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Krasznahorkai László 60

Fiú vagy lány?

Krasznahorkai László 60. születésnapja alkalmából alma matere, a bölcsészkar vendége
lesz. 2014. február 27-én a Gólyavárban kerül
sor a rendhagyó dramaturgiájú eseményre,
amelyen minden vendég hozhat magával
egy Krasznahorkai-idézetet, elmondhatja,
hogy miért találja érdekesnek, vagy éppen
a részlethez kapcsolódó kérdést intézhet a
szerzőhöz. Az esemény moderátora Szávai
János, a bölcsészkar professor emeritusa lesz.
Krasznahorkai László író 1954. január 5-én
született Gyulán, 1977–1983 között szerzett
magyar-népművelő diplomát az ELTE-n.
Első regénye a Sátántangó (1985), további
jelentős művei Az ellenállás melankóliája
(1989), a Háború és háború (1999), Északról
hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről
folyó (2003), Seiobo járt odalent (2008). Több
alkotását nagy kritikai sikerrel filmesítette
meg Tarr Béla (Sátántangó, Werckmeister
harmóniák).
Időpont: 2014. február 27. 18:00
Helyszín: Gólyavár Pázmány-terem (1088
Budapest, Múzeum krt. 4.)

Ebben a félévben is folytatódik az Élő adás előadás-sorozat. A következő előadást Rosivall Balázs,
a TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék adjunktusa tartja „Fiú vagy lány? Mi befolyásolja az
utódok ivarát?” címmel 2014. március 5-én a Lágymányosi Campus Eötvös-termében. Szeretettel
várnak minden érdeklődőt!
A korábbi feltételezésekkel ellentétben az utódok neme nem véletlenszerűen alakul a különböző
gerinces csoportokban (sem). Madarakon és emlősökön (többek között emberen is) végzett vizsgálatok sora mutatja, hogy a környezeti tényezők (pl. táplálékellátottság), az anya kondíciója, az apa kondíciója, vonzósága,
viselkedése összefügghet az utódok nemével. Ezt a jelenséget
hívjuk ivararány-manipulációnak. Az előadó megtárgyal néhányat a lehetséges evolúciós magyarázatok közül, és beszélni fog
a jelenség vizsgálatának nehézségeiről is.
Időpont: 2014. március 5. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem
(Pázmány Péter sétány 1/A fszt. 0.83)
Info: http://eloadas.elte.hu/eloadasok.html
Forrás: www.elte.hu
Hagyományok és kihívások III.

Az ELTE Egyetemi Könyvtárban 2014. március 5-én harmadik alkalommal rendezik meg az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat országos könyvtárszakmai napját „Hagyományok és kihívások III.” címmel.
A nap célja, hogy az Egyetemi Könyvtári Szolgálatban folyó szakmai műhelymunkát, a kollégák eredményeit és a kihívások által generált megoldási kísérleteket bemutassa a szakmai nagyközönség és az
érdeklődők számára. Az idei rendezvény előadásainak kiemelt témája a könyvtári minőségügy, ezen belül
az önértékelés, amelyről az Egyetemi Könyvtári Szolgálatban folyó munka
Országos Innovációs Nap az ELTE-n
bemutatásán túl a téma jeles képviselői
2014. február 26-án nyolcadik alkalommal tart egész napos szakmai és is elmondják a gondolataikat.
tudományos rendezvényt a Gömbaulában az Egyetem Pályázati és Inno- Időpont: 2014. március 5. 9.30
vációs Központja, amelyen átadják az ELTE Innovatív Kutatója díjat, és Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár
kihirdetik a hallgatói innovációs pályázat eredményét is.
Nagyolvasó
Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően az ELTE PIK és Europe (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.)
Direct budapesti tájékoztató irodája ismét megrendezi az ELTE Forrás: www.elte.hu
Országos Innovációs Napját, mely többek között az egyetemi kutatás
V. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia
jövőjével is foglalkozik. A délutáni szekció fókuszában a start-upok
állnak, de a társegyetemek technológiatranszfer irodáinak munkatár- Az Eötvös Collegium Orientalisztika műhelye 2014. március 6–9. között
ötödik alkalommal rendezi meg országos hallgatói konferenciáját, melysai is találkozhatnak majd.
A meghívott előadók között szerepelnek a kormányzati szféra legje- nek célja, hogy lehetővé tegye azon Hallgatók találkozását, eredményeik
lentősebb szakpolitikusai, valamint számos neves szakmai szervezet bemutatását és eszmecseréjét, akik az ország különböző egyetemein, a
képviselői. Előadást tart Klinghammer István felsőoktatásért felelős Kelet vizsgálatához szorosan vagy közvetve
államtitkár, Egyetemünk volt rektora és Csepreghy Nándor fejlesztési kötődő szakon folytatnak az orientalisztika
programokért felelős helyettes államtitkár is. A délután folyamán fel- valamely területét érintő kutatásokat.
szólal Keserű György, az ELTE-vel együttműködő MTA Természettu- A műhely a rendezvényt 2009 őszén hívta életre,
dományi Kutatóközpont vezetője, az érdeklődők megismerkedhetnek 2013-ban vált országossá. Az idei konferencián,
amelynek hívószava a „korszakok” volt, négy
továbbá a Design Terminál és a Kitchen Budapest munkájával is.
A Pályázati és Innovációs Központ elsődleges célja, hogy ösztönözze az napban, nyolc szekcióban 51 előadás hangzik el,
egyetemen keletkezett tudás és alapkutatások a gyakorlati életben való tíznél több felsőoktatási intézmény hallgatóitól.
hasznosítását, és erősítse a kutatók egymás közti és a vállalati szférával Időpont: 2014. március 6–9.
való kapcsolatait. „Az ELTE Innovációs Napja az elmúlt évek folyamán Helyszín: ELTE Eötvös Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)
országos rendezvénnyé nőtte ki magát. A válság és a K+F források apaVéradás a Trefort-kertben
dása ellenére töretlenül hirdetjük a tudás hasznosulásának fontosságát,
s bízunk benne, hogy a bemutatott jó példákkal, sikerekkel még tudunk A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete 2014. február
lelkesíteni, szemléletmód-váltásra ösztökélni”– hangsúlyozta Antoni 25–27. között délutánonként véradó-napot tart az ELTE
Bölcsészettudományi Karán, a D épület alagsorában. A
Györgyi, a Központ igazgatója.
2013-ban az ELTE Innovatív Kutatója Vicsek Tamás egyetemi tanár lett, véradáshoz regisztráció szükséges, amely személyigazola hallgatói ötletpályázaton pedig Farkas Alexandra és Blahó Miklós vánnyal, lakcím- és TAJ kártyával lehetséges. A véradással
doktoranduszok bizonyultak a legjobbnak. A tavalyi, nagysikerű ren- nemcsak másokon segít, hanem átesik egy szűrővizsgálaton
dezvényről szóló beszámoló itt található. Letölthető program A részvétel is, ami felvilágosítást ad az aktuális egészségi állapotáról!
idén is ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Időpont: 2014. feb- Időpont: 2014. február 25–27. 12:00 – 18:00
ruár 26. szerda 9:00–15:00 Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Északi Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. „D”
épület alagsor) 			
Tömb, Gömbaula (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A)

Forrás: www.elte.hu
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Online, offline
Az online sajtóval nagyon nehéz versenyeznie a Nyúznak, két okból is. Az
egyik, hogy lassabban tudunk reagálni
adott témára, annak ellenére, hogy Kari
lapként mi jelenünk meg csak hetente, az
ELTE-s újságok közül. A másik, hogy nem
tudunk sokszor részletesebb vagy több
anyagot közölni, mint az éppen aktuális
forró témák, mint amilyen Paks II. vagy az
ukjarnai események. Hiszen ezeket gyorsaságukból és profizmusukból adódóan a
„nagymédiáknak” jobbak a lehetőségeik.
Azonban előfordul az, hogy így is
sikerül megfelelő időben, vagy előbb is
akár rátenyerelnünk egy-egy témára, ilyen
a Sportwavez-es intejrú is a Startup rovatban. Marosi Balázs említette meg az interjú során, hogy nemsokára az index.hu-n is
megjelennek nemsokára. A már említett Paks II. témája is hasonló volt. Okatónk
Munkácsy Béla is előadott azon az MTA-n rendezett Villamosenergia-ellátás
Magyarországon a 21. században konferencián.
Azonban a Kreatív cikkében (Az Index és a Magyar Nemzet vezet a sajtópiacon)
jól látszik az, hogy annak ellenére, hogy sokan temetik a nyomtatott sajtót, még
mindig fontos, hiszen rengeteg témát ők hoztak be, és ezeket sokszor hivatkozta
vagy járt utána később az online sajtó.
Valószínűleg a Tétékás Nyúznak nem velük kell konkurálnia, azonban
mindig ösztönző az, ha sikerül olyan témához nyúlnunk, amellyel beelőzzük
a mainstream médiát vagy legalábbis egy időben foglalkozunk ugyan azzal a
témával.
Török Balázs
Főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

(The Perk of beaing a wallflower)
Belszíni fejtés................................... 18

