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CSAPATMUNKA

Átalakuló
beszerzés

PEZSGÉS

Minőségi változásokat hoz az elfogadott Intézményfejlesztési Terv

A kiválóság jegyében

elte

Újabb mérföldkőhöz
érkezett a kancellári
rendszer kiépítése az új
beszerzési szervezet felállításával. Az átalakítás

elte

Ambiciózus célokat
tűzött maga elé a Bölcsészettudományi Kar
(BTK) nemrég hivatalba
lépett dékánja, dr. Borhy
László. Szerinte a legsürgősebben a kari költségvetést kell rendbe tenni,
mert e nélkül aligha
jutnak egyről a kettőre.

célja, hogy az egyetem
működtetése szakszerű,
tervezhető, a jogszabályi
kereteknek megfelelő
és hatékony legyen,
továbbá csökkenjenek
az oktatók, a kutatók
és a tanárok adminisztratív terhei – mondta
lapunknak dr. Rikker
Emília jogi, igazgatási és
közbeszerzési igazgató.

– Az első hónapok intenzív munkával, gyorsan elteltek; a legfontosabb
feladat a kari struktúra belülről történő megismerése volt. Intézetigazgatóból 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 zökkenőmentesen sikerült, ami az előző vezetés által kiépített szilárd és jól
működő struktúrának és a munkatársaim tapasztalatának köszönhető.

Folytatás a 6. oldalon

KAPASZKODÓK

Nem vagy
egyedül!

Megőriztük vezető pozíciónkat a hazai felsőoktatásban

ELTE

Egyre népszerűbb egyetemünk
élet
vezetési tanácsadói szolgáltatása: szeptember óta közel háromszáz hallgató és 21
dolgozó jelentkezett be a PPK
Életvezetési Tanácsadóhoz. A
szervezet munkáját a Hallgatói
Önkormányzat is támogatja;
idén 20 millió forintot szavazott meg az ingyenes alapszolgáltatások fenntartására.
Folytatás a 7. oldalon

Elmozdulna
a holtpontról
a BTK

elte

Széles körű párbeszéd után az egyetem szenátusa elfogadta a 2016 és 2020 közötti időszak
stratégiai céljait rögzítő Intézményfejlesztési
Tervet (IFT).
Az egyetem legfőbb döntéshozó
szerve által támogatott koncepció céljai között több, hosszú távú elképzelés is szerepel. Többek

között a szakkollégiumok bázisán felépített új, átfogó kiválósági program kidolgozása és elindítása, valamint a kiválóság erősítése

és fenntartása a szervezet összes
szegmensében.
Így a kutatás, illetve a kutatás-fejlesztés-innováció lánca hiányzó elemeinek fejlesztése, a képzés
hatékonyabb, a nemzetközi jelleg
fókuszáltabb fejlesztése, az egyetem teljesítményének szisztematikus monitorozása, valamint az
oktatók teljesítményelvű értékelésének megvalósítása is fontos fejezeteket jelöl ki a tervezetben.
Folytatás a 3. oldalon

– És milyennek látja a kar
működését?
– A kari élet pezseg: számos tanszéki, intézeti és kari rendezvény indult útjára, köztük például konferenciák is. A hivatali ügyek esetében
azt tudom mondani, hogy igyekszünk hatékonyan és gyorsan intézkedni, 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 folyamat, amely az oktatókat és a kutatókat, valamint a közalkalmazottakat is érinti. Folytatás a 8. oldalon
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ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉS | ÖTMILLIÁRD FORINT
Szombathelyen működő karokkal gyarapodhatunk

A bővülő ELTE
elte

Az eredményes tárgyalásoknak köszönhetően a
Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE) Savaria
Egyetemi Központ (SEK) Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kara és Természettudományi és
Műszaki Kara az Eötvös Loránd Tudományegyetem részeként szeretné folytatni tevékenységét –
dekralálták közös ülésükön az intézmények.

Rangos elismerések egyetemünk kiemelkedő munkatársainak

A BÜSZKE ELTE
elte

Áder János köztársasági elnök – a
Kormány előterjesztésére – Széchenyi-díjat adományozott Tél
Tamás, a fizikai tudomány doktora, az ELTE TTK Fizikai Intézet Elméleti Fizikai Tanszékének
egyetemi tanára, az MTA–ELTE
Elméleti Fizikai Kutatócsoportja vezetőjének a nem-egyensúlyi statisztikus fizika területén elért, a káoszelmélet és a környezeti
áramlások kutatásával, illetve gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos
eredményei, valamint a hazai fizikatanár-képzést megújító, iskolateremtő oktatómunkája és aktív tudományos közéleti tevékenysége
elismeréseként.
Áder János megbízásából Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata

kitüntetést adományozta Szabó
Csabának, az ELTE TTK Kőzettani és Geokémiai Tanszéke egyetemi docensének a kőzettan és a geokémia területén elért tudományos
eredményei, a határon túli magyar
felsőoktatás újraindítását elősegítő,
valamint a külföldi és határon túli
magyar egyetemeken végzett, elhivatott oktatói tevékenysége elismeréseként.
Balog Zoltán emberi erőforrások
minisztere – a köztársasági elnök
megbízásából – a haza érdekeinek
előmozdításában és az egyetemes
emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként a
Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adta
át Király Miklós, az ELTE ÁJK
dékánja, a Nemzetközi Magánjogi
és Európai Gazdasági Jogi Tanszék
tanszékvezető egyetemi tanára, valamint Zoltán András, az MTA
doktora, az ELTE BTK Szláv és Bal-

ti Filológiai Intézetének egyetemi tanára részére.
A minisztertől a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át Buda
Attila irodalomtörténész, bibliográfus, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Toldy Ferenc Könyvtárának vezetője, Cs. Varga István irodalomtörténész, író, szerkesztő, az ELTE
BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára,
valamint Dúll Andrea, az ELTE
PPK Pszichológiai Intézet Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője, egyetemi docens,
Oborni Teréz, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos
főmunkatársa, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet
Történelem Segédtudományai Tanszékének docense.

◄ F IGYELE M: Szabó C sabával készült interjúnkat a z 5 . oldalon olvashatják!

A május eleji, kibővített Kari Tanácson dr. Németh István mb. rektorhelyettes bemutatta és elemezte az
NymE Savaria Egyetemi Központjára vonatkozó képzési és gazdasági adatokat. A rektorhelyettes véleménye szerint a képzések az ELTE
égisze alatt növelhetnék vonzóképességüket, amivel biztosítani lehet a szükséges hallgatói létszámot.
Ehhez csatlakozva Mezey Barna
rektor bemutatta a csatlakozás lehetséges előnyeit és fókuszterületeit, kiemelve: az ELTE-nek jelentős
gyakorlati tapasztalata van abban,
hogy a központtól távol eső intézményekben a helyiek közreműködésével számottevő fejlesztéseket
hajtson végre.

Az ELTE–SEK együttműködés
fókuszában a műszaki, a pedagógusképzési, valamint a sporttudományi, egészségfejlesztési terület
áll, amelyek valós, regionális társadalmi-gazdasági igényekre reflektálnak és jelentős hallgatói létszámemelkedést hozhatnak.
Az ELTE és a SEK karai – a
határozat értelmében – a közeljövőben 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 Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont.

Újra pályán, újra egymás ellen, de újra egymásért

A SPORTOS ELTE
elte

Több mint kétszáz oktató és dolgozó képviselte
saját intézményét a III. Dolgozói Sport Kupán.
Az idén már öt sportágban nevezhettek a sportrajongók: kispályás
labdarúgás, kosárlabda, tenisz, tollaslabda és asztalitenisz várta a jelentkezőket.
Fociban a Gyógypedagógia Kar
és a Kancellária csapata, kosárlabdában a Gyógypedagógiai Kar és „vegyes” csapatok, teniszben a Nemzetközi Iroda és a Matematikai Intézet

csapata, tollaslabdában a Biológiai
Intézet Embertani Tanszék, a Kancellária, a PPK Egészségfejlesztési és
Sporttudományi Intézet, a Gyógypedagógiai Kar, asztaliteniszben az
IK Algoritmusok és Alkalmazásaik
Tanszék, a Biológiai Intézet Embertani Tanszék, a Kancellária, a Szláv
és Balti Filológiai Intézet és a Gyógypedagógiai Kar mérette meg magát.

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 védnöki szerepet Pálfia Zsolt, az ELTE FDSZ elnöke és dr. Bartha Csaba, a MOB sportigazgató-helyettese töltötte be.
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TÁMOGATÁS A FEJLESZTÉSEINKRE
Elfogadták az Intézményfejlesztési Tervet

Magasra
tett mérce
Folytatás az 1. oldalról

A négy évet felölelő Intézményfejlesztési Terv rögzíti: az ELTE továbbra is meghatározó szerepet kíván játszani a pedagógusképzésben,
fokozva a pedagógus-továbbképzésben betöltött súlyát is.
A képzési kínálat a munkaerőpiaci és társadalmi igények figyelembevételével bővül, illetve a képzések
hallgatócentrikussága és minősége
is folyamatosan erősödik.
A dokumentum a kutatási infrastruktúra, a kutatásszervezés és
-menedzsment fejlesztése mellett
kiemelt célként fogalmazza meg,
hogy az oktatott tudományterületeken nemzetközi mércével is
értékelhető kutatások valósuljanak meg. Az egyetem a következő években fokozza aktivitását a
nemzetközi egyetemi hálózatokban
és regionális együttműködésekben, erősíti bilaterális intézményközi kapcsolatait, támogatja a magyar
nyelv és kultúra határon túli oktatását, valamint erősíti a külföldi
hallgatók számára nyújtott (idegen
nyelvű) szolgáltatásokat is.

Hivatalosan is elrajtolt az ingatlakorszerűsítési program





Pecsét a papíron
elte

Aláírták a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEOP) keretében elnyert ötmilliárd forintos támogatásra vonatkozó támogatási szerződést. Az egyetem az összeget infrastruktúrafejlesztésére és az épületek energetikai
korszerűsítésére használhatja fel.
A korábbi fejlesztési terv sikerét
jelzi, hogy az ELTE az elmúlt időszakban – a nehezebbé váló gazdasági, demográfiai és versenyhelyzetben is – képes volt megőrizni
kiemelkedő pozícióját a hazai felsőoktatási mezőnyben.
Az intézmény nemzetközi megítélése sem változott számottevően.

