
A
Z 

EÖ
TVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

 L
A

PJA
    A

Z E
Ö

TVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
 L

A
PJ

A ELTE
UNIverzumwww.elte.hu

2020. ÁPRILIS

*
*

KUTATÁS  

Harcban 
a koronavírussal

TÁVOKTATÁS 

Közel egymáshoz 

ZÖLDHULLÁM  

Legyél Te is 
környezettudatos 

önkéntes!

FELVÉTELI  

Tarolt a GTI 
és a BTK 

Sem az oktatók, sem a hallgatók nincsenek most könnyű helyzetben, hiszen a 
koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet komoly kihívások elé állította őket. 
Az oktatás ugyanis online zajlik, és sokan joggal érzik, hogy számukra ismeret-
len terepre tévedtek. Körképünkben igyekszünk pontos képet adni arról, hogy az 
egyetemi polgárok hogyan élik meg a távoktatás mindennapjait.  

„Az ELTE-nek rekordidő alatt, gőzerővel 
sikerült átállnia a távoktatásra. Úgy gon-
dolom, hogy egyetemünk erőfeszítése 
e téren példaértékű, hiszen 16 ezer kur-

zusból mindössze körülbelül 200 nem 
tudott elindulni. Azt látjuk, hogy jelenleg 
12-13 ezer ember használja az online 
oktatási rendszert, 5300 kurzuscsoport 

jött létre, naponta 1000 videókonferen-
cia zajlik. Mind technológiai, mind tartal-
mi oldalról ahová el lehetett jutni ilyen 
rövid idő alatt, oda eljutottunk. Jelenleg 
a rendszerek kiegészítését tervezzük, az 
úgynevezett Lecture Capture funkciók-
kal rendelkező Panopto környezettel” – 
mesélte lapunknak Ritter Dávid, az ELTE 
Informatikai Igazgatóságának vezetője.

Folytatás a 4–5. oldalon

ALUMNI  

Fókuszban az ELTE 
diplomásai

REKTORHELYETTES  

Munka a tudomány 
népszerűsítéséért 

KARRIERKÖZPONT  

Új vezető, 
új célok
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ALUMNI 

ELTE Sikerek online 
Pléh Csaba Széchenyi-díjas pszichológus, 
nyelvész lesz az ELTE Sikerek következő 
előadója április 29-én. Az Alumni Központ 
ELTE Sikerek című előadás-sorozaton az 
egyetem volt hallgatói beszélnek munkás-
ságukról, terveikről, ELTE-s kötődéseikről, 
sikereikről, értékekről és karrierépítésről.

A következő előadás a kijárási korláto-
zásra való tekintettel élő, online közvetí-
tés keretében tekinthető meg. Aki regiszt-
rál az alumni.elte.hu-n, időben megkapja 
az előadás linkjét a csatlakozáshoz.

Maradj otthon! 
Az alumni.elte.hu felületén – „Maradj ott-
hon! Segítsünk egymásnak!” címmel – 
új csoport alakult. Aki csatlakozik, kérés-
sel fordulhat a többiekhez vagy segítséget 
ajánlhat fel, támogatva másokat a korona-
vírus miatt kialakult krízisben.

Az otthoni munkavégzés monotonitásá-
nak feloldására számos intellektuális lehető-

ség található a weboldalon: interjúk, cikkek, 
könyvajánlók, előadások, továbbá kedvez-
ményes és ingyenes lehetőségek a tartal-
mas időtöltéshez.

A felületen szakmai – akár intézeti és tan-
széki –, valamint hobbicsoportok hozhatók 
létre, illetve ilyenekhez lehet csatlakozni. Bíz-
va a járvány nyári lecsengésében, a felületen 
őszi évfolyamtalálkozók is előkészíthetők. 
Kedvcsinálónak érdemes meghallgatni az 
ELTE Múltidéző – Generációk, emlékek so-
rozat felvételeit is az egyetem Youtube-csa-
tornáján. Ezenkívül a felhasználó tájékozód-
hat az aktuális versenyekről, pályázatokról 
vagy éppen a frissen kiírt, „Az én ELTE-s tör-
ténetem” című prózaíró versenyről is. 

 

Újabb hallgatói 
támogatás és az 
1%-os adófelajánlás  
Az ELTE Alumni Alapítvány közreműködé-
sével az egyetem tehetséges, anyagilag rá-
szoruló hallgatói a 2020/2021-es tanév első 
félévében is számíthatnak az ösztöndíj-kie-
gészítő pályázatra – minden eddiginél na-
gyobb volumenben. A pályázat beadásának 
határideje 2020. május 15. Az utóbbi négy 
évben közel két tucatnyi hallgatónk élt a le-
hetőséggel. A támogatást a beérkező szja 
1%-ok és adományok teszik lehetővé. 

Kérjük, támogassa az Egyetemi Alumni 
törekvéseit!

Az ELTE Alumni Alapítvány adószáma: 
18133442-1-41 

A GTI-n a tavalyihoz képest 
több mint 700-zal nőtt az el-
sőhelyes jelentkezések száma, 
míg az országos adatok alap-
ján a leendő bölcsészhallgatók 
közül minden harmadik az 
ELTE-t jelölte meg első helyen.

Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium közleménye szerint a 2020 
szeptemberében induló felsőoktatá-
si képzésekre összesen 91.460-an je-
lentkeztek, többségük állami támoga-
tással szeretne tanulni, a legtöbben 
pedig az első helyen az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemet jelölték meg. A 

legnépszerűbb képzési területnek a 
gazdaságtudományi, a bölcsészettu-
dományi és a műszaki bizonyult.

A 2019-es adatokhoz képest orszá-
gosan mintegy 20 ezerrel csökkent 
a felsőoktatási képzésekre jelentke-
zők száma, az ELTE erre azonban rá-
cáfolt, hiszen idén többen adták le je-
lentkezésüket egyetemünkön az első 
helyen, mint tavaly. A BTK 200 fővel 
növelte az elsőhelyes jelentkezések 
számát: az országos statisztika sze-
rint háromból egy leendő bölcsész-
hallgató az ELTE-t jelölte meg a listá-
ja élén. Tovább szárnyal az ELTE Gaz-
dálkodástudományi Intézete, ahová a 
tavalyihoz képest 700-zal többen je-

lentkeztek. Bár a természettudomá-
nyos képzések iránt világszerte csök-
ken az érdeklődés, ennek ellenére az 
ELTE TTK-nak is sikerült növelnie első-
helyes jelentkezéseinek számát.

Az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagó-
gusképző Központban, a Pedagógiai 
és Pszichológiai Karon, illetve az ELTE 
Tanárképző Központban a jelentkezési 
létszám csupán kis mértékben csök-
kent. A pedagógusképzésben az első 
helyes jelentkezők száma visszaesett, 
ez leginkább a Tanító- és Óvóképző 
Karon érzékelhető. Ennek okait min-
denképpen szükséges megvizsgálni, 
illetve a helyzet kezelésére megoldá-
si javaslatokat kell kidolgozni.