Jelentkezz újságírónak a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-n
próbacikkel és motivációs levéllel, vagy keress meg fogadóórámon
péntekenként 10:00 és 12:00 között a Déli Haliban!
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Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Kovács Fanni. Főszerkesztő: Török Balázs.
Vezetőszerkesztő: Török Balázs. Tördelőszerkesztő: Solymosi Emő. Olvasószerkesztők: Tagai-Anga Tímea, Szigeti Balázs.
Címlap: Törceee.
Rovatok: Belszíni fejtés (subCsibe), Cooltér (Szalai Evelin), Helyvektor (Vörös Évi), Kritika (Karsai Richárd), Lágymányosi
Portré (Törceee), Mozizóna (Tóth Bori), Négyeshatos (Cili), Sport (Zakariás Barbara), TTT (Solymosi Emőke), Tudósítás
(Béki Virág, Szalai Evelin).
Honlap: http://nyuz.elte.hu. E-mail: nyuz@elte.hu. Telefon: 372-2654, lapzárta után 30/806-3000. Fax: 372-2654.
Lapzárta: péntek 12:00. Készült a Demax Művek nyomdában 1200 példányban.
A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.
A főszerkesztő elérhetőségei: foszerkeszto@ttkhok.elte.hu; személyesen fogadóidőben (péntek 10:00-12:00) Déli Hali (00.732).
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Hallgatói közélet
Elnöki köszöntő
A TTK HÖK új elnöke
Február 11-én választott meg a Küldöttgyűlés a TTK HÖK új
elnökének, Béni Kornél lemondását követően. Nagy lendülettel és
kellő felkészültséggel indultam neki az útnak, mégis meglepett,
hogy mennyi apró-cseprő, váratlan feladat boríthatja fel az egész
napom, hiába osztottam be gondosan az időmet előre.
Már lassan három éve aktív szerepet töltök be a hallgatói közéletben, 2011
őszén voltam először mentor, illetve a
TTK HÖK Ellenőrző Bizottságának is
tagja lettem. Ez a tisztség sokat segített
abban, hogy felfedezzem, átlássam a szervezet működését, és tisztában legyek a
jogszabályi környezettel, a HÖK-re és a
hallgatókra vonatkozó szabályzatokkal.
Továbbá megismertem az Önkormányzat akkor aktív szereplőit, a mentorokon,
szacs tagokon, képviselőkön át a tisztségviselőkig. Ennek oka, hogy egy „EB”
feladatai közé tartozik a közel minden
ülésen való részvétel,a szabályosság mindenkori megtartása, betartatása. Ezután
a biológia szakterület koordinátoraként
csatlakoztam be immár az érdemi, döntés hozó szerepbe, mint Választmányi
delegált és később képviselő is lettem
a Küldöttgyűlésen. Az elmúlt félévben
Szociális elnökhelyettesként az ösztöndíjakkal foglalkoztam és egy átfogó HKR
módosításba kezdtem bele, melynek főleg
az aktuális kormányrendelethez való igazítás volt a célja, illetve egy új ösztöndíjat
is tartalmaz, aminek a kiírása még a pontosítások miatt várat magára, és így az új
elnökhelyettes feladata lesz.
Elnökhelyettesként volt alkalmam
több ízben is belekóstolni az elnöki feladatkörbe, és láttam, hogy Béni Kornél
mit vállalt magára, ahol tudtam segítettem neki. Főleg a kisebb feladatokat,
melyek inkább TTK HÖK specifikusak
voltak, elvégeztem helyette, de kapcsolatba kerültem az egyetemi HÖK-kel is
elnökhelyettesi mivoltomból adódóan.
Az elnöki pályázatom fő irányvonala, hogy a TTK HÖK belső működését
megreformáljam, és egy ütőképes csapatot hozzunk létre. Jelenleg azt tartom fontosnak, hogy legyen egy elképzelés, egy
irányvonal, ami mentén a TTK HÖK belső munkája haladhat, és amihez a nehézségek ellenére is tartja magát a szervezet.
Az utóbbi egy-két évben komoly
csatákat vívtunk az egyetemi szintű
hallgatói érdekképviseletben alapelve-
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ink védelmében és érvényesítésük érdekében. Azt
hiszem, hogy az emiatt
megfogyatkozott energiát Ti nem éreztétek meg
különösebben, nem ment
a belső érdekképviselet
rovására, bár néha emiatt
nehézkesebb volt ellátni a
feladatokat.
Több elnöki pályázatban állt, hogy a TTK HÖK
belső, a tisztségviselők közti
kommunikációját kell fejleszteni. Ám a felgyülemlő
egyetemi szintű problémák
miatt mindig háttérbe szorultak. Az igaz,
hogy ennek is megvan most már a pozitív
oldala. A TTK nagy részt vállal az EHÖK
alakításában, átláthatóbbá tételében, több
volt tisztségviselőnk is aktívan részt vesz
az új EHÖK kabinet munkájában. A TTK
HÖK által kezdeményezett változás megtörtént, a harc befejeződött az új EHÖK
elnök ebben partnerünk. Most már csak
támogatnunk kell a kabinetet pályázatukban megfogalmazott céljaik elérésében. Természetesen ez sem egyszerű, de jelentősen
egyszerűbb feladat, mint a múltban volt.
A megfelelő kommunikációban
látom a HÖK sikerét, legyen ez egymás közt, az egyetem vagy kar vezetése illetve a hallgatóság felé. Hiszen a
minőségi munka és a nyíltság megvan,
és a törekvés is ennek megtartására.
Amennyiben ez sikerül, akkor már
csak a kommunikáció okozhat gondot.

Mit várok a TTK HÖK-től?
Hallgatóként elsősorban azt
várom, hogy a szervezet megbízható és
zökkenőmentes működést folytasson,
azért hogy nekem már csak a tanulmányaimmal kelljen foglalkoznom.
Ha nekem be kell tartanom a szabályzatokat, akkor ugyanezt várom a
hököstől, mint hallgatótól és ez legyen
igaz az oktatókra is. Legyenek a vizsgák,
a kurzusok időben és elegendő férőhel�-

lyel meghirdetve. Ne lehessen, hogy egy
zárthelyit vagy egy vizsgát a hallgatók
magas aránya nem tud teljesíteni.
Legyen a HÖK átlátható, ha felmerül bennem egy kérdés választ találhassák rá és ha esetleg csatlakozni támad
kedvem, tárt karokkal fogadjanak.

Az elmúlt hét eseményei
Tehát végül szembe kerültem a feladataimmal. Így az elmúlt egy-másfél
hét elég pörgősre sikerült. Valahogy nem számítottam rá, hogy rögtön belecsapunk, úgy
gondoltam, hogy érződni fog egy apró átmenet.
Hát ez kimaradt. Szinte
rögtön egy rektornak
pályázó meghallgatásával kezdetem, melyre
a Kari Tanácson került
sor. Erről részletesebben olvashattok a Kari
Tanács beszámolóban.
Előtte egy nappal Dékáni Tanács volt, melyen
az Intézetek igazgatói
kifejtették a véleményüket a pályázattal
és pályázóval kapcsolatban, ezek többnyire negatív érzések voltak, de nem teljes mértékben elutasítóak. Egyeztették
kérdéseiket és egy kari csomagban ezt
Dékán úr továbbította a pályázó felé.
Az EHÖK elnökségi ülésén is kialakult egy kisebb csetepaté, a tanár szakosok, képviselő választásakor szavazati
jogait illetően. Ez a BTK HÖK alapszabály módosítása során jött szóba. Ami
pedig a feszültséget szította, hogy a tanár
szakosok jelenleg két szavazati joggal
bírnak (mindkét szakjukon egy-egy), de
a Főtitkár úr szerint egy jogviszonyhoz,
egy szavazati jog kell, hogy tartozzon.
Eddig nem ez volt a bevett gyakorlat,
nálunk sem, és ez több problémát is felvet. A négy tanárképzéssel foglalkozó
kar (Bölcsésztudományi Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai
Kar és természetesen a mi karunk) közül
kettő az alapszabály módosításához
ragaszkodott, míg a másik kettő (PPK,
TTK) egy egységes tanárszakra vonatkozó választási rendszer alapos kidolgozása mellett érvelt. Ezt az előterjesztést
a Szenátus sem támogatta végül. Így a
négy karnak mihamarabb elő kell állnia
egy átfogó és egységes javaslattal.
Kovács Fanni
Elnök ELTE TTK HÖK
elnök@ttkhok.elte.hu

Hallgatói közélet
Ismét kommunikál a TTK HÖK

utána a kész képeket is. De ha kicsit
a dolgok mögé nézünk, akkor ott van
a kommunikáció is, hiszen az, hogy
készülnek képek, és azok valahol
megjelennek, ez maga a kommunikáció. Az egyik feladatom pont ez, hogy
a különböző rendezvények, legyen
akár egy konferencia, vagy egy buli,
jól legyenek meghirdetve, és valamilyen formában az utókor számára is
dokumentálva legyenek. A promóció
több formában zajlik, egyik hirdetési
lehetőség a plakát. Lágymányoson

több plakátfelület is van, és ezeket
jelenleg senki nem gondozza rendszeresen. A régi és új plakátok, hirdetések káoszából rendet szeretnék
teremteni, hogy innentől ne sétáljunk
el, egy számunkra érdekes esemény
mellett sem.
Egy másik forma, modern korunk
egyik legfontosabb marketing táptalaja természetesen az internet. Hozzám tartozik a TTK HÖK Facebook
oldala (facebook.com/eltettkhok),
amibe egy kis frissességet szeretnék
hozni az eddigi automata posztokhoz képest. Újra szeretném indítani
a TTK-Info levlistáját is, újabb spamekkel töltve tele hallgatótársaim
levelesládáit. Nem...a cél pont az
ellenkezője, hogy az információk ne
egyesével érkezzenek, hanem szép,
rendezett formában, heti vagy kétheti rendszerességgel. Időben fogtok
értesülni ezen keresztül a szoctám
határidőktől kezdve a kisebb szakos bulikig, és egy-két érdekesebb
összeegyetemi téma is bekerülhet, ha
valaki tágítani szeretné a látókörét.
Ezt elolvasva már talán lehet valami képünk a kommunikációról, és a
feladatkörömről, de ha valakit komolyabban érdekel a téma, akkor megtalál a fogadóórámban, vagy e-mailben
a kommbiz@ttkhok.elte.hu címen.
Kelemen Ádám
Kommunikációs biztos
kombiz@ttkhok.elte.hu

januári ülésén fogadott el, mellyel a
TTK HÖK Választmánya az előzetes
egyeztetés során szintén egyetértett.
A szociális elnökhelyettesi, az esélyegyenlőségi biztosi, a sport biztosi, a
tudományos biztosi, a kollégiumi biztosi, az ellenőrző bizottsági, az informatikus, a titkári, a szakterületi koordinátorok, majd a tanárképzési referens
beszámolói után a személyi kérdések
kerültek napirendre. Az elnöki tisztségre beérkezett pályázatot a küldöttgyűlés
elfogadta, így az új elnök Kovács Fanni
lett, aki eddig szociális elnökhelyettesként tevékenykedett. A tanulmányi
elnökhelyettes Csonka Diána lett, de
nem volt ilyen egyszerű dolga a küldöttgyűlésnek a megüresedett szociális
elnökhelyettes megválasztása során.
Erre a tisztségre két pályázat is érkezett,
Miklós-Kovács Jankától és Balogh Dánieltől. Mindketten sok tapasztalattal rendelkeztek, és mindketten alkalmasak

voltak a szociális elnökhelyettesi pozíció betöltésére. A szavazás csak a harmadik fordulóban hozott eredményt,
mely értelmében kis fölénnyel ugyan,
de Miklós-Kovács Jankát választották
meg a tisztség betöltésére.
Sikerrel választott a küldöttgyűlés fizika szakterületi koordinátort is,
Hegedűs Dávid személyében, tudományos biztosnak Enyingi Verát, és a
régóta betöltetlen kommunikációs biztosi pozíció is betöltésre került, mely
utóbbira Kelemen Ádámot fogadta el a
küldöttgyűlés. Pályázat érkezett továbbá a rendezvényszervező biztosi tisztségre, melyet innentől Majzik Olívia
tölt be, és az utánpótlás- és önképzésért
felelős referensi tisztségre, amelyre a
most leköszönő elnököt, Béni Kornélt
választotta meg a küldöttgyűlés.
Kelemen Ádám
Kommunikációs biztos
kombiz@ttkhok.elte.hu

Bemutatkozik a Kommunikációs biztos
Igen, tényleg igaz, a TTK Hallgatói Önkormányzatának már
régóta betöltetlen tisztsége ismét gazdára talált. A kissé elhanyagolt kommunikációs biztosi székben most jómagam foglalok
helyet, és bízom abban, hogy – egy klasszikust idézve – “this is
the beginning of a beautiful friendship”. Na de ki vagyok, és
mit is csinálok?
Hát, főleg vagyok. Jobb esetben órán is vagyok, mert matekosként érdemes részt venni rajtuk.
Tanulmányaim döcögős kezdetét
nem részletezve, azt mondanám,
hogy most már biztos elhatározással tartok a diplomám felé. És amíg
tartok, addig szeretnék tenni valami hasznosat is, ezért jelentkeztem
kommunikációs biztosnak. Bár már
pár évet lehúztam szeretett egyetemünk falai között, eddig mégsem merültem bele komolyabban a
Hallgatói Önkormányzat munkájába, de mégis sokszor kerültem közel
hozzá, miközben az ELTE Online
fotósaként tevékenykedtem egy adott
rendezvényen. Ezt könnyű elképzelni, hiszen a fotózás egy sokkal
könnyebben leírható feladat, mint a
kommunikációs biztosi, hiszen látod,
ahogy a fotós egy fényképezőgéppel
mászkál körülötted, valamint látod

