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Mítoszok a székely írás kutatásában 

A tavaszi félévben „Rovásírásos emléke-
ink mint nyelvemlékek” címmel tudomá-
nyos előadássorozatot szervez az ELTE 
Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingviszti-
kai, Dialektológiai Tanszéke, valamint az 
ELTE Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténe-
ti Műhelye és Diákműhelye. Az előadások 
szerdán délutánonként vannak a böl-
csészkaron, minden érdeklődőt várnak.
A magyar nyelv története során többször 
feledésbe merült, majd újjáéledt rovás-
írás, illetőleg az ezzel az írástípussal 
lejegyzett (különösen korai) nyelvemlé-

keink diszciplináris tekintetben a magyar nyelvtörténet, általánosságban véve pedig a magyar örökség részét képezik. Az elő-
adássorozat a hazai kutatók eredményeit, véleményét, megfontolásait kívánja az egyetemi hallgatóság, illetve a téma iránt érdeklő 
szélesebb közönség elé tárni. A 13 előadásból álló sorozat előadói olyan szakemberek, akik tudományos módszertannal közelítve 
érdemben foglalkoztak a rovásírásos emlékek nyelvi, néprajzi, régészeti és történelmi összefüggéseivel.
A sorozat tizenkettedik előadását 2014. május 14-én – a szokottnál negyedórával korábban – Sándor Klára, a Szegedi Tudomány-
egyetem egyetemi docense tartja „Mítoszok, hiedelmek és problémák a székely írás kutatásában” címmel. A székely írás mai, 
elsődlegesen szimbolikus használata polarizálja a közbeszédet, ez nehezíti, hogy a nem szakemberek eligazodjanak a székely 
írással kapcsolatos kérdésekben. A polarizált közvélemény ellentétes mítoszokat alakít ki: vannak, akik a világ legősibb írásának 
tartják, mások megkérdőjelezik, hogy egyáltalán létezett a 15. század előtt. Nemcsak a közbeszédben, hanem időnként tudo-
mányos igényű kézikönyvben is hiedelmeket olvashatunk róla, a közismert internetes forrásokban ellenőrizetlen információk és 
megalapozatlan magánvélemények forognak azt a látszatot keltve, mintha valamiféle konszenzus eredményeképp kerültek volna 
oda. Az előadás a leggyakrabban emlegetett mítoszok és hiedelmek bemutatása után azokat a problémákat veszi sorra, amelyekkel 
a székely írás kutatása közben szembesülünk.
Időpont: 2014. május 14. 15:45–17:15
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 336.)

Forrás: http://www.elte.hu

Földrajz- és földtudomány az Eötvös Collegiumban

Az ELTE Eötvös József Collegiumban 2014. május 16-án tartanak nemzetközi geográfiai tanács-
kozást, amelyen szó lesz többek között Mauritz Béláról, Fodor Ferencről, Mendöl Tibor Általá-
nos településföldrajz című munkájáról és a visszaemlékezés tudománypolitikai szerepéről. A 
20 perces előadásokat mindig 10 perc vita követi. Program: 
Levezető elnök: Czirfusz Márton (tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI, EC) 
13:30 Köszöntőt mond Horváth László docens, az Eötvös Collegium igazgatója 
13:35 Győri Róbert (adjunktus, ELTE TTK, EC): Földrajz- és földtudomány 
az Eötvös Collegiumban – régen és ma.
14:05 Patkó Levente (egyetemi hallgató, ELTE TTK, EC): Mauritz Béla 
14:35 Tolnai Gábor (doktorandusz, ELTE TTK, EC): Mendöl Tibor Általános településföldrajz című 
munkája a hazai és nemzetközi településföldrajz kontextusában.
15:05 Kávészünet
15:30 Lendvai Timár Edit (muzeológus, Magyar Földrajzi Múzeum): Egykori Eötvös-kollégisták 
hagyatékai a Magyar Földrajzi Múzeum gyűjteményében.
16:00 Steven Jobbitt (assistant professor, Lakehead University): To the building of a socialist 
country: Assessing the meaning and motivation behind Ferenc Fodor’s Communist-era geography
16:30 Gyuris Ferenc (tanársegéd, ELTE TTK, EC): Egykori collegista geográfusok – a visszaem-
lékezés tudománypolitikai szerepe.
17:15 Kerekasztal-beszélgetés Kollárné Hunek Klára ny. egyetemi docenssel, Fodor Ferenc 
unokájával (moderátor: Gyuris Ferenc és Steven Jobbitt)
Időpont: Budapest, 2014. május 16. 13:30
Helyszín: ELTE Eötvös Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)

Forrás: www.elte.hu

A folklorisztika helyzete és perspektívái

„A folklorisztika helyzete és perspektívái 
a Kárpát-medencében” címmel, Kato-
na Lajos néprajzkutató emlékére rendez 
konferenciát az Érdy János Honismere-
ti Egyesület, a váci Katona Lajos Városi 
Könyvtár, az ELTE BTK Folklore Tanszé-
ke és a Magyar Néprajzi Társaság Folklór 
Szakosztálya 2014. május 23–24-én.
Az esemény – Katona Lajos alakján keresz-
tül – kapcsolódik a Magyar Néprajzi Tár-
saság alapításának 125. évfordulójához. 
A tudománytörténeti emlékezés mellett 
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a kutatás 
mai állásának és jövőbeni perspektívájának 
kérdésére, így a folklorisztikai mesekutatás 
tudományterületére. A rendezvényen meg-
nyitják a Katona Lajos-emlékkiállítást is a 
néprajzkutatóról elnevezett városi könyvtár-
ban (2600 Vác, Budapesti főút 37.).
A jelentkezők számára 1000 forintos regiszt-
rációs díj (helyszínen történő) befizetésével a 
szervezők a konferencia két napján étkezést 
biztosítanak. A regisztrációkat 2014. május 
10-ig várják.
Időpont: 2014. május 23–24.
Helyszín: Váci Székesegyházi Kincstár és 
Egyházmegyei Gyűjtemény (2600 Vác, 
Március 15. tér 4.)

Forrás: www.elte.hu

Jürgen Habermas az ELTE-n

Jürgen Habermas, korunk egyik legismertebb filozófusa és szociológusa „Európa, Magyarország és egy nemzetek feletti 
demokrácia projektje” címmel tart előadást az ELTE Aula Magnában 2014. május 29-én. Kevés gondolkodó hatott oly 
mértékben Európa társadalomról alkotott képére, mint Habermas, aki az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
és a Goethe Intézet meghívására érkezik Budapestre, hogy az „Európai gondolkodók” sorozatban szerepeljen.
Az előadás ingyenes, regisztráció nem szükséges. Az ELTE Aula Magna 15:30-tól lesz nyitva.
Időpont: 2014. május 29. 16:00.
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.).  Forrás: http://www.elte.hu
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Hogyan tünik el a tudás?
Gimis tizedikes voltam, amikor az 

akkori barátnőm osztályával elmentem 
valamilyen okból kifolyólag a Minden-
tudás Egyetemére. Varázslatos volt, 
büszke voltam magamra, azt éreztem, 
hogy valami különlegeset kapok, hogy 
több lettem – vagy legalábbis tájéko-
zottabb –az előadást követően. Remek 
érzés volt, ezért aztán többször is visz-
szajártam a Millenárisra – akkor már 
ott tartották, annyira öreg nem vagyok, 
hogy a BME-re jártam volna ME-re.

Kicsit később már csak a tévében, 
az interneten követtem – mikor milyen 
intenzitással – az előadásokat, azon-
ban tizenkettedikes koromban nagyon 
sokat megnéztem közülük. Ez jól is 
jött, hiszen az volt az az év, amikor 
Spiró György gondolataival kapcsolat-
ban lehetett érveni az irodalomolvasás 
és az írás mai helyzetével kapcsolatban. Ez remek lehetőség volt, hiszen ő is 
tartott előadást a Fogság című kötetével kapcsolatban az ókori római provin-
ciákról, ami tetszett, aminek következtében jobban utánanéztem az írónak is. 
Nem volt nehéz döntés, hogy ezt válasszam az érettségin.

Később, már az egyetem alatt is figyelemmel kísértem az ME 2.0-t, sőt, 
pár alkalommal el is látogattam az előadásokra, ezek közül Barabási-Albert 
Lászlóét emelném ki, akinek a könyveiről már a Nyúzban is írtam akkoriban.

Mióta a 2.0 is véget ért, akkor szoktam megnézni az előadásokat, ha 
keresek egy cikkhez egy infót, amit tudom, hogy hol hallottam, csak a részle-
teiben nem vagyok biztos, vagy néha kedvtelésből például Esterházy: A szavak 
csodálatos életéről-t meghallgatni, mert az mindig inspirál, segít gondolkodni.

Ez így ment már pár éve, azonban nem olyan rég vettem észre, hogy 
valami történik, átalakítják a honlapot, vagy valami proléma lehet, de a 
honlapról már nem elérhetőek a videók, másik helyre irányítanak át, ha meg 
szeretném nézni őket.

