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Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem lapja

INTEGRÁCIÓ
KOLLÉGÁK, TERVEK, 
FELADATOK – RÉSZLETEK...
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EDUCATIO
ISMÉT NÉPSZERŰ FELVÉTELI 
CÉLPONT AZ ELTE
2. OLDAL

SEGÍTSÉG
ISMERJE MEG 
AZ INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT!
3. OLDAL

Az ELTE részeként működik 2017. 
február 1-jétől a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem (NymE) szombathe-

lyi Savaria Egyetemi Központjának 
(SEK) Berzsenyi Dániel Pedagógus-
képző, illetve Természettudományi 

és Műszaki Kara. Az ELTE és a 
SEK integrációjának három alappil-
lérét a műszaki, a pedagóguskép-
zési, valamint a sporttudományi és 
egészségfejlesztési terület jelenti.

– Az ELTE a szombathelyi fel-
sőoktatás életébe stabilitást és fejlő-
dést hoz – jelentette ki lapunknak 
dr. Mezey Barna, az ELTE rekto-
ra, aki hozzátette: az ELTE magas 
színvonalú oktatással és minőségi 
körülmények biztosításával szeret-
ne hozzájárulni a jelentkező diákok 
piacképes tudásának megszerzé-
séhez, illetve Szombathely, a régió 
további erőteljes fejlődéséhez. A 
részletekről dr. Scheuer Gyula kan-
cellár mesélt az ELTE Híreknek. 

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

ÚJRA

„Ne mondd, 
hogy soha”
ELTE

A rektori ciklus végéig, vagyis hét 
hónapra tervez, és elsősorban fele-
lősségtudattól vezérelve vállalta el 
újból az oktatási rektorhelyettesi 
pozíciót Zentai László, aki elmond-
ta: az ELTE-nek a BME GTK 
ügyében nincs teendője, a szom-
bathelyi karon viszont temérdek. A 
rektorhelyettes a bérprogramról is 
megosztotta velünk gondolatait. 

FOLYTATÁS A 8. OLDALON

TEENDŐK

Tudás, 
szolgáltatás 
ELTE

Miért jobb az új in-
tegráció, mint a régi? 
Milyen kézzelfogható 
előnyei származhatnak 
a Savaria Egyetemi 
Központnak (SEK) 
az ELTE-be történő 
beolvadással? – egye-
bek mellett ezekről 
kérdeztük dr. Németh 
Istvánt, az ELTE–SEK 
koordinációs rektorhe-
lyettesét.

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

MOZGÁSBAN

Testközelben 
az egészség 
ELTE

Mozgásra, sportolásra buzdító 
félnapos előadás-sorozatot szer-
vezett január végén az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Pe-
dagógiai és Pszichológiai Kara, 
valamint a Budapesti Egyetemi 
Atlétikai Club (BEAC). 

FOLYTATÁS A 2. OLDALON

MUNKATERÜLET

Indul 
a felújítás! 
ELTE

Éves szinten akár 200-
300 millió forintos 
energiamegtakarítást is 
elérhet az ELTE azzal 
a középtávú beruházási 
programmal, amelyben 
az egyetem épületei 
uniós pályázati pénzből 
újulnak meg. Örömhír 

az is, hogy az ELTE 
több mint húszmillió 
forintos megtakarítást 
ért el, miután novem-
berben megversenyez-
tette a villamosener-
gia-beszállítóit.   

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

ELTE

Hosszas és nem éppen zökkenőmentes előké-
szítő munka után február elsejétől megvalósult 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
és a Savaria Egyetemi Központ (SEK) integráci-
ója. Az egyesülés három fő területe a műszaki, 
a pedagógusképzési, illetve a sporttudományi és 
egészségfejlesztési terület. 

SZOMBATHELY – BUDAPEST

SZOMBATHELYI CAMPUSSAL BŐVÜLT AZ ELTE

Megérkeztünk
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Testközelben címet viselő ren-
dezvényre az egyetem szinte min-
den karáról és központi szerveze-
ti egységéből érkeztek érdeklődők. 
Az esemény szeretett volna segít-
séget nyújtani a sportolni vágyók 
első, kezdeti lépéseihez és kel-
lő módon részletezni az egészsé-
ges életmód fogalmát. Nem titkolt 
szándék volt az sem, hogy a rend-
szeresen sportoló előadók személyes 
példái motivációként jelenhessenek 
meg a résztvevők előtt. Köteles Fe-
renc, az ELTE PPK Egészségfej-
lesztési és Sporttudományi Intéze-
tének igazgatója a testi tudatosság 
és a sport szubjektív pozitív hatá-
sáról beszélt, majd Bárdos György, 
az ELTE PPK ESI professzora az 
egészség védelmének és megőrzé-

sének társadalmi szerepére tért ki. 
Berkes Tímea, az ELTE PPK ESI 
egyetemi adjunktusa az életmód-
váltás gyakorlati megvalósításához 
adott tanácsokat. Székely Mózes, 
az ELTE PPK tudományos főmun-
katársa, a Felnőttképzés-kutatási és 
Tudásmenedzsment Intézet okta-
tója az életminőség-görbét mutatta 
be: ez az egészség/életmód–életévek 
tengelyen mutatja az életminőség 
változását a testmozgással és an-
nak hiányában az évek múlásával. 
Hevesi Krisztina sport- és szexu-
álpszichológus pedig arról beszélt, 
hogy a szex megvonása csak az él-
sportolók számára lehet kedvező, 
a rendszeres szex pedig csökkenti 
az érzelmi kilengések számát, és a 
menopauza könnyebb megélésében 
is aktív szerepet játszik.

Összesen hét lakás- és gyerme-
kotthon lakói örülhettek azoknak 
a tárgyi és pénzadományoknak, 
amelyeket az ELTE központi és ka-
ri dolgozói, valamint hallgatói gyűj-
töttek össze az elmúlt év végén.

A hét szociális intézmény között 
97 ezer forintot osztottak szét. Ez 
kevesebb ugyan, mint egy évvel ko-

rábban, viszont tárgyi adományokból 
lényegesen több gyűlt össze, mint a 
megelőző akciókban, így a szervezők 
kettővel több otthont láttak el élelmi-
szerrel, használati cikkekkel, ruháza-
ti termékekkel, mint tervezték. Az 
otthonok lakói egyéni csomagokat is 
kaptak: mindenkinek jutott ruházati 
cikk és friss élelmiszer is.