Küldöttgyűlés
beszámoló
A február 11-i küldöttgyűlés a
tervezett napirendi pontok alapján a
bejelentésekkel, majd a beszámolókkal
kezdődött. Különösebb bejelentések
hiányában a küldöttgyűlés Béni Kornél elnök beszámolójával folytatódott,
melyben kifejtette tapasztalatait a decemberi vizsgaidőszakban “tesztüzemben” működő E-indexről, az Educatio
kiállítás és az ELTEfeszt rendezvényekről, valamint az OMHV kampányról,
mely keretein belül a Természettudományi Karon a kérdőívek több, mint
60%-át töltötték ki a kurzusokon résztvevő hallgatók, amelyekkel az ELTE-n
belül a második legmagasabb kitöltési arányt produkálták. Szó esett még
a HKR TTK-ra vonatkozó részének
módosításáról, amit a Kari Tanács a
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Interjú
Erre van előre!
Interjú Munkácsy Bélával
E heti alanyunk az oktatást és az önkéntességet ötvözi a kutatással,
miközben munkatársaival egy transzdiszciplináris elvekre építő alternatív energiastratégiát indított útjára. Az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi
Tanszékének munkatársával, Dr. Munkácsy Bélával beszélgettünk arról,
hogy egy megújuló energiákra támaszkodó rendszer közel sem illúzió.
Ugyan a legtöbb TTK-s hallgató oktatóként találkozhatott Önnel, ma mégis az
ERRE VAN ELŐRE! Fenntartható energiatervező kutatócsoport projektvezetőjeként beszélgetünk Önnel. Kérem, mesélje
el hogyan jött létre a kutatócsoport.
A kutatásom itt az egyetemen jó
ideje a környezetgazdálkodásra, ezen
belül a megújuló energiákra, ezek egyes
alkalmazási lehetőségeire irányult és
eközben jutottam ki Dániába 2008-ban,
ahol két hónapot töltöttem ösztöndíjas
kutatóként az Aalborgi Egyetemen. A
két hónap alatt belecsöppentem
a CEESA, vagyis Egységes Energetika és Környezeti Rendszer
Elemzés elnevezésű nagyszabású kutatási projektbe. Egy intenzív műhelymunkában is részt
vehettem, amelynek keretei
között az egész tanszék elvonult
egy kedves vidéki kastélyhotelbe, ahol Dánia minden pontjáról, más egyetemektől, kutatóintézetektől, energetikai cégektől
gyűltek össze kiváló kollégák.
Megfogott, hogy itt egy olyan
komplex feladattal foglalkoztak,
ami összetettségéből fakadóan egy geográfus számára is ismerős közeg. Bár
eredendően azért mentem ki Dániába,
hogy a biogázzal, illetve ennek területi tervezési vonatkozásaival foglalkozzak, de a komplex energiatervezési feladat sokkal izgalmasabbnak bizonyult.
Rádöbbentem, hogy ebbe az irányba
kell tovább menni. Ebben nagy segítségemre volt az INFORSE-EUROPE,
egy fenntartható energiagazdálkodásért
dolgozó nemzetközi hálózat, amelynek vezetőségi tagja vagyok, és amely
további szakmai segítséget tudott adni
a továbblépéshez. Ennek a nemzetközi
szervezetnek az európai koordinátora,
egy kiváló felkészültségű, széles látókörű villamosmérnök, aki kifejezetten
ilyen energiatervezési feladatokkal foglalkozik és számos országra kidolgozott
már alternatív energia-forgatókönyveket
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–ráadásul egy ökoközösség energetikai
vezetőjeként számos gyakorlati tapasztalattal is rendelkezik. Amikor 2010-ben
itt járt Magyarországon, meghívtam az
egyetemre, hogy meséljen a tapasztalatairól. Érthető okokból energiagazdálkodás kurzusaim diákjai adták a hallgatóság zömét, és velük együtt akkor és
ott hoztuk létre ezt a máig működő kis
kutatócsoportot.
Milyen fő célokat fogalmaznak meg,
mitől újszerűek?

2011-ben adtuk ki az „Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer
Magyarországon 1.0 – Vision 2040”
című kiadványt. Csak most látszik, hogy
ennek mekkora jelentősége van, hiszen
ez az első olyan energia-forgatókönyv
Magyarországon, ami kísérletet tett arra,
hogy egy ténylegesen 100%-ra irányuló
megújuló energiarendszert, illetve egy
idáig vezető utat vázoljon fel. Erre ma
Magyarországon általában azt mondják, hogy egy végletes, nagyon szélsőséges elképzelés. Az az érdekes, hogy
ahogy kilépünk az országhatáron túlra,
akkor meg azt látja az ember, hogy vezető európai gazdaságokban ez a fejlődés
kormányzatilag kijelölt irányú.
A hazai helyzetet jól érzékelteti,
hogy Magyarországon a villamosenergia-termelésben a szélenergia aránya
mindössze 1,8%. Ráadásul a hivatalos

energiastratégiában azt lehet olvasni,
hogy ez máris korlátot jelent a rendszer
működtetése szempontjából, hiszen
ilyen időjárástól függő energiahordozókat alkalmazva, könnyen összeomolhat
az áramellátás rendszere. Ehhez képest
a dánok tavaly decemberben az átlagos
57,5% szélturbina részaránynál nem bírták dugába dönteni a villamos energia
rendszerüket – úgy, hogy számos alkalommal órákon át az áramellátás teljes
egészét a szélerőművek biztosították,
és még exportra is maradt. Tehát igenis
be lehet ebbe a rendszerbe integrálni
a szélturbinákat, csak tudni és akarni
kell. Mindenekelőtt sokkal nagyobb
rendszerben kell gondolkodni, mint
ahogyan azt eddig tettük, és ez a kötet
ebből a szempontból, úgy gondolom
abszolút újdonság ma Magyarországon.
Újdonság, mert kilép az energiagazdálkodás szűken értelmezett területéről,
és ezt helyezi bele egy jóval nagyobb
rendszerbe, a környezetgazdálkodás
struktúrájába. Az energetikát tehát
bele kell helyezni végre abba
a közegbe, amibe szervesen
beleépül. Csak egy nyilvánvaló példa: millió tonna számra
keletkezik állati trágya, ami
momentán a mezőgazdaságra,
esetleg a hulladékgazdálkodásra tartozó probléma ebben az
országban. Egy másik országban ezt sokkal inkább lehetőségként értelmezik, mégpedig
az energiagazdálkodásban. A
németeknél az elmúlt 8 évben
pontosan annyi biogáz termelési kapacitást építettek ki, és
működtetnek, mint amennyiről az új
paksi atomerőmű kapcsán most beszélhetünk. Egy nagy különbség azonban
van: a paksi atomerőmű centralizált
rendszer, amely arra alapszik, hogy a
radioaktív bomlás eredményéből származó hővel vizet forralnak. A probléma
az, hogy bár annyi forró víz keletkezik,
amivel az egész országot fűteni lehetne,
ez a gyakorlatban mégsem valósítható
meg, mert a víznek van egy olyan kellemetlen tulajdonsága, hogy kihűl, ezért
már 20 km-es távolságba való eljuttatása
is nehézségekbe ütközik. Így aztán ez
a „hulladékenergia” szinte mind elveszik, a hatásfok alig 35% körüli, a forró
vízzel pedig leginkább a Dunát melegítjük és idézünk elő egy súlyos ökológiai problémát. A radioaktív hulladék
elhelyezése ugyancsak komoly gond, a
kiégett fűtőelemeké egyenesen megold-
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hatatlan probléma – ráadásul nem csak
nálunk, de az egész világon. A németek
ugyanezt a kapacitást biogázból hozták
létre, és pedig olyan kicsi, nagyjából fél
megawattos egységekből, ahol kezelhető mennyiségben keletkezik ugyanez a hőenergia, vagyis azt 10-20 km
távolságba könnyen el tudják juttatni.
A hulladék sem radioaktív, hanem
olyan értékes anyag, amely a talajerőutánpótlásban nélkülözhetetlen. Ez egy
valóban hatékony és korszerű rendszer.
A komplex látásmód tehát nagyon
lényeges. Ahogyan eddig álltunk az
energiaprobléma megoldásához – vagyis
alapvetően műszaki kihívásként értelmezve – az oda vezetett, hogy mára az
energiagazdálkodás az emberiség okozta legnagyobb környezeti probléma,
a gazdag országokban kb. 60-70%-kal
járul hozzá az ökológiai lábnyomunkhoz. Svájcban, ahol ezt a szövetségi
statisztikai hivatal alaposan vizsgálta,
arra jutottak, hogy fosszilis
szektor 33%-kal, az atomenergia
17%-kal járul hozzá az ország
ökolábnyomához, és további
16%-ot tesz ki a termékekbe a
gyártás folyamán beépített energia.
Munkánknak további
újszerű eleme az, hogy ebbe a
forgatókönyvbe még bevittük
a társadalomtudományokat is.
Vegyük észre, hogy az emberek
fogyasztják az energiát, ezért
ha az embert, mint lényeges
tényezőt figyelmen kívül hagyjuk, akkor teljesen fals irányba megy el
a gondolkodásunk, tévútra jut a tervezési folyamat. Hiszen az ember, mint
fogyasztó, nagyon jól befolyásolható.
Erről már 2008-ban publikáltunk egy
tanulmánykötetet, mert már akkor világos volt számunkra, hogy ez egy olyan
szempont, ami kulcsfontosságú, ám amit
eddig senki nálunk nem vett figyelembe
a hivatalos stratégiai tervezésben.
Jelenleg hányan alkotják a kutatócsoportot, és milyen módon készítették el a
kiadványt?
Nehéz megmondani, mert sok
a külsős, és sokféle a bekapcsolódás
intenzitása is, de körülbelül 20 és 25 fő
között van a létszám. A most megjelenés
előtt álló 2.0 kötetet is önkéntes munkában, másfél éven keresztül készítettük.
Az önkéntes munkának a hátulütője,
hogy mindenki akkor foglalkozik vele,
amikor éppen tud időt szakítani rá.