FELVÉTELI 

és a BTK  
Tarolt a GTI

Kacskovics Imre immunológus, az ELTE TTK dékán-
ja vezeti azt a magyar konzorciumot, amely a ko-
ronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésén dolgozik. 
Emellett egy komplex biológiai és diagnosztikai labo-
ratórium létrehozásán is munkálkodik, ahol szintén 
a vírus „lefegyverzése” a cél.

– Ön annak a négy tagból álló 

konzorciumnak a vezetője, amely 

most a koronavírus elleni gyógyszer 

kifejlesztésén dolgozik. Nem titok, 

hogy a Richter Gedeon Nyrt. az egyik 

tagja ennek az együttműködésnek, 

akikkel közel egy évtizedes 

kapcsolatot ápol.

– Valóban, a Richter Gedeonnal 
és a saját cégemben legalább tíz 
éve foglalkozom biotechnológiai 
fejlesztésekkel, gyógyszerfejlesz-
téssel. Immunológiai, biotech-
nológiai tudásomra és a hosszú 
évek során kialakított kapcsolat-
rendszeremre alapoztam, ami-
kor belevágtam ebbe a munká-
ba, és örömmel látom, hogy a 
magyar kormány is hasznát ve-
szi mindennek. Egy nagyon kri-
tikus helyzet alakult ki, és úgy 
éreztem, hogy mindent meg kell 
tennünk, hogy segítsünk.

– Gyógyszert fejlesztenek és nem 

védőoltást. Hogyan tudja majd 

leküzdeni a koronavírust az önök 

által létrehozott ellenszer? Milyen 

információk segítik a csapatot a 

munkában?

– Egy olyan molekulát szeret-
nénk kifejleszteni, ami megfe-
lelő időben a szervezetbe jutva 
megakadályozza, hogy a vírus 
nagy számban betegítse meg a 
sejteket. A védőoltás az embe-
ri immunrendszert arra készteti, 

hogy a védekezésben részt vevő 
molekulákat, antitesteket vagy 
sejteket hozzon létre, amelyek 
majd megvédik a fertőzéstől. Az 
ELTE mint a konzorcium vezető-
je és ötletgazda létrehozott egy 
„gondolkodó teamet”, amelynek 
az a szerepe, hogy a naponta tu-
catjával megjelenő tudományos 
publikációkat elemezze, értékel-
je, majd a saját projektünk, illet-
ve a lakosság tájékoztatása érde-
kében felhasználja. Józsi Mihály, 
Müller Viktor, Varga Máté, Hege-
dűs Krisztina, Sándor Noémi és 
mások, azaz immunológusok, 
genetikusok, sejtbiológusok, el-
méleti járványügyi szakemberek 
alkotják a csapatot, és gyűjtenek 
össze minden fontos informáci-
ót, hogy segítsék a konzorcium 
tagjait a feladat megoldásában.

– Hol tartanak most a fejlesztésben?

– A Richter hozzákezdett a 
gyógyszerfejlesztéshez, ami ott 
tart, hogy június közepén meg 
tudják termelni azt a mennyiségű 
gyógyszerhatóanyagot, amit már 
különféle sejtes vagy akár állat-
ban történő vizsgálattal tesztelni 
lehet. Ezután a hatóanyagot át-
adjuk a Pécsi Tudományegyete-
men dolgozó virológus kollégák-
nak, akik megnézik, hogy egy 
sejtes esszében a vírus semlege-
síthető-e ezzel a gyógyszerható-

anyaggal. Ehhez a sejtes esszét, 
a megfelelő számú vírust előállí-
tották már, a hatóanyagra várnak. 
Az ImmunoGenes pedig olyan 
modellállatokat – génmódosí-
tott állatokat – hoz létre, ame-
lyek az embernek azt a recepto-
rát, fehérjéjét fejezik ki, amelye-
ken keresztül a vírus megtámadja 
az emberi sejteket. Az állatok el-
ső generációjának kitenyészté-
se elkezdődött, és azt remél-
jük, hogy kb. egy hónap múlva 
megszülethetnek az első gén-
módosított állatok.

– Mikorra fog elkészülni a 

gyógyszer?

– Azt feltételezzük, hogy ha min-
den flottul megy és nincsen külö-
nösebb fennakadás, akkor vélhe-
tően 16-18 hónap múlva. Az eu-
rópai és a hazai hatóságnak kell 
engedélyeznie a gyógyszer klini-
kai vizsgálatát, azaz az embere-
ken történő tesztelését. A jelenlegi 
hatósági állásfoglalás szerint a sú-
lyos válságra való tekintettel a kli-
nikai tesztelés ideje rövidebb lesz 
az átlagosnál, ami igazán jó hír.

– Az ELTE FIEK (Felsőoktatási és 

Ipari Együttműködési Központ) 

konzorciumot szintén Ön vezeti. 

Ez egy hasonlóan nagy léptékű 

projekt, mint a gyógyszerfejlesztési, 

ráadásul alapjául szolgál egy 

komplex biológiai és diagnosztikai 

laboratóriumnak, amelynek célja 

a molekuláris-biomarker-kutatás 

és -szolgáltatás nyújtása. Ez most 

részben szintén a koronavírussal 

kapcsolatos kutatásokat segítené.

– A négy éve óta futó, ELTE ve-
zette, 2,8 milliárd forint összkölt-

ségű FIEK-projekt célja, hogy a 
felsőoktatást és az ipart haté-
kony együttműködésre ösztö-
nözze. Alapvetően molekuláris-
biomarker-kutatást és -szolgál-
tatás nyújtását terveztük benne 
rák, krónikus gyulladás, idősko-
ri idegrendszeri betegségek és 
korai vetélések vonatkozásában.  
A világ azonban nagyot fordult, 
és a mostani járvány miatt e tu-
dást és kapacitást (műszerek, la-
borkapacitás) a COVID-19 le-
győzésére is igyekszünk bevetni.  
A nemzetközi kutatói világ és a 
klinikusok egyre többször igye-
keznek használni a már felgyó-
gyult betegek véréből kivont 
antitestet a betegek gyógyke-
zelésére. A vírus molekuláris bio-
lógiai módszerrel kimutatható, a 

szerológiai eljárás pedig egy kor-
szerű immundiagnosztikát igé-
nyel, feltételez. Alapvetően mi 
képesek vagyunk ezeket a mé-
réseket kifejleszteni és elvégezni. 
Rekordsebességgel, mindössze 
néhány hónap alatt szeretnénk 
a módszerre és a laboratórium-
ra hatósági engedélyt kérni. A 
tervünk az, hogy a Lágymányo-
si Campuson komplex biológiai 

és diagnosztikai laboratóriumot 
hozzunk létre, amelyben méré-
seket tudnánk végezni a megfe-
lelő szakmai háttér és minőség-
biztosítás mellett. Ez valójában 
megfelel az ELTE Biotechnoló-
gia FIEK céljának is.