Az előzetes kalkulációk szerint
a beruházásoknak köszönhetően az egyetem éves szinten több
mint 195 millió forint energiamegtakarítást érhet el. A megsprórolt pénzt az alaptevékenységek
támogatására, vagyis az általános
színvonal növelésére szeretné majd
felhasználni. A tervek szerint az
ELTE oktatási épületeinek, kollégiumainak folyamatos fejlesztésével 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 kormányzati támogatásból az ELTE 6 milliárd
480 millió forintot nyert el beruházási célra.
A siker régóta váratott magára, hiszen az elmúlt tíz évben az
egyetem csak minimális összegeket fordíthatott az épületállomány
fejlesztésére. Most viszont megnyílt a lehetőség, hogy az ingatlanállomány érzékelhető módon korszerűsödjön, és az ELTE modern,
megújulásra képes egyetemként jelentősen növelje vonzerejét a hazai
és nemzetközi porondon. Ennek
egyik legfontosabb eszköze az infrastrukturális színvonal folyamatos

Megújul a Nagytétényi úti kollégium is, részben KEOP-os (655 millió forint), részben 1300 millió forint saját forrás felhasználásából – a férőhelyszám ezzel 890 főre bővül. A felújítások jelentős mértékben hozzájárulnak majd a hallgatók, a kutatók, a dolgozók komfortérzetének
javításához és az európai színvonalú környezet kialakításához.

A Kancellária
a Műszaki Főigazgatósággal közösen jelenleg is
több beruházás előkészítésén
dolgozik. Ennek egyik legfontosabb pontja, hogy kormányzati
támogatás segítségével az ELTE három gimnáziumának teljes
körű belső felújítását is szeretnék elvégezni, 2017-ben pedig
teljesen megújul a Bibó István
Szakkollégium épülete.
fejlesztése és az épületek üzemeltetésének központi átszervezése.
A többlépcsős beruházásokban
építészeti, gépészeti és energetikai felújítások kezdődnek az intézmény 15 épületében, többek között
kollégiumokban, közoktatási intézményekben, valamint az egyes karok épületeiben. Korszerűsödnek a
fűtési és szabályozási rendszerek, az
épületek új homlokzati hőszigeteléseket kapnak, de megújulnak a
vízhálózatok, és kicserélik a nyílászárókat is. A beruházás részeként
több helyen napelemmel termelt
villamosenergia-termelésre is lehetőség nyílik.

Elfogadták az egyetem
költségvetését
Az áprilisi ülésen a Szenátus elfogadta az ELTE 2016. évi költségvetését is. A költségvetésben szereplő állami támogatás
összege 16,8 milliárd forint, ami
361,2 millió forinttal magasabb
a 2015. évi eredeti támogatási
előirányzatnál. Ezenfelül az ELTE további forrásként megkapja
a kiválóságát elismerő kiemelt
és kutatóegyetemi támogatást,
amelynek összege 2016-ban
2,37 milliárd forint.

LÁTVÁNY…

…terv
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MINDENNAPOK | ÉRTŐ FÜLEK
Nagyszabású sportfejlesztési programba kezd az ELTE

Fogyatékosügyi Központ a teljes akadálymentesítésért

Miénk a pálya!

Könnyített közlekedés

elte

Több mint duplájára nőhet a rendszeresen
sportoló ELTE-hallgatók száma, ha megvalósul az egyetem sportinfrastuktúra-fejlesztése.
A közeljövőben megújulhatnak a köznevelési
intézmények tornatermei, a kari és kollégiumi sportlétesítmények, az ELTE Lágymányosi
Sporttelep egyes részei és létrejöhetnek a tervezett belvárosi sportterek is.
Szolgáltató Központ részeként – tavalyelőtt a Sportiroda is. Ez utóbbi
két év alatt közel 20 millió forint
pályázati forrást nyert el a hallgatói szabadidősport fejlesztésére; dr.
Scheuer Gyula kancellár eddig és a
továbbiakban is támogatja a vonatkozó elképzeléseket.
Az új terv célja, hogy az egyetem külső forrásokból (pályázatok,
vállalati partnerek) megújíthassa

