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Bölcsész Napok 2014 

2014. május 5–8. között újra változatos prog-
ramok várják a résztvevőket a Trefort-kertben a 
hatodik Bölcsész Napokon.
A fesztivált a nulladik napon városi akadály-
verseny és sanzonest nyitja. 6-án a kultúráé és a 
színházé a főszerep: számos budapesti színház 
standja költözik a BTK-ra, beszélgetnek Kautzky 
Armand és Kökényessy Ági színművészekkel, de 
ezen a napon rendezik az ELTE I. Tehetségnapját 
is. Szerdán az esélyegyenlőség és a sport jegyében 
különböző alapítványok mutatkoznak be, fellép a 
PARADANCE kerekesszékes tánccsoport, vala-
mint lesz esélyegyenlőségi kerekasztal-beszélgetés 

is. A tavaszi fesztivál záró napjának mottója „Határon innen és túl”: a programban civil sétány, könyvudvar és a Régió Party is helyet kapott.
A szakmai-tudományos programok között találunk Hrabal-konferenciát, szó lesz a közösségi kultúraszervezésről, tanácskozik a Néderlandisztikai Tanszék, a 
Portugál Tanszék és a Filozófia Intézet is. A Karrierközpont Példakép-workshoppal és Karriersátorral készül, de az EHÖK, a BEAC és az Eötvös Kiadó is 
számos programmal várja az érdeklődőket. Az esti koncerteken fellép többek között a Halott Pénz és a Rotten Roots is.
A részletes programot a http://bolcsesznapok.elte.hu/wordpress/?page_id=8 oldalon találhatjátok.
Időpont: 2014. május 5–8. 
Helyszín: ELTE BTK, Trefort-kert (1088 Budapest, Múzeum krt. 4., 6–8.)

Egy kattintásra az állástól

Idén is lesz Virtuális Állásbörze az ELTE Kar-
rierközpont szervezésében: az online standok 
2014. május 6–8. között várják az álláske-
resőket. Az internetes rendezvény fő célja, 
hogy aktív, személyes párbeszéden alapuló 
kapcsolatot létesítsen a munkáltatók és az 
álláskeresők között: több mint negyven cég 
már biztosan ott lesz.
A részvétel nem kötött sem helyhez, sem idő-
höz: a virtuális állásbörze elfér egy laptopon 
vagy táblagépen is, kényelmes és interaktív.  
A hagyományos állásbörzéken megszokott 
elemek a rendezvény saját weboldalán is meg-
maradnak: a standokat céges bemutatkozó 
oldalak, a szórólapokat elektronikus állásaján-

latok, a személyes beszélgetést a közösségi felületek, az önéletrajz benyújtását a dokumentum-
felöltés, a szakmai programokat pedig a számos segédlet és mintadokumentum helyettesíti.
Az idei év újdonsága, hogy a hallgatók karok és szakok alapján, a számukra releváns ajánlatok 
között böngészhetnek. A kiállítók kiválasztásában az Egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói 
is segítettek: az egy hónapig tartó kampány során több mint hetven munkáltatót ajánlottak 
a börze szervezőinek figyelmébe. A Virtuális Állásbörze látogatói a Közszolgálati Állásportál 
és az Európai Unió által kínált, frissdiplomásoknak szóló állásokkal is találkozhatnak.
A VÁB ideje alatt hirdetik ki a Példakép-program eredményeit is, 
a börzére regisztrálók között pedig egy tabletet is kisorsolnak. 
A tavalyi börzén a több mint ezer regisztrált résztvevő nemcsak 
Magyarországról, hanem az Egyesült Királyság, Németország, 
Ausztria és Szlovákia területéről is érkezett, többen az online 
rendezvény ideje alatt már interjúidőpontot is kaptak.
Időpont: 2014. május 6. 10:00 – május 8. 17:00
Helyszín: http://allasborze.elte.hu/virtualis_allasborze.html
forrás: http://www.elte.hu

Egyre többen választják 
az ELTE képzéseit

A z  E ö t v ö s  L o r á n d 
Tu d o m á n y e g y e t e m 
idén is a legnépszerűbb 
intézmény: a több mint 
106 ezer jelentkező közül minden ötödik 
felvételiző (22 828 fő, az összes jelentkező 
21,5%-a) az ELTE-re adta be jelentkezését, 
az első helyen pedig 12 988-an (az összes 
jelentkező 12%-a) jelölték meg Egyete-
münk valamely szakját – ez az utóbbi öt 
év legjobb ELTE-s eredményének számít. 
A felvételi statisztikákról szóló összeál-
lításunk második részében Egyetemünk 
kilenc képzési területét és alapszakjainak 
adatait vizsgáltuk.
Az Eduline oktatási szakportál összesíté-
se szerint az országos jelentkezői létszám a 
legnagyobb mértékben a pedagógusképzé-
seken és a jogi területen emelkedett, míg a 
gazdasági szakokra 8, a bölcsészettudományi 
képzésekre 13, az informatikai területre 9,5 
%-kal többen felvételiztek, mint egy évvel 
korábban.
További részleteket a www.elte.hu/
hir?id=NW-5633 oldalon olvashattok.
forrás: ELTE Oktatási Igazgatóság

Juvenália

Az Eötvös Collegium Magyar Műhelye 2014. május 9-én „Juvenália” címmel másodszor 
szervez konferenciát magyar és világirodalom, nyelvészet, filozófia és esztétika témakörökben.  
A tanácskozás célja, hogy a különböző egyetemek frissen felvett bölcsészhallgatói kisebb 
körben, egymás között adjanak számot az első félév eredményeiről, tapasztalatairól önálló 
kutatásukkal kapcsolatban. Az előadások időtartama 20 perc, melyet 10 perc vita követ.
A konferenciára az előadás 2000 karakteres absztraktjával 2014. május 1-ig a ejcjuvenalia@gmail.com e-mail 
címen lehet jelentkezni.
Időpont: 2014. május 9. 
Helyszín: ELTE Eötvös József Collegium (1118 Budapest, 
Ménesi út 11–13.)
forrás: http://www.elte.hu

„Greennovatív” megoldások az ELTE-n

A Professional Publishing Hungary szak-
lap-kiadó 2014-ben harmadik alkalommal 
hirdette meg a Greennovációs Nagydíjat, 
amelyre rekordszámú jelentkezés érke-
zett. A pályázaton kiemelt szempont volt, 
hogy olyan innovatív kezdeményezéseket 
díjazzanak, ahol a pályázó a környezeti 
terhek csökkentéséért vagy a fenntart-
hatóság és a helyi közösségek érdekében 
végzett fejlesztéseket.
Az öt kategóriában (gyártó/termelő, ter-
mék, kereskedő, szolgáltató, reklám/
promóció) induló több mint félszáz 
pályázó közül huszonegy pályaművet 
választott ki a szakmai zsűri. A Vezér 
Hallgató Egyesület a Greennovatív szol-
gáltató kategóriában indult a „Fenntart-
hatóság a gyakorlatban – ELTE EKSZ 
környezettudatos hulladékkezelés” pro-
jekttel. A pályázat saját kategóriájában a 
legjobb négy közé került.
forrás: http://www.elte.hu



TétékásNyúz

Plusz-Mínusz A főszerkesztő nadrágszéle 3

TétékásNyúz  XLVIII. félévfolyam, XI. szám.
Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Kovács Fanni. Főszerkesztő: Török Balázs.
Vezetőszerkesztő: Török Balázs.Tördelőszerkesztő: Saáry Ákos. Olvasószerkesztők: Saáry Ákos, Török Balázs.
Rovatok: Belszíni fejtés (subCsibe), Helyvektor (Vörös Évi), Mozizóna (Tóth Bori), Sport (Zakariás Barbara), 
Startup (Törceee), TTT (Solymosi Emőke), Tudósítás (Béki Virág, Szalai Evelin).
Honlap: http://issuu.com/tetekas_nyuz. 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). 

Hogyan törjünk  
világhatalomra?

Múlt héten olvashattatok Elon Muskról, 
a TESLA tulajdonosáról, aki ezen a cégen 
keresztül szeretné megoldani az üvegházha-
tású gázokat kibocsájtó belsőégésű-motoros 
autókat kiváltani elektromosokkal. Persze ez 
egy szép marketingfogás is lehetne – vagy 
éppen az? De nem is ez a lényeg, nem ezt 
csinálja valójában Musk és a Tesla. Igazából 
ez egy hatalmas megújulóenergia-biznisz, 
hiszen az elektromos autókhoz rengeteg 
energia kell, és ha ezt nem fosszilis forrásból 
akarjuk termelni, akkor a megújulók szük-
ségesek. Mindezt egy hatalmas hálózatba 
kötve, nagyüzemben, hiszen csak úgy éri 
meg, sőt, csak úgy terjedhet el a rendszer.

Ez persze kicsit összeesküvéselmélet-
szerűen is hangozhat, azonban végül is erről 
van szó. Van egy cél, ami mondjuk az, hogy 
tiszta energiával autózzunk és a feladat az, hogy megoldjuk az ehhez tartozó 
problémákat. A zöld energia-alternatívák adottak, a problémát ezek tárolása, 
vagyis az akkumlátorok jelentik. Hiszen a Teslának olyan akkumlátorra van 
szüksége az autóihoz, amik gyorsan tölthetőek, olcsóak és tartósak, és bár ren-
geteg hasonló kísérletről lehet hallani a témában, ezek ma még messze vannak a 
sorozatgyártástól.

Itt van tehát a probléma, amit meg kell oldani: az akkumlátorok, hiszen a 
többit már részben vagy egészben megoldották. Működik, vagyis működhetne, 
és nem fontos belefolynunk a részletekbe, de mondjuk azt, hogy költséghatéko-
nyan vagy olcsón. De az biztos, hogy nem túl drágán. Ha meg tudnánk oldani az 
akkumlátorok problémáját. Már csak ez van vissza. És elérkeztünk a gondolat-
menet végére, hogy itt van ez a probléma, ami nemcsakaz elektrmosautó-iparnak 
adhatna hatalmas lökést, hiszen a – még csak most felfutó – drónok is ezzel a prob-
lémával küzdenek, aki játszott RC modellekkel, az tudja, hogy milyen gyorsan 
lemerülnek, és ugye a telefonjaink akkuja sem arról híres, hogy túl jól szuperálna. 
Ha tehát valami nagyot szeretnénk alkotni és már eladtunk két milliárdos cégben 
a részesedésünket – ebay, paypal – akkor ne legyünk kishitűek vágjunk bele egy 
olyan probléma megoldásába, ami nem csak szép és jó a környezetnek, de egyút-
tal elég nagyratörő ahhoz is, hogy majd alkalomadtán a Google által felvásárolt 
Boston Dynamicsnak is beszállítóivá vállhassunk.

Török Balázs
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló a Kari Tanács üléséről
Személyi kérdések, KÖB, 
L’Oreál-UNESCO ösztöndíj

A 2014. április 23-án, szerdán került sor a tavaszi félév harmadik 
Kari Tanács ülésére. Erről olvashattok most egy rövid összefoglalót. 

Az előzetesen kiküldött napirend 
annyiban módosult, hogy Juhászné 
Huszty Katalin gazdasági főigazga-
tó asszony jelenlétében elsőként a 
kar 2014-es költségvetését tárgyalta 
a Tanács, a Szenátus március 31-én 
ugyanis elfogadta a TTK számára 
kevésbé előnyös tervezetet. Kovács 
Gábor kérdésére, hogy meddig vár-
ható az ideihez hasonló keretfelosztás 
a karok között, Surján Péter dékán úr 
kifejezte optimizmusát a jövőt illetően. 
Kacskovics Imre kijelentésével, misze-
rint rosszabb esetekre egy úgynevezett 
B terv elkészítésével lehetne felkészül-
ni, a főigazgató asszony egyetértett. 
Kisebb, lényegében stilisztikai ponto-
sítások után a költségvetési tervezetet 
a Kari Tanács tagjai elfogadták.

A Személyi kérdések napirendi 
pontban számos javaslat került meg-
tárgyalásra. Soósné Dezső Zsuzsan-
na (Meteorológiai Tanszék), Zsélyné 
Újvári Mária (Fizikai Kémiai Tanszék) 
és Szeghy Dávid (Geometriai Tanszék) 
adjunktusi, Nagy Noémi (Alkalmazott 
Analízis és Számításmatematikai Tan-
szék) tanársegédi, Illiás Attila és Köves-
di Dorottya (Immunológiai Tanszék) 
tudományos főmunkatársi kinevezését 
támogatta a Tanács. A közeljövőben 
docensi pályázatok kerülnek kiírás-
ra a Növényszervezettani, Regionális 
Tudományi, Fizikai Kémiai és Algebra 
és Számelmélet tanszékekre.