– A különböző kutatási projektekbe 

hogyan tudja bevonni a hallgatókat?

– Jelenleg a koronavírus specifi-
kus kimutatásával legalább egy 
tucat hallgató foglalkozik kór-
házi körülmények között. Meg-
felelő laboratóriumi gyakorlattal 
rendelkeznek, nagyon felkészül-
tek és motiváltak, elégedettek 
a munkájukkal. A pozitív vissza-
jelzésekből arra következtetünk 
a kollégáimmal együtt, hogy 
az ELTE TTK Biológiai Intézeté-

nek hallgatói abszolút megállják 
a helyüket a legnehezebb kö-
rülmények között is. A gyógy-
szerfejlesztésben pedig több 
PhD-hallgatómmal is együtt 
dolgozom. Egyelőre még sok az 
olyan feladat, amit nem tudunk 
delegálni, de tudom, ha szüksé-
günk lesz segítségre, szép szám-
mal jelentkeznek majd tehetsé-
ges és motivált hallgatók.

TÖBB FRONTON IS TÁMADÁST INDÍTOTTUNK A KORONAVÍRUS ELLEN 

tennünk, hogy segítsünk” 
„Mindent meg kell 

Egy olyan molekulát szeretnénk 
kifejleszteni, ami megfelelő 
időben a szervezetbe jutva 

megakadályozza, hogy a vírus 
nagy számban betegítse meg a 

sejteket.

KACSKOVICS IMRE

FELHÍVÁS 

Szerkesszünk 
együtt! 
Az ELTE UNIverzum mindenki lapja. 
Újságunkban szeretnénk pontos és átfogó képet 
adni az ELTE-n történő eseményekről, történetekről 
– olyan lapot szeretnénk készíteni, amely egyszerre 
sokszínű és sokrétű, informatív és szórakoztató.

Ebben a munkában a jövőben még inkább szeret-
nénk az ELTE polgárainak segítségére támaszkodni.

Ennek jegyében arra kérünk mindenkit, hogy éljen a 
lehetőséggel, és javasoljon témát, interjúalanyt, hívja fel 
figyelmünket összefüggésekre, rejtett epizódokra, ossza 
meg velünk tapasztalatait az egyetemi élettel, az egyete-
mi léttel kapcsolatban.

Rengeteg tervünk és ötletünk van, de mi azt szeretnénk, 
ha a lap készítői és olvasói között még inkább intenzív, impul-
zív, interaktív kapcsolat alakulna ki.

Ebbéli reményünknek hangot adva kérjük, hogy aki 
kedvet érez a közös munkához, jelezze nekünk, és írja 
meg ötleteit az univerzum@kancellaria.elte.hu e-mail 
címre.

VÁRAKOZÁS  

Hortobágyi T. Cirill  

pannonhalmi főapát

gondolatai a karácsonyról

Ünnepekre hangolódva

GYŐZELEM 

Aranyérmet érő megoldás  

a Komplex Rendszerek  

Fizikája Tanszékről

MUNKAHELY 

Családbarát 

intézkedések

GENERÁCIÓK 

Mennyit kütyüznek  

a gyerekek? 

FEJLŐDÉS 

Átadták a megújult Bibó 

István Szakkollégiumot

KÖZÖSSÉG 

Hajnalig tartó buli az első 

összegyetemi gólyabálon

HANUKA 

Megemlékezés  

a csodáról
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Talán csak egy pillanat maradt 

meg ebből az évből, és oly ha-

mar eltelt, mint az elmúlt pár 

hétköznap. Minden évben fej-

törést okoz a magazin készíté-

sekor a ködös, őszi novembe-

ri napokon, hogy vajon milyen 

idő lesz karácsony estéjén, 

Holle anyó megajándékoz-e 

bennünket idén pihe-puha hó-

takaróval. Tudunk-e türelem-

mel lenni egymás iránt, sze-

retettel egymás felé fordulni? 

Megérezni, hogy a másik mi-

nek örülne igazán? Mert adni 

jó… Az UNIverzum decemberi 

száma mindig egy különleges 

szám, mert tartalmainkkal pró-

báljuk az ünnepekre hangolni 

minden olvasónkat, munkatár-

sunkat. Mostani számunkban 

sem lesz ez máshogy: meg-

szólaltatjuk Hortobágyi T. Cirill 

pannonhalmi főapátot, aki arról 

beszél, hogy az ünnepek köze-

ledtével, egyre jobban keressük 

Isten nyomait a világban, de ol-

vashatnak arról, hogy mit jelent 

a hanuka, és adunk tippeket 

az egész családnak, hogy mi-

lyen programokat látogassanak 

meg az ünnepek alatt. 

Hamarosan itt az év vége, be-

köszönt egy új év, szerkesz-

tőségünk nevében azt kíván-

juk, legyen mindenkinek szebb, 

jobb, békésebb, tartalmakban 

gazdag új éve!
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ÖSSZEGZÉS 
Interjú dr. Borhy László 

rektorral

FELVÉTELI, RANGSOROK, TUDOMÁNY  

Mindig van feljebb  

TUDOMÁNY 
Milyenek a mai 

kamaszok?

FELZÁRKÓZÁS 
Tanítsunk 

Magyarországért!

A 20. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra idén rekordszá-mú, csaknem 55 ezer továbbtanulás előtt álló diák látogatott el január-ban. A helyszínen az ELTE képzései iránt közel 12 ezer fő érdeklődött.    
Az ELTE standjánál rekordszámú 
látogató fordult meg a 20. Educa-
tio Nemzetközi Oktatási Szakkiállí-

táson, így az egyetem az idén is a 
legnépszerűbb felsőoktatási intéz-
mények közé tartozott. A kiállítá-

son az ELTE több mint 250 hallga-
tója és oktatója tájékoztatta az ér-
deklődőket. 

Eközben az ELTE a legfonto-
sabb globális rangsorokban – Aca -
demic Ranking of World Universi -
ties (ARWU), Quacquarelli Sy monds 

(QS), Times Higher Education (THE), 
US News, Center for World Uni-
versity Rankings (CWUR) – folya-
matosan szerepel, a magyar fel-
sőoktatási intézmények közül sok-
szor a legjobbként.