A szállítást végző egyetemi „kü-
lönítmény” még a karácsony előt-
ti héten megszervezte az adomá-
nyosztást, így a rászorulókhoz már 
az ünnepek előtt megérkeztek az 
ajándékok.

HÍREK | SOKSZÍNŰSÉG ÉS SOKRÉTŰSÉG

EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG

Tegyünk magunkért! 

ADOMÁNYOK

Gyermekotthonoknak gyűjtött az ELTE

EDUCATIO

Ismét népszerű felvételi 
célpont az ELTE

ELTE

Második alkalommal szervezett jótékonysági, 
ünnepi adománygyűjtést tavaly decemberben a 
Rektori Kabinet. A közvetlenül karácsony előtt 
kiszállított csomagok „valódi örömöt” vittek a 
rászorulóknak. 

ELTE

Az Educatio oktatási kiállítás minden negyedik lá-
togatója járt az ELTE standján – az imponáló adat 
jól mutatja az egyetem változatlan közkedveltségét.

A tavalyinál 20 négyzetméter-
rel nagyobb standon, minden ed-
diginél több tájékoztató anyaggal 
és ajándéktárggyal várta a diáko-
kat az ELTE a 17. Educatio nem-
zetközi oktatási szakkiállításon. A 
Hungexpón január közepén meg-
rendezett esemény három napja 
alatt az egyetem kétszáz hallga-
tója, oktatója, felvételi irodán dol-
gozó munkatársa válaszolt a láto-
gatók kérdéseire. A kiállítás során 

mintegy tízezer érdeklődő kereste 
fel az ELTE standját; a népszerű-
séget jól mutatja, hogy évről évre 
nálunk a legmagasabb az egyete-

met első helyen megjelölő jelent-
kezők száma.

Míg az első két napon túlnyo-
mórészt középiskolások érdeklődtek 
az induló szakok, a kollégiumi ellá-
tás, az egyetemi élet iránt, a záró-
napon a mester- és másoddiplomás 
képzések voltak a célkeresztben. (A 
kiállításon természetesen a 2017. 
február 1-jével az ELTE-hez csatla-
kozó szombathelyi Savaria Egyetemi 
Központ is bemutatkozott.)

Az Educatio nemzetközi oktatási szakkiállítás azzal a céllal jött létre, 
hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. Elsődle-
ges feladata, hogy összekapcsolja a hazai és külföldi felsőoktatási in-
tézményeket, a tankönyvkiadókat, a nyelviskolákat, a szakképző intéz-
ményeket a diákokkal, az oktatókkal és a szülőkkel.

A program elsősorban azoknak szólt, akik 

• eddig még sosem sportoltak;
• korábban már sportoltak, de abbahagyták vagy sosem tudták iga-

zán elkezdeni;
• szeretnének sportolni, de nem tudják, hogy milyen mozgásforma len-

ne megfelelő számukra;
• tudják, hogy mozogni (fél)egészség, de az első lépéseket nehezen 

vagy nem tudják megtenni;
• azért nem sportolnak, mert nincs megfelelő motivációjuk.

Megajándékozott 

intézmények: 

• Dabasi fiú lakásotthon
• Monori koedukált lakásotthon
• Nagykátai lány lakásotthon
• Nagykőrösi lány gyermekott-

hon
• Nagykőrösi lány lakásotthon
• Nagykőrösi fiú lakásotthon
• Nagykőrösi fiú speciális ott-

hon
http://www.pmtegyeszi.hu/
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A cél érdekében jelenleg is új nem-
zetközi és hazai kapcsolatok épül-
nek a folyamat lehetséges sze-
replőivel, így más egyetemekkel, 
befektetőkkel, nemzeti platformok-
kal, technológiatranszfer-hálózatok-
kal, a gazdasági szféra képviselőivel 
és nem utolsósorban konkrét ipari 
szereplőkkel egyaránt; az Innovációs 
Központ segítségnyújtóként, támo-
gatóként mindenki számára rendel-
kezésre áll. 

A közös, folyamatos, bizalmon és 
kölcsönös ismereten alapuló koope-
ráció megnyilvánulhat közös okta-
tási programok fejlesztésében, közös 
kutatási munkacsomagok kidol-
gozásában és megvalósításában, de 
akár egyetem–ipar közötti ideigle-
nes vagy folyamatos munkaerő-mo-
bilitásban. Ehhez minden szereplő 
olyan kiválóság iránti elkötelezettsé-
ge szükséges, amelyet hatékony hát-
térmenedzsment is támogat.

ÜGYEINK | INNOVÁCIÓ ÉS HAGYOMÁNY

ELTE INNOVÁCIÓS KÖZPONT

Velük könnyebb! 
ELTE

Az ELTE Innovációs Központja célul tűzte ki, 
hogy az ELTE körül létrehozandó innovációs 
ökoszisztéma elősegítse a meglévő tudás átadá-
sát a gazdasági-társadalmi környezet számára, 
hiszen ez a folyamatban részt vevő kutatók és az 
intézmény számára is közvetlen haszonnal jár-
hat, továbbá közvetett módon az ELTE márka-
név további erősítésében is fontos szerepe lehet. 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ötmilliárd forintos vissza nem térí-
tendő támogatást nyert a KEHOP 
5.2.4-15-2016-00003 számú pro-
jektből az ELTE. Az összegből az 
egyetem középtávú beruházási fo-
lyamatot indít el, amelyben szá-
mos oktatási épületének, kollégi-
umának infrastruktúráját újítja 
meg az év végéig. Elsősorban azo-

két, amelyek építészeti és gépésze-
ti rendszere erősen elavult, így el-
odázhatatlanná vált az energetikai 
és épületszerkezeti felújításuk. A 
projekt célja a korszerű, energia-
takarékos, a mai kor igényeit ki-
elégítő és az európai színvonalnak 
megfelelő infrastruktúra kialakítá-
sa. Többek között hőszigetelik az 
épületeket, cserélik a nyílászárókat, 

korszerűsítik a fűtési rendszert – 
mindezt úgy, hogy a munkálatok 
ne okozzanak fennakadást az ok-
tatásban. 