2014-ben a Kar Kiváló Oktatója 
címet Vellai Tibor, a Genetikai Tanszék 
vezetője és Horváth Ferenc, a Geofizi-
kai és Űrtudományi Tanszék profes-
sor emeritusa vehetik át színvonalas 
tudományos és mindenekelőtt hallga-
tóbarát oktatói munkájuk elismerése-
képpen. A kar, Tudományos Diákköri 
Tanácsának javaslatára, Nagy Balázs 
egyetemi docens (Természetföldrajzi 
Tanszék) és Novák Zoltán adjunktus 
(Szerves Kémiai Tanszék) részére a 
TDK szervezői és az egyetemi tehet-
séggondozásban elért eredményeik 
alapján az ELTE TTK „TDK érem” 
címet adományozza.

A Tanulmányi- és Oktatási Bizott-
ság által korábban, a beérkezett pályá-
zatok pontozása után kialakult rangsor 
értelmében idén 42 hallgató részesül 
Kar Kiváló Hallgatója címben.

Mindezek után a HKR kari külö-
nös részének módosítása is elfogadás-
ra került. A jövőben, ha elégtelennél 
jobb gyakorlati jegy megszerzéséhez 
egyetlen zárthelyi dolgozat megismét-
lésére van csak szükség az oktatók 
kompetenciája az időpont meghatáro-
zása (eddig vizsgaidőszak előtt kellett 
a javítót megíratni). A költségtérítés-
csökkentés igénylésére továbbra is 
kérvényt kell benyújtani az oktatási 
dékánhelyetteshez, azonban azt a szor-
galmi időszak első hetének végéig kell 
megtenni ezután, így a határidő egy 
héttel korábbra tolódik. A kérelmekről a 
kari Tanulmányi és Oktatási Bizottság is 
korábban hoz így döntést. A továbbiak-
ban csak a tanulmányi eredmény alap-
ján kérhető költségtérítés-csökkentés, a 
2008-ban kezdett hallgatók kompenzá-
ciója eltörlésre került.

Nem gyakorolható méltányossági 
döntés, ha adott ügyben a kar illetékes 
testülete első fokon már hozott eluta-
sító döntést és ugyanezen ügyben azt 
követően új, igazolt, különleges mél-
tánylást igénylő körülmény nem merül 
fel. Határidő módosítására, ha az adott 
ügyben jogvesztő határidejű rendelke-
zés van érvényben, illetve meghosszab-
bított határidő módosítására sem lesz 
lehetőség, ha a hallgató nem igazolja 
a határidő lekésése esetében a méltá-
nyosság (143. § (3) bekezdés) szerinti, a 
családi és életkörülményeit befolyásoló 
rendkívüli tényeket, eseményeket.

A Kari Ösztöndíj Bizottság ügy-
rendjének a Hallgatói Követelmény-
rendszerhez való igazításokkal történt 
módosítása egyhangúan el lett fogadva. 

Mindezeket követően Faragó István 
dékánhelyettes előterjesztésére a kari 
tanács egyhangúan támogatta három 
konferencia felvételét az Eötvös Tudomá-
nyos Konferencia rendezvény sorozatba. 
Ezek időrendben a következők: 5th Inter-

national Students Geological Conference 
(ISGC) 2014. április 24–27 között, a Finite-
Size Technology in Low Dimensional 
Quantum Systems (VII) konferencia idő-
pontja 2014 június és végül, ahogy a címe 
is mutatja, a 2015 nyarán megrendezésre 
kerülő EUGEO 2015.

Utolsó napirendi pontként a Beje-
lentésekben dékán úrtól megtudhattuk, 
hogy a Meteorológiai Világnap alkal-
mából Shenzl Guidó Díjban részesült 
Bartholy Judit, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Meteorológiai Tanszé-
kének tanszékvezető egyetemi tanára, 
kiemelkedő szakmai és kutatói mun-
kája, példaértékű oktatói tevékenysége 
elismeréseként.

A L'Oréal-UNESCO Ösztöndíj a 
Nőkért és a Tudományért nemzetközi 
ösztöndíjpályázaton elért eredményéért 
Czöndör Katalin neurobiológus, márci-
us 19-én a párizsi Sorbonne Egyetemen 
vehette át kitüntetését, első magyar díja-
zottként.

Az MTA Posztdoktori Program-
jának keretében 83 magyar és külföl-
di fiatal posztdoktor kapcsolódhat be 
két éven át a legeredményesebb hazai 
tudományos műhelyek munkájába.  
Az összes nyertes közül tizennégy 
kiemelkedő fiatal egyetemünk kutató-
csoportjaiban és intézeteiben végzi majd 
kutatásait, ebből tizenketten a TTK-n.

Végül megemlíteném, hogy május 
8-án, az Eötvös-napon, 14 órától T. Sós 
Vera professzor asszony tartja dísz-
doktori előadását az Eötvös-teremben 
„Rend, Rendezetlenség és ami közöttük 
van” címmel. Másnap Dr. Mezey Barna 
rektor úr, a Pázmány-napi ünnepség 
keretében avatja az Egyetem díszdok-
torává. A Pázmány-előadást Lovász 
László egyetemi tanár tartja „A gráfel-
mélet 50 éve: fejtőröktől a tudomány alap-
jaihoz” címmel.

2014. május 8-án 13 órakor kerül 
sor Vincze Bálint természetfotókból 
álló kiállításának megnyitójára a Déli 
tömb Aulájában. A kiállítás válogatást 
mutat be a Paksi Atomerőmű közvetlen 
és közvetett környezetében, a Duna-
Dráva Nemzeti Park, a Kiskunsági 
Nemzeti Park, valamint a Gemenc Zrt. 
és a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 
területein készült képekből és június 
7-ig lesz ingyenesen megtekinthető.

A következő Kari Tanács időpontja 
május 21-e.

Csonka Diána
Tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu
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Önkormányzat a TTK-n
Bemutatkozik az elnök

A 2013. őszi eredménytelen választás után 2014. tavaszán meg-
alakult a Doktorandusz Önkormányzat a TTK-n, alakuló ülésünket 
április 7-én tartottuk. Az előttünk álló feladatokról, vállalásainkról 
és lehetőségeinkről szeretnék egy rövid helyzetképet adni.

Üdvözlöm a Nyúz olvasóit, Biró 
László vagyok, elsőéves fizikus dok-
torandusz. Szén nanocsövek Raman-
spektroszkópiájával foglalkozom 
Kürti Jenő tanár úr vezetésével a 
Biológiai Fizika tanszéken. A dok-
toranduszi önkormányzati jelöltsé-
get azért vállaltam, hogy segítsek 
hallgatótársaimnak tanulmányi 
ügyeikben és részt vegyek érdekeik 
képviseletében. E munkámban nagy 
segítségemre vannak képviselőtár-
saim, Dobosy Péter, Gondán László, 
Jancsó Tamás, Pálfy Gyula és Vásár-
helyi Zsóka.

Programomban döntő szerepet 
kap újonnan megalakult önkor-
mányzatunk intézményének kiépí-
tése és stabilizálása. Felvettem a 
kapcsolatot karunk vezetésével, 
részt veszek a Kari Tanács mun-
kájában, a TEO munkatársaival is 
egyeztettem. Példaértékű a HÖK-
kel való eddigi együttműködésünk, 
amit ennek a cikknek a megjelenése 
is bizonyít, illetve, hogy rendelke-
zésünkre bocsájtották a déli Hallga-
tói Irodát az alakuló ülésünk idejé-
re. Ferdinandy Bence személyében 
pedig az ELTE Egyetemi Doktoran-
dusz Önkormányzat (EDÖK) elnö-
kével is jó viszonyt ápolok. Ezeket 
az összeköttetéseket szeretném 
fenntartani a további gyümölcsöző 
munkánk érdekében. Ezeken felül 
át kívánom tekinteni a működésün-
ket szabályozó dokumentumokat 
és szükség esetén javaslatot tenni 
módosításukra.

Mivel a DÖK önkéntes alapú, 
nem kapunk ösztöndíjat és egyete-
mi szinten sincsen költségvetésünk 
(a Kari Ösztöndíjbizottságba dele-
gálhatunk egy tagot), elsősorban 
pénzben nem kifejezhető segítsé-
get tudunk a doktoranduszoknak 
és hallgatóknak nyújtani. Ennek 

egyik része a doktoranduszok infor-
málása az őket érintő törvények-
ről, egyetemi szabályozásokról.  
A másik fontos rész azon hallgatók 
tájékoztatása, akik egyetemünkön 
szeretnének doktori tanulmányokat 
folytatni. Az ő számukra szeretnék 
egy felvételi tájékoztatót tartani a 
vizsgaidőszak előtt, erről a Nyúzban 
is tervezek egy hirdetést megjelentet-
ni. Ezen felül pályázati, posztdoktori 
lehetőségekről is szeretném értesí-
teni az érdeklődőket. Ezen informá-
cióknak a http://ttkdok.elte.hu, illetve 
a https://www.facebook.com/elteedok 
oldalon is szeretnék teret adni.

Feladatomnak tekintem a jövő 
őszi választás eredményes lebonyolí-
tását. El szeretném érni, hogy karunk 
összes doktori iskolája képviseltesse 
magát a DÖK-ben legalább egy jelölt-
tel, valamint az elsőévesek bevoná-
sáról is gondoskodni szeretnék.

Ha felkeltettem érdeklődése-
det, vagy kérdésed van, írj bátran 
az elnok@ttkdok.elte.hu e-mail címre! 
Sikeres tanulmányokat és eredmé-
nyes vizsgaidőszakot kívánok!

Biró László
ELTE TTK DÖK

Elnök

20 éves a Közép-
Európai Felsőokta-
tási Csereprogram

Nem csak a kerek évforduló 
miatt, hanem a pályázati időszak 
kapcsán is érdemes megemlíteni a 
CEEPUS-t, a Közép-Európai Felső-
oktatási Csereprogramot.

1993. december 8-án írták alá 
a CEEPUS megállapodást, amely-
nek köszönhetően az elmúlt évek 
során számos hallgató- és oktatócse-
re, nyelvi- és szakmai kurzus, nyá-
ri egyetem és hallgatói kirándulás 
valósult meg a közép-európai régió 
16 országa között.

A csereprogram második szaka-
sza 2005-ben indult, 2011-ben pedig 
a CEEPUS III. szakasza is elkezdő-
dött. Az új program során lehető-
ség van kutatási tevékenységekre is 
pályázni. Magyarországon a prog-
ram nemzeti koordinációját a Tem-
pus Közalapítványon belül műkö-
dő CEEPUS Magyarországi Iroda  
látja el.

Pályázni az alap- és mester-
képzésen résztvevő hallgatók 3-10 
hónapos ösztöndíjakra, a PhD hall-
gatók, illetve végzős graduális kép-
zésben részt vevő hallgatók pedig 
1-2 hónapos időtartamra pályázhat-
nak. Ezen felül nyári egyetemekre és 
nyelvi kurzusokra is jelentkezhettek.  
A pályázat leadására az őszi és tava-
szi félévben van lehetőség, az őszi 
félévre június közepéig, a tavaszira 
pedig október végéig várják a jelent-
kezéseket.

Ha felkeltette a csereprogram a 
figyelmedet, látogass el a CEEPUS 
honlapjára (http://www.tpf.hu/pages/
content/index.php?page_id=54).

Bucsku Enikő
ELTEOnline
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Mi folyik itt a 
matekon?!

A matekos hallgatók sokszínű-
sége mindig is több területen bonta-
kozott ki, segítve ezzel az egyetemi 
évek sikeres és vidám teljesítését. 
Tanulmányi segítségtől kezdve a 
mentorrendszeren keresztül a közös-
ségi programokig mindenhol igye-
keznek lehetőséget teremteni arra, 
hogy társaik megtalálják, amire 
szükségük van.

Minden egyetemista legfonto-
sabb teendője a tanulás, ami mint 
tudjuk, néha igen komoly nehézsé-
geket tud okozni. Ezen terhek köny-
nyítésére jött létre a MASZAT, azaz a 
felsőbb éves matekos hallgatók által 
tartott ingyenes korrepetálási lehe-
tőség. Idén is hetente öt alkalommal 
találhatjátok az egyetem falai között 
azon lelkes hallgatótársaitokat, akik 
igyekeznek bármilyen matematiká-
val kapcsolatos témakörben felvi-
lágosítást adni. Egyszerűen gyertek 
el a terembe a megadott időpontban 
(amit ezen újság sorai közt is meg-

találtok, valamint a matszacs.elte.hu/
maszat címen is), vagy jelentkezze-
tek előre, akár kérdezzetek bármit 
a korrepetálásokkal kapcsolatban a 
maszat@ttkhok.elte.hu címen!

Évek óta egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvend a TTK HÖK men-
torrendszere a szakterületen, egyre 
több tenni vágyó ember jelentkezik 
mentornak, idén már elértük a 40 
aspiránst. A mentorképzés több pon-
ton is megújult, ezek nagy része hatá-
rozottan jól sült el, például a men-
torfoglalkozások, ahol is viszony-
lag kevesebb főből álló csoportok 
vettek részt interaktív előadásokon, 
ezáltal szívhattak magukba renge-
teg fontos információt, amit majd el 
kell juttatniuk a leendő gólyáiknak.  
A mentorteszt elég komoly szűrő-
nek bizonyult, többen sajnos nem 
tudták teljesíteni az elvárt szintet, 
de ennek ellenére is 21 – gyakorla-
tilag kivétel nélkül kiváló – jelölt 
közül került kiválasztásra a követ-
kező tanév matekos mentorgárdája. 
Eztán következett a mentorhétvége, 
amelyről az előbb már olvashatta-
tok egy élménybeszámolót. A neheze 

azonban csak most fog következni, 
a képzés befejezése, valamint ősztől 
a gólyák segítése. Reméljük, hogy a 
gárda beváltja a hozzá fűzött remé-
nyeket.

