB az egyeteMi életvezetési tanáCsadási szolgáltatás  

kéznél az elakadásjelző

A tanácsadás segítséget nyújt a változás 
felismerésében, a lezárás megkönnyítésében, 
az erőforrások felmérésében, a lelki szük-
ségletek megfogalmazásában, az alternatí-
vák feltérképezésében, illetve a realitások 
megtalálásában és a megvalósítás felé való 
elindulásban. 

A helyzetek egy 
része persze nincs 
közvetlen kapcso-
latban az egyetemi 
tanulmányokkal, 
illetve dolgozók 
esetében a munka-
hellyel, munkavég-
zéssel, de azoktól 
mégsem lehet 
elválasztani. 

az elte hök elnöksége határozatot hozott ar-
ról, hogy a 2015-ös isztk-keret maradványából 
összesen 20 millió forintot biztosít az életvezeté-
si tanácsadónak a térítésmentes alapszolgálta-
tásokra, illetve azok fejlesztésére. 

az összeg segítségével az intézmény hallga-
tóknak nyújt olyan térítésmentes szolgáltatást, 
amely különben jelentős forrásokat igényelne a 
diákoktól. 

– Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók minél 
közelebb érezzék magukhoz a szolgáltatást – 
hangsúlyozta kiss edina. ez egyrészt azt jelen-
ti, hogy tudjanak róla, másrészt pedig az lenne 
az ideális, ha az életvezetési tanácsadót min-
den kar campusán, illetve a kollégiumokban is 
elérnék a hallgatók. ehhez jó kiindulópont, hogy 
a tanácsadó megjelenik az orientációs rendez-
vényeken is – tette hozzá a hök elnöke.

Hallgatók a hallgatókért
„A Hallgatói Önkormányzat minden esetben a hallgatói érdekek mentén szer-
vezi működését, és azokon a pontokon kell együttműködnie az egyetemmel, 
ahol a hallgatók érdekei megjelennek. Az életvezetési tanácsadó működése 
ennek a kritériumnak mindenben megfelel” – véli kiss edina, az elte Hallga-
tói Önkormányzat (HÖk) elnöke. 

– sokféle területtel foglalko-
zunk, többek közt egyéni pszicho-
lógiai tanácsadással angol és ma-
gyar nyelven, párkonzultációval és 
párterápiával is. mód van temati-
kus csoportokban való részvételre, 
például a konfliktuskezelés, az ön-
ismeret vagy a kommunikáció té-
májában. tartunk autogén trénin-
geket, illetve például a brüsszeli és 
spanyolországi sajnálatos esemé-
nyekre azonnal reagálva skype-ta-
nácsadást indítottunk a helyszínen 
erasmussal tanuló elte-hallga-
tóknak. működik emellett szak-
dolgozatírást támogató csoport, 
de pszichológusaink az egyetemi 
gólyatáborokban is rendelnek. 

szolgáltatási portfóliónk folya-
matosan bővül, terveink között 
szerepel a csapat és a rendelkezésre 
álló helységek számának bővítése, 
valamint a kommunikációs tevé-
kenység fejlesztése, hogy még töb-
beket elérhessünk.

szolgáltatásaink 
egyre ismertebbek, 
a megkeresések 
száma is merede-
ken emelkedik. 
Az idei tanévben 
54 külföldi és 225 
magyar hallgató, 
illetve 21 dolgozó 
jelentkezett be 
hozzánk. 

dr. Karner Orsolya
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következő laPszáMUnkBól:

kutatóegyetemi értékek 
a csúcstechnológia világában
Az informatikai kar az elkövetkező időszakban több új kép-
zés indítását tervezi, de ez még csak a kezdet...  Dr. Hor-
váth zoltán dékán szerint ugyanis óriási felelősség a legújabb 

technológiák megkövetelte új gyakorlati ismeretek és az azo-
kat megalapozó elméleti tudás helyes arányának kialakítá-
sa a tudományegyetemi szintű informatikai felsőoktatásban. 

A piacképes 
tudásért
„egy versenyképesebb 
tudást nyújtó elte 
víziója lebeg a szemünk 
előtt. ennek megfelelően 
folyamatosan felülvizs-
gáljuk a képzéseinket és 
korszerűsítjük a tantervi 
hálókat. továbbá az 
egyetem nem informatika 
szakos hallgatói digitális 
kompetenciáinak fejlesz-
tésében is részt veszünk. 
Úgy véljük ugyanis, hogy 
a diplomások – legyenek 
azok bármilyen szakosak 
– munkaerő piaci esélyeit 
jelentősen javíthatja az 1 
éves (60 kredites) informa-
tika specializáció elvégzése. 

támogató közösséget 
teremtünk 
„Úgy vélem a siker egyik 
kulcsa a közösségteremtésben 
rejlik. Abban, hogy a hallgatók 
valódi egyetemi közösséghez 
tartozhatnak, és nem maradnak 
egyedül a problémáikkal. innen 
pedig egyenes út vezet a sikeres 
alumni rendszer kiépítéséhez, 
hogy a hallgatói közösségek a 
diploma megszerzését követően 
is megmaradjanak.” fontos 
követelménynek tartjuk, hogy a 
diáktanácsadás keretében, hallga-
tókkal olyan, a kar alkalmazásá-
ban álló tanácsadó szakemberek 
foglalkozzanak, akik az infor-
matikai képzések sajátosságait, a 
belépő hallgatókat érő szakmai 
kihívásokat jól ismerik.    