    Folytatás a 2–3. oldalon 

KÖLTÖZÉS 
Elfoglalta új helyét 

az ELTE GTI

JUBILEUM 
Hatvan éve Radnóti 

a Radnóti

RANGSOROK 
Nemzetközi élvonalban is 

a legjobbak között az ELTE
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SZOLGÁLAT  
Interjú Balog Zoltán miniszterelnöki biztossal

SPORT  

Sikeres Kárpát-medencei Egyetemek Kupája

KÖLTSÉGVETÉS  Tárgyalás alatt az ELTE büdzséje
KORONAVÍRUS Összegyetemi intézkedések
ELTE ONLINE  

Születésnapot ünnepel a hallgatói magazin
AGYMENŐK  

Új eredmények az 
intelligenciakutatásokban

Az ELTE idén is több milliárd forintot költ infrastrukturális fejlesztésekre 

Szombathelyen és Budapesten. A saját, kormányzati vagy európai uniós for-

rásból megvalósuló beruházások célja, hogy az oktatás korszerű környezet-

ben folyjon, illetve javuljanak a hallgatók kollégiumi körülményei. 

Az elmúlt két-három évben jelentősen 

megújultak az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem szombathelyi épületei 

– jelenleg is több helyen zajlanak fel-

újítási munkálatok. A Savaria Egyetemi 

Központ, azaz a szombathelyi campus 

felújítása a harmadik üteméhez érke-

zett. A beruházás 2019/2020-as har-

madik üteme bruttó 300 millió forint 

értékben tartalmaz kivitelezési mun-

kákat, amelyet főként EU-s forrásból 

(Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program) fedeznek.
Folytatás az 5. oldalon

INFRASTUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK AZ ELTE-N A jövőt építjük 
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Folytatás az 1. oldalról

RITTER DÁVID, 
az ELTE Informatikai 
Igazgatóságának vezetője

„Rekordidő alatt álltunk 
át a távoktatásra”

Felkészültek voltunk
„Az ELTE a digitális oktatás tá-
mogatására már korábban fel-
készült, az eszközök, a szak-
mai háttér kialakult. Mivel digi-
tálisan támogatott oktatás már 
eddig is folyt, nem jelentett 
gondot az átállás az online ta-

nításra. A meglévő online okta-
tási platformjainkat a Microsoft 
Teamsszel egészítettük ki, hogy 
a felhasználókat, tartalmakat és 
eszközöket egyesítve tegyük 
hatékonyabbá a csapatmunkát. 
Ráadásul az ELTE-n nemcsak 
alkalmazzák ezeket az eszközö-
ket, hanem több szakmai mű-
hely tanítja is azokat.”

Jön a segítség
„Ki kell emelnem az Oktatá-
si Igazgatóság támogatását, hi-
szen Cseszregi Tamás igazgató 
és csapata szolgáltatta a távok-
tatáshoz az e-learning tananya-
gokat és a mentorhálózatot. Te-
lefonon és e-mailen nyújtanak 
közvetlen segítséget, de az ok-
tatók munkáját teszik könnyeb-
bé a nekik szóló segédanyagok, 
kurzusok és kézikönyvek is. Ha 
bármilyen kérdés van a Can-
vas/Moodle tanulásmenedzs-
ment-rendszerekkel kapcsolat-
ban, vagy esetleg képezni sze-
retné e téren magát az oktató, 

nyugodtan fordulhat az Oktatá-
si Igazgatósághoz, ahol emellett 
módszertani kérdésekben és hi-
baelhárításban is segítenek.”

HERMANN VERONIKA 
adjunktus, ELTE Bölcsé-
szettudományi Kar, Média 
és Kommunikáció Tanszék

„Az emberi oldal sokszor 
felülírja a tanárit”

Nincs elmaradt óra
„Egyetemi oktatóként nem va-
gyok könnyű helyzetben, hi-

szen eddig tantermi órákat tar-
tottam, annak a módszertanát 
ismerem. Az eddigi tapasztalat 
azt mutatja, hogy online mód-
szerekkel a leginkább problé-
mamentesen a frontális előa-
dást lehet kiváltani, a tanter-
mi interakciókat kevésbé, így 
a szemináriumi munkát nehe-
zebb ilyen rövid idő alatt átál-
lítani. Az elsődleges cél most 
az, hogy minden hallgató elér-
je az órák anyagát. Az informa-
tikusoknak hála, sikerült gyorsan 
integrálni a Neptunból a Micro-
soft Teamsbe a csoportokat, így 
mindenkihez eljutnak a szüksé-
ges információk, és persze más 
szoftvert is használunk. Nincsen 
olyan órám, ami elmaradna.”

Együttműködő hallgatók
„Megpróbálom a tananyagot 
minél érdekesebben prezentál-
ni. Szerencsére a diákok rugal-
masak, alkalmazkodtak a kiala-
kult helyzethez, lelkesek az órák 
közben, hozzászólnak a hallot-

takhoz. Igyekszem visszajelzé-
seket kérni minden óra elején 
és végén. Élő, interaktív szemi-
náriumokat tartok, ami a távok-
tatásban azt jeleni, hogy képer-
nyőmegosztást alkalmazunk a 
prezentációk esetében, hagyok 
időt a videós beszélgetésre, és 
chaten is megpróbálok minél 
többet kérdezni, illetve az élő-
szóban vagy chaten feltett kér-
désekre válaszolni.”

A megoldandó helyzet
„Tény, hogy mindenki sokkal fe-
szültebb a járvány miatt. Figye-
lembe kell vennünk azt is, hogy 

a hallgatóknak lehetnek csalá-
di, anyagi vagy éppen techni-
kai problémáik. Ez nem szünet 
vagy érdekes kísérlet, hanem 
egy közös, nehéz, de megol-
dandó helyzet: az emberi oldal 
sokszor felülírja a tanárit. Nem 
kérhetünk ugyanúgy számon, 
mintha normális mederben foly-
na a félév.”

SALÁT MAGDOLNA 
egyetemi tanársegéd, 
ELTE Pedagógiai 
és Pszichológiai Kar, 
Neveléstudományi Intézet

„Mindenkinek ki kell lép-
nie a komfortzónájából”

Volt idő a felkészülésre
„Az egyetem kommunikációja 
az online oktatással kapcsolat-
ban az elejétől kezdve egyér-
telmű és világos volt. Nagyon 
jó ötlet volt a veszélyhelyzet ki-
hirdetésekor a szünet elrende-

lése, mert így volt időnk felké-
szülni a távoktatásra. Nálunk a 
karon alakult egy munkacso-
port, amely létrehozott egy 
olyan rendszert, ami jól műkö-
dik. Az oktatási dékánhelyettes 
vezetésével kiépült egy men-
torrendszer, a mentorokat inté-
zetenként koordinátorok fogják 
össze.”

Támogatják egymást
„A mentorok segítsége mel-
lett azonban a kollégák egymás 
munkáját is hatékonyan tudják 
támogatni. Készült egy részle-
tes útmutató is, ami a jelenlegi 

helyzetben alkalmazható eszkö-
zöket, platformokat, alkalmazá-
sokat és az ezek használatához 
szükséges alapvető elveket tar-
talmazza. Oktatóként nem vol-
tunk eszköznélküliek az online 
térben, ám a Microsoft Teams 
Neptun rendszerhez kapcsolá-
sa nélkül elképzelhetetlen lenne 
ma a csoportos oktatás.”