Matekos körökben az év egyik 
legjobban várt eseménye az augusz-
tusi gólyatábor, az immáron hete-
dik  a lkalommal  megrendezett 
GyógyMatek GT. A tábor évről évre 
igyekszik fejlődni, és még többet 
nyújtani az ellátogató elsőéveseknek, 
ezáltal is segíteni az évfolyam közös-
ségének kialakulását, valamint már 
korán, a regisztrációs időszak előtt 
tanácsokkal, információkkal ellátni 
a frissen felvetteket. Jelenleg a terve-
zési fázis zajlik, ahol is a tábor min-
den részletét igyekszünk átbeszél-
ni, ötletelési alkalmak formájában. 
Emellett, azok, akik szeretnének aktív 
szerepet vállalni a szervezési munká-
latokban május 1-ig tudnak szervező-
nek jelentkezni a gyogymatekgt.elte.hu/
szervezojelentkezes oldalon! Tartsatok 
velünk ti is!

Kuti Péter
Matematika szakterületi koordinátor

matekszk@ttkhok.elte.hu

Mentrohétvége
Egy rövid beszámoló

Március óta folyik a 2014/2015-ös tanév mentorainak képzése, 
aminek keretén belül legutóbb egy hétvégét töltöttünk együtt, 
hogy elmélyítsük az eddig megszerzett tudást és jobban megis-
merjük a többi mentort.

Április 26-án érkeztünk el a men-
torképzés egyik legkedveltebb állo-
másához, a mentorhétvégéhez, ami-
nek helyszíne idén Velence volt.   

Miután elfoglaltuk a szállást, elő-
ször interaktív előadásokon vettünk 
részt. Bepillantást nyertünk így az osz-
tatlan tanárképzésbe, a HÖK gazdasá-
gi ügyeibe és munkájába, valamint a 
Hallgatói Alapítvány célkitűzéseibe.

Mindezt egy csapatépítő túra 
követte, ahol az egyes szakterületek, 
a tanárszakos mentorok, valamint a 
BGGyK seniorjainak csapata ván-
dorolt állomásról állomásra. Egy-
más segítségével megtanulhattunk 
akár szájjal festeni a tudományról, 
8 állatból egy újat kreálni, a túra 
végére pedig már szinte szó szerint 
vakon bízhattunk mentortársainkban.  

Több játékot is volt szerencsénk 
más csapattal együtt kipróbálni, így 
könnyebben megismerkedhettünk 
a többi szakterület mentoraival és a 
seniorokkal is.

Az időközben megéhezett társasá-
got teljesen feltöltötte a konyhás nénik 
mennyei gyros tálja, így az esti vetél-
kedőnek már újult erővel vághattunk 
neki. Egyetemünkel kapcsolatos kér-
désekben vívtunk hatalmas csatákat  a 

Bárczi és a Lágymányosi Campus terü-
leteiért, amiből a legtöbbet a biológia-
fizika-kémia szakterületek csapatának, 
az InFúziónak sikerült megszereznie.

A hosszú nap zárásaként pedig 
megünnepeltük mentorrá válásun-
kat egy kifulladásig tartó bulival.  
A hangulatról profi lemezlovasok 
gondoskodtak, akik a legnagyobb 
sikert a gólyatáborok és a kilencvenes 
évek slágereivel aratták.

Több-kevesebb alvás után vág-
tunk neki a második nap programjá-
nak, ami egy szakmai túra volt. Játé-
kos feladatokkal elevenítettük fel és 
bővítettük ki a szociális, sport- és kol-
légiumi ügyekről, az Alapítványról, 
rendezvényekről, esélyegyenlőségről, 
valamint a mentorrendszerről tanulta-
kat. Eljátszhattunk a gondolattal, hogy 
Lionel Messi az ELTE-re jár, és aki 
még délben sem ébredt fel teljesen,  
néhány indián-szökdelés után garan-
táltan életre kelt.

Nagyon sok élménnyel és tudással 
gazdagodtunk a két nap alatt. Köszön-
jük mindezt szervezőknek, mentor-
felelősöknek, valamint a szakterületi 
koordinátoroknak!

Kuti Péter
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és KHTEÖ kereten
Neee...Mik ezek a rövidí-
tések már megint?!

Szóval röviden a REO kibontva 
Rektori Ellenőrző Önálló Osztályt, az 
ISZTK Intézményi-, Szakmai-, Tudo-
mányos-, Közéleti keretet, a KHTEÖ 
pedig a Kiemelkedő Hallgatói Telje-
sítmény Egyszeri Ösztöndíja keretet 
jelent. Ha jól tippelem a kedves olva-
sónak még ezek az összetett kifejezé-
sek sem igazán jelentenek semmit, 
de ahhoz, hogy bővebben elmagya-
rázhassam miről is van szó sajnos 
nem elég ez a pár rövid sor. Tehát, 
ha érdekel miképpen is történnek 
karunkon az ösztöndíjkifizetések, 
illetve ki és hogyan ellenőrzi ennek 
menetét érdemes az oldal fennmara-
dó részét is elolvasni.

Akkor kezdjük az elején. A Rek-
tori Ellenőrző Önálló Osztály az 
ELTE Rektorának közvetlen irányí-
tása alatt működő belső ellenőrző 
osztály. Feladata az ELTE honlapja 
szerint független belső ellenőrzések 
lebonyolítása, amelyek célja, hogy a 
vizsgált szervezetet fejlessze és ered-
ményességét növelje, hogy javasla-
taival fokozza a szerv kockázatke-
zelési, irányítási eljárásainak haté-
konyságát. Magyarul a REO felméri 
a terepet, és tanácsot ad a hatéko-
nyabb és szabályosabb működéshez.

A REO legutóbbi TTK HÖK-öt 
is érintő projektje a két fent említett 
keretről 2009 óta történt kifizetések 
vizsgálata volt. De hogy minden 
tiszta legyen, először is leírom mit 
takarnak pontosan ezek a keretek, 
milyen ösztöndíjakat utalnak ki 
róluk. Az ISZTK keret alá tartoznak 
a tudományos-, sport-, kulturális-, 
és közéleti pályázatok (sportból és 
tudományosból ugye a rendszeres 
és az egyszeri pályázatok is, illetve 
a HÖK tisztségviselőinek ösztöndíja 
is a közéleti részhez tartozik). Ezeket 
a pályázatokat mind a Kari Ösztön-
díjbizottság (KÖB) bírálja el, kivéve 
a tisztségviselői ösztöndíjakat, amik-
nek összege a TTK HÖK Alapszabá-
lyában van rögzítve. A KHTEÖ célja 
pedig a TTK-s hallgatókért végzett 

kiemelkedő tevékenységek elisme-
rése, egyelőre a HÖK holnapján 
lehet megpályázni és a TTK HÖK 
Választmánya bírálja el. A vizsgálat 
most a felsorolt ösztöndíjak közül 
a KHTEÖ-t érintette illetve ISZTK 
keretről a sport-, és kulturális ösz-
töndíjakat.

A következő kérdés, ami fel-
merülhet, hogy egy ilyen vizsgálat 
vajon hogy is zajlik, meg persze, 
hogy miket vizsgálnak a folyamat 
során. Először is bekérték tőlünk, 
2009-ig visszamenőleg az összes 
kiutalt összeg listáját, majd ebből 
szúrópróbaszerűen kiválasztottak 
néhányat és az erre vonatkozó doku-
mentumokat kellett összeszednünk. 
Vagyis a benyújtott pályázatokat, 
a pályázatról hozott döntést, ami a 
döntéshozó testület jegyzőkönyvé-
ben található. Ezenkívül pedig fel-
mérték, hogy milyen módon van-
nak nyilvántartva a pályázatok és 
hogyan tároljuk a régebbi iratokat. 
Ehhez persze házhoz jöttek és végig-
néztek mindent. Ami egy kis nehéz-
séget okozott a vizsgálat során, hogy 
sok pályázatot kellett elővennünk, 
de a pályázathoz hozzáférők száma 
korlátozott, mivel figyelnünk kell a 
személyiségi jogok titokban tartásá-
ra. Így a sport- és kulturális pályáza-
tokhoz csak a titoktartási- és vagyon-
nyilatkozattal rendelkező KÖB tagok 
férhettek hozzá, a KHTEÖ pályáza-
tokhoz pedig csak a keret kezelője, a 
gazdasági elnökhelyettes.

Amit még a vizsgálatról tud-
ni kell, hogy az ELTE összes karát 
érintette, ugyanis egyetemi szintű 
fejlesztéseket szeretnének javasol-
ni. Így a széleskörű helyzetfelmérés 
még nem ért véget, még várunk a 
jegyzőkönyvre, ami alapján felül-
vizsgáljuk saját eljárásrendeinket 
és elvégezzük az esetleg szükséges 
javításokat.

Miklós-Kovács Janka
Szociális elnökhelyettes

szoceh@ttkhok.etle.hu

Küzdelem a 
vizsgákért

Közeledik a vizsgaidőszak, így 
ismét elérkezett a Neptun harcok 
újabb megmérettetése: a vizsgaje-
lentkezés.

Elérkezett az időszak, amikor 
minden egyetemista rémálma válik 
valóra, de most nem a vizsgaidőszak-
ra, hanem az azt megelőző küzde-
lemre, a vizsgajelentkezésre célzok. 
Ilyenkor ugyanis néhány óra alatt 
több száz ember szállja meg a Neptun 
rendszert, hogy a legjobb időpontban 
a legjobb tanároknál rendelkezésre 
álló 10-15 hely egyikét megszerez-
ze. Ehhez azonban a gyors internet 
kapcsolat sem nyújt biztosítékot, 
hiszen biztos mind jártunk már úgy, 
hogy miután két órán keresztül vára-
koztunk gépünk előtt, a sorsdöntő 
pillanatban fagyott le a rendszer, 
és döntött úgy, mi lehetünk azok a 
“szerencsések”, akiknek újra be kell 
jelentkezni.

Már mindannyiunk számára 
ismerősek a vizsgákkal kapcsolatos 
szabályok, de egy kis ismétlés: vizs-
gát felvenni vagy leadni, illetve más 
időpontra átjelentkezni legkésőbb a 
vizsga kezdete előtt 24 órával lehet, 
de nem érdemes az utolsó pillanatra 
hagyni, mivel a vizsgáról való igazo-
latlan távollét esetén 3500 Forintot 
kell fizetnünk. A távollétért kirótt díj 
miatt a Tanulmányi Hivatal kifogást 
nem bírál el, ezt a tanszékvezetőknek 
kell benyújtani.

Fontos még, hogy időben rendez-
zük befizetéseinket, mert teljesítetlen 
tartozás esetén a Neptun nem engedi 
a vizsgafelvételt. Ezzel kapcsolat-
ban segítséget kérhettek a Questura 
irodában, vagy elektronikus úton a 
Q-térben, míg a vizsgával kapcsola-
tos igazolások bemutatása, reklamá-
ciók intézése ügyében az adott tan-
székhez fordulhattok.

Bőcskei Balbina
ELTE Online
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Az EDIT az intézményi 
repozitóriumok között
Szerzői önarchiválás az  
Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Az utóbbi években a dokumentumok árai a könyvtárak költ-
ségvetéséhez képest követhetetlenül emelkedtek, ezért a kutatók 
szakirodalomhoz való hozzájutása korlátozottá vált. Ennek alterna-
tívájaként jött létre a hazánkban is egyre elterjedtebb open access 
mozgalom. A szerzői önarchiválás (zöld út), amely a nyílt hozzáférés 
egyik ajánlott módja, megvalósítható repozitóriumi elhelyezéssel is.

Az intézményi repozitóriumok olyan 
dokumentumszerverek, amelyek elektro-
nikus anyagok archiválására és hozzáfér-
hetővé tételére szolgálnak. Lehetőséget 
adnak a kutatási eredmények közzété-
telére, az információcsere felgyorsítására 
(publikálás-olvasás-idézés) és a hozzáfé-
rési akadályok leküzdésére.

Számos külföldi és egyre több 
hazai példát követve idén bevezetés-
re került egyetemünk saját intézmé-
nyi repozitóriuma, az ELTE Digitális 
Intézményi Tudástár (továbbiakban: 
EDIT), mely elérhető a https://edit.elte.hu 
címen. A repozitórium keretrendszere 
az igényeink szerint alakítható DSpace 
szoftver, amely biztosítja a digitális ada-
tok több szempontú nyilvántartását és 
visszakereshetőségét, valamint teljes 
szövegű kereséséi lehetőséget is. Míg 
a Magyar Tudományos Művek Tára 
(továbbiakban: MTMT) csak a közle-
mények bibliográfiai adatait, addig az 
EDIT a dokumentumok teljes szövegét 
is tartalmazza, kereshetővé és hozzáfér-
hetővé teszi.