Remélem, ezt az átalakítást is majd egy újabb előadássorozat követi majd, 
hogy lesz 3.0 és azt, hogy ahogy eddig is, úgy az ezt követő előadások során 
is hallgathatjuk majd Egyetemünk oktatóit, professzorait, kutatóit, ahogy 
adnak, adnak elő.

Török Balázs
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Sport4 5vös 5km: az ELTE TTK sportmárkája
A XXVI. Eötvös 5km is rekordot döntött

Immár nem múlhat el tavasz a TTK-n és az ELTE-n 5vös 5km nélkül! Régóta beszélünk róla, hogy ez a 
rendezvény hagyomány, mindig a TTK HÖK aktuális sportbiztosa szervezi meg, egyre többen indulnak a 
versenyen, májusban a LEN indító programjának is lehet nevezni… De az 5vös 5km már más: egy életérzés.

Hogy mi bizonyítja ezt? Több mint 
egy hónappal a verseny előtt kérdezte 
egy BME-s ismerősöm, akit nem igazán 
érdekel a futás: „Most is május 5-én lesz 
az 5vös 5km?”

Berögződött a dátum az emberekben, 
és jó érzés olyan eseménynek a részese 
lenni, amely ilyen sok emberhez eljut. 
Egyszer mindenkinek le kell futnia, és 
ezt nem én mondom, hanem olyanok, 
akik már teljesítették a távot. Ehhez per-
sze elengedhetetlen a Lágymányosi Cam-
pus hangulata, amit sokak szerint már 
„kinőtt” ez a verseny. És valóban a 770 
főt meghaladó embertömeg nem kevés, 
viszont sok felelősséggel jár. Ezért a jövő-
ben biztosan lesz egy-két olyan újdon-
ságnak számító változás, amely a nagy, 
városi futóversenyeken elengedhetetlen. 
Engedjétek meg, hogy ezen beszámoló 
ne csupán a tényeket tartalmazza, hanem 
kicsit az én élményeimet is.

Amikor tavaly nyáron belecsöppen-
tem a hallgatói közéletért folyó munkába, 
csak úgy történtek az események, már 
ott volt szinte egyből a szeptemberi 5vös 
5km, amelyet fel sem fogtam igazából. 
XXV. jubileumi futás?  Valami mara-
dandót kell alkotni? Igen, Nektek! Hogy 
gyertek el, fussunk, nevessünk és küzd-
jünk 5km-en keresztül ismerőseinkkel, 
oktatóinkkal együtt azon a helyen, ahol 
minden nap koptatjuk az iskolapadot! A 
mindenkori szervezői csapatnak pedig a 

gördülékeny lebonyolításhoz 
kell a megfelelő alapot biz-
tosítania félévente egyszer. 
Rendben, a 25. verseny is 
megvolt, de jön a következő, 
ahol szintén magasra kell ten-
ni a lécet. Miért? Mert akkor 
jöttök vissza jövőre is lefutni! 

Ezért tehát a 26. 5vös 
5km szervezői csapat (amely 
nem kevés emberből áll) 
minden tagja hozzátett töb-
bet-kevesebbet, hogy a két 
épület között ismét rekor-
dot dönthessünk. A teljes-
ség igénye nélkül: a BEAC, 
ELTE Sport Kft., Budapesti 
Egyetemi-Főiskolai Sport-
szövetség, az Egyetemi és 
Kari vezetés, ELTE EHÖK, 
ELTE TTK HÖK, ELTE TTK 
Hallgatói Alapítvány, és 
nagyon sokan, akik ezen 
intézményekben dolgoznak, és esetleg 
Veletek futottak idén (is). Persze nem 
szabad elfelejteni hallgatótársaitokat 
sem, akikkel a rajtszám átvételénél talál-
kozhattatok vagy a kilométerköveknél 
buzdítottak Titeket.

A 26. 5vös 5km számokban: 271 
nő, 505 férfi, 512 hallgató, 13 felső-
oktatási intézmény, 307 ELTE-s, 197 
TTK-s, 250 BME-s, 19 csapat, befutó: 
Csere Gáspár 14:58.

Többen kérdezték tőlem, hogyan 
lehet az, hogy ilyen sokan eljöttek. Nos, 
egyrészt egy olyan együttműködésnek 
köszönhető ez a résztvevői szám, amely 
sokat hozzátett ahhoz, hogy minél több 
egyetemistát mozgassunk meg. A 26. 
5vös 5km-t akár „kétegyetemi” futó-
versenynek is lehetne nevezni, hiszen 
közel annyi BME-s hallgató jött el, mint 
ELTE-s. Fontos kiemelni, hogy (amellett, 
hogy van középiskolás és senior kategó-
riánk is) ez egy egyetemi futóverseny, 
viszont látszik a fejlődés és szeretnénk 
hasonlóan bevonni a többi budapesti 
felsőoktatási intézményt is. A verseny 
után természetesen egyből érkeztek az 
építő jellegű kritikák, melyeket továbbra 
is várunk, hiszen ezek által tud fejlődni 
az esemény és egy igazi, akár ezer főt 
megmozgató sportélménnyé válni. 

Öröm látni, hogy egyre többen 
vágtok bele és engeditek át magatokat 
a sport hatalmának! Legyen az aerobik, 
foci, vízilabda vagy akár a futás. 

Futócipőket izzítsátok, (ősszel is) 
hatalmas élmény vár Rátok!

Zakariás Barbara
ELTE TTK HÖK sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.huFO
T

Ó
: N

A
G

Y
 Á

D
Á

M
 Z

O
LT

Á
N

 (E
LT

E
 O

N
L

IN
E

)



TétékásNyúz

Sport Hallgatói közélet 5

Új arc a kémia élén
Sziasztok, Balogh Dániel vagyok 

másodéves kémia BSc-s hallgató.  
A középiskolát a Debreceni Egyetem 
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziu-
mában végeztem. Tanulmányaimat 
2012-ben kezdtem el itt az ELTE-n. 
Az ősz folyamán mentorként segí-
tettem a gólyáknak az egyetem meg-
ismerésében, és a szakterületi élet 
szervezésében is részt vettem.

Miért is jelentkeztem szakterüle-
ti koordinátornak? Először is, mivel 
fontosnak tartom, hogy képviseljem 
a kémiás hallgatók érdekeit a HÖK 
illetve a tanáraik felé is. Ehhez szük-
séges lesz megfelelő képviselőbrigád 
kialakítása.

Az újraindult kémiás honlapot 
is tervezem számotokra hasznos 
anyagokkal és fontos információk-
kal frissíteni, hogy mindenről meg-

felelő időben értesülhetek. Ezt a célt 
szolgálja továbbá a nemrég elindult 
kémiás Facebook-oldal is, ahol szin-

tén hasznos információkat talál-
tok.

Egy összetartó szakterület 
létrehozásához fontos, hogy több 
közös, csapatépítő jellegű prog-
ramon vagy kiránduláson vegye-
nek részt a hallgatók. Ennek én 
is szeretnék kiemelt fontosságot 
szervezni és lehetőség szerint havi 
egyszer a szorgalmi időszakban 
valamilyen módon összeülni és 
beszélgetni egy jót.

Nagyon remélem, hogy reg-
nálásom alatt minden problémá-
tokra fogok majd valami megol-
dást találni, és hogy sok jó közös 
programon tudunk részt venni. 
Ha bármi kérdésetek vagy problé-
mátok akad, nyugodtan keresse-
tek e-mailben vagy személyesen is.

Balogh Dániel
Kémia szakterületi koordinátor

kemiaszk@ttkhok.elte.hu

Meghívó
Biró László (elnök, TTK 
Doktorandusz Önkor-
mányzat):

Tájékoztató a doktori 
képzésről

Kivonat: Az előadásban 
bemutatjuk a Termé-
szettudományi Karon 
működő doktori iskolá-
kat és azok programjait. 
Ismertetjük a doktori 
felvételihez szükséges 
teendőket: milyen doku-
mentumokat kell leadni, 
milyen határidőket kell 
betartani és milyen szem-
pontok alapján rangso-
rolják a pályázókat.

Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Időpont: 
május 16., péntek, 12:00

Helyszín: 
Északi Tömb 3.67 (Békésy 

György terem)

Beszámoló  
Küldöttgyűlésről

Április 29-én kedden 18 órá-
tól  tartotta rendszeres ülését a 
TTK HÖK Küldöttgyűlése. Tovább 
olvasva megtudhatod, mik is tör-
téntek.

A módosított napirendet követ-
ve először a TTK HÖK elnöke, 
Kovács Fanni osztott meg pár fon-
tosabb információt a jelenlévőkkel. 
Május elejétől Prikoszovich Mihály 
már nem vezetője az Északi Hallga-
tói Irodának, ellenben Tóth Róza 
vállalta a feladatot, így minden nap 
délelőtt 10 órától délután 2 óráig 
továbbra is a hallgatók rendelkezé-
sére áll a HÖK mind ügyintézésben, 
mind érdekképviseletben. Április 
28-án hétfőn az EHÖK Lágymányo-
son tartott Küldöttgyűlésén a Kabi-
net beszámolója és a költségvetés 
is el lett fogadva. Ugyanaznap az 
ELTE Szenátusa megszavazta a TTK 
HÖK Alapszabály módosítását .  
Az internetes felületeken ezzel egy 
időben elindult a Lágymányosi 
Eötvös Napok promóciója.