Nincs általános recept
„Oktatóként alapvetően a peda-
gógiai folyamatokat gondoljuk 
végig. A fő kérdés az, hogy mit 
kell tudniuk a hallgatóknak a kur-
zus végére. A célok tehát tiszták, 
már csak azt kell ügyesen meg-
oldanunk, hogy a személyes je-
lenlétet hogyan váltsuk ki. Sze-
rintem rugalmasnak, elérhető-
nek kell lenni, de nincs általános 
recept, mindenkinek megvan a 
saját útja. A valós idejű és a nem 
valós idejű jelenlét optimális ará-
nyára van szükség. Nem szabad 
túlzottan sok követelményt állí-
tani a diákokkal szemben. Mind 

a tanárnak, mind a diáknak ki 
kell lépnie a komfortzónájából, 
ez biztos.”

MAGYAR ESZTER 
matematikatanár, ELTE 
Apáczai Csere János 
Gyakorló Gimnázium

„A személyes kapcsolat 
nagyon hiányzik”

Több idő, több energia
„Ha az ember igazán jól szeret-
né csinálni az online oktatást, 
akkor több időt és energiát kell 

rászánnia, mint az offline-ra. 
Gondosabban ki kell találnom, 
hogy olyan feladatokat osszak 
meg a diákokkal, amelyeket 
könnyebben ki tudnak dolgoz-
ni önállóan. Úgy építettem fel 
az óráimat, hogy hetente két al-
kalommal bő fél órát magyará-
zom a példákat, ilyenkor folya-
matosan lehet kérdezni, és egy 
közös táblára írok közben, hogy 
szemléltessem is az elhangzot-
takat. Megpróbálok minél több 
kreatív feladatot adni, hogy ér-
dekesebbek legyenek az órák. 
A személyes kapcsolat azonban 
nagyon hiányzik, mert most 
nem látom rögtön a gesztuso-
kat, visszajelzéseket.”

Megkapták a segítséget
„A gimnáziumtól a kezdetektől 
fogva megkaptuk a maximális 
támogatást – eszközöket is fel-
ajánlottak, ha nem lettek volna 
meg az otthoni feltételek az on-
line oktatáshoz. Eldönthettük, 
hogy egy platformon kommu-

nikáljunk, vagy mindenki szaba-
don válassza ki azt, amelyet már 
rutinosan használ. Mi az utób-
bi mellett döntöttünk, és segí-
tünk egymásnak a platformok 
használatában. Mi, matemati-
katanárok létrehoztunk egy kö-
zös classroomot, ahol meg tud-
juk osztani egymás közt a fel-
adatokat, amiket használunk, és 
ha tetszik valamelyik, akkor azt 
a saját óráinkon is alkalmazhat-
juk. Úgy látom, hogy a gimnázi-
umunk tanulóinak zöme rendel-
kezik internet-hozzáféréssel és 
saját eszközzel is a tanuláshoz. 
Egy-két gyereknek nehezeb-

ben megy az átállás az új rend-
szerre, ennek fő oka, hogy nem 
osztják be jól az idejüket.”

SOÓS NIKOLETTA 
hallgató, ELTE GTI, 
nemzetközi gazdálkodás 
BSC, másodév

„Főleg pozitív visszajel-
zéseket hallottam”

Saját időbeosztás szerint
„Szerencsésnek mondhatom 
magunkat, mert a GTI már ele-
ve rendelkezett távolléti okta-
tási rendszerrel, amit a mester-
szakon már korábban is hasz-
náltak. Mivel ezt a rendszert 
terjesztették ki az alapszakra is, 
viszonylag zökkenőmentesen 
át tudtunk állni az online okta-
tásra, és az előrehozott tava-
szi szünet után folytatni tudtuk 
a tanulást. Az új módszernek 
például nagy előnye szerintem, 
hogy saját időbeosztás szerint 

tudjuk feldolgozni az anyago-
kat. Az oktatók, diákok részé-
ről is főleg pozitív visszajelzése-
ket hallottam az online oktatás-
ról, megértőek és türelmesek, 
de azért szerintem sok ember-
nek hiányzik már a rendes ke-
rékvágás.”

A sikeres vizsgákért
„Az oktatók az egyetemi tan-
termekben felvett videókat te-
szik elérhetővé a Moodle felüle-
tén keresztül, illetve ahogy ed-
dig is, feltöltik ide az előadások 
diasorait és a további szüksé-
ges segédanyagokat. Ezen fe-

lül a Microsoft Teams is elér-
hető minden hallgató számára.  
Az egyetem pedig igyekszik fo-
lyamatosan tájékoztatni min-
ket a távoktatással kapcsolat-
ban, hogy időben megkapjunk 
minden szükséges információt. 
Éppen ezért úgy érzem, hogy 
mindent biztosítanak ahhoz, 
hogy sikeres vizsgákat tegyek.”

A számonkérés bonyodalmai
„A segédanyagok a videókkal ki-
egészítve sokat segítenek a fel-
készülésben, és ha kérdésünk 
van, nyugodtan fordulhatunk az 
oktatókhoz, akik abszolút segí-
tőkészek, többen biztosítanak 
például pluszpontszerzési lehe-
tőségeket is. Inkább az online 
számonkérés miatt aggódom, 
mert itt még sok a kérdés: ho-
gyan tudják majd kiküszöbölni 
az önhibán kívüli problémákat 
(pl. lefagy a gép, vagy túl lassú a 
net), hogyan szűrhetők ki a visz-
szaélések, illetve hogyan marad 
igazságos a számonkérés.”

ÍGY ÉLI MEG AZ ELTE A TÁVOKTATÁST 

Mindenhol jó, de MOST legjobb otthon

RITTER DÁVID HERMANN VERONIKA SALÁT MAGDOLNA MAGYAR ESZTER SOÓS NIKOLETTA 

ELTE TREFORT ÁGOSTON 
GYAKORLÓ GIMNÁZIUM

A SZOMBATHELYI SAVARIA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELSŐÉVES KÖZGAZDÁSZ 
HALLGATÓINAK ALTERNATÍV CSOPORTKÉPE

GASPARI GÁBOR 
(ELTE SEK, 
RENDEZVÉNYSZERVEZŐ): 
MIVEL ÉPP HÁROM 
GYERMEKEMMEL VAGYOK 
ÖSSZEZÁRVA, APA ÉPP 
FŐZ! APA MINDIG FŐZ...

ENDRŐDY ORSOLYA (PPK, 
EGYETEMI ADJUNKTUS): 
TERMÉSZETISMERET ÓRA 
HOME SCHOOLING ?