A felújítás az ELTE vagyonke-
zelésében és használatában lévő in-
gatlanok közül 15 épületet érint. 
Ezeket energiahatékonysági mu-
tatójuk alapján választották ki: a 
program legjelentősebb célcsoport-
ját „a legrégebbi, legkevésbé kor-
szerű” oktatási épületek jelentik, 
amelyek jelentős részénél az építés 
óta nem történt energetikai korsze-
rűsítés. Így szerepel a kiszemeltek 
között az ELTE három kiemelkedő 
gyakorlóiskolája, a Radnóti, a Tre-
fort és az Apáczai. Ezekben össze-
sen több mint 800 millió forint ér-
tékű fejlesztést valósítanak meg, de 
700 millió forintot meghaladó be-
ruházást hajtanak végre a Nagy-
tétényi úti kollégiumban is. A fel-

újítások érintik az egyetem legtöbb 
karát, a lágymányosi campus épü-
leteit, valamint egyéb oktatási in-
tézményeket is. 

A tizenöt épület energetikai kor-
szerűsítésével éves szinten akár 

200-300 millió forint energiameg-
takarítás érhető el, nem beszélve az 
ingatlanok műszaki állapotának je-
lentős javulásáról, valamint az épü-
leteket használók komfortérzetének 
érzékelhető javulásáról. 

MILLIÓKAT SPÓROLUNK AZ ÁRAMSZÁMLÁN

Több mint húszmillió forint megtakarítást ért el az ELTE, miután megver-
senyeztette a villamosenergia-beszállítóit. A novemberben lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményeként az egyetem éves szinten 22,03 
millió forinttal fizet majd kevesebbet az áramért. Az éves, 25 gigawat-
tórát meghaladó áramfogyasztásával az ELTE „nagyfogyasztónak” szá-
mít, így lehetősége van, hogy közbeszerzési eljárásban kérjen és kapjon 
a piacinál kedvezőbb ajánlatokat. A novemberi, valós idejű ajánlatkérés 
során 90 perc alatt öt ajánlattevő összesen 63 ajánlatot tett, közülük a 
legjobbat az Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. 

Az Innovációs Központ többek között a következőkben tud segítséget 
nyújtani az ELTE-n zajló innovációs folyamatok kapcsán: találmányok 
bejelentése, találmányértékelés, iparjogvédelmi oltalmi lépések megté-
tele, finanszírozási háttér biztosítása, belső és külső egyeztetések meg-
szervezése, forrásszerzést célzó, befektetési folyamatokban való rész-
vétel, cégalapítás, promóció, feltalálói díjszerződések előkészítése stb.

ELTE Innovációs Központ • Kapcsolat: 
innovacio@innovacio.elte.hu ; +36 1 411 6747

Köszöntjük a sokszázados ÁJK-t! 

Számos eseménnyel ünnepli 350. születésnapját az ELTE Állam- és Jog-
tudományi Kara. A több mint harmad évezrednyi folyamatos működés 
nemcsak büszkeségre ad okot, de egyúttal olyan elkötelezettséget és fele-
lősséget jelent a hazai jogászképzés és a magyar társadalom iránt, amely-
nek az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara mindenkor igyekszik meg-
felelni. Az ÁJK az évforduló alkalmából ünnepi időszakká nyilvánította a 
2017. január másodikától 2018. június harmincadikáig terjedő időszakot. 

Tizenöt épületünk 
újulhat meg 
a következő években
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A MINŐSÉG JEGYÉBEN

„Az egyetemi élet felvirágoztatásából 
a térség csak profitálhat” 
 Dr. Scheuer Gyula kancellár az ELTE és a SEK integráció folyamatának részleteiről

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Hosszú és korántsem 
egyszerű folyamat 

– A Nyugat-magyarországi Egyetem 
(NymE) szombathelyi egységei in-
tegrációjának gondolata először az el-
múlt év elején merült fel, amikor is a 
szombathelyi karok vezetői és mun-
katársai a kialakult kedvezőtlen kö-
rülményekre tekintettel megkeresték 
a minisztériumot, majd jóváhagyá-
sukkal egyetemünket az ELTE kere-
tein belüli működés megvalósítható-
sága érdekében. Az integráció elemei 
2016 tavaszán-nyarán kristályosod-
tak ki, amikor az első nagyobb sza-
bású megbeszélésre is sor került. Az 
egyeztetési folyamatok ezt követően 
váltak intenzívebbé. Ennek lezárása-
ként a Szenátus elfogadta a tárgyalá-
sokra történő felhatalmazásról szóló 
előterjesztést és ezzel elvi támogatá-
sát adta ahhoz, hogy – a fenntartó 
ez irányú pozitív döntése esetén – az 
NymE említett szervezeti egységei 
az Eötvös Loránd Tudományegye-
tembe tagozódva folytassák tevé-
kenységüket. Elhúzódó egyeztetések 
és tárgyalások eredményeként az EL-
TE Szenátusa szeptemberi ülésén 
döntött, hogy 2017. február 1-jével 

megvalósuljon az ELTE és az NymE 
szombathelyi szervezeti egységeinek 
integrációja. A februári indulás per-
sze egy hosszú és korántsem egysze-
rű folyamat eredménye, ami renge-
teg feladatot rótt a kollégákra Pesten 
és Szombathelyen egyaránt.   

Nem volt gördülékeny

– Az integrációval kapcsolatos 
feladatok összehangolását ho-
gyan tudták megoldani, hogy 
zökkenőmentes legyen a beol-
vadás?  

– Az integráció egyáltalán nem 
volt zökkenőmentes, sőt! Szerteága-
zó tevékenységek összehangolását 
kellett koordinálni, ezért egy egye-
temi biztost neveztünk ki, akinek 
irányításával a nyár folyamán meg-
kezdődött az integrálandó szervezeti 
egységek átvilágításához szükséges 
adatok begyűjtése, aminek nehéz-
kessége már előrevetítette, hogy a 
folyamat nem lesz gördülékeny. A 
problémák részben az NymE köz-
ponti (soproni) és a szombathelyi 
egységei és vezetése közötti ellen-
tétből, részben a helyi működteté-
si környezet erőforrás-hiányos mi-
voltából fakadtak. A kapott adatok 
sok tekintetben hiányosak, máskor 