A Beszámolók napirendi pont-
ban a t isztségviselők korábban 
kiküldött beszámolói elfogadásra 
kerültek. Csupán az Utánpótlás- és 
önképzésért felelős referens, beszá-

moló hiányában, tartozik a Kül-
döttgyűlés számára számadással.

Mindezek után Rádl Attila az 
Ellenőrző Bizottság tagjának lett 
választva, a mentorrendszer pedig 
új irányítót talált Török Mátyás, 
kémia szakos hallgató személyé-
ben. Ha már kémia, akkor hosszú 
idő után Szakterületi Koordinátor 
került  megválasztásra,  aki nem 
más, mint Balogh Dániel. Miután 
Farkas Mariann lemondott a Kari 
Ösztöndíj Bizottságban póttagsá-
gáról,  Gräfl András lett megvá-
lasztva.

A TTK HÖK Költségvetésének 
tárgyalása során Csutka Boglárka, 
gazdasági elnökhelyettes ismer-
tette a tavalyi költségvetést, majd 
ennek folytatásaként az idei terve-
zetet, melyen december óta számos 
egyeztetéssel dolgozott. A szavazás 
alapján a Küldöttgyűlés egyhangú-
an elfogadta a tervezetet.

A TTK HÖK Alapszabályában 
és a Hallgatói Alapítvány Alapító 
Okiratában eszközölt változtatáso-
kat szintén elfogadták a jelen lévő, 
szavazati joggal rendelkező tagok.

Ahhoz  képes t ,  hogy  köze l 
három és fél órán át tartott az ülés, 
minden nagyon gördülékenyen és 
sikeresen folyt.

Csonka Diána
Tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu
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Túra a nyeregponton át a maximum felé…
A 2014. március elsején tartott 

Szakterületi Ötlet Szombat kerete-
in belül született meg az elképzelés, 
amely szerint hagyományteremtő jel-
leggel minden év áprilisának második 
hétvégéjén tarthatnánk egy kémiás 
tanár-diák találkozót.

Idén a választás egy túrára esett 
a Pilisborosjenő mellett található 
Nagy-Kevély túraútvonalon. A túrára 
körülbelül 30 vállalkozó szellemű diák 
vágott neki, köztük első-, másod- és 
harmadéves hallgatók is voltak, továb-
bá Rohonczy János tanár úr vett részt.

2014. április 12-én reggel 8 óra-
kor gyülekeztünk a Szentlélek téren, 
a 218-as busz megállójában, amivel a 
Kövesbérci útig utaztunk, ahol kez-
dődött a túraútvonal. Meredek emel-
kedőkön vezetett fel utunk, melynek 
során megtekinthettük az Egri Csilla-
gok című film forgatásának helyszí-
néül szolgáló Egri várat. Megmásztuk 
a Kevélynyerget, majd tovább halad-
tunk a Nagy-Kevélyre, ahol egy kis 
pihenőt tartottunk, és megcsodáltuk 

az alattunk elterülő tájat, miközben 
megebédeltünk és meghallgattuk 
Rohonczy tanár úr történeteit. Ezután 
a kijelölt útvonalon visszaértünk Pilis-
borosjenőre – egy kis izgalom közepet-
te, mivel a csoport két részre szakadt 
és az egyik csoport hamarabb kanya-
rodott le, de szerencsére ők is megta-
lálták a levezető utat és még hama-

rabb is értek le – ahol megálltunk egy 
fagylaltra, majd az utat a 218-as busz 
megállójánál fejeztük be.

Egy jó hangulatú, kellemes, ámde 
roppantul fárasztó túrát tudhatunk 
magunk mögött. Reméljük, hogy 
máskor is megrendezésre kerül ez a 
program.

Tóth Szilvia

Meglátogattuk a Dreher Sörgyárat
2014. május kilencedikén a Földrajz-Földtudomány és a Kémia szakterületek hallgatói közös prog-

ramon vettek részt – nem máson, mint egy tanulmányi kiránduláson a Dreher Sörgyárban.

Az előtérben való izgatott várakozás 
után megérkezett a vezetőnk, aki körbe-
vitt minket a gyár különböző épületein.

Már az udvaron körülnézve láttuk, 
hogy milyen hatalmas épületkomplexum 
a gyár, s ahogy kiderült, ez az együttes 
már csak töredéke a régi állapotoknak.

Az üzem első épületébe belépve 
szembe találtuk magunkat az elsődle-
ges alapanyagokkal, mint az különféle 
árpafajták, a kukoricaliszt. A pörkölt 
árpadarabkákat meg is lehetett kóstolni – 
ezek kesernyés íze abszolút az imádom/
utálom megosztó kategóriába esik.

Dániel, a vezetőnk bemutatta a 
sörgyártás első lépését, a sörlé készíté-
sét grafikonok és folyamatábrák segít-
ségével. Ezután belépve az 50 °C-os 
terembe meg is nézhettünk, hogy 
milyen tartályokban főzik a levet. Egy 
gyors klímaváltással 10 °C-ba érkez-
tünk, ahol a sörgyártás következő 
lépcsőjéről, az élesztő hozzáadásáról 
és a fermentációról hallgathattunk 
előadást, majd lenéztünk a pincébe is.

A következő épületben már a sör 
palackozását kísérhettük figyelemmel, 
megtudtuk, hogyan történik a vissza-
váltott üvegek ellenőrzése és tisztítása.

Megismerhettük a különböző sör-
fajták eltérő árkategóriájának miértjét, 
a léhűtő szavunk eredetét, és azt, hogy 
a sörgyári dolgozóknak milyen plusz 
juttatás jár (havi egy rekesz ingyen sör, 
hát nem maga a paradicsom?).

A látogatás végeztével visszamen-
tünk az első épületbe, ahol a Sörmúze-
umot találhattuk. Itt a gyönyörködés 
mellett egy, a sör történelméről szóló 
videót tekinthettünk meg, ahol 
kiderült, hogy a régi Mezopotá-
miát, a középkori Német-római 
Birodalmat és a mai Magyaror-
szágot egy gyönyörű ív, még-
hozzá a sör szeretete köti össze.

A film megnézése ter-
mészetesen mindenkiben 
felszínre hozta rejtett, vagy 
talán kevésbé rejtett imádatát 
a nemes nedű iránt. Ezért hát 

örömmel fogadtuk, hogy a Sörgyár egy 
kis kóstolóval kedveskedett nekünk, 
ahol a Kőbányai sörtől kezdve a Dre-
her Bakig mindenféle sört kipróbálhat-
tunk, természetesen ingyen.

A gyárban rengeteg szép és érde-
kes dolgot láthattunk, hallhattunk, 
az esemény abszolút megfelelt úgy 
tanulmányi kirándulásnak, mint szak-
területek közötti csapatépítésnek. Csak 
ajánlani tudom, hogy máskor mások 
ugyanígy megnézzék a gyárat, mert 
csak gazdagodni lehet általa.

Török Mátyás
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Ösztöndíj reform
Az ELTE Hallgatói Önkormányzata 2014 tava-

szán széleskörű ösztöndíj reformba kezdett a félév 
elején. A kezdeményezés érinti a tudományos, 
sport ösztöndíjakat, valamint az Erasmus kiegé-
szítő támogatást, és a párhuzamos képzés kompen-
zációját is. Azt ígérik, a mostani átalakításokkal 
szeptembertől megváltozik az ösztöndíjak szerke-
zete. Ez jó lesz nekünk?

A nagy változásnak bizonyára oka is van.  Az érintett ösz-
töndíjak változásaival részletesebben foglalkozunk a követke-
ző napokban. Utána járunk, hogy miért van rájuk szükség és 
hogy milyen célokat szolgálnak a hallgatók érdekében.

Az ösztöndíjak nyilvánossága Zaránd Péter EHÖK elnök 
szerint nem csak külső elvárás, de a Hallgatói Önkormányzat 
és az Egyetem felől is megjelenő belső igény. Az ösztöndíjak 
közvetett és közvetlen módon kerülhetnek nyilvánossá. Köz-
vetett módon ha bármilyen adatigénylés érkezik az Egyetem 
vagy a Hallgatói Önkormányzat felé, ilyen esetben azonnal 
kiadják a kért adatokat. A  közvetlen mód pedig amikor már 
kiutaláskor nyilvánossá válnak.

Az ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési 
szabályzata április 15-én lépett hatályba, amelynek 3. szá-
mú melléklete kitér a hallgatók közéleti tevékenysége után 
kapott ösztöndíjak kezelésére.

“Az, aki ilyen ösztöndíjra vagy ilyen ösztöndíjjal támo-
gatott tisztségre pályázik, a pályázat benyújtásakor tudomá-
sul veszi, hogy az a tény, hogy ő ilyen ösztöndíjban része-
sül, illetve annak mértéke bárki számára hozzáférhető lesz. 
Tudomásom szerint ez az egyetemi szabályozás egyedülálló 
az országban, azt hiszem, az első felsőoktatási intézmény 
vagyunk, amely erre az esetre belső szabályozást alakított 
ki. “ – nyilatkozta az elte.hu számára néhány héttel ezelőtt 
Rónay Zoltán Főtitkár.

A Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösztön-
díjával kapcsolatban több adatigénylés is erre vonatkozott, 
„az eddig gyakorlattal ellentétben június 30-ától ezen a téren 
is változás jön egyetemi szinten miután minden részönkor-
mányzat átáll, hogy KHTEÖ keretét pályázatos formában 
kezeli.” – fejtette ki az EHÖK elnöke.

Nemrég nagyobb figyelmet kapott a sajtóban az a per, 
amelyben egy jogász hallgató az Állam- és Jogtudományi 
Kar Hallgatói Önkormányzatának tisztségviselőinek három 
évi személyi és nem személyi jellegű kifizetéseinek igénylé-
sét kérte ki. “A kérelmező a nem személyi kifizetésekről szóló 
adatokat megkapta, a személyi kifizetésekről szóló adatokat 
pedig összesítve adtuk át, de nem névre szólóan, ő pedig 

erre is kíváncsi volt, ezért perelt. Az én határozott és nem 
egyedülálló jogi álláspontom szerint személyes adatokhoz 
való jogot sértettük volna, ha kiadjuk ezeket az adatokat. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(NAIH) ezt nem vette figyelembe, a hallgató mellé állt. “ 
-  nyilatkozta az elte.hu számára Rónay Zoltán.

Ez az eset is rámutatott az ösztöndíjak nyilvánosságának 
fontosságára. Zaránd szerint ezután már bírósági vélemény 
is van erről, hogy ezek közérdekből nyilvános adatok miu-
tán a HÖK közfeladatot lát el a hallgatók érdekében, majd 
hozzátette: „Ettől függetlenül az EHÖK 2013 októberétől azt 
a feladatot vállalta, hogy a hibás vagy rossz gyakorlatokat, 
berögződéseket kijavítsa, új lehetőségekhez mérten minél 
hatékonyabb segítséget nyújtson a hallgatóknak a folya-
matosan változó felsőoktatási környezetben. Ezek a célok, 
az ösztöndíjak reformja már a programban is meg lettek 
fogalmazva, most pedig a végrehajtása is megtörténik, hogy 
a szeptemberi tanév kezdésekor a hallgatók számukra jóval 
kedvezőbb ösztöndíj rendszerben kaphassanak tudomá-
nyos és sport ösztöndíjat, jó tanuló jó sportoló ösztöndíjat, 
párhuzamos képzés kompenzációt és Erasmus kiegészítő 
támogatást. A HÖK munkájának megkérdőjelezhetetlenül 
közérdekűnek kell lennie, hogy a hallgatókat szolgálja ki.”

A következő napokban tehát többet megtudhattok az 
átalakuló ösztöndíjakról, következő cikkünkben a tudomá-
nyos ösztöndíjjal foglalkozunk.

Szerző: Grósz Renáta
Cikk: ELTE Online

Átalakul az ELTE ösztöndíj rendszere
A következő cikkekben valamennyi 
fontos és szükséges információt 
megtalálhattok az új rendszerről

A cikkek az ELTE Onlineon jelentek meg.
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Ösztöndíjakkal a tudományért!

Az ELTE Hallgatói Önkormányzata ösztön-
díj reformjának keretében olyan új tudományos 
pályázatok kiírását tervezi, melyekkel a tudomá-
nyos eredményeket elérő, nemzetközi konferen-
ciákon aktívan résztvevő, vagy éppen az online 
kurzusokat szervező hallgatókat támogatná.

Ahogy arról korábbi cikkünkbenbeszámoltunk, az ELTE 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyik fontos célkitűzése 
volt az ösztöndíjrendszer széleskörű átszervezése, ennek kere-
tében a sport ösztöndíjak, az Erasmus kiegészítő támogatás és a 
párhuzamos képzés kompenzációnak átdolgozása mellett több 
új tudományos ösztöndíj alapítása.

„A következő félévtől több, a hallgatók tudományos és 
szakmai tevékenységét támogató egyetemi szintű pályázat 
bevezetését tervezzük. Ezzel ösztönzést teremteni a tehetséges, 
motivált hallgatók számára arra, hogy – kutatóegyetemhez 
méltóan – minél szélesebb körben végezzenek tudományos, 
kutatási tevékenységeket, valamint hogy eredményeiket kom-
munikálják a többi hallgató felé” – mesélte Tóth Rita, EHÖK 
Tudományos referens.

Az egyik új pályázat elsősor-
ban az OTDK-n eredményes hallga-
tók támogatására szolgál majd, így 
a megszerezhető pontszám fele az 
OTDK-n elért eredmények után jár, 
de a különböző versenyeken való 
részvételt, konferenciákon tartott elő-
adásokat, illetve a publikált tanulmá-
nyokat is pontozza a bíráló bizottság.

További, mintegy három millió 
forintos keretből kialakított ösztöndíj 
szolgálna a kari tudományos pályá-
zatok kiegészítésére, mivel ezek sok 
esetben nem fedezik a nagyobb kül-
földi konferenciákra történő kijutást, 
így az ösztöndíj a nemzetközi konfe-
renciákon való részvételt, az ELTE-n 
nemzetközi szintű konferencia szer-
vezését és a Kárpát-medencei közép-
iskolásoknak szervezett versenyeket finanszírozza. A bíráló 
bizottság azonban csak a kari vagy szakmai ösztöndíjjal nem 
támogatott pályázatokat fogadja el.

Ezek mellett a rendelkezésre álló, megközelítőleg öt mil-
lió forintos keretnek köszönhetően az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat Felhőegyetem indítására törekszik, melynek 
keretében idegen nyelvű 5-10 órás kurzusokat tesz elérhetővé 
egy online felületen. „A kurzusok megszervezésére írunk ki 
pályázatot a különböző hallgatók, hallgatói csoportok számára, 
melynek keretében más-más összeget ér egy 5, egy 8, illetve egy 
10 órás kurzus megszervezése.” – magyarázta a Tudományos 
referens. Az előadásokat neves oktatók tartják majd, a meg-
osztott tesztfeladatot megfelelően teljesítő résztvevők pedig 
oklevelet kapnak az Egyetemtől.

A pályázatok beadása folyamatos, elbírálásuk pedig fél-
évente történik majd.

Szerző: Bőcskei Balbina
Cikk: ELTE Online

Erasmus támogatások
Ösztöndíjakat bemutató cikksorozatunkban 

többet megtudhattatok az ösztöndíjak nyilvános-
ságának fontosságáról, a kiemelkedő hallgatói 
teljesítmény egyszeri ösztöndíjáról és a tudomá-
nyos ösztöndíjakról. A folytatásban az Erasmus 
támogatásokról olvashattok.

Felsőoktatási tanulmányaink során külföldön tanulni 
vagy eltölteni hónapokat egy vissza nem térő lehetőség, így 
érdemes ezt kihasználni, ehhez nyújt tökéletes lehetőséget az 
Erasmus. A külföldi lét azonban sok költséggel jár, ezek fede-
zésében próbál segíteni az Erasmus kiegészítő támogatás.

Ez egy egyszeri, szociális alapú ösztöndíj az arra rászorulók-
nak. Ahogy Soproni Tamás, az ELTE Hallgatói Önkormányzatá-
nak külügyi alelnöke elmondta, az előző évben 5 milliós keretből 
gazdálkodtak, amely idén 5,5 millióra nőtt, a tervek szerint 
pedig jövőre 7 millióra emelkedik. „Ez azért is fontos, mert az 
Erasmus-ösztöndíj maga csak a külföldön tartózkodás költsé-
geinek nagyjából felét fedezi. A keret növelésével egy időben 
szeretnénk a feltételeket szigorítani és a ponthatárt emelni, mert 

célunk az, hogy olyanok számára is 
elérhetővé tegyük a külföldi részkép-
zésben való részvételt, akiknek arra 
amúgy szociális helyzetük miatt nem 
lenne lehetőségük.” Az ELTE HÖK 
által finanszírozott Erasmus kiegészítő 
támogatás mellett elérhető egy új, a 
Tempus Közalapítvány által meghir-
detett szociális ösztöndíj is, amelyen 
havi 100 eurós összeg nyerhető el. 
Soproni azt is hozzátette, hogy céljuk, 
hogy a támogatásban részesülő hall-
gatók Egyetemünk diplomatái legye-
nek kint és amennyiben lehetőségük 
van rá, ne csak informálisan vigyék az 
ELTE jó hírét, hanem vegyenek részt a 
partneregyetemeket és Erasmus-cél-
egyetemeket bemutató börzéken és 
hasonló rendezvényeken. A megfele-
lő információk átadásához szükséges 

külön oktatást is tartanának nekik és ellátnák őket a megfelelő 
prospektusokkal is.