NÉMETH BÉLA (ELTE SEK, 
SZAKKOLLÉGIUMI TITKÁR):   
A FODRÁSZOM HIÁNYÁBAN 
„MARADJ OTTHON-
FRIZURA” ALKOTÁSÁVAL 
FOGLALATOSKODOM

9910

7

144

195

52 

BALÁZS DÓRA (KMRI, MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS MUNKATÁRS): PIHENÜNK...

FACEBOOK-FOTÓMONTÁZS 

Üdvözlet a karanténból 
– Így viseljük a bezártságot
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A TUDOMÁNY NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT DOLGOZIK MAGYARI ENIKŐ 

A feladat összetett, a munka zajlik 
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ÉS A GAZDASÁG IMMUNRENDSZERE 

„Másképpen fogunk élni” 

ÚJ VEZETŐ A KARRIERKÖZPONT ÉLÉN 

Előtérben a háttér 

Az ELTE tudományos 
ügyekért felelős új rek-
torhelyettese, Magya-
ri Enikő márciustól töl-
ti be pozícióját. Terveiről 
és legfőbb céljairól kér-
deztük. 

– Örömmel mondtam igent 
Borhy László rektor úr felkéré-
sére, hiszen a feladatom nem 
más lesz az elkövetkező egy év-
ben, mint az ELTE tudományos 
életének menedzselése az elő-
deim nyomdokán. Külön kö-
szönet Kacskovics Imrének, a 
Természettudományi Kar dé-
kánjának, illetve az egykori tu-
dományos rektorhelyettesek-
nek, Frei Zsoltnak, Szalay Pé-
ternek és Keszei Ernőnek, hogy 
többórás megbeszélések kere-
tében készítettek fel az új mun-
kámra. Tanszékvezetőként telje-
sen más feladataim voltak, mint 
most, ezért nagy hasznát vet-
tem a tanácsaiknak. A Rektori 
Kabinet Tudománypolitikai Iro-
dán jelenleg négy kollégával 
dolgozom együtt, az ő munká-
jukat szervezem, irányítom. Sze-

rencsém van, mert az elődöm, 
Szalay Péter idején már kiala-
kult egy rend, így mindenki tud-

ja a dolgát. Most, a veszélyhely-
zet idején online dolgozom, a 
munka nem állt meg.

– Pontosan mik lesznek a feladatai?

– A tudományos rektorhelyettes 
feladata nagyon összetett, hi-
szen a tudományos kutatások-
ban képviselnem kell az egye-
temet, emellett a kutatók, taná-
rok érdekképviseletét is el kell 
látnom, a nemzetközi kapcso-
latok, egyetemközi együttmű-
ködések koordinálásáról nem 
is beszélve. Az „Open Science” 
jegyében az Egyetemi Könyv-
tárat is felügyelem, illetve részt 
veszek a Doktori Tanács ülése-
in is, és képviselem a szerveze-
tet a Szenátus előtt. Feladataim 
közé tartozik még a Tudomány-
politikai Iroda segítségével a tu-
domány népszerűsítése, a haté-
kony tudománykommunikáció, 
a pályázatok menedzselése, 
a pályázatírás, a konzorciális 
partnerek felkutatása, illetve a 
H2020-as iroda létrehozása az 
EU-s pályázatoknak.

– Mely területeken kíván előre lépni?

– Szeretném, ha az ELTE karai 
között minél több interdiszcip-
lináris kutatás indulna el, olajo-
zottabb lenne a kommunikáció 
a tudomány terén az egyete-

men belül, illetve az EU-s pályá-
zatoknál jobban támaszkodnánk 
a saját, belső erőforrásainkra. Ez 
azt jelenti, hogy ne csak kon-
zorciális partnerként jelenjünk 
meg a tudományos projektek-
ben, hanem mi legyünk a kez-
deményezők. Célom még az 
„Open Science” szélesebb körű 
megismertetése is.

– Van olyan célja, ami prioritást élvez?

– A fókuszban a CHARM-EU 
projekt van, vagyis az Európai 
Egyetem létrehozása és közös 
oktatási rendszer kidolgozása. 
Jelenleg online platformokon 
folynak a megbeszélések; zaj-
lik az első közös mesterképzés 
tervének elkészítése. A CHARM-
EU projektet támogató EU-s 
pályázatban az ELTE vezeti az 
„Open Science” területet, a „Ci-
tizen Science” területen pedig 
társpartnerként tevékenykedik. 
A terv az, hogy 2021 őszétől el-
indul az első kísérleti mester-
képzés, amely unikumnak szá-
mít majd a hazai felsőoktatási 
piacon. Az ELTE számára hatal-
mas lehetőség, hogy részt ve-
het ebben a projektben.

Április elsejétől Kassa Gabriella tanácsadó, szakpszi-
chológus, tréner megbízott központvezetőként vette át 
a Karrierközpont vezetését. Eddig a Karrierközpont 
trénereként, tanácsadójaként dolgozó szakembert új 
munkaköréről kérdeztük. 

– Az ELTE-n végeztem, és az 
egyetem elvégzése után több 
helyen dolgoztam. Majd négy 
évvel ezelőtt újra csatlakoztam 
az ELTE csapatához: a Karrierköz-
pontban karriermenedzsment-tré-
ningekkel és karrier-tanácsadással 
foglalkoztam. A Szolgáltatási Igaz-
gatósághoz tartozó Karrierköz-
pont vezetői széke megürese-
dett, és engem kértek fel meg-
bízott osztályvezetőnek, amit 
örömmel vállaltam. Az elmúlt 
években a központban össze-
állt egy nagyon jó csapat: kol-
légáimmal a hallgatók, dolgozók 
életpálya-, karrierépítésén dol-
gozunk, és a sportolási lehető-
ségekben nyújtunk támogatást. 
A futó projektek természetesen 
mennek tovább, hiszen sok ép-
pen mostanra ért be.

– A Karrierközpontban milyen 

szolgáltatások érhetők el? 

A dolgozóik számára milyen 

programokat szerveznek?

– A Karrierközpontban több te-
rületen támogatjuk az ELTE-pol-
gárokat. Tanácsadásokkal, trénin-
gekkel, képzésekkel, előadásokkal 
– ezek egy része mindenki szá-
mára elérhető, így várjuk a kül-
sős érdeklődőket is. A dolgozói 
szolgáltatások közül kiemelném 
a Kancellár úr döntése nyomán 
újra induló nyelvi képzéseket, 
amelyek lebonyolítása a központ 
feladata. Emellett a családbarát 
egyetemi címet is erősítjük ba-
baváró támogatással, Mikulás-ün-
nepség és családi majális szerve-
zésével, nyáron pedig a dolgozók 
gyerekeinek szervezett nyári tá-
borokkal. A rekreációra, sportra is 
nagy hangsúlyt fektetünk: támo-
gatott dolgozói edzéseket szer-
vezünk és a sportnap megszer-
vezésében is közreműködünk.

– Hogyan támogatják a hallgatók 

karrierfejlődését?