egymásnak vagy önmaguknak is 
ellentmondóak voltak, ezért az ada-
tok feldolgozása jelentős többletter-
het jelentett a Kancellária munkatár-
sainak. Bár az integrációs szerződés 
tervezete már november közepére 
elkészült, arra csak november végé-
re kapott érdemi választ az ELTE, és 
bár december 1-jén az egyetemünk 
által aláírt szerződést a soproni kan-
cellár is ellátta kézjegyével, az érvé-
nyességhez szükséges soproni rek-
tori aláírásra a korábbi egyeztetések, 
ígéretek és egyértelmű fenntartói ál-
láspont ellenére sem került sor. A de-
cember eleji szerződéskötés azért lett 
volna lényeges, mert az ELTE sze-
rette volna, ha a Felsőoktatási Fel-
vételi Tájékoztatóban a 2017–2018-
as tanévben Szombathelyen kínált 
szakok már saját neve alatt jelennek 
meg, illetve eddig ott nem hirdetett, 
de az ELTE által Budapesten már 
oktatott néhány új, a régióban kie-
légítetlen igényt teljesítő képzés is el-
indul. További terv volt – az állam-
titkár úr elgondolásával összhangban 
–, hogy az NymE soproni közgaz-
dasági kara a szombathelyi képzési 
helyszínen hirdetett gazdaságtudo-
mányi képzéseit az ELTE jogutódja-
ként folytassa. Ezt az elgondolást az 

NymE vitatta, és mindent megtett 
– sajnos sikerrel – annak érdekében, 
hogy az ELTE e törekvéseit ellehe-
tetlenítse, és általában az ELTE sike-
res indulását a térségben hátráltassa. 

A hallgatói létszámok 
drasztikus növekedésé-
re van szükség

– A hallgatói létszámok tekin-
tetében ez mit jelent az EL-
TE-re nézve? 

– Ez az egyetem számára súlyos 
következményeket jelent, mert akár 
a meglévő képzéseket, akár az újon-
nan meghirdetett képzéseket tekint-
jük, a hallgatói létszámok dinami-
kus növeléséhez elengedhetetlen lett 
volna az ELTE látványos antréja, 
amit a szerződés elhúzódása, az in-
formációknak a Felvételi Tájékozta-
tó hivatalos kiegészítésébe szorulá-
sa jelentősen gátolt.  A szombathelyi 
képzések bevételszerző képessége na-
gyon differenciált, a legtöbb terü-
leten veszteséges. Ahhoz, hogy az 
ELTE hosszú távon is nyereséges-
sé tudja tenni, a hallgatói létszámok 
drasztikus növekedésére van szük-
ség. Szombathelyen azok a szakok 
indulnak újra, amelyekre előrelátha-
tólag hallgatói igény mutatkozik, de 

részben a műszaki (gépészmérnök, 
műszaki menedzser), illetve gazda-
ságtudományi (gazdálkodás és me-
nedzsment, illetve kereskedelem és 
marketing alapszakok, valamint ezek 
felsőoktatási szakképzésbeli párjai) 
szakok területén is új képzések je-
lennek meg az ELTE kínálatában. 
Újként hirdetjük meg szombathelyi 
képzési helyszínnel a matematika, fi-
zika és kémia osztatlan tanári szak-
pártagot, az informatika és a közös-
ségszervezés alapszakokat. Mindezek 
mellett az eddig szombathelyi képzési 
helyszínen meghirdetett rajz- és vizu-
ális kultúra osztatlan tanári szakpár-
tag, valamint a rekreáció mesterszak 
újként jelenik meg az ELTE buda-
pesti képzési kínálatában. 

Tapasztalás után 
értékelés 

– Hogyan néz majd ki a szom-
bathelyi szervezet működési 
mechanizmusa a gyakorlatban? 

– Fontos szempont volt, hogy egy 
észszerű és hatékony munkamodellt 
alakítsunk ki, amely lehetőséget ad 
a helyi kezdeményezőkészség kiala-
kítására, ugyanakkor elősegíti a mi-
nőség megjelenését is. Megszűnnek 
a szombathelyi önálló szervezetek, és 

Dr. Scheuer Gyula: 
A februári indulás biztosítása 
rengeteg feladatot rótt 
a kollégákra Pesten és 
Szombathelyen egyaránt
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POZITÍV VÁLTOZÁSOK

HENDE CSABA AZ ELTE ÚJ SZOMBATHELYI HÍDFŐÁLLÁSÁRÓL

„A legjobb forgatókönyv 
valósult meg”

ELTE

Mind az ELTE-t, mind a Savaria Egyetemi Közpon-
tot (SEK) erőteljesen felértékeli az összeolvadás – 
vélekedik Szombathely országgyűlési képviselője, aki 
arra számít, hogy ennek hatására középtávon a térség 
nyomasztó munkaerőpiaci gondjai is enyhülhetnek.

Hende Csaba szerint elhibázott dön-
tés volt a SEK 2007-es beolvasztása 
a Nyugat-magyarországi Egyetem-
be, mivel a szombathelyi érdekek eb-
ben az együttműködésben nem tud-
tak érvényre jutni. Beszédes tény, 
hogy az intézmény akkori, 7000 fő 

körüli hallgatói létszáma tíz év alatt 
1800-ra olvadt. Nem véletlenül áll 
ki az egykori honvédelmi miniszter 
hosszú ideje az SEK önállósodása 
mellett, a mostani megoldással pedig 
„a lehető legjobb forgatókönyv való-
sult meg”.

Mint mondta: az ELTE megkér-
dőjelezhetetlen presztízse és színvo-
nala egyértelműen katalizátorként 
hat a szombathelyi felsőoktatásra, 
felértékeli a városban megszerezhető 

diplomát. Szerinte nem csupán meg-
torpan a negatív tendencia a hallga-
tói létszámban, hanem meg is fog 
fordulni, mi több: középtávon a vá-
rosban és a térségben tapasztalható 
munkaerőhiány is enyhülhet. 

Az ELTE számára szintén számos 
pozitívumot hordoz a szombathelyi 
hídfőállás: az első vidéki campussal 
olyan uniós források nyílhatnak meg 
előtte, amelyektől eddig el volt zár-
va. A nyugat-magyarországi gépé-
szmérnökképzéssel pedig a műsza-
ki oktatás is megjelenik a palettáján, 
amely később informatikai és más 
mérnöki képzésekkel egészülhet ki. 
A SEK-kel magas színvonalú sport- 
és egészségtudományi műhellyel is 
gazdagabb lesz az ELTE, és szintén 
profitálhat a Szombathelyen tradici-
onálisnak számító pedagógusképzés-
ből és továbbképzésből is.