Az esélyegyenlőség elérése érdekében ebbe a támogatásba 
vonták be a fogyatékkal és speciális igénnyel élőket is, hiszen 
nekik még nehezebb, mivel nagyobb költségekkel kell számol-
niuk. Az alap kiegészítő támogatás összege mindenki számára 
plusz száz euró, ám amennyiben egyéb, speciális igények merül-
nek fel, ezek alapján növekedhet is az összeg. Költségigazolás 
útján juthatnak a nagyobb összeghez a költségeik függvényében. 
Ahogy Markos Ádámtól, az EHÖK esélyegyenlőségi referensétől 
megtudhattuk, ezt a pluszköltséget például a kinti lakóhely és 
az iskola közötti közlekedés megkönnyítésére is használhatják 
a hallgatók. Fogyatékkal élőknek tekintjük a látás-, hallás- és 
mozgássérülteket, cukor-, liszt- és tejérzékenyeket, illetve a folya-
matos orvosi felügyeletre szorulókat.

Az Európai Unió 14,7 millió eurót szán 2014 és 2020között 
az Erasmus + pályázatra, amely 4 millió fő támogatását bizto-
sítja. Ennek fele felsőoktatásihallgató, ám nem csak ők, hanem 
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gyakornokok és oktatók is részt vehetnek a 
programban. A hazaiköltségvetés 31 millió 
euró. Ennek fele felsőoktatási hallgató, ám 
nem csak ők, hanem gyakornokok és okta-
tók is részt vehetnek a programban. 2013-
ban a tartósan fogyatékkal élők által benyúj-
tott 60 pályázatból 41 került elfogadásra.  
A fogyatékossággal élő hallgatók számára 
egyelőre kevesebb a lehetséges úti cél, de 
mindenkinek vannak saját preferenciái, ők 
ismerik legjobban sajátakadályozottságukat.

A fogyatékkal élőket alacsony önbi-
zalmuk miatt nehezebb meggyőzni, hogy 
pályázzanak, ám az Erasmus élménye nagy-
ban segíti külföldi és itthoni integrációjukat. 
Útjuk végén beszámoló esszét kötelesek írni.

Következő cikkünkben a párhuzamos 
képzés kompenzációjáról tudhattok meg 
többet.

Szerző: Ördög Zsófia és Grósz Renáta
Cikk: ELTE Online

Átalakul a párhuzamos 
képzés kompenzációja

Ilyen formában idén pályázhatunk utoljára 
párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésé-
re, a következő tanévtől ugyanis változások várha-
tók az ösztöndíjrendszerben.

Korábban már beszámoltunk az ELTE Egyetemi Hallga-
tói Önkormányzat ösztöndíj reformjáról, melynek keretében 
apárhuzamos képzés kompenzációja is átdolgozásra kerül. 
A Rektori Hivatal oktatási igazgatója, Dr. Cseszregi Tamás 
elmondása szerint a párhuzamos képzés kompenzációja 
egyedülálló ösztöndíjtípus az országban, mely a Bologna-
rendszert megelőzően jött létre, és azóta alig változott. Az 
EHÖK Szociális alelnöke, Tóth Róza szerint a pályázat jelen-
legi formájában kevéssé kidolgozott, így nem nyújt elegen-
dő támogatást azon hallgatóknak, akik szeretnének több 
területtel megismerkedni, esetleg szakterületüket kiegészítő 
ismeretekre szert tenni.

Dr. Cseszregi Tamás üdvözlendőnek tartja az EHÖK 
ösztöndíj-felülvizsgálatra irányuló szándékát, mely a Rektori 
Hivatal hasonló célkitűzésével is egybe esik. „A jelenlegi ösz-
töndíj-rendszer ugyanis 2007-ben került kialakításra, és bár 
a hallgatói juttatásokat szabályozó kormányrendelet azóta 
is hatályban van, mind a felsőoktatási törvény megújulása, 
mind az Egyetem képzési szerkezete (míg 2007 tavaszán hall-
gatóink 66%-a folytatott tanulmányokat a Bologna-rendszer 
bevezetése előtti főiskolai/egyetemi szintű képzésen, addig 
2014 tavaszára ez az arány 0,4%-ra csökkent), mind pedig az 
ösztöndíjakra vonatkozó rendelkezések monitorozása magá-
val vonzza a szükséges módosítások megtételét” – tette hozzá.

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbi-
zottság tehát idén hirdette meg utoljára ilyen formábana 
párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére irányu-
ló felhívását, melynek alapján május 18-ig pályázhatunk a 
2013/2014-es tanév tavaszi félévére. Szeptembertől ugyanis 
két szempontból is változás várható:

Egyrészt kibővül a pályázók köre, 
mert „a pályázat alapvető célja, hogy 
azon hallgatók a költségtérítésének 
fizetését támogassa, akiknek azért kell 
fizetniük, mert többet szeretnének 
annál tanulni, mint amennyire állami 
támogatást kaphatnak. Ha ezt tisztáz-
tuk, szükségszerű, hogy a pályázók 
körét kibővítsük, illetve bővebb körre 
vonatkozóan definiáljuk” – magyarázta 
Tóth Róza. Ez alapján jövő tanévtől a 
második képzésüket végzők is pályáz-
hatnak, így a pályázók új kategóriája-
ként megjelennek a másoddiplomások.

Másrészt teljesítményalapon törté-
nik az elbírálás, vagyis a későbbiekben 
nem lesz elég, ha a pályázónak két kép-
zése van, hanem ezeken a képzéseken 
nyújtott teljesítményének megfelelő 
mértékben kerül díjazásra. Az oktatási 
igazgató pozitívan értékelte a változ-

tatást, szerinte ugyanis a „kompenzációra való jogosultság 
tanulmányi teljesítményhez kötése a minőség irányába mutat”.

A tanulmányi eredmények mellett az ösztöndíj összeg 
igazságosabb elosztása érdekében a pályázók szociális hátte-
rét is figyelembe veszik majd. „Az új pályázat szerint tehát 
50 százalékban a szociális körülmények és 50 százalékban a 
tanulmányi eredmények számítanak be – mesélte a szociális 
alelnök –, de attól nem kell tartani, hogy valaki a jó tanul-
mányi eredménye ellenére nem kap megfelelő ösztöndíjat, 
mert bizonyos egy főre jutó jövedelem elérésénél a szociális 
körülményre nem jár pont, tehát ez a tanulmányi eredményt 
nem fogja lehúzni.”

A szociális körülmények vizsgálatánál az egy főre jutó 
jövedelem lesz a fő szempont, emellett a rendszeres szociális 
támogatásnál megismert kiemelt kategóriák (A és B kategória) 
szerint plusz pontok is szerezhetők, de a magas jövedelem 
nem eredményez pontlevonást.

Tanulmányi eredmények tekintetében – a saját képzéshez 
és évfolyamhoz viszonyított – tanulmányi átlag lesz mérvadó, 
valamint az OTDK eredményeket vizsgálják majd, mivel ez 
egységes színvonalat képez. „Emellett természetesen tudo-
mányos publikációkat is figyelembe veszünk, azonban kisebb 
súlyban, mivel a különböző szakok eltérő adottságai miatt 
ezek kevésbé ítélhetők meg objektíven” – tette hozzá Borbély 
Krisztián, az EHÖK Tanulmányi alelnöke.

Dr. Cseszregi Tamás így összegezte a párhuzamos képzés 
kompenzációja körüli változások hatásait:

„A jogosultak körének bővítésétől az várható, hogy növe-
kedni fog azon hallgatók száma, akik az államilag támogatott 
féléveik elfogyasztása után is kívánnak még Egyetemünkön 
tanulmányokat folytatni. Megítélésem szerint ugyanis egy 
újabb szak felvételének akadályát legtöbb esetben az anyagi 
erőforrás hiánya jelenti. A jogosultság tanulmányi teljesítmény-
hez kötése pedig elvárásaim szerint alkalmas lesz arra, hogy 
ösztönözze az érintett hallgatókat a jó eredmények elérésére.”

Ösztöndíjakat bemutató cikksorozatunk következő részé-
ben a sportösztöndíjról és a jó tanuló jó sportoló ösztöndíjról 
olvashattok.

Szerző: Bőcskei Balbina
Cikk: ELTE Online
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SZAKDOLGOZATKÖTÉS 
 

Áraink: 
 

Kötés (fekete borító, 3 sor aranyozással, Ft/db): 
48 órás határidővel: 1600,- 
24 órás határidővel: 1900,- 
3 órás határidővel: 2400,- 

 
plusz aranysor: 300,-/db 

 
Nyomtatás (Ft/oldal): 

fekete-fehér: 10,- 
színes: 120,- 

 
CD-re írás (Ft/db): 

450,- 
 

http://alapitvany.elte.hu/szakdolgozatkotes 

 
Személyesen:  

Déli épület, alagsor 00-734-es terem, 
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

Ügyfélszolgálata 
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Az ELTE TTK és az 
MTMT – 1. rész
A Magyar Tudományos Művek Tára

Létrehozásának és működésének célja egy sokoldalúan hasz-
nosítható, a hazai tudományos kutatás hiteles nyilvántartását és 
bemutatását szolgáló nemzeti bibliográfiai adatbázis. Mára már 
kötelező, de jogilag még mindig bizonytalan a helyzete.