Nyilván sok szempontból nem hasonlítható össze egy olyan kutatással, amikor
10 ember másfél éven keresztül napi
8 órán át erre koncentrál. Egész más
elvárásokat fogalmazhat meg az ember
egy ilyen csapattal szemben.
Hogyan csatlakoznak be a hallgatók és
milyen feltételeknek kell eleget tennie annak,
aki be szeretne kapcsolódni a kutatásba?
A kiindulási pontot a Fenntartható
energiagazdálkodás 1 és 2 kurzusaim
jelentik. Tulajdonképpen az az egyik
elvárás, hogy minimum ezt az első két
kurzust teljesítse valaki. Erre épül még
két kurzus, amely már a stratégia és
tervezés területére fókuszál. Aki már
ezeket hallgatja, annak a kötethez szervesen kapcsolódó feladatai vannak. Például a félév során egy adott problémát
körbe kell járnia, és kidolgozni olyan
formában, hogy az akár egy fejezet alapja lehessen. Szép számmal születnek

ezért szakdolgozatok is, sőt más, kifejezetten szaklapok számára készített hallgatói publikációk is a műhelyünkben.
Idén jön ki a 2.0-ás jelentés, a 2011ben megjelent kiadványhoz képest mi az,
ami változott, illetve változni fog?
Abban az értelemben sajnos semmi, hogy egyelőre nem csináltunk gyökeresen új számításokat. Ez majd egy
következő lépés lesz, amelyben kiváló doktoranduszom, Sáfián Fanni fog
segédkezni. Ő nemrégiben az Aalborgi
Egyetemen azt tanulta meg, hogyan kell
egy szoftveres energiatervezést végigcsinálni. Ám ahhoz, hogy ezt az új kötetbe
beépíthessük, hatalmas adatbázisra volna szükségünk, amihez ebben az országban sajnos nem egyszerű a hozzáférés
– pláne az egyetemünk és a felsőoktatás
jelenlegi gazdasági helyzetében.
A második kötetben sokkal inkább
az előző verzió hibáit próbáltuk meg

korrigálni, illetve új szempontokat próbáltunk belevinni. Sikerült bevonnunk
például építészt, agrármérnököt, pszichológust és közgazdászt is. Az olyan
legmodernebb technológiákat is figyelembe vettük, mint például a hibrid
napkollektorok, amelyek áramot és hőt
egyaránt termelnek és éppen csak megjelentek a piacon.
A kötetben megfogalmazottak alapján
hazánk egész energiagazdálkodása 2040ig fenntartható pályára volna állítható.
Ennek az átalakulási folyamatnak három
fő pillérét fogalmazták meg a kiadványban.
Az egyik ilyen pillérként az energiatakarékosságot jelölték meg. Véleménye szerint az
energiatakarékosságot, milyen eszközökkel
lehet a társadalom tagjai számára kívánatossá tenni, hogyan lehet erre ösztönözni a
fogyasztókat?
Három tényező van. Ezek közül a
legfontosabb, de egyelőre mégis legkevésbé hatékony az oktatás.
Sajnos még azt látom, hogy
kevesen vannak az elhivatott és
szakmailag felkészült oktatók.
Az oktatásban vélhetően majd
akkor lesz érdemi előrelépés,
amikor nagyobb létszámban
képbe kerülhetnek azok az oktatók, akik már ki tudtak menni
külföldre, hogy a tudás mellé
megkapják a megfelelő szemléletet is. A szakmai tudás, a
szemlélet és elhivatottság mellett magas szintű pedagógiai
ismeretekre is alapvető szüksége van egy jó oktatónak – erről sajnos a
felsőoktatásban sokszor elfeledkezünk.
A szemléletmódot és a magyar valóságot illetően elmesélek egy történetet,
amelyen a mai napig nem tudtam túltenni magam. Jó 10 esztendeje egy vizsgatanítás bizottságának voltam az elnöke.
Az órán az Amerikai Egyesült Államok
gazdaságáról kellett a vizsgázónak ismereteket átadni. A tanárjelölt azt találta ki,
hogy a gyerekek tartsanak kiselőadást
egy-egy cégről (ami egy vizsgatanításon
például önmagában sem szerencsés),
és ez által kapnak majd a többiek egy
kis metszetet az amerikai gazdaságról.
Az egyik kiválasztott cég a Coca Cola
volt. Az órának a másik célja arra irányult,
hogy a tanárjelölt eközben tanítsa a gyerekeket jegyzetelni, megtanulni a lényeget
kiemelni. A baj akkor történt, amikor az
egyik kisdiák a kiselőadásán azt mondta,
hogy „a Coca Cola a barátság szimbóluma”. A tanárjelölt ekkor megállította az
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órát, és így szólt: „Gyerekek ez most egy
nagyon fontos dolog, írjuk fel a táblára és
a füzetekbe is!” Én meg majdnem lefordultam a székről, hirtelen nem tudtam
mit csináljak. Állítsam meg azonnal az
órát? Ez ugyanis nem egy olyan tudományos igazság, amit tovább kellene adnunk
a közoktatásban. Egy általános iskolai
tanárnak pontosan az a feladata, hogy az
éremnek a másik oldalát megmutassa:
„Gyerekek tudom, hogy 24 órán keresztül kapjátok ezt a maszlagot a tévéből,
nézzük meg más szempontból...”. A döbbenetes az, hogy amikor az óramegbeszélés során ezt a problémát előhoztam,
és felvetettem a vezetőtanár felelősségét
is, akkor azt mondta az igazgató, hogy
ő nem érti, hogy ezzel mi a problémám.
Szerinte tudomásul kell venni, hogy a
globalizációt nem kerülhetjük meg és ők
a globalizációra készítik fel a gyerekeket.
Szerintem, amíg a pedagógusok (vagy
szélesebb értelemben az értelmiségiek)
sem látnak át a szitán, addig nagy a baj.
Az eredeti kérdésre visszakanyarodva: a második tényező a média,
hiszen ezen keresztül nem csak
a gyerekeket, de a felnőtteket
is el lehet érni, ráadásul – a
fenti példából láthatóan – igen
hatékony módon. Éppen ezért
merül fel a média szakemberek
felelőssége és örülök, hogy most
itt kiváló, érdeklődő kollégákkal találkozom, mert sajnos az
energiagazdálkodással nem a
súlyának megfelelő mértékben
foglalkozik a sajtó, de amikor
mégis előkerül, akkor általában egyoldalúan mutatják be
a lehetőségeket. Megdöbbentő, hogy a
tervezett atomerőmű kapcsán szervezett
olyan magas szintű tudományos viták,
mint az MTA vagy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet konferenciája, esetleg
a Párbeszédek Házában lebonyolított
esemény nem került be a közszolgálati
média híradásaiba, de az aktuális falusi
hurkatöltő verseny igen.
A fogyasztók viselkedésének
befolyásolásában a harmadik tényező
a leglényegesebb, a pénz. Mi, környezetvédők nem azt akarjuk, hogy drága
legyen az áram, mi azt akarjuk, hogy
az az áram legyen drága, amit környezetszennyező módon állítanak elő.
Ugyanakkor fontos, hogy legyen olcsón
hozzáférhető olyan áram, amit viszont
környezetbarát módon állítanak elő. Az
is nagyon fontos, hogy termelhesse meg
mindenki magának a kis napelemeivel
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az áramot, mint ahogy én ezt meg is
teszem.
A magyar valóságra reflektálva igen
fontos, hogy az egyes természeti erőforrások árát miként alakítjuk. Hogyan
lehet elérni, hogy az emberek az erőforrásokkal felelősen gazdálkodjanak?
Úgy, hogy ha az erőforrások árát olyan
módon határozzuk meg, hogy az elgondolkoztassa a fogyasztót a tekintetben,
hogy ő azt az erőforrást milyen mértékben fogja igénybe venni, és mennyit
hagy a gyermekeinek, unokáinak. Ahol
az úgynevezett ökoadó-rendszert bevezették, ott ez a szemlélet már működik.
Hangsúlyozni kell, hogy ez nem jelent
adónövelést, hiszen számos adótételt,
járulékterhet kifejezetten csökkenteni
kell. Például, a munkát terhelő járulékokat csökkentjük, de bevezetünk egy
CO2-adót, és általában, a környezetterheléssel járó tevékenységekre súlyos
terheket rakunk. Ilyen módon föltornásszuk azoknak a komponenseknek
az árát, például azon erőforrásokét,

30 év alatt beleépül az emberek fejébe.
A médiától sem várható, hogy egy csapásra megváltozik. Viszont az egy csapásra meg tud változni, hogy az árakkal
miképpen hatunk.
A sajtó az utóbbi időben felkapta az
1.1-es jelentést. Ön szerint van-e ennek
valami konkrét oka?
Szerintem az, hogy zseniális az
egész koncepció. De most komolyan:
több oka van, az egyik, hogy ez az első
olyan hazai alternatív energia forgatókönyv, amely 100%-ban megújulókra
és a hatékonyság radikális javítására
épít és erre a média hajlamos ráharapni.
A másik a korszerű látásmódja. Szerintem ebből a szempontból messze túlmutat bármelyik hivatalos stratégián,
még ha nincs is egyes elemeiben, részleteiben annyira kidolgozva. Vegyük
azért tudomásul, hogy ezt a koncepciót nem kis részben egyetemi hallgatók írták. Erről jut eszembe, hogy már
több visszajelzést kaptam hallgatóktól,
akik gyakornokként dolgoztak
minisztériumokban, hogy azt
látták, hogy az „Erre van előre”
forgatókönyvünk ki van téve az
asztalra és ezt tanulmányozzák,
ebből tájékozódnak a minisztériumi szakértők is. Ha ez így
van, akkor elértük a célunkat.
Tehát úgy vélem egy használható, korszerű és szellemiségében teljesen újszerű munkáról
van szó.
Mennyire fontos a kutatócsoportnak a sajtónyilvánosság?

amelyek korlátozottan állnak rendelkezésünkre. Tehát bármennyire is szomorúan hangzik, az ilyen energiának
az árát magasan kell tartani. Ezzel párhuzamosan viszont meg kell teremteni
és elő kell segíteni annak a lehetőségét, hogy az emberek környezetbarát,
energiahatékony technológiákat tudjanak használni. Ha ma Magyarországon
valaki a családi házára napelemeket
akar felszerelni, akkor ehhez 0 Ft támogatást vehet igénybe, sőt ki kell fizetnie
a 27% ÁFA-t, mintha súlyosan környezetterhelő városi terepjáró autót vásárolna. Nálunk az üzemeltetés során sem
kap semmiféle ösztönző támogatást az
ember (például a megtermelt energia
árában), mint ahogyan azt Németországban, Franciaországban kapni lehet.
Arra nem várhatunk, hogy ez
az idea az oktatáson keresztül majd

Nagyon, de nem a kutatócsoportnak fontos, hanem az ügynek! Ez
szerintem borzasztó nagy különbség.
Az általunk képviselt gondolat köztudatba való beépülésének van szüksége
a megjelenésre. Az emberek zöme bulvár napilapokból tájékozódik, ez egy
kulcsprobléma. A másik probléma a
médiaszakemberek felkészületlensége.
És súlyos felelőssége van a médiának
a félreinformálásban, az információk
esetleges elhallgatásában is.
A MTA szervezésében lebonyolított
„Villamosenergia-ellátás Magyarországon
a XXI. században” című tanácskozáson Ön
is részt vett előadóként. Mi a véleménye a
konferencián elhangzottakról?
Nagy szükség volt ott arra a szemléletre, amit mi képviselünk. Azt lehetett teljesen nyilvánvalóan látni és meg-

Interjú&Hallgatói közélet
tapasztalni, hogy az ellenoldal nem lát
ki az erőmű kerítésén kívülre. Érveléseikben kizárólag a mérnöki, a műszaki,
a szűken értelmezett energetikai szempontok domináltak. Négy mérnök vitatkozott négy nem mérnökkel. Teljesen
más szemléletmódok csaptak össze, az
én értelmezésemben a komplex ütközött kevésbé komplex látásmóddal.
A tanácskozás érdemben változtathat-e a tervezett paksi beruházáson?
Nincs-e túl késő?
Még nem áll az erőmű, így amíg ez
így van, addig nincs túl késő. Persze az a
baj, hogy mire az erőmű felépül, addigra túl késő lesz, hiszen beleinvesztálunk
hat-nyolcezer milliárd forintot. Az energetikában jártas, vezető közgazdászok
szerint ugyanis mire visszafizetjük, már
nem három-négyezer milliárdról lesz
szó – és ha ők azt mondják, hogy ebbe
a beruházásba nem szabad belevágni,
akkor én hajlamos vagyok nekik ezt

elhinni. Nem véletlen, hogy a piacról
nem lehet atomerőművet finanszírozni, mert nincs olyan befektető, aki ebbe
a pénzét belerakná – a megújulókkal
viszont éppen ellenkező a helyzet.
Abban az értelemben késő volt,
hogy ennek a szakmai vitának nem
akkor kellett volna megindulnia, amikor
már megszülettek bizonyos döntések.
Másképpen: a politikai döntést azután
illik meghozni miután a szakmai vita
lezajlott. Ez pedig nem egy-két óra, hét,
esetleg hónap, hanem akár egy-két év.
Jelenleg viszont ezekbe az energiatervezési folyamatokba, érdemi vitákba a
másképpen gondolkodókat nem vonják
bele. De azért lényeges, hogy a tudományos vita végre elindult. Mégis én úgy
vélem, hogy az erőmű nem ezért nem
fog üzembe állni. Ennek sokkal prózaibb
oka van, mégpedig az árak: az externális
költségek egyre látványosabb beépülése
a szennyező technológiák költségeibe,
és ezzel párhuzamosan az alternatív