KIVÁLÓ OKTATÓK, 
KIVÁLÓ KÖRÜLMÉNYEK

A szombathelyi ELTE-képzés 
kiváló oktatókkal, kis létszámú 
csoportokban valósul meg, ki-
emelkedően jó infrastrukturális 
körülmények között. Az intéz-
mény térítésmentes támoga-
tást nyújt a szükséges idegen 
nyelvek elsajátításához, a cam-
pus nemzetközi kapcsolatai, il-
letve az Erasmus-programok 
révén a hallgatók külföldi egye-
temeken is tanulhatnak. 

BIZTATÓ KARRIERKILÁTÁSOK

Az ELTE–SEK integráció révén a fejlesztendő területek nemcsak köve-
tik a várható ipari és társadalmi trendeket, igényeket, hanem megelőzik 
azokat. A szervezeti átalakulás a közeljövő iparának és társadalmának 
a felsőoktatási képzések felé megnyilvánuló igényét akarja kielégíteni a 
régió potenciáljának kiaknázásával. A Savaria Campus a régió számára 
azt jelenti, hogy a piacképes tudás helyben is elérhető, megszerzése ér-
dekében nincs szükség a város elhagyására. Mindez pedig nem csupán 
a helyi ipar fejlődésére lesz jó hatással, de az ELTE-márkanévvel meg-
erősített szombathelyi diplomát szerzők karrierkilátásaira is.

helyette öt oktatási egység – három 
intézet (egy az IK, kettő a PPK ke-
retein belül) és két centrum (egy-egy 
a BTK, illetve a TTK keretein belül) 
– jön létre, valamint a Kancellária 
szervezetébe épülnek a Szombathely-
lyel összefüggő feladatokat helyben 
ellátó egységek. A rektori vezetés he-
lyi képviselete és az oktatás-kutatás 
régiós megvalósításának összehan-
golása érdekében létrejött a szombat-
helyi koordinációs rektorhelyettesi 
poszt, amelynek betöltésére Németh 
István kapott megbízást, akinek 
kulcsszerepe volt a szombathelyi fo-
lyamatok racionalizálásában és az in-
tegráció előkészítésében. A csatlako-
zás gazdasági feltételeit úgy kívánjuk 
kialakítani, hogy a szombathelyi 
egységek működése az ott keletke-
ző rendszeres és rendkívüli, átme-
neti időre szóló bevételekből fedez-
hető legyen, azaz a Szombathelyen 
működő kari vagy önálló szervezeti 
egységek tevékenységéből keletkező 
bevétel fedezze a működtetés és üze-
meltetés költségeit, a fennmaradó 
összeget pedig az általános szabályok 
szerint kel kezelni. E kiadások fede-
zetét a felsőoktatási működés általá-
nos állami támogatásán túl biztosítja 
az ugyancsak három évre kifejezet-
ten az integrációra tekintettel, vala-
mint emellett a szombathelyi képzés 
fejlesztése érdekében nyújtott álla-
mi céltámogatás, valamint Szombat-
hely város éves támogatása. Az EL-
TE felelőssége az, hogy az általunk 
kidolgozott munkamodell működni 
tudjon, a helyieknek pedig meg kell 
érteniük, hogy ha ebben a szervezeti 
struktúrában Szombathely nem tud-
ja megtalálni a helyét, akkor akár a 
szombathelyi felsőoktatás jövője is 
veszélybe kerülhet. Egyetemünknek 
ilyen együttműködésben még nincs 
gyakorlata, ezért a megszerzett ta-
pasztalatokat folyamatosan értékel-
ni fogjuk, és ha kell, változtatunk a 
felépítésen. 

Partnerként kezelni 
egymást

– Hogyan tekint a jövőbeli 
együttműködésre akár az aka-
démiai, akár a helyi városveze-
tés szintjén? 

– Az ELTE nem titkolt cél-
ja, hogy visszaszerezze az egykori 
Berzsenyi Dániel Főiskola régióban 
betöltött vezető helyét, és növelje 
presztízsét a térség középiskolái kö-
zött. A várossal való együttműkö-
désben el kell mozdulni a kölcsönös 
együttműködés irányába, a célzott 
programok finanszírozása helyett 
egy általános keretfinanszírozás irá-
nyába, és fontos, hogy a város tar-
tósan is megjelenjen az egyetem fi-
nanszírozásában. A Szombathelyen 
megjelenő források felhasználása 
helyben történik, azok nem kerül-
nek elvonásra az egyetemtől. Nem 
tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy 
az ELTE nem „elvisz”, hanem „hoz” 
az egyetemnek és a városnak egy-
aránt. A városnak meg kell értenie, 
hogy partnerként sokkal többet tu-
dunk közösen tenni a városért, és az 
egyetemi élet felvirágoztatásából a 
térség csak profitálhat.  

HENDE CSABA 

Országgyűlési képviselő, jogász, 
politikus, 1998 és 2002 kö-
zött politikai államtitkár, 2010-
től 2015-ig honvédelmi minisz-
ter. Diplomáját az ELTE ÁJK-n 
szerezte.

INTEGRÁCIÓ
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Bordács Andrea, 

a Művészeti Intézet igazgatója: 
„Miközben a zenei tanszékünk jól 
tudott kapcsolódni az ELTE part-
nertanszékéhez, a vizuális művé-
szeti szakok különböző karokhoz 
kerültek, mivel az ELTE-n nincs 
ilyenfajta képzés. Azt tartanánk 
ideálisnak, ha létrejönne egy közös, 
a budapesti zenei, valamint a szom-
bathelyi zenei és a vizuális művé-
szeti szakokat tömörítő művészeti 
intézet.”

Czetter Ibolya, 

az Esztétikai, Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet 
igazgatója: 
„Bízom az integráció pozitív hatá-
saiban, kiváltképp pozíciónk meg-
erősödésében a tanárképzés terén. 
Szeretnénk elindítani levelező kép-
zéseinket, a tanári mesterképzés, 
illetőleg a rövid ciklusú tanárkép-
zés iránt érdeklődők számára pedig 
még vonzóbb képzőhellyé válni az 
ELTE égisze alatt.”