sportinfrastruktúráját és továbbfejlessze hallgatói sportszolgáltatásait.
Az igény megalapozott: a meglévő
infrastruktúra színvonala nem nevezhető korszerűnek, ráadásul az
egyetem az elmúlt évtizedben elveszítette sportingatlan-portfóliójának jelentős részét is.
Az egyetem hasznosítani kívánja a látvány-csapatsportok hazai támogatási rendszerét és a
vonatkozó társasági adókedvezménynek (tao-támogatás) szabályait is, vagyis a sportinfrastruktúra
a vállalati partnerek összefogásával újulhat meg. Az egyetemmel
együttműködő cégek támogatásával első ütemben a Bogdánfy
úti Sporttelep „léphet szintet”,
ahol korszerűsítik a sportcsarnokot és később két műfüves focipályát is kialakítanak.
A terv külön figyelmet szentel a gyakorló köznevelési intézmények tornatermei felújításának,
de sor kerülhet a Kőrösi Csoma
Sándor Kollégium egyes sporttereinek rekonstrukciójára is. Fontos
cél továbbá, hogy az ELTE biztosítsa a sportolási lehetőséget a belvárosi karok hallgatói számára is –
az egyetem teljes létszámának több
mint fele az itt található karokra
jár; a 15 ezer hallgató kiszolgálása
elodázhatatlan feladat.
A riói olimpián több ELTE-s
olimpikon is szerepel majd: az
egyetem egész közössége szurkol Kapás Boglárkának, Staicu
Simonának, Csere Gáspárnak,
Spr Miklósnak, Récsei Ritának
és Illés Fanninak!

AZ EGYETEMI
SPORT ÜNNEPE

Az ELTE új sportfejlesztési programja ötezer főről 10-12 ezerre
növelheti a rendszeresen sportoló hallgatók és dolgozók számát –
az eddigi kapacitáshiányt az egyetem komplett létesítményfejlesztési
koncepció alapján számolná fel.
Az új sportirányítási és -fejlesztési rendszer alapjaiként tavaly megalakult az ELTE Egyetemi Sporttanácsa, illetve – az ELTE

elte

A Pázmány-nap kiemelt eseményeként – a Magyar Sport Napja alkalmából – az ELTE és a Budapesti Egyetemi 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.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen régóta
odafigyelnek a fogyatékkal élő hallgatók segítésére. A tevékenységet tavaly szeptembertől önálló
szervezet végzi. A Fogyatékosügyi Központ hos�szú távú célja, hogy az egyetem teljesen akadálymentessé váljon – nemcsak fizikai, hanem digitális értelemben is.

Kovács Krisztina

– Jelenleg valamivel több, mint
300 olyan hallgató jár az ELTE-re,
akik valamilyen fogyatékossággal
rendelkeznek. A szám folyamatosan emelkedik, így sok más szempont mellett ez is indokolta a Fogyatékosügyi Központ létrejöttét
– mondta Kovács Krisztina egyetemi fogyatékosügyi koordinátor, a
Központ vezetője.
– A szervezet dr. Scheuer Gyula kancellár kezdeményezésére tavaly szeptemberben alakult meg, és
bár az egyetemi karokon korábban
is dolgoztak fogyatékosügyi koordinátorok, az egységes szervezettel
mindenképpen hatékonyabbá vált a
munka – fogalmazott kérdésünkre
Kovács Krisztina.
A koordinátor szerint a központ
egyik legnagyobb előnye, hogy átlátható pénzügyi kereteket teremtett, illetve komoly szakértelmet
mutat fel.
– Nemcsak gyógypedagógusokat foglalkoztatunk, hanem egy
fő informatikust is, akik az egyes
egyetemi szoftverek és tananyagok
akadálymentesítésével segítik a hallgatókat. A Neptun vagy az ELTE
honlapja részben már akadálymentesített, de a tananyagok digitalizációja is rendszeres teendőnk, mint

ahogy személyi segítő és jegyzetelő
szolgáltatásokat is nyújtunk – emelte ki a szakember.
A fizikai akadálymentesítés több
helyszínen – például a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karon – előrehaladott fázisban tart, de máshol
még bőven akad teendő. Kiemelt
feladat például a kollégiumok akadálymentesítése; ez ügyben jelenleg
is folyik a tervezés.
A Fogyatékosügyi Központ ezenfelül számos tevékenységet végez,
így például önsegítő csoportokat,
tanulás-módszertani és karriermenedzsment-képzéseket szervez, valamint érzékenyítő programokat indít.
– Belátható időn belül szeretnénk
eggyel előbbre lépni a jeltolmácsolás kérdésében és a szociális gondozás terén is – vetítette előre Kovács
Krisztina.
A sport szintén fontos része a
teljes életnek – a mozgás lehetősége a fogyatékkal élő hallgatók előtt is nyitott. A 2016. évi
Európai Egyetemi Játékokon
az ELTE hallgatói, paraúszói is
megmérettetik magukat Európa
legjobbjaival.
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MINDENNAPOK | TERVEZHETŐ JÖVŐ
Az életpályamodell a teljesítmény honorálására épít