Az EDIT létrehozásának céljai 
között szerepel a kutatási eredmények 
nyilvánosságának növelése, az intéz-
mény tudományos publikációinak nyil-
vántartása és archiválása, az egyetem 
együttes tudásvagyonának reprezentá-
lása, az oktatás támogatása és a 33/2007. 
Kormányrendelet értelmében a PhD 
dolgozatok közzététele.

Az ELTE-polgárok publikációs 
tevékenységének nyilvántartásáról a 
6/2012. (II. 23.) számú rektori utasí-
tás rendelkezik. Továbbá a tárolható 
és közreadható dokumentumok jogi 
kereteit az Szjt. 30. §, az Szjt. 38. §, a 
117/2004. (IV. 28.) Kormányrendelet, az 
51/2001. (IV.3.) Kormányrendelet 40-41. 
§, a 33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 

11. §, valamint az ELTE Szervezeti és 
Működési szabályzata tartalmazza.

A repozitórium működhet akár 
a kutatási dokumentumok – lektorált 
cikkek, teljes folyóiratszámok és köny-
vek, e-printek, hallgatói dolgozatok, 
beszámolók, konferenciaanyagok stb. 
– kiadójaként is, továbbá használható az 
intézményben létrejött, nem publikálás-
ra szánt tartalmak – pl. oktatási anyagok 
– tárhelyéül. Az EDIT ideális és rendsze-
rezett gyűjtőhelye lehet az egyes intézeti 
honlapokon elszórtan található előadás-
anyagoknak, jegyzeteknek, valamint 
különböző irattári dokumentumoknak 
– pl. jegyzőkönyvek, tantárgyleírások, 
intézményi, tanszéki beszámolók, jelen-
tések stb. Ezek nagy része nem publikus, 
de lehetőség nyílik igény szerinti ideigle-
nes elérések biztosítására.

Az EDIT szerkezete hierarchikus 
gyűjteménystruktúra, legjobban egy 

fához hasonlítható, amelyen a levelek a 
dokumentumok. A repozitórium alap-
egysége tehát maga a dokumentum, 
amelyek gyűjteményekbe rendeződnek. 
A gyűjtemény neve utal rá, hogy milyen 
típusú dokumentumot tartalmaz. A 
gyűjtemények az egyetem szervezeti 
felépítését tükröző kategóriákba ren-
deződnek. Fontos megjegyezni, hogy a 
kategóriák és gyűjtemények kialakításá-
nál az ELTE igényeit tartjuk szem előtt.

Az EDIT-ben egy dokumentum fel-
töltése munkafolyamatként kezelhető, 
több lépésre osztható fel, melyhez meg-
határozhatók felhasználói csoportok. 
A regisztrált felhasználók különböző 
jogosultsággal rendelkezhetnek. Ahhoz, 
hogy feltölthessünk egy dokumentu-
mot egy adott gyűjteménybe, rendel-
keznünk kell a beküldéshez szükséges 
jogosultsággal. Az anyagok csak akkor 
kerülhetnek be az archívumba, ha az 
adminisztrátor átnézte és helyesnek 
ítélte azt, ekkor a feltöltést végző sze-
mély e-mailben értesítést kap a művelet 
sikeréről. A feltöltött tartalmak elérése 3 
szintre korlátozható: az elsőnél csupán 
a dokumentum rövid adatai tekinthetők 
meg, a másodiknál már hozzáférhetünk 
a dokumentum teljes metaadatához, 
míg a harmadiknál a teljes szöveg is 
letölthető. Ezek a hozzáférési szintek IP-
alapú, illetve jelszavas bejelentkezéssel 
kontrolálhatóak.

A pályázati előírásoknak eleget 
téve a támogatott kutatások keretében 
keletkezett publikációk teljes szövegű 
változata elhelyezhető az EDIT-ben. 
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Publish or Perish Hallgatói közélet 9Szocos és tanulmányis hétvége
Tervek, ötletek, újítások

A törvények és szabályozások folyamatos változása, illetve az 
időközben megszerzett tapasztalatok szükségessé teszik, hogy folya-
matos felülvizsgálat alá vessük ösztöndíj pályázatainkat és egyéb 
hallgatóknak nyújtott „szolgáltatásainkat”. Hogy mit teszünk ezért, 
arról az alábbiakban olvashattok.

A HÖK tisztségviselői saját szakte-
rületükön a többi kar hasonló feladat-
kört ellátó hallgatóival egyeztetve min-
den félévben megteszik a szükséges 
lépéseket. Ezekhez persze nem mindig 
elég egyszer összeülni és kitalálni vala-
mit, hogy attól majd szebb és jobb lesz 
a hallgatóknak, hanem sokszor hosszú 
hónapokig kell különböző testületek-
kel véleményeztetni és megszavaztatni 
az ötleteket.

Az elmúlt hétvégén a tanulmányi 
ügyekkel, ösztöndíjakkal és esélyegyen-
lőséggel foglalkozó hallgatók ültek össze 
és beszélték át a fejleményeket. A fel-
merülő témák között volt az OMHV, a 
rendszeres szociális ösztöndíj és a Párhu-
zamos Képzés Kompenzációja ösztöndíj. 

Az Oktatói Munka Hallgatói Véle-
ményezése terveink szerint a követ-
kező tanévtől megújult formával és 
tartalommal jelentkezik, az egyetemen 
folyó munka kiválóságának megőrzé-
sét, emelését célozva. A TTK tanulmá-
nyi csoportjának segítségével kerülnek 
az új kérdések a következő hetekben 
kidolgozásra. Ha lenne ötledet, amit 
szívesen megosztanál velünk, keresd 
a Tanulmányi elnökhelyettest. 

A szoctámmal kapcsolatban felme-
rült újdonságok még csak tervben van-
nak, a végleges pontrendszer, a kategó-
riák és az igazolások, az őszi pályázati 
kiírásban lesznek pontosan leírva, mivel 
a Kari Ösztöndíjbizottság még nem fog-
lalkozott behatóan a kérdéssel és hatá-
rozat sem született róla. Annyi viszont 
biztos, hogy az erre a támogatástípusra 
vonatkozó törvények változtak. A hét-
végi egyeztetésen először is a különbö-
ző igazolástípusokat vetettük össze, így 
néhány státuszhoz tartozó igazolások 
előreláthatólag változni fognak jövő fél-
évtől. Majd az Esélyegyenlőségi Bizott-
sággal közösen átnéztük a kategóriák 
listáját és tisztáztuk, hogy milyen igazo-
lás szükséges a fogyatékossággal élő és 
tartósan beteg hallgatóknak, így várha-
tóan ezek is változni fognak, természe-

tesen itt csak az aktuális törvényekhez 
szeretnénk majd igazítani mindent, a 
támogatottak köre nem változhat. Ezért 
is szeretnék arra kérni mindenkit, hogy 
ősszel figyelmesen olvassa el a pályázati 
kiírást, hogy elkerüljük a félreértéseket.

A Párhuzamos Képzés Kompen-
záció egy eddig is létező pályázat volt, 
amely azokat a hallgatókat támogatta, 
akiknek két képzése volt az ELTE-n, 
amelyek közül egyik államilag támoga-
tott/állami ösztöndíjas, másik költség-
térítéses volt. Az EHÖK Tanulmányi 
Bizottsága és az Egyetemi Hallgatói 
Szociális és Ösztöndíj Bizottság ezt az 
ösztöndíjformát szeretné teljesítmény 
alapúvá tenni. Ehhez mindkét bizottság 
kidolgozott hétvégén egy struktúrát, 
amelyben átvették, milyen szempon-
tokat szeretnének figyelembe venni.  
A tervek szerint 50-50%-ban vennék 
figyelembe a szociális helyzetet és a 
tanulmányi és tudományos eredménye-
ket. A tanulmányi pontokat a szakon/
szakokon elért kredites átlag alapján 
határozzák meg, a szakok átlagához 
viszonyítva, hiszen ez lényeges eltéré-
seket mutathat, főleg karonként. Beszá-
mításra kerülnek továbbá az OTDK 
eredmények, illetve a publikációk is.  
A szoctámhoz és a kollégiumi felvételi-
hez képest nem lesz nagy különbség a 
szociális helyzet felmérésében. Emellett 
a bizottságok szeretnék némileg bővíte-
ni a pályázók körét is, így valószínűleg 
az ösztöndíj neve is változni fog 2014. 
ősztől vagy később, ez az egyetemveze-
téstől is függ.

Most a tavaszi félévben azonban 
még kiírásra került ez a pályázat a régi 
feltételekkel. Neptunban lehet majd 
megpályázni az Ügyintézés/Kérvé-
nyek menüpont alatt május 5-től.

Miklós-Kovács Janka  
és Csonka Diána

Szociális és Tanulmányi  
elnökhelyettesek

szoceh@ttkhok.elte.hu;
taneh@ttkhok.elte.hu

A feltöltés során valamennyi doku-
mentum kap egy egyedi azonosítót 
(úgynevezett URI, Universal Resource 
Identifier címet), amely hivatkozásként 
használható, állandó elérést tesz lehe-
tővé a dokumentum későbbi esetleges 
helyváltoztatásakor is. Ezáltal a feltöl-
tött dokumentumok összekapcsolha-
tók a különböző adatbázisokban (pl. 
MTMT, könyvtári katalógusok stb.) 
már meglévő bibliográfiai leírásokkal. 
Ennek következtében kialakítható egy 
egységes, felhasználóbarát rendszer, 
amelyben akár egyszeri bevitellel sze-
repeltethetjük a tételeket a bibliográ-
fiai adatbázisban (MTMT), és a teljes 
szöveget hozzáférhetővé tehetjük az 
EDIT-ben.

Az ELTE-n keletkezett publikációk 
és egyéb digitális tartalmak mennyi-
ségi korlát nélkül feltölthetők. Ennek 
következtében a kutatási eredmények 
hozzáférhetősége – valamint azok hatá-
sa, idézettsége – nő, továbbá szélesebb 
körben reprezentálttá válik egyetemünk 
együttes tudásvagyona. A repozitórium 
OAI-PMH (Open Archives Initiative - 
Protocol for Metadata Harvesting) 
kompatibilis, így különböző repozi-
tóriumindexelő rendszerek segítségével 
a feltöltött dokumentumok bekapcso-
lódhatnak a világ tudományos vérke-
ringésébe. Az OAI-PMH garantálja a 
láthatóságot, megtalálhatóságot és a 
terjesztést.

Az EDIT az ELTE saját intézményi 
repozitóriuma, amely igényeink szerint 
alakítható és saját anyagainkkal tölthető 
fel. A személyes és intézményi eredmé-
nyek, a kutatási dokumentumok, hall-
gatói dolgozatok és az intézményben 
született nem publikálásra szánt tar-
talmak a repozitóriumban összegyűjt-
ve láthatók. Ezáltal az intézményben 
folyó munka láthatóbbá válik, továbbá 
növekszik egyetemünk nemzeti és nem-
zetközi hírneve.

Az EDIT üzemeltetését és központi 
koordinációját az Egyetemi Könyvtár 
látja el. Jelenleg a működtetéshez szük-
séges adminisztrációs hálózat kiépítése 
és betanítása folyik, amelynek tagjai 
elsősorban az egyetem könyvtárosai. Az 
ELTE oktatói és hallgatói elsősorban a 
kari adminisztrátorokhoz fordulhatnak 
az EDIT-tel kapcsolatos kérdéseikkel. 

Virág Gabriella

Forrás:
Open Access. Nyílt Hozzáférés
http://www.open-access.hu/ (2014.04.24)



Május 1-jén ismét Dunai Regatta! Az év összegyetemi majálisa ingyenes 
szabadidős, sport- és koncertprogramokkal várja az érdeklődőket!
Nyolc magyar egyetem evezős és sárkányhajó csapatai ismét vízre 
szállnak Budapest szívében!
A szárazföldön változatos programokkal készülünk kicsiknek és 
nagyoknak, sportolóknak, fesztiválarcoknak és pihenni vágyóknak 
egyaránt!
10.00 Gyermekprogramok

11.00 Szurkolói jelmezes futás az alsó rakparton

12.30 Red Bull légi parádé Besenyei Péterrel

13.00 Sound of the University: a színpadon a BCE, BME, ELTE, SE hangjai és bemutatkozó videói

13.40 Ergométer verseny

14.00 Sound of the University: a színpadon a SZE, Csehország, Lengyelország, Szlovákia 
hangjai és bemutatkozó videói



15.20 Ünnepélyes Megnyító

15.40 Pomponlányok bemutatója és az egyetemek csapatvideói (BCE, BME, ELTE, SE)

16.20 Nyolcas előfutam a Vigadótól (BCE, BME, ELTE, SE)

16.35 Pomponlányok bemutatója és az egyetemek csapatvideói (NKE, PTE, SZE, SZTE)

17.15 Nyolcas előfutam a Vigadótól (SZE, Csehország, Lengyelország, Szlovákia)

17.40 Sárkányhajós futam indul a Parlamenttől (BCE, BME, ELTE, NKE, PTE, SE, SZE, SZTE)

18.15 Evezős Döntő

19.00 Díjátadó. A győztes csapatok pomponlányai még egyszer táncolnak

20.00 Koncertek: The Biebers, Cloud9+, DJ Whiteboy

A szárazparton a Lukács Fürdő, a Szentkirályi, a Fornetti, a LEGO, a Sziget, a Merce-
des, a Copy General, a FŐKERT, a Red Bull, az Evezős Szövetség és az ENSZ MY World 
különböző programokkal várja a látogatókat.