Beszámoló a Kari Tanács üléséről
2014. február 19-én ülésezett a tavaszi félévben először a Kari Tanács,
melynek meghívottja a rektorválasztás okán dr. Mezey Barna Rektor Úr volt.
Az előzetesen összeállított napirend szerint két részre bontva zajlott az
ülés. Első ízben az Eötvös Loránd Tudományegyetem jelenleg tisztségben lévő,
az idei rektorválasztáson újrainduló, dr.
Mezey Barna Rektor Úr pályázatának
ismertetése zajlott. A Rektor Úr kiemelte,
hogy az egyetemen belül, illetve kívül is
nagy nyomás nehezedik az intézményre
és annak vezetőségére. Ennek ellenére
minden esetben konszenzusra, de minimum kompromisszumra törekszik a
karok között, a döntéshozatalok során.
Az utóbbi időkben sajnálatos módon a
politika is meghatározó tényezővé vált
a felsőoktatásban, melyhez igyekszünk
alkalmazkodni elveink megtartása mellett. A nemzetközi kapcsolatépítés erősítése elsődleges szempont a jövőben is,
a színvonal és a minőség megtartása,
erősítése az egyetem, és vezetése számára továbbra is elsődleges szempont.
Ami leginkább a Természettudományi
Kart érinti, az a publikálások további ösztönzése és a pályázati lehetőségek maximális kiaknázására való törekvés a kutatások területén. A Rektor Úr a felmerülő
kérdésekre készségesen és alaposan válaszolt. Végül a szavazás eredményeként a
Kar támogatásáról biztosította a jelöltet.

Ezután az előzetes napirend további módosításával a Bejelentések kerültek
sorra. dr. Surján Péter Dékán Úr tájékoztatta a Kari Tanács tagjait, hogy a 2014 januárjában kiadott ERC (European Research
Council) tizenöt kutatást bemutató brosúrájában – egyedüli magyarként – szerepel
a dr. Vicsek Tamás egyetemi tanár vezetésével futó COLLMOT projekt.
Továbbá a Bolyai János Matematikai Társulat által a matematika területén
végzett kiemelkedő teljesítményért évente adományozott Szele Tibor-emlékérmet a 2013-as évben dr. Szőnyi Tamás, a
Számítógéptudományi Tanszék profes�szora érdemelte ki.
Február 26-án immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre az Országos Innovációs Nap, melynek helyszíne
a Gömb Aula lesz. A szakmai és tudományos programokkal tűzdelt egész
napos esemény részeként sor kerül az
ELTE Innovatív Kutatója díj átadására,
valamint a hallgatói innovációs pályázat eredményhirdetésére is. Az előadók
között a kormányzati szféra legjelentősebb szakpolitikusai, valamint számos
neves szakmai szervezet képviselői szerepelnek. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információk a

megoldások árának drámai zuhanása.
Ha előre nézek még öt-tíz évet, azt látom,
hogy akkor már senki nem szeretné majd
a hálózatról hozzáférhető drága villamos
energiát megvásárolni.
A saját háztartásunk a magyar átlag
harmadát fogyasztja energiából, mert
hatékony. Ezt az alacsony energiaigényt
már könnyen lehet megújulókból, így
az áram kapcsán például napelemekkel
fedezni. 20 éves életciklusban gondolkodva mi most fél áron termeljük meg
a villamos áramot – ahhoz képest, mint
amennyiért a szolgáltató kínálja, rezsicsökkentéssel együtt. Ha megépítik az
atomerőművet, akkor sajnos fel fog szökni a villamos energia ára. Nem fogják
tudni eladni az atomáramot annyiért,
amennyiért ezt bárki megvenné. Ennek
következtében csak egyetlen ellenlépés
létezik, ha megtiltják a napelemek, kis
szélgenerátorok és vízikerekek használatát. Idáig pedig nem szeretnék eljutni.
Kőnig Rita
Kar honlapján, a ttk.elte.hu-n találhatók
a rendezvénnyel kapcsolatban.
Rövid szünet után visszatérve az ülés
második részében a Személyi kérdések
megtárgyalására került sor. Szilágyi Imre
tanársegédi kinevezését, Zsemle Ferenc
gyakorlati oktatóvá történő kinevezését
és Szabó György tudományos tanácsadói kinevezését támogatta a Kari Tanács.
Mindezek mellett tudományos főmunkatársi pályázat kiírása is elfogadásra került
a Geofizikai és Űrtudományi Tanszékre.
Ötödik napirendi pontként jóváhagyásra kerültek a Kari Bizottságok hallgatói delegáltjai. A Kari Tanács Költségvetési Bizottságába Kovács Fanni, új HÖK
elnök, a Tanulmányi és Oktatási Bizottságba Enyingi Vera Atala, Csonka Diána
és Bohár Balázs lettek delegálva.
A Hallgatói Követelményrendszer
kari részének módosítására vonatkozó, a
Kar Tanácsa által elfogadott előterjesztést
a Főtitkár által javasolt változtatásokkal
szavazta meg a Tanács.
Utolsó napirendi pontként pedig
egyhangúan elfogadásra került a Szenátus által előterjesztett, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem adatvédelmének,
adatbiztonságának és adatkezelésének
rendjére irányuló új Szabályzat.
Az ülés végéhez érve a Dékán Úr
tájékoztatta az egybegyűlteket, miszerint
a Kari Tanács várhatóan március 19-én
ülésezik legközelebb.
Csonka Diána
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Tudósítás
Életstratégiák a XXI. században
Hankiss Elemér előadása
A tizedik alkalommal megrendezett Liska Tibor Szakmai
Hetek csütörtök esti előadója Hankiss Elemér, Széchenyi- díjas
szociológus volt. Előadásának témájául a XXI. századi életstratégiákat tűzte ki, azonban inkább a mai generációt ostromló, sokrétű világválság bemutatására került a hangsúly, mintsem annak
kezelési módjaira. Rengeteg filozófus és gondolkodó eszméit
ismerhettük meg a szociológus interpretációjában, és természetesen saját látásmódjába is betekintést nyerhettünk.

Sokváltozós egyetlet
A közönség nagyrészt közgazdász hallgatókból állt, így az
előadó is igyekezett a hallgatósága szemszögéből megközelíteni
a felvázolandó problémát. Nem
beszélhetünk csupán gazdasági
világválságról, hiszen a változások több területet érintenek,
úgy, mint a gazdaság, társadalom, kultúra és a spiritualitás.
Tehát a korunkat érintő, globális
krízis egyenlete több változóból
tevődik össze. A helyzetet csakis
átfogó perspektíva birtokában
szabad orvosolni. A közgazdászok is felismerték a válság
komplexitását, ezért létrehoztak saját diszciplinájukon belül
olyan ágazatokat, amelyek több területre fókuszálnak egyszerre. Ilyen
például a kulturális gazdaságtan, a
társadalmi gazdaságtan, a személyiség gazdaságtan és az életminőségre
irányuló kutatások is.
Nagyanyáink még hagyományos
társadalomban éltek, mi viszont a
kapitalizmus szorító markában láttunk napvilágot. Éppen ezért a
hagyományos képletek nem működnek, az új, kiforratlan metódusok
pedig még nem hatásosak, annak
ellenére, hogy életbevágó döntések
ellenáramában úszunk.
Fontos szem előtt tartanunk, amit
Heidegger német filozófus fogalmazott meg talán a legszemléletesebben:
„Egy döntés elpusztítja a többi lehetséges életutat.” Tehát minimalizálnunk kell a rossz döntéseink, rontásaink számát, kijátszani a kockázatot.

TÖRTÉNELEM
A legelső döntést egy nő hozta
meg, s tulajdonképpen ez indította
el az emberi történelmet. Természe-
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tesen ennek elfogadása egyénfüggő,
azonban fontos filozófiai kérdéseket
feszeget.
Ugyanis az ember a mindennél
kíváncsibb nőnek köszönhetően kilépett alvó ártatlanságából, ami nem
is igazán nevezhető emberi életnek,
és a fantasztikus innovációk és borzalmak véghezvitele felé vette az
irányt. Gondoljunk itt a világ nagy
gondolkodóira, kulturális és tudományos vívmányokra, a másik oldalon pedig a háborúkra, haláltáborokra, pusztító járványokra, éhhalált
halt gyermekekre.
Ennek ellenére mégis sokak szerint az ember új dimenziókat nyitott meg, hiszen olyan mutációnak
tekinthető a Világegyetemben, amely
tudatán keresztül saját magán kívül
lát. Ez magában foglal egy hatalmas
csapdát, ugyanis többen ráeszméltek már, hogy minél több ismeretet,
tudást gyűjtenek be a világról, az
Univerzumról, annál érthetetlenebb
rendszerben találják magukat. Éppen
ezért az ember különböző fizikai és

spirituális védőbuborékokkal veszi
körbe magát. A vallások transzcendentális buborékkal szolgálnak,
Isten és a védőszentek védőhálót
alkotnak. Manapság ennek csökkent
a jelentősége, az ember személye
fontosabbá vált, az új ideológiák
szerint az ember önmagában mindenre választ találhat. A technokrata
buborékot elfújva ma a posztmodern
kori tér-idő buborékban leledzünk.

Kritikai szellem
Századunkban, ahol egyre nő a
bizonytalanság, és az elértéktelenedés, végig kritikusnak kell
lennünk saját magunkkal, és
a demagóg-gyanús tömegekkel szemben. Tartózkodnunk
kell a megszokástól, a rutintól, ez az egyik legnagyobb
veszélyt nyújtó viselkedésmód.
Magyarország jobbá tételének
kulcsa is abban rejlik, hogy az
önkontrollt gyakorolva cselekedjünk. Ebben a témában nem
mélyedt el a szociológus, mert
súlyos aktuálpolitikai kérdésekkel szemben találtuk volna
magunkat.
Nem csak a kritikai szellem
hiánya, de a megléte is hatalmas károkozó erővel bírhat.
A XXI. században ugyanis az
élet értelmének megítélése rohamos
zuhanásnak indult. Élménytársadalomban élünk, szimbólumok, képek,
és mítoszok bulivilágában. Spirituális
válság áll fenn, ugyanis a nagyszüleink által képviselt értékek elhomályosodtak, hiszen a mi generációnk mert ellentmondani, kritizálni.
Nem azzal van a baj, hogy eldobtuk a
régit, hanem hogy nem találtuk meg
a saját utunkat. Tulajdonképpen ez
minden ember feladata, hogy megtalálja önmagát, kiteljesedjen. Mindezt
pedig úgy kell véghezvinnie, hogy
globális értelemben nem a korlátlan,
hanem a fenntartható fejlődést tartsa
szem előtt. Individuális szemszögből
vizsgálva pedig úgy kell haladnia az
önmegvalósítás felé, hogy másokban ne ejtsen kárt. Az élet értelmével
már óvodában kellene foglalkozni.
A szülő kötelezettsége, hogy biztosítsa gyermeke életének kibontakozását,
miközben saját magára is odafigyel.
Ennek konklúziójaképpen minden
ember élete egyformán értékes.
Béki Virág