Küszöbön
a generációváltás
elte

Belátható időn belül számolni kell azzal, hogy az
ELTE oktatógárdájából sokan nyugdíjba vonulnak, ezért a minőségi képzés megőrzése érdekében gondoskodni kell az utánpótlásról – többek
között erről is beszélt dr. Karácsony Andás az
ELTE Híreknek. A rektori megbízott kijelentette: hozzá kell szokni a gondolathoz, hogy a béreket a teljesítmény szerint differenciálják majd.
– A humánpolitikai lépésekről
mindig idejében kell elkezdeni gondolkodni, mert a döntéseknek csupán hosszú évek után
lehet bármilyen eredményük –
hangsúlyozta az ELTE Híreknek adott interjújában Karácsony
András professzor. A rektori
megbízott rámutatott: egy-egy
változási folyamat ciklusa különösen hosszú a felsőoktatásban,
hiszen három-négy évnek biztosan el kell telnie ahhoz, hogy egy
korábbi döntés hatása érzékelhetővé váljon.
Jelenleg az egyik legfontosabb
feladat az oktatói gárda korfájának
feltérképezése. A feladatot a karok
már elvégezték, a kapott adatokból pedig az derül ki, hogy öt éven

belül komolyabb nyugdíjazási hullámmal kell számolni.
– Mivel a humánpolitika legfontosabb feladata a minőségi képzés
feltételeinek biztosítása, ezért már
most fel kell készülnünk a generációváltásra – hívta fel a figyelmet a
professzor.
Mindez az utánpótlásról való gondoskodást jelentené, ami
viszont kifejezetten problematikus terület. A legfőbb gondot az
„agyelszívás” okozza, mivel az ELTE-n végzett doktoranduszok inkább a külföldi egyetemek ajánlatait fogadják el, nem pedig az
anyaintézményét. Ennek legfőbb
oka a bérezési különbség. Ráadásul az itthoni és a nemzetközi oktatói 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-kutatási egységek terveit kell figyelembe venni.

dr. Karácsony András

térések állandósulhatnak, mivel
egy generális bérfejlesztésre egyelőre nincs fedezet a hazai költségvetésben.
– Ezért hozzá kell szokni a gondolathoz, hogy hosszú távon a teljesítmény lesz az a faktor, amelynek
alapján nagyobb fizetést lehet kiharcolni. Ez azonban kizárólag a tanárok legjobb 10 százalékát érinti majd
– vetítette előre Karácsony András.
A professzor véleménye szerint
kiváltképp fontos a nemzetköziesítés felgyorsítása a hallgatók és az
oktatók körében egyaránt. Utóbbiak esetében ezért külön elvárás,
hogy ne legyenek nyelvi akadályai

a munkaközösségben való részvételnek.
A rektori megbízott szerint a
nemzetköziesítés folyamatába az
is belefér, ha külföldön dolgozó
magyar tanárokat tudnak hazacsábítani. Ehhez kapcsolódóan a
professzor kiemelte: az ELTE akkreditációja érdekében egyre hangsúlyosabb terület a minősített –
például DSc címmel rendelkező
vagy MTA-tagsággal bíró – oktatói
részarány növelése.
– Ez év áprilisától az akadémiai doktori cím minimumkövetelménnyé vált a doktori iskolák vezetői pozícióiban, de bizonyos

„A legfőbb gondot
az „agyelszívás”
okozza, mivel az
ELTE-n végzett
doktoranduszok
inkább a külföldi
egyetemek ajánlatait fogadják
el, nem pedig az
anyaintézményét.”
tudományterületeken az egyetemi
tanári pályázathoz is megkívánt –
emlékeztetett.

Változások a diákköri mozgalomban

„Ma már az oktatók versenyeznek a hallgatókért”
elte

ELISMERT MUNKÁSSÁG

Az oktatás és a kutatás nem választható el egymástól, 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 habilitált egyetemi docense, a TTK Központi Kutató és Műszer Centrumának igazgatója.

Március 15-én Szabó Csaba átvehette a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést. (Lásd 2. oldal.)
Szabó Csaba az 1990-es években több évet töltött az Egyesült Államokban, majd hazatérése után csatlakozott a kolozsvári Babeş-Bolyai
Tudományegyetem magyar nyelvű képzésének újraindításához. Munkásságát korábban Mestertanár Aranyéremmel is elismerték diákkörös hallgatói kiváló eredményeiért.
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. 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.

Szabó Csaba véleménye szerint a
több mint fél évszázada működő
hazai tudományos diákköri mozgalom nemzetközi szinten is egyedülállónak számít, de az elmúlt évtizedek jelentős változásokat hoztak.
A tömegképzés előtti időszakban
a hallgatók többsége tudta, miért

akar az egyetemre jönni, ma azonban még a motivált hallgatók kibontakozása is nehezebb.
Mindez veszélyt jelenthet a diákköri mozgalomra, hiszen itt a tanár–
diák kapcsolat sajátos jellegű; abban
sokszor a személyes együttműködés
is jelentős szerepet játszik. Az oktató

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

nyeztek” egy-egy oktatóért, mára
utóbbiaknak kell a hallgatók érdeklődését felkelteniük. Ezért is egy-

re meghatározóbb az órai előadások
tartalmi és formai minősége – tette
hozzá Szabó Csaba.
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FEJLŐDÉS | JOBB STUKTÚRÁBAN
Mérföldkő a kancellári rendszer kiépítésében a beszerzési szervezet felállítása