A rendezvény házigazdája Gundel Takács Gábor
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Sport, sport, sport

Az alábbiakban a www.beac.hu 
híreiből válogattunk.

ELTE-s világbajnoki címnek 
tapsolt Brazíliaváros népe!

Kovács Zsófia a világ tetejére ért 
Brazíliavárosban! Április 20-án a bra-
zil fővárosban került sor a Triatlon 
Egyetemi Világbajnokságra, ame-
lyet kétévente rendeznek meg. Két 
magyar induló Dudás Eszter (BME) 
és Kovács Zsófia (ELTE) képviselte 
hazánkat a világversenyen. A ver-
senyzőknek az 1500 méter úszásból, 
40 km kerékpározásból, valamint 10 
km futásból álló olimpiai távon kel-
lett bizonyítaniuk.

A korábban az 5vös 5km-en is dia-
dalmaskodó Zsófi az erős mezőnyben 
a hetedik helyen jött ki a vízből, majd 
a harmadik legjobb idővel teljesítette a 
40 km-es kerékpáros távot. Ezzel már 
az abszolút versenyben a második 
helyen állt. Ezt követte a 10 km futás, 
amit kiválóságunk a második legjobb 
idővel 40:52-vel abszolvált, majd a ver-
seny végén több mint 20 másodperccel 
megelőzte a brit Heather Sellarst, és 
elsőként szakította át a célszalagot!

MEFOB-bronzot lapátoltak 
össze női tízevezőseink

A Danubius Nemzeti Hajós Egy-
let szervezésében idén immáron 24. 
alkalommal került megrendezésre a 
Széchenyi Évadnyitó Evezősverseny. 
Idén először fixüléses tízevezősök 
kategóriájában is Magyar Egyetemi 
és Főiskolai Bajnokságot rendeztek. A 
férfiak versenye a Margitsziget észa-
ki végéből indult a budai Duna-ágon, 
ezt követően rajtoltak el a hölgyek is. 
Az ELTE-BEAC Kajak-kenu női csa-
pata kiváló versenyzéssel a harmadik 
helyen végzett, míg férfi evezőseink az 
ötödik helyen ért célba.A díjátadóra a 
Danubius Nemzeti Hajós Egylet szék-
háza előtt került sor.

Sportolóink, Sótonyi Zita és 
Sebess Viktor sportösztöndíjasok 
szervezéseben heti két alkalommal 
tartanak edzéseket – sőt 1 kreditért 
testnevelésként is felvehető a kurzus 
– az ELTE vízitelepén, ahova kedden 
és csütörtökön minden érdeklődőt sze-
retettel várnak. Evezőseink követke-
ző megmérettetése sem várat magára 
sokat: május 1-én a Dunai Egyetemek 
Regattáján a nyolcpár evezősökön és 

a sárkányhajósokon a sor. A verseny-
ről készült hangulatképek megtekint-
hetőek az ELTE-BEAC Kajak-kenu 
facebook oldalán.

Atlétika: ELTE-dominancia a 
Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnok-
ság második fordulójában is! A BHSE 
sportlétesítményében rendezett meg-
mérettetésen kilenc felsőoktatási intéz-
mény 205 hallgatója 7 versenyszám-
ban – 100 méteres síkfutás, 800 méte-
res síkfutás, távolugrás, magasugrás, 
súlylökés, gerelyhajítás, 4×200 méteres 
váltó – állt rajthoz. Az első fordulóval 
ellentétben ezúttal a férfiak remekel-
tek: a gerelyhajítást leszámítva minden 
számban ELTE-s arany született, míg a 
néhány hete brillírozó hölgyeknél ezút-
tal ezüst- és bronzérmeknek örvend-
hettünk. Ezek az eredmények az össze-
sített pontversenyben azt jelentik, hogy 
atlétáink toronymagasan kiemelkedtek 
a mezőnyből: 150 egységet gyűjtöttek 
s eközben  a második Corvinusra 117 
pontot vertek!

Mindeközben a BEAC atlétái ápri-
lis utolsó hétvégéjén öt helyszínen, az 
ausztriai Pernitz-ben, Etyeken, Hatvan-
ban, Óbudán és Soroksáron álltak rajt-
hoz és szereztek összesen 10 dobogós 
helyezést. Részletek a BEAC Atlétika 
honlapon olvashatóak!

Aerobik: Nagy Fanni negyedik 
helyen zárt az aerobik MEFOB-on! 
Az immáron másodjára – a Magyar 
Testnevelési Egyetem sportegyesü-
lete által – megrendezett esemény-
re nem csak izgalmas programjai 
miatt érte meg kilátogatni, hanem 
igazán profi mezőny gyűlt össze a 
fő megmérettetésre is. A TFSE aero-
bikosai nemzetközi versenyeken is 
bizonyítottak már, hiszen ott voltak 
a 2011-ben a Kínában (Shenzenben) 
megrendezett Universiádén. Többen 
közülük a magyar válogatott tagja-
ként 2012-ben a szófiai vb 6. helye-
zését, valamint a kolumbiai Világ-
játékok 4. helyezését szerezték meg 
hajszállal lemaradva a nem olimpiai 
játékok „olimpiájának” dobogójá-
ról. A bajnokságon az amatőrök is 
kipróbálhatták magukat és a pro-
fikkal együtt részt vettek egy jó kis 
aerobik órán, illetve a Fitnesz nap 
valamelyik programján. Fanni, az 
ELTE rekreáció szakos hallgatója és 

egyben az ELTE-BEAC aerobik okta-
tója kiváló teljesítményével éppen 
csak lecsúszott a dobogóról.

Tollaslabda: ELTE-s sikerek egyé-
niben a Zrínyi Kupán! A házigazda 
Honvéd Zrínyi SE szervezésében ápri-
lis utolsó hétvégéjén amatőr verseny-
re került sor, amelyre főleg budapesti 
egyesületekből érkeztek indulók – 
közöttük a torna legnépesebb, 10 fős 
csapatát adó ELTE-vel. A versenyen 
egyéni és páros számokban is lehetett 
nevezni, a mieink sikertörténete legin-
kább az előbbi műfajhoz köthető. Cseh 
Anita és Tóth Richárd parádés játéka 
révén a női és férfi egyes kategóriáját is 
besöpörte az ELTE, így versenyzőink a 
következő havi megmérettetésen véd-
hetik meg a vándorserleget! Mindeköz-
ben Gráber Brigitta női egyéniben az 
előkelő harmadik helyet szerezte meg, 
míg a Gráber Brigitta-Tóth Richárd tan-
dem egy hajszállal maradt le a dobogó-
ról. Folytatás májusban!

Férfi kézilabda: Bravúrgyőzelem 
a Möse II. otthonában! A Budapest 
Bajnokság legutóbbi fordulójában 
csapatunk a pontvadászat 3. helyén 
álló MÖSE II.-vel mérkőzött meg.  
Az első félidőben Rippert Bálint „fiai” 
fegyelmezett játékukkal közel tud-
tak maradni az ellenfélhez, amihez 
a második félidőben ellenállhatatlan 
teljesítmény párosult. A mieink véde-
kezése összeállt, amelyről sokatmon-
dó tény, hogy a második játékrészben 
mindösszesen nyolc gólt kaptunk!  
A srácok szervezett játékuknak 
köszönhetően megfordították a mér-
kőzést és az utolsó percekben már 
nem volt veszélyben a győzelmük.

magad fitten spinninggel 
a vizsgák ideje alatt is!

Az ELTE-BEAC és az ELTE EHÖK 
által szervezett edzéseinken várnak 
minden hallgatót és külsőst, akik 
egyetemista társaságban, fiatal edzők 
vezetésével szeretnének heti rend-
szerességgel mozogni. Az év mind a 
4 évszakában új bérletet válthattok, 
így nem maradtok mozgás nélkül 
a vizsgaidőszakban és nyáron sem.  
A nyári évszakbérlet 8 alkalomra jogo-
sít fel Titeket, a szezon elején kiválasz-
tott időpontban. Az edzések költség-
térítését légkésőbb az első edzés előtt 
rendezni kell.

Ha érdekelnek a részletek, akkor 
a www.beac.hu weboldalon tájékozód-
hatsz.

Körkép a hétvége további 
ELTE-BEAC-os mérkőzéseiről,  
eredményekről
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Te jól csinálod?

A vizsgaidőszak közeledtével, az év végi zárthelyik közt biztos 
sokan kezdtek abba a közismert hangulatba kerülni, hogy „már 
megint nincs időm semmire!” Amíg nem találják fel az időnyerőt és 
még mindig csak 24 óra egy nap, apró technikákkal hasznosabban 
eltölthetjük az időnket.

Mivel mindig is szerettem ezer-
féle dologgal foglalkozni, és ezért 
állandó időhiánnyal küzdök, egyből 
felfigyeltem a Láthatatlan Egyetem 
időgazdálkodási tréningjére. Ezt a 
tanfolyamot fiatal önkéntesek szer-
vezik, akik szabadidejükben, saját 
lelkesedésből tartanak képzést bár-
kinek, aki időben jelentkezik rá.  
A négy alkalom során rengeteg hasz-
nos gyakorlati, olykor játékosabb, 
máskor elgondolkodtatóbb feladat 
során ismerkedtem meg azokkal a 
dolgokkal, amikről most szó lesz.

A legfontosabb, hogy igyekez-
zünk jól beosztani a saját időnket. 
Rendet kell teremteni a káoszban, és 
ennek a legegyszerűbb módja, ha nap-
tárat vezetünk. Erre a célra válogatha-
tunk számtalan online vagy mobilon 
tárolt változat közül, vagy használ-
hatjuk a – szerintem legegyszerűbb 
– papír alapú noteszt is. Érdemes 
rendszeresíteni egy napot, amikor 
mindig leülünk „hétrendezni”. Ekkor 
beírjuk az összes találkozónkat, zh 
időpontokat, egyéb számonkéréseket, 
határidőket és minden feladatot. Így 
előre láthatjuk, hogy mire kell felké-
szülnünk, mennyi időnk lesz tanulni. 
Az sem baj, ha már előre kijelölünk 
pár órát, amit igyekszünk szabadon 
tartani a menet közben felmerülő fel-
adatok elvégzésére.

Ha ezzel egyidőben megszületik 
egy listánk az elvégzendő feladata-
inkról, akkor megkezdhetjük annak 
priorizálását, azaz különböző szem-
pontok szerinti sorbarendezését.

Ehhez a rendezéshez szempont-
ként használhatjuk Eisenhower 
tábornok módszerét, a róla elne-
vezett mátrixot. Ennek két sora és 
két oszlopa van. A bal felső mező a 
fontos és sürgős, a jobb felső a fon-
tos de nem sürgős, a bal alsó a sür-
gős de nem fontos, és az utolsó a 
nem sürgős és nem fontos feladatok 
helye. Az, hogy a sürgősség mitől 
függ, egész egyszerű: hogy mikor-

ra kell elvégeznünk. A fontos már 
relatívabb és eléggé az esetektől 
függ, ezt nekünk kell mérlegelnünk. 
A feladatok megoldását célszerű a 
bal fölső mezővel kezdeni, ezután 
pedig a sürgős, de nem fontos felé 
kell haladnunk, hiszen időre el kell 
készülnünk. A következő lépés a 
fontos, de nem sürgős, és befejezésül 
a jobb alsó mező elemei.

Ha nagyjából már tudjuk, hogy 
mik a feladataink, és mikor akar-
juk őket elvégezni, akkor már csak 
hozzá kell látnunk! Ilyenkor sokszor 
probléma, hogy valamiért mégsincs 
kedvünk elkezdeni például a tanu-
lást – ismerős, ugye? Egyéntől függ, 
hogy mi a legjobb módszer ennek 
leküzdésére. Kezdhetjük a legne-
hezebb feladattal, hiszen ha ezen 
túlvagyunk, akkor utána már sok-
kal jobb dolgok várnak csak ránk. 
Kezdhetjük a legkönnyebbel, hátha 
közben úgy belejövünk a munkába, 
hogy utána egyszerűbb lesz a többi. 
A legrosszabb taktika, ha semmibe 
se kezdünk bele, helyette különbö-
ző alibi tevékenységeket folytatunk. 
Biztos nektek is vizsgaidőszakban a 
legtisztább a szobátok… Ha minden-
képpen halogatni akarjuk a teendő-
inket, még azt is lehet szervezetten! 
Ezt nevezik strukturált halogatás-
nak, amikor ha nagyon nincs ked-
vünk nekiállni a legsürgősebb fel-
adatnak, akkor gyorsan félretesszük, 
de helyette elkezdünk valami mást, 
amit szintén el kell végeznünk, csak 
lehet, hogy később, vagy valamiért 
nem annyira fontos, de legalább 
jobban kedvünk van hozzá. Így egy 
perc sem vész kárba.