Startup
Sportwavez az amatőr fociért
Hogyan kerül a tabella az ELTE Online-ra?
Rovatunkban olyan startupokat mutatunk be, amik köthetőek az
ELTE-hez, most a Sportwavez egyik alapítójával, Marosi Balázzsal
beszélgettünk arról, hogy 2014-ben hogyan is szerveződik az amatőr
sport, hogyan lehet bekerülni a Juventusba és milyen nehézségei vannak
egy induló vállalkozónak, ha mellette főállásban dolgozik az ember.
Mikor és hogyan indult a Sportwavez?
Egy barátommal néztünk épp egy
meccset a tévében, és láttam, hogy a szünetben valamilyen egyedi site-on igazolta
vissza, hogy megy a heti meccsére játszani.
Kiderült, hogy egy csapattársa lefejlesztett egy kis programot, amivel minden
csapattag vissza tud jelezni, hogy részt
vesz-e az esti meccsen, mert idegesítette,
hogy e-mailek tömkelegét végigolvasnia.
Ez 2011 szeptemberében volt, azonnal arra
gondoltam, hogy erre nekem is szükségem
van, mire rávágta, hogy rendben, 5000 Ft –
amin mindketten jót nevettünk. Viszont ez
volt az a pillanat amikor rájöttünk, mások
is szenvedhetnek azoktól a problémáktól, amelyek minket is zavartak. Hiszen az
amatőr sport szervezésében valóban nem
történt semmi érdemi változás azóta, hogy
tudunk e-mailt írni és sms-t küldeni.
Ez a probléma természetesen a
többi amatőr sportban is megvan, így
elkezdtünk ötletelni, hogy milyen
gondok merülnek még fel, az említett
részvételi visszajelzésen kívül, először
logikailag felépítettük a rendszert, majd
nekiálltunk leprogramozni.
Persze nem mi találtuk fel a digitális bajnokság- és csapat menedzselést,
– és jó ötlete is sokaknak van – léteznek
más hasonló alapkoncepciójú, valóban
nagy oldalak nyugaton is, de ott teljesen
más a piac, mások az igények és más
megoldásokat is kínálnak ezek az oldalak. Amerikában leginkább a szülőket
támogató site-ok léteznek, amik a gyerekek meccseit segítik összeszervezni,
Angliában pedig szponzorkeresést és
merchandisingot igyekeznek segíteni.
Amit mi nem találtunk meg ezekben a
rendszerekben, az a komplexitás, ezért
mi az alapoktól újragondoltuk és egy
olyan rendszert építettünk fel, ahol egy
kattintás után éppúgy látom az aktuális ellenfelem erősségeit, mint azt, hogy
hány csapattársam jön a meccsre, vagy
épp hányadikak vagyunk a tabellán.
Mi abban szeretnénk segíteni az amatőr
sportot kedvelőknek, hogy a XXI. szá-

zadhoz méltó módon tudják szervezni a
sportéletüket is. Emellett viszont komoly
segítséget tudunk adni a szervezőknek
is, kezdve az egy perc alatt létrehozható
sorsolástól a digitális jegyzőkönyvekig,
amik automatikusan szinkronizálódnak
a tabellákkal, csapat- és játékos statisztikákkal és góllövőlistákkal. Amikor megkerestük az ELTE bajnokságok szervezőit ezzel a koncepcióval, akkor ők is látták
a rendszerünkben ezeket az értékeket,
és így kezdődött az együttműködés,
amely alapján az ELTE Online-on lévő
bajnokságok háttéradatait tavaly ősztől
a Sportwavez szolgáltatja.
Hányan vagytok? Főállásban dolgoztok rajta?
Ketten alapítottuk a céget Hudecz
Attila barátommal, mi másodállásban,
hobbiszinten foglalkozunk a projekttel,
emellett 2012 márciusától két programozóval dolgozunk együtt, ők főállásban,
fizetésért fejlesztik folyamatosan az oldalt.
Igyekeztünk emellett nagyon felhasználóbarát felületet létrehozni, így végül sokkal komolyabb oldallal indítottunk, mint
szokás mostanában a startupos körökben, hiszen az MVP (minimum viable
product) nem éppen erről szól – azaz a
leggyorsabban elkészíthető első működő
prototípus (a szerk.).
Készítettek pénzügyi tervet? Honnan
tervezitek a bevételeiteket?
Nyilván átgondoltuk, hogy rövid
vagy hosszú távon hogyan lehet ebből
pénzt és működő vállalkozást csinálni és
pénzügyi terve(ke)t is készítettünk. De az
első bevételünk nem onnan jött, ahonnan
gondoltuk volna, egy tendert nyertünk
meg a Telekomnál, akik egy olyan felületet kerestek, amivel támogatni tudják az
általuk szponzorált amatőr focibajnokságokat. Létrehoztuk a Sportwavez klónját,
így a www.telekomfoci.hu oldal lett a digitális platformjuk, ez persze programozást
is igényelt, hogy minden gond nélkül fusson az oldal az ő szervereiken is.

Ezen kívül természetesen vannak
hasonló ötletek és cégek is a fejünkben, de
ezek inkább rövidtávú, egyszeri dolgok,
amik a fenntarthatóságot és folyamatos
fejlesztéseket tudják finanszírozni. Ami
hosszútávon jelentene megoldást, az a
szervezőknek és a játékosoknak nyújtandó plusz szolgáltatások kialakítása, hiszen
most minden egyes funkció ingyenesen
hozzáférhető, és ezen nem is szeretnénk
változtatni. Persze nem csak Magyarországban gondolkodunk, hanem KözépEurópában is, sőt, Európában. A legutópisztikusabb koncepció viszont az, hogy
megvalósuljon a digitális tehetségkutatás.
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Mi az a digitális tehetségkutatás?
Ma gyakorlatilag 0% esélyed van
bekerülni a Juventusba vagy bármelyik
európai nagy csapatba akármilyen jól focizol, hacsak nem ismersz valakit, vagy nem
lát valaki focizni, aki ismer valakit. Ezt szeretnénk így 2014-ben megváltoztatni. Képzelj el egy olyan szűrési lehetőséget, hogy
a 8-9 éves korosztályban Magyarországon
kik lőtték a legtöbb gólt, kik adták a legtöbb gólpasszt, vagy kik kapták a legjobb
értékeléseket az elmúlt 1 hónapban vagy
évben. Minden játékos követhető, és ha
minden statisztika szűrhető, akkor a tehetségkutatást sokkal hatékonyabbá tudjuk
tenni a jelenleginél. Itt van Grosso példája,
aki a győztes gólt lőtte 2006-ban a franciák
elleni döntőben. De azt már kevesen tudják
róla, hogy 5 évvel korábban még egy kisvárosban játszott. Annyi szerencséje volt,
hogy a közeli Perugia megfigyelői meglátták benne a tehetséget és rögtön felívelt
a karrierje. Ha Grosso 200 km-rel arrébb
játszik, akár egy osztállyal feljebb, akkor
talán soha nem fedezik fel, és ő abban a
tudatban éli le az életét, hogy nem elég jó.
Több ilyen történetet is ismerünk, de akkor
vajon hányan lehetnek, akik szintén elég
jók voltak, de nem volt ekkora szerencséjük? A mi víziónk az, hogy megteremtsük
az egyenlő esélyek platformját.
Mik a terveitek?
A tervünk az, hogy az ELTE-s együttműködés mintájára minél több csapathoz
és játékoshoz jusson el ez a lehetőség, és így
minél több embernek segíthessünk időt
és pénzt megtakarítani. Ebben a startup
versenyeknek is komoly szerepe van,
tavaly novemberben kijutottunk például
a HowToWeb-re, a legjobb 32 közé, ami
azért is nagyszerű, mert így kaptunk egy
kis sajtót és emellett az ilyen konferenciákon befektetőkkel is meg lehet ismerkedni.
Törceee
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Természet-Tudomány-Technika
Tüdőrákosok ellensége
Az antioxidánsok árnyoldala
Napjainkban a rákos megbetegedések társadalmunk jelentős
hányadának életét nehezíti meg, ezért az orvostudomány ezen témával
foglalkozó ágának, az onkológiának aktívan kutatott területe. Sajnos a
tünetek és ezek lehetséges okai, illetve a betegség megjelenési formái
igen sokfélék lehetnek, ezért bonyolult terület. Kidolgozott, egységes
gyógymód ma sem létezik, azonban számos kutatás van folyamatban.
Egyidejűleg a dohányzás divatjának
terjedésével az összes daganatos megbetegedés közül a tüdőrák aránya jelentősen megnövekedett. A tüdőrák például
évente 1,3 millió ember halálát okozza,
s ennek 85%-át a cigarettázók teszik ki.
Olyan emberekben is megjelenhetnek
daganatok, akik egyáltalán nem dohányoztak még életükben, mégis nagy rizikófaktort jelent a dohány, ugyanis a vele
élő emberek hajlama sokkal nagyobb a
daganatok kialakulására.

Kialakulás és az első tünetek
A betegség gyakori jelenléte a
modern kor hatásainak köszönhető,
mivel az orvosi feljegyzések alapján az
ilyen betegek száma az elmúlt pár száz
évben növekedett meg rohamos mértékben. 1810 előtt az elváltozást nem
is tekintették külön betegségnek, és
1912-ig világszerte csupán 374 esetet
diagnosztizáltak, ami a mostani halálozási arányhoz képest szinte elhanyagolható szám. Azonban a rák mindig
is jelen volt, elsőként az ókori görög
Hippokratész írásaiban találhatjuk meg,
akitől maga az onkológia szó is származik annak görög megfelelőjéből, az
onkoszból.
A tüdőrák első jelei a heves, gyakran
véres köhögés (haemoptysis), a nehézlégzés (dyspnoe) és ez által a légszomj,
a mellkasi fájdalom/nyomás, illetve a
testsúly csökkenése. A betegség meglétét végérvényesen csak a biopszia
(másnéven szövetminta-vétel, szövetvizsgálat) igazolja; csak ennek elvégzése
után jelentik ki az orvosok a diagnózist.
A biopsziát először két vizsgálat: a röntgen és a CT előzi meg.
Kialakulása a tüdő epitheliális sejtjeiből indul meg azok sejtmagjában lévő
DNS mutációja által. A genetikai változás
miatt hibát szenved a sejtciklus folyamata
az adott sejtben, amely következtében
megindul a szabályozatlan szaporodás, és
sejtburjánzás figyelhető meg: megjelenik
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a karcinóma. A daganat létrehozásáért
általában több mutáció is felelős, amelyeket az öröklött (belső) és a környezeti (külső) tényezők együttesen szabnak meg. A
mutációk célzottan alakulnak ki ott, ahol
a sejtciklus szabályozásában fontos tényezők kódolódnak. A folyamatot onkogének
serkentik és tumorszupresszor gének –
általában transzkripciós faktorok, például
a p53 – gátolják, ezért az első mutációval
ez utóbbiak inaktiválódnak. Ezután a
DNS esetleges javításában szerepet játszó
javító gének mutálódnak, megakadályozva ezzel a hiba helyrehozásának lehetőségét. Mindezek után kapcsolódnak be
az onkogének a folyamatba, működésbe
lépnek proto-onkogén formájukból.