Új szervezet, új mechanizmusok
Dr. Rikker Emília, jogi, igazgatási és közbeszerzési igazgató
megvalósításáról, a megrendelésről vagy a szerződés megkötéséről,
majd a teljesítést követően a beérkező számla előzetes rögzítéséről
az SAP rendszerben a pénzügyi
támogató csoport közreműködésével. Az osztály ezen kívül ös�szehangolja az egyetem beszerzési
igényeit, intézi a beszerzési tilalom
alóli felmentések kezdeményezését,
az egységes informatikai eszközpark kialakítása érdekében egyeztet az egyedi igényekről az Informatikai Igazgatósággal, továbbá a
kommunikációs tárgyú beszerzéseknél is eljár az engedélyek kapAz ELTE-n a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés az
egyedi tárgyak esetében jellemző. A beszerzési igényeinek
nagyobb része azonban közbeszerzési értékhatár feletti. Az
egyetem nagy mennyiségben
fogyaszt papírt, irodaszert, tonert, a természettudományi kar
vegyszert. Százmilliós nagyságrendű a gáz- és az árambeszerzés, valamint az előttünk
álló építési beruházások, amik
szintén közbeszerzési eljárást
igényelnek.

Dr. Rikker Emília

Folytatás az 1. oldalról

ELTE HÍREK: Mi indokolta az egyetem új beszerzési
rendszerének felállítását?
Dr. Rikker Emília: Több tényező is megkövetelte egy, a teljes szervezetre kiterjedő beszerzési
szabályozás kialakítását. A korábbi
számvevőszéki vizsgálatok nem állapítottak meg lényeges szabálytalanságokat, hiányolták azonban a
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szabályozottságát. Az
egyetemen belső, írott szabály nem
rendelkezett arról, hogy több ajánlatot kell bekérni és a legkedvezőbbel lehet szerződni, bár ennek gyakorlata korábban is széles körben
elterjedt. Közben azonban gyakran
csak az áru átvétele után, közvetlenül a számla kifizetése előtt derült ki: a beszerzés hibás volt, amit
ekkor már nem lehetett orvosolni.
Fontos szempont volt, hogy a köz-

beszerzési törvény tavaly novemberi újításai több engedélyezési és
adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő az egyetem számára, illetve
előírják az akkreditált közbeszerzési szakértő alkalmazását. A kivételi körök ugyanakkor több olyan lehetőséget is kínálnak, amelyeket
központi kezeléssel aknázhat ki az
intézmény. A most bevezetett új
gazdálkodási rendszer ugyan több
munkát kíván, de gyorsítja a számla-kifizetést és lehetővé teszi például
a keretszerződések figyelését, a folyamatos ellátás biztosítását.
– Melyek azok a főbb feladatok, amelyek a Központi
Beszerzési Osztályhoz tartoznak?
– A karokon a gazdasági hivatalok beszerzői látják el a beszerzési feladatokat, míg ugyanezt a
Központi Beszerzési Osztály végzi

a Rektori Kabinet, a Rektori Koordinációs Központ és kapcsolódó
szervezeti egységek, a Kancellária
számára. Gondoskodik a megfelelő ajánlatkérési folyamat pontos

csán. A közbeszerzési törvénynek
megfelelően aktualizáltuk az egyetem közbeszerzési szabályzatát, illetve átgondoltuk a hatályos szabályozás buktatóit is. Valamennyi
közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési Főosztály bonyolítja. Ők biztosítanak 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 gyakorlatban; hogyan kapcsolódnak össze a szereplők?

„A mienk kifejezetten csapatmunka”

– A beszerzési tárgyak mindegyikéhez nyilvánvalóan nem érthetünk, de a mienk kifejezetten csapatmunka. Az oktatók, a kutatók,
vagy éppen a műszaki munkatársak
megfogalmazzák az igényt, adják a
magas szintű szaktudást a műszaki specifikációhoz, a kritériumrendszerhez, a szakmai válaszokhoz. A
sikeres közbeszerzés ugyanis a műszaki tartalom pontos meghatározásán alapul. A szakmai tudáshoz mi a
közbeszerzés-szakmai és eljárási szabályok ismeretét, ezek taktikai alkalmazását, a lehetséges döntési alternatívákat, a jogszabályi környezet
ismeretét és a szerződések utógondozását tesszük hozzá. A beszerzési folyamat több szakaszból áll, és
csak a szereplők együttműködését
feltételezve lehet sikeres. A folyamatot az igénylő indítja el, a megrendelés vagy szerződéskötés után pedig
a teljesítés és annak ellenőrzött befogadása, igazolása, majd ez alapján
a számlázás következik. Az átvett
szolgáltatás vagy áru esetleges hibái
kapcsán pedig garanciális igényeket
kell érvényesítenünk.
– Hogy látja: milyen irányban fejlődhet tovább a szervezet?
– Ma a beszerzők számára azzal
nyújtjuk a legfontosabb támaszt,
ha számviteli segítséget adunk a
megrendelések rögzítéséhez. Ezenkívül rendszeres kapcsolattal, találkozókkal úgy keresünk megoldást
a munkájukban mutatkozó problémákra, kérdésekre, hogy abból
mindannyian tanuljanak, és a tevékenységet egységesítsük.
Legközelebbi tervünk a hazai
szállásfoglalások, illetve a konferenciaregisztrációk
rendszerének
módosítása. Mivel a beszerzés több
szakterület, illetve adott esetben a
teljes kancellári szervezet működésére kihat, az összehangolás azt is
megköveteli, hogy minél több folyamatrészt elektronikus útra tereljünk. Úgy véljük, minél többet
meg tudunk valósítani a céljainkból, annál megbízhatóbb minőségben, kedvezőbb ár–érték arányban tudjuk biztosítani a működést,
megbízható partnerek leszünk szállítóink számára, és az ebből származó megtakarítással közreműködünk a jobb munka- és tanulási
feltételek biztosításában.
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EGYENSÚLY | EGYMÁS MELLETT
Egyre népszerűbb az egyetemi életvezetési tanácsadási szolgáltatás