A mai világban a számítógép 
egyszerre áldás és átok ránk nézve, 
ugyanis amennyire segít a tanulás-
ban, épp annyira tud gátolni is egy-
ben. Ennek a leküzdésére – hogy jó 
célra használjuk fel az adottságait –, 
számos program nyújthat segítséget. 
A legegyszerűbb, ha teljesen megtilt-

juk magunknak az időelvesztegető 
oldalak látogatását. Ezt a célt szol-
gálja például a Cold Turkey, amit ha 
letöltünk a gépünkre, beállíthatjuk, 
hogy milyen időtartamban melyik 
oldalak látogatását tegye lehetet-
lenné számunkra. Ez is jelenthet 
veszélyt, én például ezután arra 
használtam fel az időt, hogy mindig 
újabb és újabb olyan oldalt keressek, 
amit még nem tiltottam le magam 
elől. Lelkiismeretfurdalás keltésére 
tökéletesen alkalmas a StayOn Target 
alkalmazás, ami 30 másodperc vára-
kozási időre késztet minden oldal 
megnyitása előtt, így elgondolkoz-
hatunk, hogy „biztos, hogy meg kéne 
ezt nézni?” Hasonló vonalat követ a 
Rescue Time, ami azzal kezdi, hogy 
végigkérdezget, hogy milyen olda-
lak és programok látogatása káros 
az aktivitásodra, és mik a hasznosak. 
Ezután minden bejelentkezett idő-
tartamról részletes statisztikát készít 
neked, amit még e-mailben is elküld 
hetente, és a színes grafikonok láttán 
jól elszégyellheted magadat, ha már 
megint túl sok időt töltöttél értelmet-
len Facebookozással. 

Ha hiszel egy kicsit a különféle 
hókusz-pókuszokkal határeset mód-
szerekben, akkor próbáld ki a Binaural 
brainwaves nevű hangokat, amik állító-
lag úgy stimulálják az agyadat, hogy 
jobban tudj koncentrálni.

Ha hajt a versenyszellem, és még 
ráadásul tudományos fajneveket kell 
tanulnod, regisztráljatok szaktársaid-
dal a Memrise honlapra, töltsétek fel a 
tanulnivalót, és indulhat a pontgyűjtés.

Ezeken kívül a képzéseken még 
rengeteg dologról szó esett, példá-
ul a rossz szokások kezeléséről, a 
jó szokások felvételéről, arról, hogy 
hogyan delegálhatunk mást egy fel-
adatra, és hogy hogyan mondjunk 
nemet valamire. Keressétek a Lát-
hatatlan Egyetemet facebookon, és 
tanuljatok tőlük!

Évi



48. félévfolyam 11. szám 
2014. április 30.

Természet-Tudomány-Technika14
Hajójáratok Budapesten
Avagy közösségi közlekedés a Dunán

Lassan két éve, hogy a BKK elindította hajójáratait, azonban az 
eddigi tapasztalatok alapján az előzetesen felállított célok egyelő-
re nem valósultak meg. A következő cikkben bemutatásra kerül a 
jelenlegi állapot társadalmi- és természeti oka, illetve a jövő nagy 
kérdése, a megfelelő fejlődés iránya.

Budapest a hegyvidéki területek 
és az Alföld határán terül el, tehát 
kiemelkedő helyzeti energiával bír.  
A várost észak-déli irányban keresztezi 
a Duna, amely kedvező hajózási lehe-
tőségeket biztosít. A folyót illetően, az 
időjárás viszontagságai miatt számíta-
ni kell epizodikus, illetve periodikus 
vízszintingadozásokra. Ugyanakkor a 
vízmennyiséget elsősorban az Alpok-
ban hulló csapadék befolyásolja. Aszá-
lyos időszakokban, pl. ha kevés az őszi 
csapadék és/vagy korán beáll a fagy a 
magasabban fekvő vízgyűjtő területe-
ken, akkor jelentősen is csökkenhet a 
vízszint. A vízgyűjtőn tapasztalható 
csapadékos időszakok hirtelen vízho-
zam-emelkedést hoznak magukkal.

A tömegközlekedés néhány 
városi vonatkozása

Elsődleges szempont, hogy egy 
város tömegközlekedése összhangban 
legyen az utasok alapvető igényeivel, 
a természeti és a gazdasági környe-
zettel, a városszerkezettel, valamint a 
járműpark nyújtotta lehetőségekkel. 
Egy közlekedési pálya megtervezésé-
nél három alapvető tényezőt kell figye-
lembe venni: a várható utasszámot, az 
irányt és az időt. Utóbbiból következik, 
hogy nagy előnyt jelent, ha a város-
központon való áthaladás nem lassítja 
az adott közlekedési eszköz menetide-
jét. Az ún. átmérős vonalak (ebbe a 
kategóriába tartozik a három fővárosi 
hajójárat is) jó megoldások lehetnek a 
viszonylattervezésben, mert csekély 
a késésre való lehetőség, viszont a 
hosszabb távú utazások alacsonyabb 
gyakoriságát tekintve hátrányként már 
megjelenik az alacsony kihasználtság.

A Budapesten belüli közfor-
galmú hajózás története

A területre egészen a XIX. századig 
a magán, egyéni úton történő szemé-
lyi közlekedés volt a jellemző. Ahogy 
népességszámban nőttek az itt talál-

ható települések, úgy fogalmazódott 
meg az igény a szervezettebb körül-
mények között működő tömegközle-
kedésre. 1820-ban a városi közlekedés 
beindítója a gőzhajózás lett. Az első 
járat a mai Vigadó tértől, Batthyány 
téri átkeléssel Óbudáig közlekedett. 
A budapesti hajózás az 1880-as évek-
ben élte fénykorát, amikor éves szinten 
mintegy 4 millió főt utaztatott. Ezután 
a mai napig érezhető hanyatlás követ-
kezett be az alábbi okokból: megin-
dult a közlekedési hálózat, ezen belül 
a fővonalak kiépítése; megjelentek a 
gyorsabb menetidőre képes villamo-
sok; a rakpartok beépültek, elszakít-
va az embereket a folyótól; továbbá 
átadták az észak-déli metróvonalat.  
A szocializmusban kísérlet történt a 
hajós közlekedés revitalizációjára 
(mesterségesen alacsonyan tartott jegy-
árakkal és az infrastruktúra korszerűsí-
tésével), de önfenntartó, gazdaságosan 
működtethető rendszert nem sikerült 
kialakítani. Később, az 1968-ban meg-
alapított BKV vette át az üzemeltetést, 
de az előbb említett okok, illetve a 
jegyárak növekedése következtében 
az utasszám az 1880-as érték 1,5%-ára 
esett vissza.

A hajós közösségi közlekedés 
megújítása

2012. július 1-én újraindultak a 
közforgalmat bonyolító hajójáratok 
Budapesten. Jelentős részben uniós 
finanszírozásból egységesítették és 
modernizálták a kikötőket, továbbá a 
járműparkot újra üzembe helyezték. 
Az elmúlt időszakban az előre terve-
zett jegymennyiség többszörösét adták 
el, így megvalósult az önfenntartó 
működtetés. 

Jelenleg két járat közlekedik hét-
köznaponként, továbbá egy hétvé-
génként Rómaifürdő, illetve Újpest és 
a Kopaszi-gát között. Jellemzően az 
utazóközönség a kora reggeli órákban 
a munkába ingázókból, a kora délelőt-

ti órákban a nyugdíjasokból, míg a 
késő délutáni időszakban a turistákból 
tevődik össze, de nem egyenlő arány-
ban. Az állomások egy részénél kiépül-
tek P+R parkolók és kerékpártárolók 
is, amelyek a későbbi fejlesztéseket 
követően, ún. ráhordó viszonylatként 
működtethetők, a munkába ingázók 
érdekeit szolgálva. 

Probléma, hogy egyes állomáso-
kon az átszállási lehetőségek a többi 
közlekedési viszonylatra sokszor kér-
désesessé teszik magának az állomás-
nak a relevanciáját. Megoldásra váró 
feladat még az utasszámokban tapasz-
talt évszakos, illetve az időjárás okozta 
ciklikusság. Kellemes időjárású hétvé-
genként gyakran megtelnek a járatok, 
ugyanakkor egy esős, hűvösebb napon 
mindössze 4-5 fő utazik egy-egy hajón.

A következő évek elsődleges fel-
adata a járatok sebességének felgyor-
sítása (pl. katamaránok beszerzésével), 
illetve az agglomeráció bekapcsolása 
(pl. Budafok, Szentendre elérésével) a 
viszonylatokba. A sebességnövekedést 
a korszerűbb hajók beszerzésén túl, 
a meglévő állomások előbb említett 
létjogosultságának felülvizsgálatával 
és a gyakran átgondolatlanul beépí-
tett rakpartok rendezésével is célszerű 
eszközölni.

Összességében elmondható, hogy 
a közösségi hajóközlekedés alapvető 
funkciójával ellentétesen nem szolgálja 
megfelelően a helyi lakosságot. Napja-
inkban is főleg turisztikai célokat elé-
gít ki, annak ellenére, hogy észak-déli 
hosszanti irányban teljes összeköttetést 
nyújthatna a peremkerületek, a fővá-
roshoz közeli települések és a belvárosi 
fő csomópontok között. 

A BKK jelenleg rövidtávra tervez, 
ugyanakkor, ha kialakul egy megfele-
lően működő és gazdaságilag fenntart-
ható rendszer, akkor bekövetkezhet a 
fővárosi hajós közösségi közlekedés 
egy újabb kiemelkedő korszaka.

Uhljár Péter
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Soupway leves

Köztudott, hogy külföldön nem mindenhol rajonganak a levese-
kért. Ez nekem hatalmas tragédia, ugyanis egy-egy franciaországi, 
vagy angliai kiruccanáson majd megveszek egy tányér finom leve-
sért. Szerencsémre kicsiny hazánk bővelkedik levesben.

Természetes, hogy ha valaki elmegy  
egy étterembe ott van választék bőven. 
Kezdve a mindenki által ismert gulyás-
levessel, a fokhagymakrémlevesen 
keresztül egészen a gyümölcslevese-
kig. De valljuk be, sokunknak nincs 
ideje, vagy pénze minden nap étte-
remben enni. És a jó hír az, hogy nem 
is kell. Akiknek legalább fele annyira 
fontos, mint nekem, hogy néhanapján 
levest egyenek, már csak pestre se kell 
átmennie ahhoz, hogy a méltán híres 
Levesben vegyenek maguknak egy 
pohárra valót. Ugyanis, hála a magas-
ságos jó égnek, Budán is nyílt egy 
hasonló aprócska hely. És ami a legjobb 
az egészben, hogy még csak messzire 
se kell mennünk az egyetemtől.

A Soupway Leves névre hallgató 
picike gyorsétterem ugyanis a Karinthy  
Frigyes út 18 alatt található. Arra előre 
felkészítek mindenkit, hogy nem egy 
„Na gyertek lányok üljünk be leve-
sezni hely”. Van pár szék, ha valaki-

nek nagyon leülhetnékje támadna, de 
inkább azt ajánlom, hogy a szabad-
ban fogyasszátok el a finom szerze-
ményt. Én már visszajáró vendégnek 
számítok, engem ugyanis levettek a 
lábamról. Akárhányszor voltam, sose 
találkoztam még kétszer ugyan azzal a 
levessel. Az ötletgazdák ugyanis igye-
keznek minél változatosabbak marad-
ni, így a lehetőségek napról napra vál-
toznak, vagy ha látszólag ugyan arról 
a levesről lenne szó, a fiúk figyelnek, 
hogy azért változtassanak valamelyik 
összetevőn, és így még különlege-

sebbé teszik az amúgy is finom ebé-
det. Személy szerint nekem eddig a 
brokkolikrémleves ízlett a legjobban, 
de több mint valószínű, hogy előbb-
utóbb az összes levest végig fogom 
kóstolom majd. 

Itt jöhet az, hogy de a fiúk szűnni 
nem akaró étvágyát hogyan csillapí-
taná egy sima leves? Igazatok is van, 
hiszen csak egy pohár leves nem elég, 
még nekünk, lányoknak sem. A srácok 
azonban erre is gondoltak, és a levesek 
mellé 4-5 féle szendvics közül is lehet 
választani. És itt nem párizsis zsömlére 
kell gondolni uborkával megspékelve, 
hanem jó vastagon megpakolt grille-
zett szendvicsekre. A szendókat lehet 
menüben is vagy csak magukba kér-
ni, mindenhogy isteniek. A nagyétkű 
fiúkat a giga szendvicsek, a lányokat 
pedig mini menüvel várják. Mikor 
legutóbb ott jártam, már muffinokat is 
találtam a pulton, szóval azok is nyu-
godtan ellátogathatnak, akik szeretik 
édességgel befejezni az ebédet. Egy 
finom leves és egy még finomabb muf-
fin? Kell is ennél több?