– Évek óta sikeresen tartjuk a kre-
dites Karriermenedzsment kur-

zusinkat, és egyre többen jelent-
keznek karrier-tanácsadásra is. 
Az idei félévben indítottuk el a 
tanulásmódszertani tréningün-
ket, amellyel szeretnénk hoz-
zájárulni a lemorzsolódás csök-
kentéséhez. A munkaerőpiaci 
kapcsolataink erősítése szintén 
prioritást élvez. Leendő hallga-
tóinkra gondolva emelt szintű 
érettségi előkészítőket szerve-
zünk, amelyek évek óta sikere-
sen működnek. Pénzügyi tuda-
tosság előadásainkat és Hogyan 
tovább? önismereti sorozatun-
kat is itt említeném meg, ame-
lyek iránt úgyszintén sokan ér-
deklődnek. 

– A veszélyhelyzetben különösen 

fontos az oktatók munkájának 

támogatása. Hogyan segítették a 

távoktatásra való átállást?

– A veszélyhelyzetre gyorsan 
reagáltunk. Előadásaink egy ré-
szét és kurzusainkat, érettsé-
gi előkészítőinket online formá-
ban kivitelezzük. Elindítottunk 
egy új videósorozatot, amely-
nek címe Home office munka-
szervezés 10 percben. Célunk, 
hogy a dolgozóknak megköny-
nyítsük az otthoni munkavég-
zést a különböző kommunikáci-

ós felületek megismertetésével. 
A veszélyhelyzetben kiemelten 
lényeges, hogy mi, kollégák tá-

mogassuk egymást, valamint a 
vezetők is segítsenek megoldá-
sokat találni a problémákra.

Magyari Enikő: 
A fókuszban a CHARM-EU 

projekt van

Kassa Gabriella:  
Összeállt  

egy nagyon jó csapat

A koronavírus-járvány sokkhatásként ért minden hét-
köznapi területet – a gazdasági rendszerben az átla-
gosnál is nagyobb mértékben léptek fel működési za-
varok. Habár elindulnak ilyenkor a piaci és állami 
korrekciós folyamatok, biztos, hogy a gazdasági élet új-
raszerveződéséhez idő kell majd. A háttérben zajló fo-
lyamatokról dr. Andor Györgyöt, az ELTE Gazdálko-
dástudományi Intézetének egyetemi tanárát kérdeztük. 

Az ELTE GTI Pénzügy és Számvi-
tel Tanszék vezetője szerint csak 
akkor érthetjük meg a mostani 
helyzetet, ha átlátjuk a mai ve-
gyesgazdaságok normális idők-
ben való működési logikáját. 

Megtámadta 
a kapcsolatrendszert

Eszerint főként a piaci motivá-
ciók és részben az állam sza-
bályozza a mai gazdaságot. 
Fogyasztók és vállalatok milli-
árdjait köti egymáshoz a piac 
hálószerű kapcsolatrendszere. 
Ezt a rendkívül összetett kap-
csolatrendszert támadta meg 
a koronavírus-járvány, hasonló 
gazdasági jelenségeket okozva, 
mint egy természeti katasztró-
fa, súlyos politikai zűrzavar vagy 
éppen egy háború.

Ilyenkor hirtelen megválto-
zik az addigi működési rend, 
van, ahol súlyos hiányok lép-

nek fel (orvosi ellátás vagy ép-
pen a házhozszállítás), más-
hol pedig feleslegek mutatkoz-
nak, mint most a turizmus, a 
vendéglátó- vagy a szórakoz-
tatóipar területein. Milliószámra 
lépnek fel zavarok a piaci kap-
csolati hálókban, sokszor olyan 
mély sebeket okozva, amelyek 
begyógyulási ideje nem lesz rö-
vid. A gazdasági kapcsolatrend-
szer megbolydulásának nyilván-
való következménye a kibocsá-
tás, a végtermékmennyiség, ha 
úgy tetszik a GDP, vagyis a brut-
tó hazai termék jelentős vissza-
esése. Ezekkel pedig pénzügyi 
zavarok, munkanélküliség, va-
gyonvesztések, esetleg infláció 
jár együtt.

Hosszú távú 
következmények

Míg egy természeti katasztró-
fa okozta gazdasági sokk ál-

talában rövid távú visszaesést 
hoz, addig egy ehhez hasonló 
világjárvány hosszabb távon fej-
ti ki a hatását. 

– Kérdés, hogy a járvány le-
csengése után vajon ugyano-
lyan termelési szinten műkö-
dik-e majd a világ? Az biz-
tos, hogy bizonyos 
termékek, szolgál-
tatások előállítása 
a járvány hatásá-
ra bonyolultab-
bá válik. Máskép-
pen fogunk él-
ni, mint eddig, és 
ez a megváltozott 

életforma minden bizonnyal a 
gazdaságra is negatív hatással 
lesz. A kérdés csak ennek mély-
sége és hossza” – tudtuk meg 
dr. Andor Györgytől.

Pontosan nehéz megjósol-
ni a tényleges hatásokat. Szak-

emberek most arra számí-
tanak, hogy a vállalati 

szektor profittermelő 
képessége több éves 
távlatban nagyjából 
a negyedével eshet 
majd vissza.

– Ezt mutatja a 
mostani tőzsdei visz-
szaesés is. Kevesebb 
lesz a termelés, az el-

adott termék és szol-
gáltatás, és ezek előál-

lítási költségei növe-

kedhetnek. Ez végül a profitok 
drasztikus visszaeséséhez ve-
zet, ami pedig a vállalatok tőzs-
dei értékének csökkenését hoz-
za – tette hozzá az egyetemi 
tanár.

A gazdaságnak is van 
immunrendszere

– Abban bízhatunk, hogy a pi-
ac igen szívós „élőlény”, hihe-
tetlenül jó alkalmazkodó ké-
pességgel, erős immunrend-
szerrel van megáldva. Például 
sok étterem napok alatt átállt 
a kiszállításra, a pincérek futá-
rok lettek – ez egy tipikus pi-
aci alkalmazkodási mozzanat. 
Nyilván az egyes kormányza-
tok is mindent megtesznek 
majd, hogy azokat a gazdasági 
szereplőket, amelyek nem ké-

pesek kellően rugalmas 
piaci alkalmazkodásra, a 
jobb idők visszatéréséig 
életben tartsák valahogy 
– zárta a beszélgetést dr. 

Andor György, az ELTE 
GTI intézetigazgató- 
helyettese.

A koronavírus-járvány 
miatt kialakult hely-
zet mindenkit aggaszt, 
és hatalmas lelki terhet 
ró ránk. Ilyenkor szülő-
ként is sokkal nehezebb 
megállni a helyünket, hi-
szen minden pillanatban 
higgadtságot és nyugal-
mat kell sugároznunk, 
hogy a gyermekünk biz-
tonságban érezze magát. 