Kéznél az elakadásjelző
elte

Az életvezetési tanácsadás célja, hogy hatékonyabbá 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 hatékonyságát, segítse a kiégés
megelőzését vagy kezelését – mondta lapunknak dr. Karner Orsolya
egyetemi adjunktus, a
PPK Életvezetési
Tanácsadó vezetője.
– A pszichológiai tanácsadás elsősorban a normálisan működő, de
egy adott élethelyzetben elakadt
személyeket segíti céljaik elérésében
és hatékonyabbá válásában. A tanácsadás középpontjában az aktuális élethelyzeti probléma áll, ennek
megoldásán a tanácsadó támoga-

A helyzetek egy
része persze nincs
közvetlen kapcsolatban az egyetemi
tanulmányokkal,
illetve dolgozók
esetében a munkahellyel, munkavégzéssel, de azoktól
mégsem lehet
elválasztani.

dr. Karner Orsolya

A tanácsadás segítséget nyújt a változás
felismerésében, a lezárás megkönnyítésében,
az erőforrások felmérésében, a lelki szükségletek megfogalmazásában, az alternatívák feltérképezésében, illetve a realitások
megtalálásában és a megvalósítás felé való
elindulásban.

tásával a kliens a jelenre összpontosítva, tudatos szinten dolgozik.
Mindez hozzájárul az oktatás és a
tanulás hatékonyabbá tételéhez, a
lemorzsolódás minimálisra csökkentéséhez, illetve a hallgatók felkészítéséhez a munkaerőpiacra való kilépésre.
– Elsősorban milyen problémákkal keresik fel önöket?
– A formálódó felnőttkor, a felnőtté válás egybeesik az egyetemi tanulmányok időszakával, ami
számos problémát vethet fel. Az
önálló énkép kialakítása, függetlenedés a családtól, új kapcsolatok
kialakítása, szakmaválasztás, fel-

készülés a munka világára. Gyakoriak az akut események okozta
krízisek, családi problémák, párkapcsolati konfliktusok, önismereti kérdések, szorongás, stressz,
kapcsolatteremtési és beilleszkedési nehézségek. Sokan igényelnek
segítséget döntési helyzetekben,

Hallgatók a hallgatókért
„A Hallgatói Önkormányzat minden esetben a hallgatói érdekek mentén szervezi 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 Hallgatói Önkormányzat (HÖK) elnöke.
Az ELTE HÖK elnöksége határozatot hozott arról, hogy a 2015-ös ISZTK-keret maradványából
összesen 20 millió forintot biztosít az Életvezetési Tanácsadónak a térítésmentes alapszolgáltatásokra, illetve azok fejlesztésére.
Az összeg segítségével az intézmény hallgatóknak 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 jelenti, hogy tudjanak róla, másrészt pedig az lenne
az ideális, ha az Életvezetési Tanácsadót minden kar campusán, illetve a kollégiumokban is
elérnék a hallgatók. Ehhez jó kiindulópont, hogy
a tanácsadó megjelenik az orientációs rendezvényeken is – tette hozzá a HÖK elnöke.

önértékelési zavarok, addikciók,
halogatás, tanulással vagy teljesítménnyel kapcsolatos problémák
esetén, de a karriertervezésben is.
– Ingyenes szolgáltatásaikat
a hallgatók és a dolgozók is
igénybe vehetik...

– Sokféle területtel foglalkozunk, többek közt egyéni pszichológiai tanácsadással angol és magyar nyelven, párkonzultációval és
párterápiával is. Mód van tematikus csoportokban való részvételre,
például a konfliktuskezelés, az önismeret vagy a kommunikáció témájában. Tartunk autogén tréningeket, illetve például a brüsszeli és
spanyolországi sajnálatos eseményekre azonnal reagálva Skype-tanácsadást indítottunk a helyszínen
Erasmussal tanuló ELTE-hallgatóknak. Működik emellett szakdolgozatírást támogató csoport,
de pszichológusaink az egyetemi
gólyatáborokban is rendelnek.