Remélem mindenkinek meghoz-
tam a kedvét egy finom leveshez. 
Most hogy itt a jó idő, karoljatok bele 
az ismerőseitekbe, és szürcsöljetek el 
együtt egy finom levest mondjuk a 
Feneketlen-tónál! Jó étvágyat!

Bori

Éj anyánk
Az elmúlt időszakban sok könyvet 

olvastam. És ez jó. Mindenkinek aján-
lom. Aki követi a Nyúz ezen rovatát, elég 
sűrűn láthatta mostanában a kritikák 
alatt a nevem. Minden könyvet szeret-
tem, amiről írtam, ám megkockáztatom, 
egyik sem gyakorolt rám olyan nagy 
hatást, mint a címben szereplő regény.

A történet első blikkre nagyon 
egyszerűnek tűnik: Egy gyerekként 
Németországba kerülő, majd ott felnö-
vő amerikairól szól, akit az amerikai 
kormány beszervez, hogy legyen kém 
a második világháború alatt. Cambell 
eleinte vonakodik, ám később elvál-
lalja a feladatot. Rádióbemondó lesz, 
aki antiszemita adásokat küld az éter-
be, amivel az amerikaiakat próbálja 
meggyőzni, hogy szimpatizáljanak a 
nácikkal. Eközben köhögésekkel és 
beszédében tartott szünetekkel titkos 
kódot olvas be a hírszerzésnek, mely-
nek jelentését ő maga nem ismeri.

A probléma az, hogy amikor a 
háborúnak vége, az amerikai kor-
mány nem ismeri el titkosügynökként 
játszott szerepét hivatalosan. Kime-
nekítik az országból, elrejtik a világ 
szeme elől, de gyakorlatilag továbbra 
is az egyik legkeresettebb háborús 
bűnös marad.

A könyv azzal foglalkozik, hogy 
lehet így élni. Olyan kérdést fesze-
get, amit rengeteg műben elintéznek 
annyival, „parancsot teljesítettem”. 
Vajon ez tényleg elég magyarázat egy 
katona bármilyen tettére? Én magam 
nem éltem át, nem voltam a seregben, 
szerencsére háborúban sem, de gondo-
lom a legtöbb korombeli így van ezzel. 
Igen, a katonának az a dolga, hogy vég-
rehajtsa a parancsokat, de ez gyakran 
nem a helyes cselekedet. Persze egy 
katona ezt sok esetben nem tudja mér-
legelni, ezt elfogadom.

Kurt Vonnegut könyve lebilincselő 
olvasmány, nyomasztó, fekete humor-
ral, és szívbemarkoló jelenetekkel. 

Ugyanakkor könnyed írásmódja remek 
olvasmánnyá teszi ezt a rövidke (kb 200 
oldal) regényt, mondanivalója azonban 
elgondolkodtató, amit a regény írója 
így fogalmaz meg: „azok vagyunk, ami-
nek kiadjuk magunkat, így hát vigyáznunk 
kell, minek adjuk ki magunkat.”

Illetve még szintén a bevezetőben 
találkozhatunk egy gondolattal, ame-
lyen érdemes elgondolkodnunk: vajon 
mennyire befolyásolja a környezetünk 
által normálisnak gondolt világ a sze-
mélyes világképünket? Akármennyire 
is vonakodunk beismerni, hogy való-
színűleg Vonnegutnak ebben is igaza 
van: nagyon. Ezzel zárnám ezt a kis 
szösszenetet, a könyvet pedig minden-
kinek bíátran ajánlom.

„Ha Németországban születtem vol-
na, alighanem náci lettem volna, csépelem 
a zsidókat, cigányokat, lengyeleket, nyo-
momban bakancsok merednek ki a hóhal-
mokból, erényeim titkos tudata melenget 
belülről. Így megy ez.”

Saáry Ákos
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A MARVEL Moziverzum
Hát, valahogy így kell ezt csinálni

Amikor 2008-ban megjelent az első Vasember, még senki sem 
gondolta a közönség soraiban, hogy pár évvel később egy összefüg-
gő, remekül felépített világot kapunk, hiszen erre korábban nem 
volt példa. A Paramount, majd a Disney azonban megcsinálta, és a 
siker egyelőre töretlen.

Jelenleg kilenc mozifilm (Vas-
ember, A hihetetlen Hulk, Vasember 2, 
Thor, Amerika Kapitány: Az első bosz-
szúálló, Bosszúállók, Thor: Sötét világ, 
Amerika Kapitány: A tél katonája) és 
egy TV-sorozat (MARVEL’s Agents of 
S.H.I.E.L.D.) képezik a moziverzum 
részét, emellett azonban több hozzá 
kapcsolódó képregény és kisfilm is 
megjelent, valamint jelenleg három 
további film áll a gyártás valamely 
szakaszában (A galaxis őrzői, Bosszúál-
lók: Ultron kora, Ant-Man).

A tudatos építkezést nemcsak az 
mutatja, hogy végre nem váltogatják 
a szuperhősöket játszó színészeket 
minden második filmben (lásd a régi 
Batman-sorozat – bár meg kell jegyez-
nünk, hogy ilyen szempontból nem 
nevezhetjük teljes kivétel-
nek, hiszen a második Vas-
emberre lecserélték a James 
Rhodest alakító Terrence 
Howardot Don Cheadle-re, 
valamint A hihetetlen Hulkban 
látható Edward Nortont is 
Mark Ruffalo váltotta Bruce 
Banner szerepében), hanem 
a filmek közvetlenül össze-
függő történetei is.

Eleinte, az univerzum 
építkezésének kezdetén ez 
nagyjából kimerült abban, 
hogy a filmek stáblistáinak 
végén pár másodperces 
jeleneteket láthattunk, ame-
lyek másik, általában a leg-
közelebb megjelenő filmre utaltak. 
Ilyen volt például a Vasember 2 végén 
Coulson ügynök jelenete, amikor meg-
találják Thor pörölyét (Mjölnir), vagy 
hogy valami frisset mondjak, a Thor: 
Sötét világ végén, amikor átadják az 
étert a Gyűjtőnek. Egy kicsit viccesnek 
tartom, hogy már hat éve folyamato-
san ebben a rendszerben jelennek meg 
a filmek, legalább egy, de gyakran két 
bónuszjelenettel a stáblista közepén 
illetve végén, de valahogy mindig 

csak a nézők 10-15%-a várja ki őket. 
Persze lehet hogy sietni kell, meg nem 
éri meg 3-5 percet várni 10 másod-
percért ami maximum felcsigázza az 
érdeklődésünket, de ezek a sokszor 
humoros kis jelenetek jó lezárásai a 
filmeknek. Szerintem.

Mára azonban ez lényegesen túl-
mutat ezen, az újabb filmekben rend-
szeresen visszautalnak egy-egy koráb-
ban bemutatott darabra, olyan szerep-
lőkről beszélnek, akiket már korábban 
megismertünk, de az adott produk-
cióban nem szerepelnek, és a másik 
filmekben látott események hatásai 
nyomot hagynak a szereplőkön. Szá-
momra ez most az Amerika Kapitány:  
A tél katonája és az Agents of S.H.I.E.L.D. 
sorozat kapcsán csúcsosodott ki,  

ahol a film bemutatójára időzített epi-
zódokban pontosan ugyanazokat az 
eseményeket élhettük át más szem-
szögből. De erre majd visszatérünk.

Persze az életben sajos semmi 
sem tökéletes, így a pénz és a „poli-
tika” ebben az esetben is gátat szab 
a teljesen egységes univerzum fel-
építésének. Eredetileg ide tartozna 
a Pókember, illetve a Fantasztikus 
négyes és az X-Men is, ezek a jogok 
azonban más stúdióknál vannak, akik 

nem úhajtanak a Disney-vel közös fil-
met készíteni. Talány egyszer majd 
eljön az a nap, amikor egy Disney-
Sony közös produkcióban látunk egy 
olyan Bosszúállókat, amiben Pókember 
is szerepel, vagy összemérheti magát 
Rozsomák (a filmekben Farkas) és 
Hulk is. Utóbbi összecsapásról egyéb-
ként készült rajzfilm, de azért az nem 
ugyanaz.

Mivel a régebbi filmekről írni nem 
lenne túl aktuális, ezért én most csak 
az (eddig) egyetlen 2014-es filmet, 
az Amerika Kapitány második részét, 
illetve a sorozatot venném górcső alá. 
A történetet elég nehéz összefoglal-
ni, hiszen szervesen épül a korábbi 
filmekre, de azért megpróbálkozom 
vele: Amerika Kapitány egy jelentősen 
felturbózott szuperkatona, egy máso-
dik világháborús kísérlet „eredmé-
nye”. Egyedülálló, ugyanis a szérum 
elveszett, alkotóit megölték, de ezzel 
és hogy hogyan került ez a vén csata-
ló napjaink Amerikájába, az első film 
foglalkozik részletesebben.

Szóval ez az ízig-vérig amerikai 
fickó 70 év kihagyás után próbál beil-
leszkedni a modern társadalomba, 
miközben egy szupertitkos szerve-
zetnek, a S.H.I.E.L.D.-nek dolgozik. 

Azonban egy akció során 
olyan összeesküvéssel talál-
ja szemben magát, ami az 
egész világot fenyegeti. 
Határozottan állítom, hogy 
a Bosszúállók és a Vasember 
mellett ez lett az egyik leg-
jobb MARVEL-film, ugyanis 
nemcsak látványos, hanem 
remek ritmusú és nincs tele 
látványos logikai bukfen-
cekkel. Annak ellenére ked-
velem ennyire, hogy sem a 
főszereplő karakter, sem az 
előző vele foglalkozó film 
nem tartozik a kedvence-
im közé, és ez azért sokat 
elárul. Gyönyörűen megko-

reografált akciójelenetek, látványos 
CGI, minden megvan itt, mi szem-
szájnak ingere, ha nem Titanicon 
vagyunk. (Emlékeztek még, ugye? 
Én is építgetem közben a saját kis 
cikk-univerzumomat.)

A sorozat más tészta. Termé-
szetesen itt nem gazdálkodhatnak 
a készítők akkora pénzből, mint 
egy-egy mozifilm esetében, de sze-
rintem azért itt is lehet látni egy-
két látványosabb jelenetet, nem egy 
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Űrlények, apácák és Adam Levine
American Horror Story Season 2

Ahogy azt az előző számban ígértem, befejeztem a második éva-
dot. Azt hittem, hogy lesz elég akaraterőm, hogy csak vizsgaidőszak 
után végzek a sorozattal, de bevallom nem volt. Szóval fogtam magam 
és végignéztem, mit tartogatnak nekem még a sorozat készítői.

Visszaolvastam az előző iromá-
nyomat, amiben csak épp, hogy mor-
zsákat hintettem el a második évaddal 
kapcsolatban, így úgy érzem itt az idő 
kicsit mélyebben bemutatnom. Amint 
azt említettem egy elmegyógyintézet lett 
a történet helyszíne. Az intézményt az 
egyház vezeti, tehát az egész apácáktól 
hemzseg. Gondolhatnánk, hogy akkor 
ez egy igazán barátságos hely lehet. 
Legnagyobb megdöbbenésemre ez nem 
éppen így volt. Az apácáknak is van-
nak vágyaik, titkos gondolataik és hata-
lomvágyuk, arról nem is beszélve, hogy 
milyen körülmények között tartották 
és milyen bánásmódban részesítették a 
bent lévő betegeket. De, hogy ne csak 
unalmas apácákról szóljon a történet, 
az egyik nővért megszállja az ördög, 
így az évad második fele szinte más-
ról sem szól, mint arról, hogy szegény 
pára lelkét megmentsék a gonosztól.  
Ez azonban csak az egyik szál a sok 
közül. A történet ugyanis úgy kezdő-
dik, hogy űrlények elrabolják az egyik 
főszereplő feleségét. Ez a szál az egész 

évadon keresztülfut. Mire 
az ember kezdene megfe-
ledkezni a különleges élőlé-
nyekről, azok újra előtérbe 
kerülnek. Ryan Murphy-ék 
azonban úgy gondolták, ez 
még mindig nem elég, így 
hozzácsaptak a sztorihoz, 
egy hataloméhes, hírnévre 
vágyó leszbikus újságíró-
nőt, aki mit ad isten bekerül 
a gyogyósokhoz. Itt halkan 
megjegyzem, hogy az egész évad alatt 
ő volt a kedvencem. Az akaratereje és a 
kitartása előtt le a kalappal.