MÚLT – JELEN – JÖVŐ
Az MTMT megalakulásáról a 

35/2009. (VI. 23.) számú MTA elnök-
ségi állásfoglalás rendelkezik. Idén 
pedig, egyik áprilisi határozatában 
(1167/2014, III.25.) a kormány megfo-
galmazza, hogy kiemelten fontosnak 
tartja a költségvetési támogatásból 
folytatott tudományos szakmai tevé-
kenységet. Támogatja egy olyan tudo-
mányos közleményeket tartalmazó 
nemzeti bibliográfiai adatbázis létre-
hozását, amely kötelezően tartalmazza 
a költségvetési szerveknél foglalkoz-
tatottak által a jogviszonyuk keretei 
között megalkotott és megjelentetett 
tudományos közleményeket, valamint 
a költségvetési forrásból tudományos 
mű megírására, létrehozására irányuló 
szerződés alapján támogatásban része-
sülő személyek által megjelentetett 
tudományos műveket.

Jó hír, hogy ha majd az MTMT 
működtetéséhez szükséges forráso-
kat biztosítják, a tagintézményeknek 
az eddigi jelentős éves részvételi díjat 
nem kell már fizetni. 

Másik jó hír, hogy valamikor a 
közeli jövőben – erről most folynak a 
tárgyalások – a WOS-ból és a Scopus-

ból a szerző kérésére automatikusan 
letölthetők lesznek a hivatkozások.

Az MTMT-t létezése óta folyama-
tosan fejlesztik. Alig szoktunk meg egy 
verziót, egy javítást, újítást, máris jön a 
következő. Várhatóan egy év múlva a 
felülete fog megváltozni, ígéretük szerint 
a felhasználó munkáját könnyítendő.

Megoldatlan még a sokszerzős 
publikációk hivatkozásainak jelö-
lésének kérdése, amelyre az MTMT 
vezetői szerint az érintett Tudományos 
Osztályok válaszolhatnak, a független 
és függő hivatkozások számbavételé-
nek tekintetében. Amennyiben mégis 
ragaszkodnak a jelenlegi elvárásokhoz, 
egy szoftver segítségével tervezik ezt 
az időigényes feladatot automatizálni. 

Tapasztalatunk, hogy a fejlesztés-
kor figyelembe veszik a felhasználót, 
így bárkinek bármilyen ötlete, kérése 
van, jelezze a Fórumon!

Mit nyújt az MTMT?
Szükségességét és jogosultságát 

még mindig sokan vitatják, vagy nem 
értik. Az alábbiakban néhány érvet 
sorolunk fel mellette.

Azonos tudományterületen egysé-
ges statisztikai táblázat a tudományos 

produktivitásról (általános összefog-
laló táblázat; MTA megfelelő osztálya 
táblázat; OTKA).

Az egyetem felső vezetésének 
rendszeres, több szempontú tájékozta-
tása statisztikák formájában. 

Több mint a WOS vagy a Scopus 
külön-külön: A két adatbázis nem tel-
jesen fedi egymást, ami egyikben meg 
van, nem biztos, hogy a másikban is 
szerepel.

A Google Scholar pedig… Nem 
pontos, gyakran valótlan, ellenőrizet-
len és hiányos adatokat nyújt, az innen 
való adatátvétellel óvatosan kell bánni!

Egyes tudomány- és szakterüle-
teknek nincs nemzetközi adatbázi-
suk, számukra az MTMT az egyetlen 
lehetőség.

Az MTMT az ELTÉ-n
Az alapító intézmények egyi-

ke az ELTE volt. Az MTMT ötödik 
éve működik, az ELTÉ-n negyedik 
éve folyik az adatfelvitel. A beveze-
tés 2011 márciusában kezdődött, a 
BTK-n, az ÁJK-n és a TTK-n, ahol a 
kísérleti nyúl a Kémiai és a Biológiai 
Intézet volt. Az első lépés az intéz-
ményi hierarchia kialakítása volt a 
rendszerben, majd az MTMT admi-
nisztrátorok kijelölése, feladatainak 
kidolgozása. 

Az MTMT működése mellett a fel-
ső vezetés is elkötelezte magát: egy 
2012-ben megszületett rektori utasítás 
(6/2012) szabályozza az adatfelvitelt. 
Meghatározza, hogy az adatbázis fel-
töltéséért a szerzők a felelősek, de ezt 
és az adatok karbantartását a könyvtá-
rosok támogatják és ellenőrzik. 

Az MTMT feltöltésének  
gyakorlata Karunkon

Az MTMT adminisztrátorok a 
Kari Könyvtár munkatársai. Minden 
Intézetnek van saját adminisztrátora. 
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Elérhetőségük és minden kapcsolatos 
információ a Kari Könyvtár honlapján 
megtalálható.

Az adminisztrátori támogatás a 
segítségnyújtást, konzultációt, tanfo-
lyamot, szerző- és intézmény hozzá-
rendelést, az ellenőrzés a duplumok, 
hiányok, linkek ellenőrzését, végül 
láttamozást jelent mind a publikációk 
mind pedig a hivatkozások esetében.

Gyakori hibák, hiányok
Kézi felvitel előtt mindig ellenőriz-

zék, nincs-e már benn az MTMT-ben az 
adott publikáció. Ezt az ajánlott felvi-
telnél Társszerzők által felvitt közlemé-
nyek magamhoz rendelése menüben 
tehetik meg. Amit csak lehet, impor-
táljanak!

Jóváhagyás=nyilvánossá tétel. 
Fontos, hogy jóváhagyják a felvitt pub-
likációkat, különben nem lesz látható 
az elbírálók, társszerzők számára sem!

Intézmény hozzárendelés. Ha 
nem rendelik hozzá általuk felvitt pub-
likációikat, azok az intézményi statisz-
tikában sem jelennek meg.

Együttműködés az adminisztrá-
torral. Kérjük, hogy az adatfelvitelről 
tájékoztassák az adminisztrátorukat, 
hogy az adminisztrátori teendőket 
elvégezhessük. Amikor új publikáció-
juk jelenik meg, jelezzék. Ehhez a pub-
likáció pontos adatait vagy akár csak a 
DOI számát kérjük megadni.

Ha pályázathoz, vagy bármilyen 
más, határidős leadáshoz frissíteni kell 
a listáját és ebben az adminisztrátor 
segítségét kéri, legalább két héttel a 
leadási határidő előtt egyeztessen 
munkatársunkkal!

A csatlakozástól napjainkig
Ez alatt a négy év alatt elértük, 

hogy az MTMT-be feltöltött publiká-
ciók, hivatkozások száma megköze-
lítőleg fedi a valóságot, így március 
végétől a Kar és a hozzátartozó Intéz-
mények nyilvánossá válhattak: belépés 
nélkül, külső kíváncsiskodók számára 
is lehet a Kar adataiban böngészni.

A TTK-s szerzők, publikációk és idé-
zetek számának alakulását az MTMT-
ben 2011-től 2014-ig megtekinthetitek a 
cikkhez csatolt képen (kép a bal oldalt).

A következő, cikksorozatunk utol-
só részében további részletes statiszti-
kai adatokat fogunk ismertetni a Kar 
tudományos munkájáról az MTMT-be 
felvitt adatok tükrében.

Hegyi Judit

Hol találunk állásajánlatokat?
Íme 10 tipp, hogy hogyan keressünk állást! Sokféle úton-

módon kereshetünk állást. Íme 10 lehetőség.

1. Állásportál
A www.profession.hu-n szin-

te kivétel nélkül mindenki találhat 
számára megfelelő pozíciót. Sok 
ezer ajánlat közül válogathatunk, 
nem hiába ez Magyarország vezető 
állásportálja. Érdemes feliratkozni a 
hírlevélre, ráadásul ezt testre is tud-
juk szabni. Sőt akár a mobilunkra is 
letölthetünk egy álláskeresési app-
likációt.

2. Adatbázis
Alternatív formája az álláskere-

sésnek, ha adatbázisokba regiszt-
rálunk. A munkáltatók által leg-
inkább használtat szintén a Profession.hu-n találjuk. Nem kell mást 
tennünk, mint néhány adatot megadni, és feltölteni önéletrajzunkat. Ha 
egy munkaadó toborozni kezd, akkor innen válogatja ki a jelölteket, azaz 
"házhoz jön" az állás.

3. Gyűjtő oldal
A www.jobmonitor.hu egy gyűjtő oldal, amely más portálokon megjele-

nő lehetőségeket összesít. Iratkozzunk fel erre a hírlevélre is!

4. Cégek karrieroldala
Ha vannak céljaink, akkor tudjuk, hogy melyik az a néhány cég, ahol 

valóra váltanánk álmainkat. Érdemes folyamatosan figyelni a honlapjukat, 
és regisztráljunk a karrieroldalukon.

5. Munkaadó megkeresése
Ne legyünk félősek! Ha valóban az adott cégnél szeretnénk dolgozni, 

keressük meg őket. Még akkor is, ha épp nem keresnek új embereket.

6. Állásbörzék
Személyes találkozásra és tájékozódásra kiválóak az állásbörzék. A tava-

szi és az őszi hónapokban szinte minden hétre jut egy rendezvény. Fontos, 
hogy felkészülten érkezzünk!