Szolgáltatásaink
egyre ismertebbek,
a megkeresések
száma is meredeken emelkedik.
Az idei tanévben
54 külföldi és 225
magyar hallgató,
illetve 21 dolgozó
jelentkezett be
hozzánk.
Szolgáltatási portfóliónk folyamatosan bővül, terveink között
szerepel a csapat és a rendelkezésre
álló helységek számának bővítése,
valamint a kommunikációs tevékenység fejlesztése, hogy még többeket elérhessünk.
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dr. Borhy László, a Bölcsészettudományi Kar nemrég kinevezett dékánja

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

– Mit gondol: hároméves mandátuma alatt sikerül megvalósítania a dékáni programjában
leírtakat?
– Az eddig elvégzett munka eredményét – a visszajelzések alapján –
pozitívnak ítélem meg. Most februárban úgy látom, hogy a 2016.
évi költségvetés legalább a 2015. évi
szinten biztosítja a kar zökkenőmentes működését, így a tavalyi színvonal megtartása reálisnak tűnik. Határozott elképzelésem, hogy később
is folytatom a dékáni programban
leírtak megvalósítását, de ehhez persze továbbra is bírnunk kell az egyetemi vezetés támogatását.

interjú

– 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, nekik tanítunk. Az óráimat továbbra is megtartom BA- és MA-szinten egyaránt, változatlanul vannak
PhD-hallgatóim, ösztöndíjasaim,
így elmondhatom: a hallgatókkal
rendszeres kapcsolatban vagyok.
Ugyanez igaz a választott képviselőikre, a Hallgatói Önkormányzat

Dr. Horváth Zoltán

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

vezetőire is, akikkel jó hangulatban, oldottan, megfelelő tempóban
és eredménycentrikusan dolgozunk
együtt. Már eddig is nagyon sok
közös ötletünk született – ilyen
például a Trefort-kertbe megálmodott sportközpont terve –, és ezek
megvalósítása érdekében szorosan
együttműködünk a jövőben is.

– Hogyan látja, mi lehet az
idei év legnagyobb kihívása?
– Elsődlegesen a saját működésünket kell átvilágítanunk, és még
inkább átláthatóvá, ésszerűvé kell
tenni. Ezzel összhangban létrehoztuk a Kari Stratégiaépítő Koncíliumot, ennek június 30-ig kell kidolgoznia azt a koncepciót, amely

elmozdítja a kart a rendkívül magas, a kari költségvetés 96 százalékát jelentő bértömeg miatt előállt holtpontról. A jelenlegi helyzet
nem enged mozgásteret sem az
előléptetések, sem a kutatásfinanszírozás, de még a tanszéki működési keretek zökkenőmentes rendelkezésre bocsátása tekintetében

sem. Az elmozdulásban, a belső
erőforrások feltárásában csak magunkra számíthatunk, külső segítséget kizárólag akkor veszünk
igénybe, ha a döntő lépéseket már
megtettük.
– A folyamatosan változó
felsőoktatási helyzetben az
ön irányítása alatt mire törekszik a Bölcsészettudományi Kar?
– A kar vezetőivel, a munkatársaimmal folytatott beszélgetéseim során azt tapasztalom, hogy
mindenki számára mély tartalommal bír, hogy az egyetemünk és a
karunk 380 éve megszakítás nélkül 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 mindmind azt a kollektív tudatot építi, amellyel más intézmény nem
rendelkezik Magyarországon. A
hangsúly a folyamatosságon van,
mert nekünk a változó környezetben is működnünk kell éppúgy,
ahogy elődeink is ezen fáradoztak,
mindig megtalálva a kitörési pontokat és mindig felfedezve a saját,
belső tartalékokat.

KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNKBÓL:

Kutatóegyetemi értékek
a csúcstechnológia világában
Az Informatikai Kar az elkövetkező időszakban több új képzés indítását tervezi, de ez még csak a kezdet... Dr. Horváth Zoltán dékán szerint ugyanis óriási felelősség a legújabb

technológiák megkövetelte új gyakorlati ismeretek és az azokat megalapozó elméleti tudás helyes arányának kialakítása a tudományegyetemi szintű informatikai felsőoktatásban.

Idézetek a következő lapszámunkban megjelenő interjúból:

A piacképes
tudásért

Támogató közösséget
teremtünk

Együtt
könnyebb

„Egy versenyképesebb
tudást nyújtó ELTE
víziója lebeg a szemünk
előtt. Ennek megfelelően
folyamatosan felülvizsgáljuk a képzéseinket és
korszerűsítjük a tantervi
hálókat. Továbbá az
egyetem nem informatika
szakos hallgatói digitális
kompetenciáinak fejlesztésében is részt veszünk.
Úgy véljük ugyanis, hogy
a diplomások – legyenek
azok bármilyen szakosak
– munkaerő piaci esélyeit
jelentősen javíthatja az 1
éves (60 kredites) informatika specializáció elvégzése.

„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, hallgatókkal olyan, a kar alkalmazásában álló tanácsadó szakemberek
foglalkozzanak, akik az informatikai képzések sajátosságait, a
belépő hallgatókat érő szakmai
kihívásokat jól ismerik.

„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 mutatkoznak is vannak az ipari
oktatási és kutatás-fejlesztési együttműködésekben,
az angol nyelvű képzések
létszámainak jelentős növekedésében, vagy az ELTE
vezette EIT Digital európai
uniós infokommunikációs
csúcsszervezet budapesti
központjának sikeres működtetésében.”

impresszum
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