De hogy miért jutottam erre a véle-
ményre? Az ő karakterén keresztül 
ismerhetünk meg egy újabb orvost. Ele-
inte ő is szimpatikus, segítőkész ember-
nek tűnik, semmi kivetnivalót nem talál-
hatnánk benne. De melyik horrorfilmbe 
kellenek kedves emberek? Ennek a hap-
sinak is meg van a maga rossz oldala, 
méghozzá az, hogy élve nyúzza meg a 
nőket, mindezt azért, mert őt elhagyta 
az anyja. Szóval egyfajta anyakomple-

xusban szenved szegénykém, mégis az 
utolsó pillanatig bíztam abban, hogy 
ő valójában jó ember, ez csak egy kis 
botlás volt az életében, mikor azon-
ban bántalmazta és megerőszakolta az 
újságírónőt, tudtam, hogy nem így van. 
Miután búcsút intettünk a karakterének 
gondoltam, legalább egy gonddal keve-
sebb. Tévedtem. Fia ugyanis apja nyom-

dokaiba lép, és átveszi az 
őrült gyilkoló szerepét.  
És ha már orvosoknál és 
gyilkolásnál tartunk, úgy 
érzem fontos, hogy meg-
említsek még egy meg-
határozó karaktert, az el- 
megyógyintézet orvosát.  
Mint ahogy lennie kell, neki 
is van egy dilije, hiszen arra 
használja fel az intézet bete-
geit, hogy emberkísérlete-
ket végezzen rajtuk. Vele 

veszi fel a harcot az otthon főapácája. 
Kettejük „párbaja” nem hagyja nyugod-
ni az embert a sorozat legelejétől egészen 
az utolsó részekig.

Remélem mindenkinek elég íze-
lítőt adtam, ahhoz, hogy elkezdje a 
sorozatot, akár az első évadtól, akár a 
másodiktól.

Bori

Rendező: Alfonso Gomez-Rejon, Bradley 
Buecker, Michael Lehmann, David Semel.
Szereplő(k): Dylan McDermott, Jessica Lange, 
Evan Peters, Adam Levine.
Pontszám: 9,1/10.

Barátok közt színvonalú széria (és 
most nem akarok megbántani egy 
Barátok közt rajongót sem). A sorozat 
a S.H.I.E.L.D. (jaj, de unom a pon-
tozást) kevésbé szuperhősorientált 
életét mutatja be, hiszen eredetileg 
ez egy CIA-hoz (vagy MIB-hez) 
hasonló szervezet, ahol jól képzett 
ügynökök dolgoznak az amerikaiak 
és a világ védelmében. Egy kicsit 
nehezen indult, de a hatodik résztől 
kezdve egyre színvonalasabb epi-
zódokat kaptunk, a tizediktől pedig 
szerintem teljesen korrekt részeket 
nézhetünk.

Ez a sorozat remek háttered ad 
a filmeknek, megmutatja, amit egy 
filmben nem lehet: az átlag ügynö-
kök szuperképességek nélkül hogyan 
birkóznak meg ellenfeleikkel. A sze-
replőgárda egy része ugyanaz, mint 
a filmekben (persze Vasember felbuk-
kanására kicsi az esély), és összessé-

gében remekül illeszkedik a felépített 
univerzumba. A korábban említett 
párhuzamos eseménymegjelenítés is 
remekül mutatja a sorozatban rejtőző 
potenciált, és nekem nagyon tetszik, 
hogy ezt ténylegesen real-time, és nem 
pedig „majd egyszer csak utolérjük a 
filmet, ha már mindenki látta” hoz-
záállással vetítik. Persze ebben benne 
van, hogyha nem mentél el a premi-
erkor az Amerika Kapitány vetítésére, 

akkor belefuthatsz olyan spoilerekbe 
a sorozatban, ami esetleg ront a film-
élményen, de szerintem azért az uni-
verzum ismerői elég körültekintően 
állnak ehhez hozzá.

Valószínűleg nem sok embernek 
mondtam újat ezzel a cikkel, de ha 
valakinek meghoztam a kedvét vagy 
nem találkozott eddig a sorozattal, 
annak csak örülök. A képregényfilmek 
kedvelőinek mindenképp csemege ez 
a moziverzum, és szerintem a rajon-
gók hálásak lehetnek a Disneynek, 
hogy ennyire a helyén kezeli azt a pro-
jektet. A DC egy kicsit el van maradva, 
de nem kell aggódni, az új Superman-
filmmel ők is lefektették az alapjait 
egy hasonló kezdeményezésnek. Jöhet 
a Superman vs Batman, majd az Igaz-
ság ligája és a többi folytatás… csak 
nehogy addigra elegünk legyen a szu-
perhősökből…

Saáry Ákos
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Gazdasági válság van? Építsünk felhökarcolót!
Felhőkarcolók, mint a gazdasági pangás bányászkanárijai?

Természetesen nem tudományos alapossággal vizsgálva a témát, azonban a történelem hasábjain barangolva és 
az interneten szörfölve rábukkanhatunk a Bussiness Insider cikkére, amely a felhőkarcolók építését és a különböző 
gazdasági válságok együttállását mutatja be.

Hosszú Depresszió 1873–1878

Minden korszaknak megvannak a 
saját nagy gazdasági világválságai, ter-
mészetesen ezek, ahogy a világgazdaság 
egyre fejlettebbé, összefüggőbbé vált, úgy 
volt fokozatosan nagyobb hatással volt 
a Föld lakosaira. A Long Depression-t a 
második ipari forradalom fűtötte túlzott 
„hurrá hangulat” okozta, és Amerikát, 
valamint Európát érintette a legnagyobb 
mértékben. Ekkor épült a Equitable Life 
Assurance Building New Yorkban, ami 
az első olyan irodaházak egyike volt, ahol 
hidraulikus lifteket használtak. 40 méter 
magas, és 7 emeletes volt, természetesen 
ma már nem áll a helyén, lebontották.

Brit banki pánik 1890

Csakúgy, mint a New York World 
(1890), amelyet az ekkor zajló brit banki 
krízis alatt építettek. A pánikot a Barings 
Bank nem megfelelő tőkebefektetései 
okozták Argentínában, ahol rövidesen 
lejtőre került a gazdaság. A bankot végül 
a Bank of England és a Rothschildok 
mentették meg, felismerve és elejét véve 
egy nagyobb káosznak. Ekkor épült, és 
még ma is áll az Auditorium (1889) Chi-
cagóban. Itt debütált és ez szolgált ott-
honául a chicagoi szimfonikus zenekar-
nak 1891 október 16-tól egészen 1904-ig.  
A második világháború alatt pedig tobor-
zóközpontként használta a katonaság.

A férfiak, akik felépítették Amerikát
Ma az ismeretterjesztő csatornák korántsem olyan filmeket adnak, amelyek 

értelmezhetőek lennének a szó klasszikus formájában. Ezek alól talán kivétel a 
History Channel 2012-es minisorozata a The Men Who Built America.

A sorozat négy nagy iparmágnást mutat be, akik viszont valóban felépítették Ameri-
kát a Polgárháborút követően – a szó klasszikus értelmében. J. P. Morgan bankár, John D. 
Rockefeller olajipari mágnás volt, Andrew Carnegie az acéliparban találta meg a számítá-
sait, Cornelius Vanderbilt pedig az amerikai vasúthálózat alapjait tette le. Nélkülük, külö-
nösen Carnegie nélkül jónéhány felhőkarcoló sem épült volna meg, Vanderbiltnek pedig 
a vasúti építkezések okozta buborék kipukkanását és az így kitörő pánikot is köszönhetjük. 

Cornelius Vanderbilt
1794-ben született, szegény családban nőtt fel, gyerekkora óta dolgozott. 16 évesen 

kezdett el vállalkozni, már a legelején személy- és áruszállítással foglalkozott, igaz ekkor 
még vitorlás- majd gőzhajón. Az 1830-as években alapította meg saját gőz-
hajózási társaságát, amely 1840-re már 100 hajós flottává duzzadt és ekkor 
már a transzatlanti szállításba is bekapcsolódott. Vasúti 
befektetéseit az 1860-as években kezdte, 1877-es halálakor 
korának egyik leggazdagabb üzletembere volt.

Amerikai vasúti pánik 1893

Ekkor épült meg a Detroit Masonic 
Temple, a Manhattan Life Building és a 
Milwaukee City Hall. Ezek már mind 
100 méter feletti felhőkarcolók voltak, 
amelyek közül a középsőt már csak 
fotókon láthatjuk viszont. 

Részvénypiaci krach 1901
Az első a new yorki részvény-

piaci krach 1901-ben volt, amikor a 
Park Row Buildinget építették szin-
tén ebben a városban. Ugyan ekkor 
fejezték be a Philadelphia City 
Hallt, amely már 511 láb magas, 
az az 167 méter magas.
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Amerikai gazdasági válság 
1907–1910

A szintén new yorki Singer Buil-
ding és a már 700 láb magas Met-
ropolitan Life Insurance Company 
Tower építésével esett egy időbe az 
1907–1910-es amerikai gazdasági vál-
ság, amikoris 50%-kal estek a new 
yorki tőzsde értékpapírjai. A válság 
elhúzódásának az volt az oka, hogy 
a pénzintézetek sorra vonták ki tarta-
lékaikat a new yorki bankokból, így 
a pánik az egész országra kiterjedt. 
A teljes összeomlást J. P. Morgan és 
más bankárok előzték meg nagyobb 
összegek lekötésével, így biztosítva a 
bankok működéséhez szükséges pén-
zeket, hiszen ekkor még nem létezett 
az Amerikai Központi Bank.

A Nagy Gazdasági Világvál-
ság 1929–1933

Az első világégést követő 
veszteségek, a magas infláció és 
a nem megfelelő pénzpiaci fel-
ügyelet miatt alakult ki. Ekkor 
épült viszont több, ma is illuszt-
ris épület, közülük a legismer-
tebb az Empire State Building, 
amelyet art 
deco stílus-
ban, 1929-ben 
kezdtek épí-
teni és már 
100 emelet 
volt benne. 

Ugyanekkor kezdték felhúzni a Wall 
Street 40 alatti The Trump Buildinget, 
egy évre rá pedig a Chrysler Buildinget 
szintén art deco stílusban. Utóbbinak 
az antennája már 300 méter fölé maga-
sodik.

A Bretton Woods-i rendszer 
összeomlása 1973–1975

A Bretton Woods-i rendszerben 
az országoknak kötelessége volt 
nemzeti valutájuknak rögzített átvál-
tási arányát az aranyhoz mérve meg-
adniuk. Az IMF dolga volt többek 
között a fizetésimérleg-hiányok 
ideiglenes befoltozása is. A növek-
vő feszültségek miatt a rendszer 
1971-ben összeomlott, miután az 
Egyesült Államok akkori elnöke 
– Nixon – a vietnami háború 
elvesztése után felfüggesztet-
te a dollár aranyhoz rögzített 
árfolyamát.

Ekkor épült meg viszont 
a World Trade Center és a 
Sears Tower. Előbbit sajnos 

2001 óta már nem láthat-
juk, illetve napjainkban 
épül a helyén a One World 
Trade Center.

Ázsiai pénzügyi válság 
1997–1998

1997-ben a thai központi bank lebeg-
tető árfolyamrendszerre ált át, így kitet-
te a nemzeti valutáját a mindenkori 
piaci kereslet és kínálat változásának, 
aminek következtében a bath-ot spe-
kulatív pénzügyi támadások érték.  
A lépés pénzügyi és gazdasági össze-
omlást idézett elő, amely gyorsan 
elterjedt az egész régióban. Ekkor 
épültek fel a Petronas Ikertornyok.

A Dot-com lufi
A TaiPei 101 építése 1999-ben 

kezdődött és 2004-ben készült el, 
ez alatt durrant ki az első inter-
netes cégek okozta őrület által 
fújt tőzsdei lufi. Az amerikai 
tőzsdeindex a NASDAQ 2000. 
március 10-én érte el története 
legmagasabb záróértékét, 5000 
pont felett tetőzött, majd két 
év alatt 1500 pont alá süllyedt. 
Ezt a túlzott hit és a könnyű 
pénzszerzés okozta 

2008-as gazdasági válság
Ez már az a kor, amit mi is 

tudatosan megéltünk, érettsé-
gi előtt vagy után. A válságot 
az amerikai ingatlanpiaci lufi 
kidurranása, a pénzügyi szek-
tor nem megfelelő felügyele-
te okozta. Azonban ez nem 
okozott gondot az Egyesült 
Arab Emirátusokban felhúz-
ni a kor legmagasabb, 828 
méter magas Burj Khalifát.

Azonban nincs vége a 
történetnek – és talán a vál-
ságnak sem, hiszen több 
trónkövetelő is küzd a leg-
magasabb épület címért a 
közeljövőben, ezek közül 
talán a legígéretesebb a 
Sky City, ami 10 métert 
verne rá az arab felhőkar-
colóra és a Kínai-alföld 
déli csücskében épülne 
meg Csangsa városában.

Törceee

John Pierpont Morgan

1837-ben született  az amerikai 
Hartfordban. 1858-ban apja cégénél kez-
dett el dolgozni amely a Greorge Peabody 
& Co. partnere volt. A bostoni iskola-
évei után a göttingeni egyetemen tanult, 
majd 1858-ban New Yorkba költözött 
és a Duncan, Sherman & Companynál 
kezdett dolgozni. 300 dollárért lefizetett 
valakit, hogy helyette menjen katonának 
az Amerikai Polgárháborúba. 1871-ben 
hozta létre saját vállalatát, 1893-ban pedig 
már ő segítette ki a new yorki bankokat a 
bankpánik idején. 1914-ben hozta létre a 
Morgan&Stanley befektetési bankot.
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