7. Apróhirdetési újságok
Az újságokban megjelenő hirdetéseket is érdemes minden nap áttanul-

mányozni. A Kisalföld és a Délmagyarország napilapok állásajánlatai pedig 
megjelennek a profession.hu oldalon is!

9. Munkaügyi központ
Hagyományos módja az álláskeresésnek, ha regisztrálunk a munkaügyi 

központnál. 

10. Kérdezősködjünk az ismerőseinknél
Végül, de nem utolsó sorban: ne feledkezzünk meg a barátainkról, isme-

rőseinkről! Minél többen ismerik terveinket, annál könnyebb lesz megvalósí-
tanunk azokat. Kapcsolatok ereje és a problémák másokkal való megosztása 
olykor csodákra képes.

(x)

MI A PÁLYA?!
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Fenntartható fejlődés
Hogyan értelmezzük helyesen

Az ENSZ egyik bizottsága által, 1987-ben bevezetett fogalmat 
napjainkban gyakran félreértelmezik, helytelenül használják, pedig 
az alapvető célkitűzés egy olyan gazdasági növekedésre sarkaló tár-
sadalmi rendszer megteremtése volt, amely a környezet erőforrásait 
megóvva megteremtheti a társadalmi igazságosságot, biztosítva a 
jövő generációinak jólétét.

Az emberiség jelenleg a szükségle-
teit nem a természet adta korlátokhoz, 
hanem az utóbbi által teremtett lehető-
ségekhez igazítja, így (mivel technikai 
fölényével visszaél) veszélyezteti a Föl-
dön élő fajok alkotta ökoszisztémát és 
a környezet állapotát. Ennek hatására 
a természeti rendszerben szerkezeti és 
működési változások lépnek fel, amely 
olyan folyamatokkal érezteti hatását, 
mint pl. a globális klímaváltozás vagy 
az elsivatagosodás problémái. A követ-
kezmények a rendszer rugalmasságá-
nak köszönhetően egy bizonyos ideig 
kezelhetőek, de egy határt átlépve visz-
szafordíthatatlanná válnak.

Alapvetően tisztázni kell a szük-
ség és az igény közötti különbségeket: 
előbbi valaminek a létezéséhez elen-
gedhetetlen, utóbbi pedig nélkülöz-
hető, úgymond már csak a kényelmet 
szolgája. Egy olyan fenntartható társa-
dalmi rendszerben, amely figyelembe 
veszi a természet eltartóképességét, az 
alapvető cél a társadalmi jólét elérése 
a környezet adta feltételek figyelem-
bevételével, illetve a gazdaság nyúj-
totta eszközökkel. Fontos összefüggés, 
hogy a természet nélkül a társadalom, 
a társadalom nélkül pedig a gazdaság 
nem létezhet. Amikor az egyensúly 
felborul (pl. a gazdaság túlnövi az 
egyik felette álló szegmensét), az a 
rendszerben zavart okoz, így megje-

lennek a társadalmakat sújtó problé-
mák (pl. éhezés), illetve a gazdasági 
világválságok (az ökológiai közgaz-
daságtan elve alapján).

Helytelen értelemben a fenntart-
hatóságot olyan állapotokra értik, 
ami időben hosszabb távon meg-
őrizhető és növelhető. Ennek oka, 
hogy egy társadalom vagy annak 
szereplőjének fejlettségét általában 
gazdasági alapon mérik, mivel leg-
többünknek a jólétet az anyagi jólét 
jelenti, azonban a „boldog” élethez 
hasonlóan fontos a testi- és a men-
tális egészég, a megszerzett tudás és 
a bölcsesség, az emberi kapcsolatok, 
a jó környezetminőség és még sok 
egyéb tényező. Ez az időbeli gondol-
kodásmód rengeteg veszélyt hordoz 
magában, ugyanis figyelmen kívül 
hagyja az ún. externális (másodlagos 
vagy külső) költségeket, amelyek egy 
bizonyos cselekvés okozataként, csak 
később jelennek meg. Kétségtelen, 
hogy rövidtávon gondolkozva a leg-
nagyobb növekedés az erőforrások 
felhasználásának fokozásával érhető 
el, ami ugyanakkor nem feltétlenül 
jó döntés. Hasonló hibába estek az 
inkák, a maják, de a mai „egy véges 
világban, egy végtelen növekedés-
ben” hinni akaró társadalmak is. Egy 
idő után törvényszerűen mindig elő-
kerülnek az okozatok, amely a jövő 

generációinak már nehezen kezelhe-
tők, mivel az ehhez szükséges erőfor-
rások már elhasználódtak.

Esetünkben megjelenik a problé-
maspirál fogalma is, minek alapján az 
egyes kiváltó okok okozatokat, majd 
később az okozatok még további oko-
zatokat váltanak ki. A jelenlegi gondol-
kodásmód hajlamos arra, hogy a „fel-
színen lévő” dolgokat kezelje, amivel 
tulajdonképpen nem nyújt megoldást 
a felmerülő gondok valós okára, így 
utóbbi újra és újra ki fogja termelni a 
hasonló közvetett problémákat, ame-
lyek helyreállítására még több erőfor-
rás pazarlódik.

A fenntartható fejlődés az anali-
tikus hozzáállás helyett megkövete-
li a holisztikus gondolkodásmódot a 
rendszerszemlélet fontosságára utal-
va. Eszerint nem beszélhetünk egy 
bizonyos szegmens fenntarthatóság-
ról (pl. fenntartható mezőgazdaságról 
vagy  -népességszámról), mivel egy 
rendszerben, ha közvetetten is, de 
minden mindennel összefügg. Tehát 
csak olyan cselekvéseket végezhetünk, 
amelyekenek teljes körűen átgondol-
tuk a lehetséges következményeit.

Az átgondolatlan fejlődés aktuális 
példája Nauru. Ez az ország (2008-as 
adatok alapján: ter. 21,3 km2, nép. 14 
ezer fő) a Csendes-óceánon, az ausztrál 
kontinenstől északkeleti irányban talál-
ható. Az ország elsődleges bevételi for-
rása a foszfátbányászatból és az ebből 
következő exportból származik, ami a 
jövőbeli problémák forrása is egyben, 
ugyanis a természettel nem törődve, a 
sziget teljes felszínét átalakítva jutottak 
hozzá a már említett nyersanyaghoz. 
Ez a növény- és talajtakaró eltűnésé-
hez vezetett, amelynek részbeni oko-
zata, hogy mind az élelmiszer, mind 
pedig az egyéb fogyasztási cikkek 
terén importra szorulnak a helyiek. 
A foszfátbányászat (a pénz forrása) 
véges erőforrást nyújt, így hosszútávon 
valószínűsíthető a naurui társadalom 
válsága.

Összességében elmondható, hogy 
a fenntartható fejlődés egy olyan para-
digma-jellegű elmélet, ami az egész 
világra érvényes, beleértve a termé-
szetet, a társadalmat, a gazdaaságot és 
a hétköznapi egyének életét is. Fejlő-
dés kizárólag rendszerben elgondolva, 
a jól működő elemek megőrzésével,  
a kevésbé jól működők elvetésével 
vagy fejlesztésével lehetséges.

Uhljár Péter
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A lencsék újabb dimenziója

Az ember látásjavítása már sok évszáza-
dos múltra tekint vissza, hiszen a kezdetek 
óta tudjuk, milyen fontos és alapvető ez az 
érzékünk, s mennyire kell óvnunk a „sze-
münk fényét”. A szem általános hibáinak 
orvoslásán túllépve azonban a XXI. század 
és a Google új vizekre evez minket.

Látásjavítók karriere
Az első látásunkat korrigáló esz-

közök még a középkorban 1280 körül 
készültek egy ferencrendi szerzetes, 
Roger Bacon (1214–1294) könyveiben 
leírtak alapján. A készítő az olasz, pon-
tosabban firenzei Alessandro di Spina 
mester volt, aki megalkotta az első 
szövegre helyezhető olvasó lencsét. 
Ekkor még csak ilyen formában és a 
kizárólagosan domború lencsék csiszo-
lására lehetőséget adó fejlettség miatt 
ezek az olvasásra való üvegek léteztek. 
Így a távolra rosszul látók problémája 
továbbra is fennmaradt.

Később a keret szükségességét lát-
va az 1300-as évektől kezdve megszü-
lettek a szemre helyezhető első szem-
üvegek: a monokli, a cvikker és a lor-
nyon. Míg előző kettőt inkább a férfiak 
hordták, utóbbi a nők körében jelentett 
nagyobb divatot. A cvikker lehetőséget 
adott a rövidlátók szemüveggel való 
munkavégzésére, ám homorú lencsék 
még itt sem voltak.

Benjamin Franklin volt az első, aki 
a távolra rosszul látók problémáján 
tanakodva megalkotta az első bifoká-
lis eszközt. Korában, a XIX. században 
jött csak el a ma is használatos keretes 
szemüvegek ideje, illetve ekkor vált 
külön orvostudományi ággá a szem 
és a látás témaköre. A látás fiziológiá-
jára vonatkozó mai ismereteink nagy 
részét Hermann von Helmholtz mun-
kásságának köszönhetjük. A csiszolt 
szemüveglencsék ipari méretű gyártá-
sa 1884-ben kezdődött meg Carl Zeiss 
első gyárában, Jénában.