A DNS károsodás tehát a kulcs a
dologban, ez az első lépés a kialakulás
folyamatában. Ennek indukáló anyagaiban lehetnek tehát a valódi és pontos
okozók, ezek pedig sok kutató szerint
a szabad gyökök, amelyek párosítatlan
elektronjaikkal új kötéseket kialakítva
összekuszálhatják a mitokondrium,
a DNS vagy akár az érfal szerkezetét.
Ezek „hatástalanításában” játszanak
szerepet az ún. antioxidánsok, amelyek
nevéből is kivehető, hogy hatásmechanizmusuk a káros oxidáció akadályozásában vagy megszüntetésében rejlik, így
oxidáció inhibitorokként említhetjük
őket. Az orvosok és kutatók örömére ezért be is vezették az antioxidáns
terápiát. Azonban egyes svéd kutatók
legújabb eredményei szerint ezek az

anyagok nem feltétlenül és nem mindenkiben hasznosak a rák ellen.

Antioxidánsok –
hasznos vagy káros?

A már említett szerves vegyületek
– kivéve néhány fémet és fémorganikus
komplexet – általában természetes táplálékainkból jutnak szervezetünkbe. Ide
sorolhatók a flavonoidok, a karotinoidok
(például β-karotin) és a retinol (A-vitamin), az aszkorbinsav (C-vitamin), a
tokotrienolok és a tokoferol (E-vitamin),
szervezetünk számos enzime (például
a szuperoxid dizmutáz vagy a kataláz)
stb. Antioxidáns jellegű vegyületek a
táplálékunk – főképp növényi eredetűek – mellett az ipar számos területén is
megtalálhatóak, mint a kozmetikumok,
gumi és műanyag gyártásában.
A fenti kérdésre nem lehet egyszerű
igennel vagy nemmel választ adni; helyesen és röviden csupán annyit mondhatnánk rá, hogy ez a vizsgált személy állapotától függ. Igen és nem is lehet a válasz
tehát, a kulcs pedig az egészség megléte
vagy hiánya; és ha a rák jelen van, annak
stádiuma, súlyossága.
Új kutatási eredményekre alapozva a Göteborgi Egyetem egyik kutatócsoportja Martin Bergo vezetésével
kijelentette, hogy az általuk vizsgált két
antioxidáns – az E-vitamin és az N-acetilcisztein (NAC) – nem csökkentette, sőt,
háromszorosára növelte a tüdő karcinómáinak számát. A kísérleteket olyan egereken végezték, amelyekben a rák már
fejlődésnek indult. Később az érdekes
felfedezés után humán tüdőráksejteket
is vizsgáltak, s mindkét esetben azonos
végeredményt kaptak. Az eddig jótékonynak tekintett antioxidánsok ellentétes hatását az magyarázza, miszerint a
p53 tumorszupresszor gén expresszióját,
így a p53 fehérje termelődését csökkentették, ennek hatására pedig a rák fokozott
burjánzásnak indult. A kísérlettel így a
p53 fontosságát bizonyították, ugyanis
ennek jelenléte nélkül az antioxidánsok
szabadgyök kötő működése nem elegendő a tumor növekedésének megállításához, hatásuk semleges.
Konklúzióként a tudósok azt tanácsolják a dohányzóknak és a tüdőrákosoknak, hogy óvatosan és mérsékelten
vigyenek be E-vitamint, illetve mindig
ügyeljenek az antioxidánsok jelenlétére.
A vizsgálatok tovább folytatódnak a többi antioxidáns tesztelésével, hogy azok
pontos hatását is felmérjék.
Solymosi Emőke

PublishOrPerish
Tudománymetriai mérőszámok 1.
A TTK Kari Könyvár cikksorozata
A tudománymetria egyik ága, az értékelő tudománymetria
a tudományos kutatás szervezeti egységei által előállított tudományos információ mennyiségének és hatásának mérésével
foglalkozik.

Tudománymetria alapegységei
Közlemény: Az egyes tudományterületeknél más és más közleménytípus a fő közlési forma. A kémiában, fizikában, orvostudományban
a folyóiratcikk, a proceedings típusú
konferencia kiadvány a számítástudományban, a földrajztudományban
a térképek, társadalomtudományban pedig a könyvek. Más és más az
egyes tudományterületek publikációsebessége, a hivatkozások átlagos
száma, szakterületenként változik az
információ elévülése is.
Idézet: Amit a szerző saját
művében röviden, hosszabban
megjelölve idéz és a mű végén a
bibliográfia tartalmazza ezeket az
idézett tételeket.
Önidézet: Amikor egy szerző
saját magát, beleértve a szerzőtársakat is idézi.
Hivatkozás: Amikor egy szerző munkáit mások idézik, valamely művére (műveire) hivatkoznak.

Mérőszámok
Impact Factor (hatástényező)
A tudománymetria Eugene
Garfield javaslatára a folyóiratok
nemzetközi hatását a kapott idézetek és a megjelentetett cikkek száma
alapján méri.
A folyóiratokra vonatkozó
impakt faktorokat először 1976ban tették közzé, jelenleg a Journal
Citation Report publikálja évente
(2010-től elérhető ELTE-s gépekről
– a Web of Knowledge egyik adatbázisa, az ennél régebbi adatok pedig
nyomtatott formában – a könyvtárban megtekinthetők).

Az alábbi képlettel definiált
folyóirat-hatástényezőt Garfieldtényezőnek (GF) hívjuk. A két éves
időtartamra (t=2) számolt tényezőt
nevezzük Impakt Faktornak.
y: hivatkozási év
t: publikációs időtartam (2 év IF
esetén)
Cy: az illető folyóirat t-időszakban publikált cikkei által y-évben
kapott idézetek száma
Pt: a t-időszakban megjelent cikkek száma

Torzítási tényezők: az angol
nyelvű folyóiratokat részesítik
előnyben, az adatok összegyűjtésének problematikus módja, a folyóiratok citációs eloszlása, az érvénytelenített, visszavont publikációkra történő hivatkozások, a negatív
citációk, publikációs késés, szerkesztőségi nyomásgyakorlás az önidézésre, a citációs szokásokban rejlő
területek közötti különbségek.
Az IF a tudományos folyóiratok
minősítésére szolgál, nem a kutatókéra. Mégis néhol alkalmazzák
egyének munkájának jellemzésére
- ilyenkor a kutató összes megjelent
publikációjának impakt faktorait
összegzik.
Fontos kérdés az is, hogy egy
kutatónak hány publikációja jelent
meg, illetve hol jelentek meg a publikációi. Ezt a Publikációs Stratégia
vizsgálata mutatja ki:
Publikációs Stratégia (PS)
Egy adott kutató közleményeinek összesített impakt faktora és a

közlemények számának hányadosa,
tehát a kutató közleményeinek átlagos impakt faktor értéke.
Relatív Publikációs Stratégia
(RPS) ezen átlag érték és az adott
kutatási terület viszonyítási alapjának hányadosa, tehát egy összehasonlítási értéket nyújt, hogy az adott
kutató az átlagos teljesítmény alatt
vagy felett teljesít.
A Relatív Publikációs Stratégia
kiszámításához alkalmazott viszonyítási alap (GF) általában az adott
szakterületen megjelent cikkek átlagos Impakt Faktora.
h-index (Hirsch–index)
Jorge Hirsch amerikai fizikus
javaslatára kezdték el alkalmazni az
egyén tudományos teljesítményének
mérésére.
Egy kutató olyan publikációinak h-száma, amelyek legalább
h-számú idézetet kapott. Kiszámításának módja: sorba állítjuk a
publikációkat idézetük csökkenő
sorrendjében, és a h-index azon
publikáció sorszáma lesz, amelynek az idézői legalább annyian
vannak, mint maga a sorszám.
Előnye, hogy könnyű a kiszámítása, több adatbázis is szolgáltatja (pld. WOK, MTMT, Scopus,
Google Scholar ) hátránya, hogy
nem érzékeny a kiugró eredményekre, nem számol az eltérő
területi idézettségi szokásokkal, a
többszerzőség problémája, vagy a
teljes publikációs tevékenységre nézve nem árul el semmit az idézettség
eloszlásáról.
Egy kutató értékelésekor nem
szabad csak egyetlen mutatóra
támaszkodni. Több mutatószám
együttes igénybevételével és szakértői bírálattal együtt kell végezni
az értékelést.
A sorozat következő részében
további tudománymetriai mérőszámokat ismertetünk, mint például a g-index, individual h-index,
contemporary h-index. e-index, i10index.
http://www.matud.iif.hu/03dec/025.html
Irodalom:
Berhidi Anna, Csajbók Edit,
Vasas Lívia: Ismeretlen ismerős, avagy
az impakt faktor és a többiek. Orvosi
Hetilap, 2007. 148. 165-171.
Vinkler Péter: A garfield-tényező.
Magyar tudomány, 2003 (12) 1604-1610
Hegyi Judit
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Helyvektor&Kritika
Nagyi Palacsintázója
Ami mindig beválik
Ebben a rovatban általában igyekszem nektek kevésbé ismert
helyeket bemutatni, hogy ezt az oldalt olvasva valami újjal gazdagodjatok. Most kivételt teszek, ugyanis rájöttem, hogy vannak
klasszikus helyek, amiket szintén nem szabad elhanyagolni.
Bátran jöhetünk ide reggelizni,
délben ebédelni, délután egy baráti
csevelyre, vagy este egy gyors vacsorára. A palacsinta minden időpontban
alkalmas eledel.
Bár én nem tudok személyes kapcsolatot kialakítani a hely nevével – mivel
nálunk a nagypapám süti a palacsintát
– mégis egy falatnyi/tányérnyi/tálcányi
otthonnal találkozom, amikor belépek
ide. A számtalan Nagyi Pali közül személyes kedvencem a Széna téren (egészen pontosan a Hattyú utcában), és a
Batthyány téren levő, de találhatunk
Aquincumban – ahol még kerthelyiség is tartozik hozzá –, a belvárosban,
és a WestEnd City Centerben is ilyen
palacsintázót.
Az összesnek hasonlóan egyszerű
a berendezése, egyedül a mindenhol
felbukkanó rengeteg tükör a zavaró
kissé. Az étlap is szinte ugyanaz: palacsinták végtelen változatban és men�-

nyiségben. Először is az édes palacsintákkal kezdeném. Vannak megszokott
ízek (kakaós, túrós, fahéjas, lekváros),
kissé szokatlanok (kókuszos, áfonyás,
tejberizses, csoki és vanília pudingos,
mákos) és kifejezetten durva kombinációk (mézes-banános, fahéjas-banános, marcipános, meggyes-mákos,
gyümölcsrizses, túrós-gyümölcsös).
Ezen kívül érdemes kipróbálni a rakott
palacsintát is, vagy a Nagyi rudi palacsintát!
Minden palacsintát háromszög
alakba hajtogatva tesznek a tányérunkra, és csodálom a személyzetet, amiért
képesek unott hangsúly nélkül minden
egyes vendégtől megkérdezni, hogy
kér-e rá meggyet, csokit és porcukrot.
A végeredmény kivétel nélkül nagyon
gusztusos.
Ha sóshoz lenne kedvünk, választhatunk szintén palacsintát, vagy esetleg rakott, töltött krumplikat. Előbbiből

ehetünk sajtosat, sonkásat, gombásat,
spenótosat, kaprosat, milánóisat… a
sornak sosincs vége. Az én kedvencem
a brokkolis csirke husival. Az utóbbiból is hasonló az íz választék, mint
sóspalacsintából.
Az italok folyamatosan változnak. Nyáron ihatunk Nagy-limit, azaz
limonádét különféle ízesítéssel. Amikor legutóbb ott voltam, épp kínáltak
fahéjas-meggyes turmixot, de erről
nem tudok nyilatkozni, mivel inkább
egy hagyományosabb epres turmixot
ittam. Meglepő módon életem egyik
legjobb forró csokoládé élménye is
ide kötődik! Érdemes egyet meginni a
palacsintáink mellé.
Vörös Évi