Gyurácz József dékán, 

a Biológia Intézet igazga-
tója: 
„A csatlakozás színvonalas hátte-
ret és számos új lehetőséget jelent 
a SEK számára. Meggyőződésem, 
hogy ezekkel élve ismét nívós ter-
mészettudományos tanárképzés 
folyhat majd Szombathelyen, visz-
szatérhetnek a korábban megszűnt 
tanári szakpárok.”

Horváth Béla, 

a Savaria Műszaki Intézet 
igazgatója: 
„Intézetünk már olajozott együtt-
működést folytat az ELTE Infor-
matikai Karával, hiszen az egye-

sülést elindító szavazások után 
azonnal megtörtént a kapcsolatfel-
vételünk. Az átállás, a közös gon-
dolkodás zökkenőmentesen folyik, 
és minden esélyünk megvan rá, 
hogy az intézetünk által gondozott 
szakok, kiemelten a duális gépész-
mérnökképzés iránt a kooperáció 
révén még több hallgató érdeklő-
dik majd.”

Horváthné 

dr. Molnár Katalin, 

a Filológiai és Interkulturá-
lis Kommunikáció Intézet 
igazgatója: 
„Izgalmas összecsiszolódásnak né-
zünk elébe a kiválásos összeolva-
dást követően. A SEK hagyomá-
nyos levelező képzéseit jól fogják 
kiegészíteni az ELTE erős nappali 
szakjai, és ez csupán az egyik, ta-
lán nem is a legfőbb vetülete az 
együttműködés pozitív hozadéká-
nak.”

Katona Attila dékán, 

a Történet- és Társadalom-
tudományi Intézet igazga-
tója: 
„Reményteli izgalmakkal tekin-
tünk az előttünk álló időszak-
ra, félévre. Bízunk benne, hogy a 
négy éve elindult osztatlan tanár-
képzésünk új lendületet kap az 
ELTE jóvoltából. Ezzel nemcsak 
a szombathelyi pedagógusképzés 
hagyománya nemesedik, hanem a 
honi közoktatás is profitál az in-
tegrációból.”

Kolláth Zoltán, 

a Matematika és Fizikai 
intézet igazgatója: 
„Tanszékeink szempontjából rend-
kívül fontos, hogy ismét elin-

dítható az osztatlan tanárképzés 
ezekből a szakokból – ezek meg-
szűnése volt az elmúlt időszak 
egyik nagy vesztesége. Nagy re-
ményeket fűzünk továbbá ahhoz 
is, hogy bekapcsolódunk az ELTE 
Környezettudományi Doktori Is-
kolájába.”

Polgár Tibor, 

a Sporttudományi Intézet 
igazgatója: 
„A csatlakozással az ország máso-
dik legnagyobb sporttudományi 
képzőközpontja jött létre. A tanter-
vi harmonizáció már megtörtént a 
fővárosi partnerintézettel, amellyel 
mostantól a tudományos együtt-
működések terén is szorosabbra 
fűzhetjük a szálakat.”

Puskás János, 

a Földrajz és Környezettu-
dományi intézet igazgatója: 
„Az ELTE-hez való csatlakozásra 
leginkább új lehetőségként tekin-
tünk, ez új fejlesztéseket jelenthet 
számunkra. A földrajztanárképzés-
ben nagyon komoly előrelépésre, 
a hallgatók számának nagyarányú 
növekedésére számítunk.”

Molnár Béla, 

a Pedagógiai Intézet igazga-
tója: 
„Oktatóink bekapcsolódhatnak 
az ELTE PPK és a TÓK kutatá-
si műhelyeinek munkájába, hogy 
ezáltal a pedagógiai, pszichológiai, 
módszertani kutatási eredmények-
re alapozva a tanító- és tanárkép-
zés, az andragógia, valamint az új 
közösségszervezés szakos hallga-
tók képzése hatékonyan, korsze-
rűen, gyakorlatorientáltan valósul-
hasson meg.”

CSAPATBAN ÉS KÖZÖSSÉGBEN

ÚJ LEHETŐSÉGEK ELŐTT A SEK ÉS AZ ELTE OKTATÁSI MODELLJE

Az esélyesek 
nyugalmával

ELTE

Az ELTE szinte minden területen jelentős lendü-
letet kaphat a SEK intézeteiben folyó munkák 
eredményességétől. Az integráció várható hatásai-
ról, a közös pontokról és a közösen megvalósítan-
dó tervekről a szombathelyi intézetvezetők beszél-
tek lapunknak. 

BORDÁCS ANDREA CZETTER IBOLYA GYURÁCZ JÓZSEF HORVÁTH BÉLA HORVÁTHNÉ DR. MOLNÁR KATALIN

KATONA ATTILA KOLLÁTH ZOLTÁN POLGÁR TIBOR PUSKÁS JÁNOS MOLNÁR BÉLA
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– A SEK eddig a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem (NymE) 
részeként működött, ám a 
2008 óta tartó közös kalandot 
finoman fogalmazva sem ne-
vezhetjük sikersztorinak. Mit 
lehet tudni a háttérről?

– A leegyszerűsített válasz így 
hangzik: az NymE nem tudott lé-
pést tartani azzal a nagyszabású 
átalakulással, amely a hazai a fel-
sőoktatást az elmúlt években jelle-
mezte. Az intézmény egyszerűen 
elvesztette a vonzerejét: Szombat-
helyen például az egy évtizeddel ez-
előtti, átlagosan hatezer fős hall-
gatói létszám 2015-re a töredékére 
esett vissza.

– A negatív tendencia a fel-
sőoktatás egészére jellemző 
volt...

– Valóban lezajlott egy általá-
nos demográfiai változás, amely 
úgy 30 százalék körüli lemorzso-
lódást okozott a magyar felsőok-
tatásban. Miközben átlagosan ez 
volt kimutatható, Szombathelyen 

ennek a dupláját, 60 százalékos 
zuhanást regisztráltunk. Az Ny-
meE esetében még drasztikusabb 

volt a helyzet, hiszen 15 ezerről 
ötezer alá csökkent a hallgatói lét-
szám.

– Ez az intézmény rugal-
matlanságára vezethető visz-
sza?