együtt 
könnyebb 
„Az elmúlt években sok 
munkát fektettünk abba, 
hogy a kar külső kapcsolatai 
külföldi és magyar cégekkel, 
egyetemekkel jelentősen 
kiszélesedjenek. Örömmel 
mondom, hogy ennek már 
kézzelfogható jelei mutat-
koznak is vannak az ipari 
oktatási és kutatás-fejlesz-
tési együttműködésekben, 
az angol nyelvű képzések 
létszámainak jelentős növe-
kedésében, vagy az elte 
vezette eit Digital európai 
uniós infokommunikációs 
csúcsszervezet budapesti 
központjának sikeres mű-
ködtetésében.”  

Dr. Horváth zoltán
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idézetek a következő lapszámunkban megjelenő interjúból:

dr. Borhy lászló, a BölCsészettUdoMányi kar neMrég kinevezett dékánja

„A hangsúly a folyamatosságon van”
Folytatás az 1. oldalról

– Mit gondol: hároméves man-
dátuma alatt sikerül megvaló-
sítania a dékáni programjában 
leírtakat?

– Az eddig elvégzett munka ered-
ményét – a visszajelzések alapján – 
pozitívnak ítélem meg. most feb-
ruárban úgy látom, hogy a 2016. 
évi költségvetés legalább a 2015. évi 
szinten biztosítja a kar zökkenőmen-
tes működését, így a tavalyi színvo-
nal megtartása reálisnak tűnik. Ha-
tározott elképzelésem, hogy később 
is folytatom a dékáni programban 
leírtak megvalósítását, de ehhez per-
sze továbbra is bírnunk kell az egye-
temi vezetés támogatását. 
 

– A célok eléréséhez viszont 
a kar összes polgárára szükség 
van... 

– nagyon igaz: nincs egyetem 
hallgatók nélkül, de továbbmegyek, 
oktató és professzor sincs. velük, 
értük dolgozunk, kutatunk, ne-
kik tanítunk. Az óráimat tovább-
ra is megtartom bA- és mA-szin-
ten egyaránt, változatlanul vannak 
phD-hallgatóim, ösztöndíjasaim, 
így elmondhatom: a hallgatókkal 
rendszeres kapcsolatban vagyok. 
ugyanez igaz a választott képvise-
lőikre, a Hallgatói Önkormányzat 

vezetőire is, akikkel jó hangulat-
ban, oldottan, megfelelő tempóban 
és eredménycentrikusan dolgozunk 
együtt. már eddig is nagyon sok 
közös ötletünk született – ilyen 
például a trefort-kertbe megálmo-
dott sportközpont terve –, és ezek 
megvalósítása érdekében szorosan 
együttműködünk a jövőben is. 

– Hogyan látja, mi lehet az 
idei év legnagyobb kihívása?

– elsődlegesen a saját működé-
sünket kell átvilágítanunk, és még 
inkább átláthatóvá, ésszerűvé kell 
tenni. ezzel összhangban létrehoz-
tuk a kari stratégiaépítő koncíli-
umot, ennek június 30-ig kell ki-
dolgoznia azt a koncepciót, amely 

elmozdítja a kart a rendkívül ma-
gas, a kari költségvetés 96 száza-
lékát jelentő bértömeg miatt elő-
állt holtpontról. A jelenlegi helyzet 
nem enged mozgásteret sem az 
előléptetések, sem a kutatásfinan-
szírozás, de még a tanszéki műkö-
dési keretek zökkenőmentes ren-
delkezésre bocsátása tekintetében 

sem. Az elmozdulásban, a belső 
erőforrások feltárásában csak ma-
gunkra számíthatunk, külső se-
gítséget kizárólag akkor veszünk 
igénybe, ha a döntő lépéseket már 
megtettük.
 

– A folyamatosan változó 
felsőoktatási helyzetben az 
ön irányítása alatt mire tö-
rekszik a Bölcsészettudomá-
nyi Kar?

– A kar vezetőivel, a munka-
társaimmal folytatott beszélgeté-
seim során azt tapasztalom, hogy 
mindenki számára mély tartalom-
mal bír, hogy az egyetemünk és a 
karunk 380 éve megszakítás nél-
kül létezik. és ezek nemcsak üres 
szavak... Hiszen gondoljunk csak 
bele, a több száz éves tanszékek, 
az egyre gyarapodó könyvtárak, 
a nálunk felnőtté vált generációk, 
az egymásnak átadott tudás mind-
mind azt a kollektív tudatot épí-
ti, amellyel más intézmény nem 
rendelkezik magyarországon. A 
hangsúly a folyamatosságon van, 
mert nekünk a változó környezet-
ben is működnünk kell éppúgy, 
ahogy elődeink is ezen fáradoztak, 
mindig megtalálva a kitörési pon-
tokat és mindig felfedezve a saját, 
belső tartalékokat.  

dr. Borhy László: „Még inkább 
átláthatóvá kell tenni a működésünket”