Az ELTE PPK Pszichológiai In-
tézet Fejlődés- és Klinikai Gyer-
mekpszichológia Tanszéke rög-
tön a szülők segítségére sie-
tett tanácsaival, amelyeknek 
a kialakult veszélyhelyzetben 
mindenki nagy hasznát veheti.  
A legfontosabb, hogy a szülők 
folyamatosan, hiteles forrásból 
tájékozódjanak, és mindenben 
kövessék a felelős szervek által 
kiadott rendelkezéseket.

Bár a felnőtteknek sem köny-
nyű megküzdeniük a jelenle-
gi krízissel, fontos, hogy a gyer-
mekeket megkíméljék a feles-
leges szorongástól és tehertől.  
A betegségről és az általa oko-
zott helyzetről persze kommu-
nikálni kell, hiszen hiteles, tény-

szerű, életkorának megfelelő 
információkra és konkrét útmu-
tatásra minden gyereknek szük-

sége van. Mindezt azonban az 
„ő nyelvén” kell megtenni. Lé-
nyeges, hogy a gyermek tud-

ja, mi az, amit ő tehet ebben 
a helyzetben. Ugyanis, ha úgy 
érzi, hogy van hatása arra, ami 

történik, az csökkenti a bizony-
talanságot, a szorongását. A 
gyermeknek biztonságérzetet 
ad, ha tudja, mindig lesz mel-
lette valaki, akire támaszkodhat, 
és a szülő mindig ott van, hogy 
segítsen egészsége megőrzé-
sében és gondozásában.

Bár nem könnyű, de tart-
sa meg a megszokott napi ru-
tint. Az iskolák jelenleg távokta-
tásra álltak át, ez nagy változás 
a gyermekek életében. A szám-
talan teendő mellett ne feled-
kezzenek el egy kis időt csak a 
gyerekkel tölteni. A legnehezebb 
talán a gyermeket a négy fal kö-
zött lefoglalni, elmagyarázni ne-
ki, hogy miért nem találkozhat a 
nagyszüleivel, a barátaival. Hang-
súlyozza, hogy nincsen teljesen 
elvágva tőlük, telefonon, online 
bármikor láthatja, hallhatja őket.

Érdemes napirendet felállí-
tani, és erről beszélnie a gyer-
mekével. Így a gyermek is tudni 
fogja, hogy mikor mire számít-
hat, mikor kell tanulnia, mikor 
játszhat vagy pihenhet; a szü-
lőknek most jóval kreatívabbnak 
kell lenniük abban, hogy a gyer-
mek mivel töltse megnöveke-
dett szabadidejét. 

A mozgásra is jusson idő – 
erre mindenképpen ügyeljen!

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, névtelenül és ingyen hívható szám gyerekeknek, szülőknek, ha további segítségre lenne szükségük: 116 111 (előhívó és körzetszám nélkül hívható szám)

HOGYAN ÉLJÜK MEG 
SZÜLŐKÉNT 
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNYT? 

Mesélj, 
oltalmazz, 
mozogj! 
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Az ELTE Együtt a Környe-
zettudatos Szemléletért 
(EKSZ) programot száz 
százalékban önkéntesek 
működtetik. A csapat célja 
nem más, mint az ELTE 
intézményi fenntartható-
ságának javítása. 

Az ELTE EKSZ 2008 óta mű-
ködő és folyamatosan fejlődő, 
hallgatók, dolgozók és önkénte-
sek vezette intézményi fenntart-
hatósági program. Civil szerve-
zetként fő feladatuknak tekintik, 
hogy javítsák az ELTE intézmé-
nyi fenntarthatóságát, ezenkí-
vül különböző környezetvédel-
mi feladatokat lássanak el, és 
mindehhez biztosítsák a szüksé-
ges feltételeket. Céljaik elérését 
nagyban segíti, hogy más ha-
zai felsőoktatási intézményekkel 
együttműködéseket építenek ki, 
illetve tapasztalatokat cserélnek 
a környezetvédelem témájában.

Kulcsszerepben az egyetemek
– Szerintünk az egyetemeknek 
kulcsszerepük van a jelenle-
gi környezeti problémákat érin-
tő társadalmi párbeszéd előre-
mozdításában, illetve a fenn-
tarthatóság edukációjában. A 
vezetést olyan stratégiákkal sze-
retnénk segíteni, amelyek al-
kalmazásával csökkenteni tud-
ják káros környezeti hatásaikat 
– beszélt munkájuk lényegé-

ről Mudra Viktória, az ELTE és 
az ELTE EKSZ fenntarthatósági 
koor dinátora.

Szerteágazó működés
Példamutatásukkal és szemlélet-
formáló programjaikkal (rendez-
vények, fenntarthatósági napok, 
oktatás szervezése dolgozók-
nak és hallgatóknak, kiállítások) 
egyre szélesebb körben szeret-
nék megismertetni munkáju-
kat. Mindezt olyan színes prog-
ramokkal teszik, mint például 
a hulladékból alkotó kézműves 

műhelyek, vagy a közösségi ker-
tészkedés, az állatvédelem; a 
szelektív hulladékgyűjtés, a „ze-
ro waste” elvek alkalmazása és 
a környezettudatos lomtalanítás 
szintén fontos elemei stratégiá-
juknak. Még arra is vállalkoznak, 
hogy feltérképezzék, a Zöld Iro-
da program szempontjai alapján 
mennyire környezettudatos az 
egyetem.

Sikeres bevonódás
Természetesen a hallgatók kö-
rében is népszerűsíteni kíván-

ják a környezettudatosságot és a 
fenntartható életmódot. 

– Az egyetemisták közül éves 
szinten 150-200-an csatlakoznak 
kezdeményezésünkhöz, amely 
eddig jelentős eredményeket ért 
el az önkéntesek rendszerén ke-
resztül: 1500 darab gyűjtőt mű-
ködtetünk, és heti 115.000 liter 

szelektív hulladék gyűlik össze 
hetente, és mintegy 45.000 liter 
komposztálókapacitás áll a ren-
delkezésünkre. A környezettuda-
tos lomtalanítás kapcsán pedig 
több millió forinttal sikerült csök-
kenteni az Egyetem kiadásait.” – 
számolt be az eredményeikről 
Mudra Viktória.

Fotókban meséljük el, hogy milyen színekkel és formákkal köszöntött 
be hozzánk a legszerethetőbb évszak.

LEGYÉL TE IS 
KÖRNYEZETTUDATOS 
ÖNKÉNTES!

Zöldhullám

Itt a tavasz! 

Ha Te is szeretnél aktívan tenni a környezetvédelemért, 
regisztrálj, és csatlakozz a csapathoz! 

Ahol megteheted:
Regisztráció fenntarthatósági önkéntesnek

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMxiUJwCFAfrel4DSPGOzI7aaIz2fMLW-G2vp5LPSHMIHU2Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