– Inkább fókuszvesztésnek ne-
vezném. Sok olyan képzésünk volt, 
amelyekre nem volt igazi igény, mi-
közben a hallgatók és a munka-
erőpiac átalakuló elvárásainak nem 
tudtunk megfelelni. Elszakadtunk 
a valóságtól azzal, hogy mi ma-
gunk találtuk ki, milyen szakem-
bereket képezzünk. Ezzel szem-
ben egy egyetemnek értékesíthető 
tudást kell adnia a diákjainak. El-
lenkező esetben nem csupán a fo-
lyamat társadalmi hasznossága kér-
dőjelezhető meg, hanem a hallgatót 
magát hozzuk lehetetlen helyzet-
be azáltal, hogy nem konvertálható 
tudás megszerzésére pazarol öt évet 
az életéből.

–  A gépészmérnökképzés 
elindítása pont ezzel ellenté-
tes irányba hatott.

–  Így van: ez a tökéletes példá-
ja annak, hogyan kell piacképes tu-
dáshoz, hasznos és könnyen hasz-
nosítható végzettséghez juttatni a 
fiatalokat. Ennek egyik alappillé-
re a folyamatos kommunikáció a 
környezetünkkel: a gépészmérnök-
képzés elindítását például intenzív 
párbeszéd előzte meg a partnercé-
gekkel, amelyek ezáltal egymással 
is sokkal jobb együttműködést ala-
kítottak ki.

– Mielőtt itthon kezdett 
volna tanítani, évtizedes ta-

pasztalatot szerzett a tenge-
rentúlon.

–  Valóban 12 évet tanultam és 
tanítottam az Egyesült Államok-
ban, ahol alaposan megismertem az 
ottani felsőoktatási rendszert. A lé-
nyeget abban látom, hogy a gazda-
ság, a társadalom, a munkaerőpiac 
valós igényeire kell reflektálnia az 
egyetemnek, magyarán a nyugati 
tapasztalatokból a legfontosabb ta-
nulság számunkra a tudásszolgálta-
tói szerep követése. Ráadásul ennek 
az igénynek folyamatosan, a válto-
zó körülményekhez igazodva kell 
megfelelnünk.

– A mostani integráció fel 
tudja erősíteni a SEK ilyen tö-
rekvéseit?

– Egyértelműen, hiszen az ELTE 
a hazai felsőoktatás legerősebb már-
kája. Nem is kérdés, mennyi előnye 
származhat abból a SEK-nek, hogy 
ELTE-diplomát kaphatnak az itt 
tanulók, amely a munkaerőpiaci 
esélyekre is jótékonyan hathat. Köz-
ben pedig folyamatosan csiszolgat-
juk, a helyi igényekre igyekszünk 
átszabni a SEK oktatási palettá-
ját. Sok-sok éves lemaradást igyek-
szünk pótolni az informatikai kép-
zéssel, és legalább ennyire fontos a 
gazdaságtudományi képzési terület 
felépítése. A térség idegenforgalmá-
nak robbanásszerű fejlődése vonta 
maga után a turizmus és vendég-
látás alapszak akkreditálásának igé-
nyét, az egészség-, valamint vallási 
és kultúrturizmus-specializációk-
kal. Ugyanebből a megfontolásból 
erősítünk a sporttudományok terén 
a rekreációszervezésben és az egész-
ségfejlesztésben. Ezek többsége rá-
adásul az ELTE középtávú terveivel 
is egybevág.

– Ezt kifejtené bővebben?
– Az ELTE már jó ideje fontol-

gatja oktatási portfóliójának bővíté-
sét az egészségfejlesztés és a sport-
tudományok irányában. Ehhez az 
integráció ideális lehetőséget kínál. 
Az informatika területén szintén 
egymásra találtunk: ahhoz, hogy a 
régió iparvállalatai az ipar 4.0-hoz 
kapcsolódó fejlesztéseket tervezze-
nek, szakemberekre van szüksé-
gük, az ELTE Informatika Kara 
pedig fejlesztéseiben az automatizá-
lásban kíván továbblépni. A SEK-kel 
együtt ez könnyebben fog menni, 
ráadásul reményeim szerint ez majd 
azzal jár, hogy a tőlünk néhány sa-
roknyira lévő, színvonalas gépipa-
ri és informatikai szakgimnázium 
informatikai osztályaiban végzet-
tek mostantól nem a fővárosban és 
Győrben fognak továbbtanulni. És 
ez érvényes lesz a gépészeti osztá-
lyokra is. Végezetül hadd említsem 
meg a pedagógusképzést: ebben az 
ELTE az ország legnívósabb intéz-
ményének számít, ami most kiegé-
szül a volt Berzsenyi Dániel Főisko-
la pedagógusképzési tradícióival.

CÉLOK ÉS TERVEK

DR. NÉMETH ISTVÁN REKTORHELYETTES AZ INTEGRÁCIÓ UTÁNI TEENDŐKRŐL

Fókuszban a tudásszolgáltatás

Dr. Németh István a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett 
fizikusi képesítést, majd az Egyesült Államokban tanult és tanított. A 
The City University of New Yorkon PhD-fokozatot szerzett. Hazatérése 
után a Berzsenyi Dániel Főiskolán helyezkedett el docensként, tantár-
gyai az elektrodinamika és a kvantummechanika. 2009-től 2016 elejéig 
a SEK Természettudományi Karának tudományos és gazdasági dékán-
helyettese, majd 2015 szeptemberétől a SEK rektorhelyettese.

„Az ELTE a hazai 
felsőoktatás leg-
erősebb márkája.”

„Tizenkét évet 
tanultam és taní-
tottam az Egye-
sült Államokban, 
alaposan megis-
mertem az otta-
ni felsőoktatási 
rendszert.”

„Az egyetemnek 
a gazdaság, a 
társadalom, a 
munkaerőpiac 
valós igényeire kell 
reflektálnia.”

Dr. Németh István

INTEGRÁCIÓ
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ELTE Hírek

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Csak bennünket lepett meg, 
hogy az év elejétől ismét ok-
tatási rektorhelyettesként dol-
gozik?