BOEING, BOEING

is. A nők nem csak külsejüket és belső tulajdonságaikat tekintve térnek
el egymástól, hanem nemzetiségükben is különböznek. Az angol Janet
(Gubás Gabi), a francia Jacqueline
(Tóth Eszter) és az olasz svájci Judith
(Schell Judit) a fentebb említettekből
kiderül, nem sejtették, hogy nincsenek
egyedül szívük választottja életében.
A vígjáték, felépítését tekintve megfelel az antik görög drámákra jellemző szerkezetnek. Úgy vélem a legtöbb
ember számára a tetőpont a legizgalmasabb, hiszen ekkor bontakozik ki
legjobban a központi konfliktus. Az
ismert közmondás szerint „a hazug
embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát”. Bernard egy precízen kidolgozott menetrenddel követte a hölgyek
érkezését, illetve távozását. Ám egy
jól felépített vár is összeomolhat. Ez,
Réthly Attila által rendezett előadásban
sem történt másként. A rendszer összeomlása előtt feltűnik a színen egy rég
nem látott, komplexusos, kissé pipogya
osztálytárs, akit én a darab mozgatórugójaként ismertem fel. Amikor beüt a

„krach”, ez a fickó, Robert (Vida Péter)
az, aki segítő kezet nyújt Bernardnak,
Bertha (Molnár Piroska) a házvezetőnő
mellett. Robert szerepe nyűgözött le a
legjobban. Nem csak a karakter humoros személyisége, hanem a fantasztikus
megformálása és tehetséges előadása
miatt is.
A darab fordítása Hamvai Kornél munkája volt, kicsit eltért az eredi szövegtől és modernizálta azt. Ez
szerencsére nem rontotta az előadás
színvonalát. A nagyszerű szereplőválogatáson kívül a darab izgalmas és
impulzív hangulatát a különböző helyzetkomikumok és az egyes karakterek
színes személyiségének rendkívül jól
megformált munkája adta. A történet
egyszerű, hétköznapi emberekről szól,
akik hétköznapi dolgokat tesznek a
mindennapjaikban. Könnyed, szórakoztató, laikusok számára is értelmezhető, humorosabbnál, humorosabb
szituációkat tár elénk a Thália színház
színpada Marc Camoletti 2 felvonásos
bohózata illusztrálásával.
Ince Sára

„Három nőt juttat a fellegekbe
Pindroch Csaba”- számos kritika sorai
közt olvasni a kifejezést. A megfogalmazás hátterében két dolog is áll. A
Thália színház legújabb bohózatáról
van szó, amelyben a főszereplő férfi,
Bernard (Pindroch Csaba) három – számára lélegzetelállító, tulajdonságaikat
tekintve különböző – nővel szűri össze
a levet, úgy, hogy azok mit sem tudnak
egymás létezéséről. A „felleg” szó utal
egyrészt a nők foglalkozására, miszerint ők stewardessek, illetve a másik
jelentés a nők fejének elcsavarásában
rejlik.
A darab Franciaország fővárosában, Párizsban játszódik. Főszereplőnk, Bernard egy sikeres, karizmatikus, jó egzisztenciával rendelkező
építész, akit a férfiak többsége megirigyelhet. Nem csak nemes vagyona, modern otthona és a szemet gyönyörködtető panoráma miatt, ami elé
tárul, ha kitekint az ablakon, hanem
a három csinos légi utaskísérő miatt
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Mozizóna
Nézőpont kérdése, ki a kívülálló
The Perk of being a wallflower
A film Stephen Chbosky nagysikerű regénye alapján készült.
Sikerességét bizonyítja, hogy majdnem egy évig szerepelt a New
York Times bestseller listáján. A film színvonalát pedig pluszban
a színészek emelik. Tudom, megint Emmás film, de ezeknek van
mondanivalója, sajnálom.
A film egyik érdekessége, hogy
a könyv írója, mint rendező vette ki
a részét a film munkálataiból. Talán
ennek is köszönhető, hogy a filmben
minden a helyén van. Az embernek
nincs olyan érzése, hogy kevés vagy
éppen sok volt ez vagy az. A megszokott drog téma is előkerül, de se jó se
rossz irányba, egyszerűen csak jelen
van, ahogy jelen volt és jelen is lesz
mindig. Személy szerint nem tudok
semmi negatívumot megnevezni, ha
nem is ez lett a kedvenc filmem, de
biztos, hogy egy jó párszor még megnézem majd. Miután először néztem
meg a filmet, nem tudtam megfogalmazni mi az, ami igazán megfogott, és
még most sem tudom egészen biztosan. Ha mindenképpen meg kell valamit nevezni,neveznem, akkor talán a
filmzenéjét emelném ki. Nekem a jól,
igényesen megválasztott zenékkel teli
film olyan, mint egy tökéletesen elkészített csoki torta. Ha rossz a töltelék,
oda az élmény. A filmben a zenével,
egészen pontosan kazetták hallgatásával, másolásával utalnak az időszakra,

amiben játszódik, de pontos dátumot
nem tudunk, csak annyit, hogy valamikor a közelmúltban.
A zene mellett, a színészek alakítására hívnám még fel a figyelmet.
Hitelesen játsszák a középiskolásokat.
Az egy különc srác feljegyzései tulajdonképpen azt szeretné megmutatni,
hogy egy gimnazistának mennyi mindennel kell megküzdenie. Legyen szó
az élet nehézségeinek legyőzéséről,
egy idegen környezetbe való beilleszkedésről, vagy magáról csak a beilleszkedési vágyról. Sokunk el se tudja
képzelni, hogy milyen lehet kívülállónak lenni, ez a film pedig éppen arra
szeretné felhívni a figyelmet, hogy
tényleg csak nézőpont kérdése, hogy
ki kívülálló és ki nem. Főszereplőnk,
Charlie sok dolgon ment keresztül,
mire gimnáziumba került, és ezeknek
köszönhetően visszahúzódóbb társainál. Képzeletbeli barátjának írja le,
hogy mik történnek vele, és ezen a
szálon keresztül ismerjük meg milyen
Charlie valójában, miért olyan amilyen. Hogy ne egyedül legyen kívülál-

Az ELTE Kortárs Segítő Csoport
egy pszichológushallgatókból álló
önkéntes csoport, mely az egyetem
Életvezetési- és Diáktanácsadó partnerszervezeteként működik. Többféle szolgáltatásunknak egy közös
célja van: megkönnyíteni a hallgatótársaink életét.
Az általunk felkínált segítő
beszélgetés hasznos lehet, akár a
tanulmányaiddal kapcsolatban vagy
tanácstalan, akár az életedet érintő
kérdéseidet szeretnéd megbeszélni

valakivel. A Kortársak mindegyike
pszichológushallgató, így bizalommal fordulhatsz hozzájuk, hiszen
szakmai tudásuk mellett megvan az
a hatalmas előnyük is, hogy Veled
egyidősek - így pontosan tudják,
milyen is egy huszonéves bőrében
lenni.
Minden félévben szervezünk
Filmklubot, ahol egy-egy témát
járunk körül érdekes alkotásokkal
és kötetlen beszélgetéssel. Nálunk
részt vehetsz az önismeretedet és
pszichológiai érzékenységedet fejlesztő játékalkalmakon is az Identity
és a DiXit társasjátékok segítségével.
A Kortárs Segítő Csoport emellett a Tandem program keretében
lehetőséget teremt a külföldi és a
magyar diákok közötti kapcsolatépítésre, és szerepet vállal a bármilyen

ló, szerencséjére pár végzős a szárnyai
alá veszi őt, és együtt lesznek különcök, és ez a szép ebben a történetben,
hogy őket nem érdekli, hogy fel van-e
nyírva a hajuk vagy sem. Olyannak
fogadják el egymást amilyenek, és
eszük ágában sincs megváltozni csak
amiatt, hogy népszerűbbek legyenek,
és jobban befogadja őket a gimnazisták társadalma. A kis csoport minden
tagjának, megvan a maga az oka, hogy
miért olyan amilyen. Sam például
saját magát keresi, emiatt kapcsolatból
kapcsolatba lovagol, míg Patrick-et a
szexualitása miatt érik nehézségek.
És ezt sokunknak meg kell még tanulnunk, hogy nem az a lényeg, hogy
minél többször kössünk egymásba,
hanem épp ellenkezőleg, mindenkiben meg kell találni az értéket. Szóval
ha van egy hétvégétek, amikor épp
otthon vagytok, nézzétek meg, nem
fogjátok megbánni!
Bori
módon akadályozott diákok segítésében is.
Segítőinket, programjainkat,
ügyeleti időpontjainkat megtalálod
a www.kortars.elte.hu honlapon, a
Kortárs facebook oldalán, és keress
minket bizalommal az info@kortars.
elte.hu email címen!

TétékásNyúz

18

Belszíni fejtés

Szókereső
Sziasztok! Harmadik számunk alkalmával, miután kellően bemelegítettetek
a féléves tanulmányokhoz, most egy szavakkal való játékot hoztam Nektek. Ez
talán kicsit távolabb áll tőlünk, TTK-soktól, mint a számokkal vagy logikával való
ügyeskedés.
A szókeresőhöz mindenekelőtt jó szem kell és türelem, ugyanis feladatotok a
felsorolt szavak megkeresése abban a betű-káoszban, amelyet az ábra tartalmaz.
A VENUS szó betűi – mielőtt bárkit megtévesztene a dolog – csak a téma miatt
vannak bekeretezve, ugyanis a feladvány a bolygóhoz kapcsolódik. További
nehezítés, hogy a rejtvény angol nyelvű; ám mivel a nyelvtanulás nem kötelező,
ellenben a nyelvvizsga szükséges, alkalmatok nyílik gyakorolni.
Megfejtésként egy szót kaptok, amelyet az összes listában szereplő szó megtalálása
után a táblán maradt betűkből rakhattok össze. Ezt kell beküldenetek a lenti e-mailre,
ha csokit szeretnétek nyerni. A keresendő szó a következő szövegrészletből hiányzik:
’Venus is the second planet from the Sun, orbiting it every 224.7 Earth days. It has no natural
_________. It is named after the Roman goddess of love and beauty.’ Kellemes keresgélést!
subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com
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ABACK, ADDLE, ADMIX, ADZES,
A L E M B I C S , A N T H O L O G Y,
ANTON, ASIAN, ASPECTS,
AVOID, BESTIRS, BONDHOLDER,
CICATRICE, CUBIST, DITHYRAMB,
DREYRS, DYADS, EGGER, ELEMI, EPITHALAMIUM, ESSAY,
EYRIE, FLAILS, GAVOTTES, GRILLES, GUARDED, HAIKU, HEALS,
HEELS, HELVES, INFRA, INGLE,
INSIGNIFICANTLY, IRREDUCIVLE,
IRREVERSIBLE, LAMASERIES,
LURING, MACER, MAINSHEET,
NAOMI, NEHRU, NERDS, NUBIA,
OMBRE, PALESTINE, PEKOE,
PENNSYLVANIA, PIANISSIMOS,
RIALS, SATIRIZES, SHANGHAIING,
SKIED, TABLE, TOTES, UMLAUTS,
UNSECURED

Ha

-esen írnál újságot,
vagy úgy érzed, hogy

meg van hozzá a

Jelentkezz, ha úgy érzed, te hiányzol
a Tétékás Nyúz csapatából!
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