– Miután az elődöm, Orosz Éva 
elköszönt a feladattól, nem volt 
meglepetés számomra, hogy felkér-
tek a poszt betöltésére. Így is lett 
– a rektor úr felkért, én pedig első-
sorban felelősségtudatból és felelős-
ségérzetből igent mondtam. Persze 
érthető, hogy a vezetés rám gon-
dolt, hiszen 2007–2010 között eb-
ben a minőségben dolgoztam, és 
mivel a rektori ciklusból mindössze 
hét hónap van hátra, fontos volt, 
hogy ez az időszak ne a betanulás-
sal teljen. Mindenesetre én is erre a 
durván fél évre tervezek rektorhe-
lyettesként. Az oktatási terület ösz-
szefogása igazi bürokrata munka, 
folyamatosan futnak be a mene-
dzselést kívánó teendők. Azért az 
a három előző év sokat jelent, még 
akkor is, ha azóta jócskán változtak 
a dolgok. Hogy csak egyet mond-
jak: 2010 előtt nem volt egyetemi 
kancellária. Mindenesetre az válto-
zatlan maradt, hogy nincs munka-
időm, így kvázi 24 órás szolgálatot 
látok el...

– Anélkül, hogy ezekről 
részletesen is szót ejtenénk, két 
hangosabbra sikerült ügy min-
denképpen említést érdemel. 
Az egyik a BME GTK esetle-
ges „leigazolása” volt. Hol tart 
a történet? 

– Megszületett a fenntartói dön-
tés, hogy a BME GTK marad a 
műegyetemen, így nem csatlako-
zik az ELTE-hez. Azt azért megje-
gyezném, hogy valószínűsíthetően 

azok a feszültségek, amelyek a ki-
látásba helyezett szakításhoz vezet-
tek, továbbra is megvannak. Ezzel 
együtt is az ELTE-nek most nincs 
további teendője, a mi részünkről 
ez egy lezárt ügy. Érdekes eset volt, 
fontos lenne megvizsgálni, hogyan 
jutott el a GTK odáig, hogy kivál-
na a BME-ből. Valljuk be, az ilyen 
konfliktus ritka a felsőoktatásban.

– Ön egyébként hogyan lát-
ja, elférne a GTK az ELTE-n?

– Persze, sőt a fejlesztési ter-
vünkben szerepel is a gazdaságtu-
dományi képzés fejlesztése. Az EL-
TE mindig is sokszínű volt, nálunk 
ennek van kultúrája. A GTK egy-
általán nem lógna ki, és még csak 
szokatlan sem lenne a jelenléte. Az 
ELTE jelenleg csak nagyon kis sze-

repet játszik országosan a gazda-
ságtudományi képzési területen, 
ha ezt belülről akarjuk bővíteni, az 
lassú folyamat. Teljesen más ügy, 
ha kapnánk egy komplett kart.

– Milyen tapasztalatai van-
nak: Szombathely se „üt el” az 
ELTE-től?

– Néhány hete jártam ott a nyílt 
napon – azt hiszem, az ottani köz-
pontot hosszabb folyamat lesz in-
tegrálni. Az, hogy az integrációval 
a gépészképzés is bekerült az EL-
TE portfóliájába, nos, az tekintettel 
a BME-re, elég pikáns helyzet. De 
problematikus volt a közgazdász-
képzés is, Sopron ugyanis mindent 
megtett azért, hogy a szombathelyi 
hallgatók végül náluk kössenek ki.

– Vannak már tervek, mit 
kezdenek Szombathellyel?

– Sőt. Racionalizáltuk a szak-
kínálatot, hogy ne olyan képzések 
fussanak, amelyek a helyi mun-
kaerőigényeket nem veszik figye-
lembe. Mint ismert, az informati-
kában érdekelt iparág bármennyi 
informatikust képes felszívni, így 
Szombathelyen már szeptember-
től mi is elindítjuk a programter-
vező informatikusképzést. Azért 
ez sem ilyen egyszerű, hiszen meg 
kell oldanunk az oktatói kérdést, 
ugyanis ebből is óriási hiány van. 
Jó együttműködésünk van ezen a 
téren a város önkormányzatával, 
segítik a folyamatot. Szombathely, 
illetve a nyugat-magyarországi ré-
gió a turizmus szempontjából is ki-
emelt fontossággal bír, éppen ezért 
a turisztikai képzés elindítását is 
tervezzük (ezen már az egyesülés 
előtt is dolgoztak a szombathelyi 
kollégáink), várhatóan jövőre. Ilyen 

még nem volt az ELTE-n, ez tehát 
nóvum lenne.

– Beszéljünk a felsőoktatást 
érintő béremelési programról. 
Sikeresnek tartja?

– Mindenképpen pozitív, hogy 
erre az évre ötszázalékos fejlesz-
tést irányoztak elő, az már kevésbé, 
hogy az ehhez szükséges forrást 
nem teljes egészében bocsátották 
a felsőoktatási intézmények ren-
delkezésére. Ez azt eredményezi, 
hogy annál, aki akár csak kicsivel 
is többet keresett a minimumnál, 
nem vagy csak részben jelentke-
zett a béremelés. Ez olyan feszült-
ségeket eredményez, hogy például 
egy doktorandusz ösztöndíja ma-
gasabb lehet, mint egy tanársegédé. 
De mondhatnám az oktatássegí-
tő területet is, ahol egy pályakez-
dő ugyanannyit keres, mint egy 30 
éves gyakorlattal rendelkező titkár-
nő. Néhány hete éppen a felsőok-
tatást felügyelő miniszter beszélt 
arról, hogy egy újabb, még komo-
lyabb mértékű bérprogram indul-
hat. Csak remélni tudom, hogy 
ehhez a szükséges forrásokat is 
megkapjuk majd.

– Az interjú elején azt 
mondta, mindössze hét hónap-
ra tervez. Mi lesz, ha felkérik 
a folytatásra?

– Nézze, már most is négy név-
jegykártyám van, tanszékvezető 
egyetemi tanár vagyok, két nem-
zetközi szervezetnél pedig vezető 
pozíciót töltök be. Ezeket a rek-
torhelyettesi feladat előtt már fel-
vállaltam, szeretnék ezeknek be-
csülettel eleget tenni. Nem vagyok 
szuperember. Mégis azt tartom, 
hogy soha ne mondd, hogy so-
ha. Amennyiben az új rektorjelölt 
megkeres, az megtiszteltetés len-
ne, és elgondolkodnék rajta. De 
nem fogok megsértődni, ha visz-
szatérhetek szakmámhoz, a térké-
pészethez.

 ZENTAI LÁSZLÓ REKTORHELYETTES BÍZIK EGY ÚJABB BÉRFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN

A SEK formálódó történet

Dr. Zentai László
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