A keretbe foglalt lencséken túl az 
elmúlt néhány évszázadban kifejlesz-
tették a kontaktlencséket is annak a 
praktikusságnak a céljából, hogy a látá-
sunkat javító tárgy ne egy hordoznivaló 
kellék legyen, sokkal inkább viselhető 
részünk. Létrehozására az első törek-

vés 1636-ban René Descartes nevéhez 
fűződik. Jóval később, szintén a XIX. 
században alkották meg az első ilyen 
lencsét, amely még 23 mm-es létére igen 
kényelmetlen volt. Később 1939-ben az 
akril alapanyag megjelenésével már 
jóval vékonyabb 10 mm-esek készültek. 
Az Otto Wichterle által kitalált lágy kon-
taktlencséket csak 1971-től kezdték el 
gyártani, majd 5 évvel később a szellőző 
és jó formatartó lencsék kora is eljött.  
Az ezeket megelőző sokkal több veszélyt 
rejtő kemény lencse pedig Dr. Győrffy 
István és Heinrich Wöhlk találmánya.

Google x szemüvegek
A látóeszközök és a neves rész-

vénytársaság keresztezéséből érde-
kes és izgalmas új dolog született, 
a GoogleGlass. Hogy mi is ez tulaj-
donképpen? Nem más, mint egy 
miniatürizált számítógép a szemüve-
günkre szerelve, vagyis úgynevezett 
okosszemüveg. Az elképzelés célja 
az emberiség kreálmányainak soka-
ságával egyetemben itt is a kényelem 
szintjének növelése és az időspórolás 
volt. Hiszen egy ilyen eszköz segít-
ségével úgy kereshetünk adatokat, 
hogy az rögtön a látóterünkbe vetül 
az amúgy észlelt környezet képéhez 
hozzáadódva, azaz létrejön egy „kibő-
vített valóság”. Ennek a megteremtése 
volt a Google célja, amely ProjectGlass 
néven indította útnak korszakalkotó 
ötletét. Az első sikerek és vele kapcso-
latos megjelenések, publikációk 2012 
őszére tehetők.

Kinézete lényegében egy szem-
üvegre hasonlít leginkább, tudásában 
pedig egy okostelefonhoz hasonlíthat-
juk a GoogleGlass-t. A gép szintén az 
Android operációs rendszerén alapul, 
így kompatibilis lesz vele rengeteg 
jelenlegi program/alkalmazás és a fej-
lesztéseket is könnyebb lesz folytatni. 

Az okostelefon használhatóságán azon-
ban egy jellemzője nagyban túlmutat: 
hangvezérlése hatalmas előnyt jelent 
például közlekedés közben, mivel 
nem kell hozzá kezünket használni.  
Az utasítások adásához először az „OK, 
Glass!” megszólítással szelidíthetjük 
meg a masinát, amely ezután várja 
a feladatot. Ez utóbbi sokféle lehet: 
a beépített kamerával készíthetünk 
képeket és videókat, böngészhetünk 
az interneten, számológépezhetünk, 
szótárazhatunk, valutát válthatunk, 
sms-t diktálhatunk be, megoszthatunk 
bármit stb. A néhány funkcióhoz így 
is szükséges kézi vezérlés miatt oldalt 
touchpad-ot építettek be, amellyel gör-
getni, kattintani és zoomolni egyaránt 
lehet.

Legújabb szenzációként már nem 
csak szemüvegekre tervezett csodát 
ismerhetünk meg, kontaktlencsékbe is 
igyekeznek beépíteni ezt a sci-fibe illő 
ketyerét. Az intelligens kontaktlencse 
utasításait egy vagy két pislantásos 
igen-nem választásokra alapozzák a 
tervek szerint; nyomás- és fényérzé-
kelőt, illetve hőmérőt fog tartalmazni. 
Ez azonban csak kiegészítőként tudna 
majd működni, mert nagytestvérével 
összevetve működéséhez mobiltele-
fon szükséges. az eredeti elképzelés 
szerint sem a látásjavításhoz, sem az 
okostelefonokhoz nincs köze: cukor-
betegek mindennapjainak segítésére 
tervezték.

Hogy mit hoz a jövő, és hogyan 
válnak be ezek a tárgyak, pár éven belül 
bizonyára meglátjuk. A GoogleGlass 
kereskedelmi forgalomban csak mos-
tanában fog megjelenni; az első példá-
nyok ára közel 1500 USD volt, a végső 
piaci ár pedig 300 USD lesz. Továb-
bi információkért látogassatok el a  
http://www.google.com/glass oldalra.

Solymosi Emőke
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Fill-a-pix
Kedves Rejtvényeseim!

A vizsgák előtti utolsó Nyúzban 
egy szám kihagyása után most újra 
jelentkezik a Belszíni fejtés. Ezúttal egy 
satírozós feladványt kaptok, amelynek 
lényege, hogy a mezőkben található 
számokat alapul véve eldöntsétek min-
den négyzetről, hogy fekete/satírozott 
vagy fehér/üres kell-e legyen. A szá-
mok azt jelzik, hogy az őket tartalmazó 
és az azt körbevevő nyolc, azaz össze-
sen kilenc mező közül mennyi fekete 
a helyes megfejtés esetén. Ha mindent 
jól csináltok, a végén egy kép rajzoló-
dik ki. Megfejtésként írjátok meg, mit 
ábrázol ez.

A 10. szám wordokujának helyes 
megfejtői Ruff László, Takács Kristóf 
és Kisfalvi László. Gratulálunk Nek-
tek és további jó rejtvényezést! Sikeres 
vizsgákat mindenkinek!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com

The Black List
Hogyan változtatott függővé  
egy James Spader interjú

Április végén olvastam egy interjút Sixx-től az index.hu-n, az 
NBC egyik új sorozatáról, a Feketelistáról, amelynek főszereplője 
nem szeret sokat dolgozni. Most azonban kénytelen, hiszen egy 
résszel az első évad vége előtt elmondhatjuk, hogy eléggé sikeres, 
elég ránéznünk a GraphTv grafikonjára.

A sorozat azzal kezdődik, hogy 
a körözött bűnöző Raymond „Red” 
Reddington feladja magát az FBI 
központjában. Évek óta próbálják 
elkapni, sikertelenül. Hogy miért, az 
már az első részben kiderül, azonban 
hogy mi is ezzel valójában a célja, 
az még most, az évad utolsó része-
iben sem egyértelmű. Ami biztos, 
hogy segítségével és kapcsolataival 
támogatja a Szövetségi Nyomozó-
iroda munkáját és látszólag nem is 
kér sokat tőlük. Az együttműködés 
azonban feltételhez kötött, Red csak 
egy újonccal, Elizabeth Keennel 
hajlandó együtt dolgozni, aki pont 
aznap kezdi az FBI helyi központjá-
ban a munkát, kisebb késéssel.

Keen ügynök szerepe innentől 
kezdve végig meghatározó, kapcsolata 
Reddel azonban még mindig árnyalt. 
A sorozat erre a két szálra épül, Red 
és Elizabeth kapcsolatára és arra, hogy 
mik a hosszú távú tervei a körözött 
bűnözőnek az FBI-jal. Az egyes epizó-
dokkal egyre komolyabb szerepet kap 
a nő férje Tom Keen is, akivel szemben 
felesége egyre bizalmatlanabb, nem 
véletlenül.

Nem különbözik annyira más 
hasonló filmektől, sorozatoktól, főleg 
nem a Hannibál című filmtől, ezzel 
könnyen lehet párhuzamokat vonni 
már az előző pár mondat alapján is. 
Azonban rendkívül jól van felépítve 
a történet, valamennyi részben talál-

kozhatunk igen jó akciókkal is, ahol 
izgulhatunk a történéseken.

Ahogy egyre több részt látunk, 
úgy fog egyre inkább érdekleni minket 
is az, hogy milyen mély a nyúl ürege, 
hogy hova vezet ez a két-három sejtel-
mes cselekményszál.

Így ajánlanám mindenkinek aki 
nem annyira a House of Cardsból ismert 
poltikai szálak érdeklik, hanem inkább 
azok a kevésbé publikus folyamatok, 
amiket egy ilyen szervezet mögé gon-
dol a tévét néző halandó.

Törceee
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Elon Musk – Az igazi vasember
A múlt heti, a Nadrágszélben olvasható kisebb bevezető után 

nézzük meg ki is ez az ember, aki világmegváltó vízióit követve 
lehetőséget az az elektromos autónak, hogy méltó ellenfele legyen 
a belsőégésűeknek. Valamint előrelátásának vagy szerencséjének 
köszönhetően az első magáncég társtulajdonosa, amely kijutott az 
űrbe és ezzel a NASA legfontosabb alvállalkozójává léphetett elő.

“Még akkor is, ha eljön 
a zombi apokalipszis, 
fogsz tudni utazni a 
Tesla Supercharging 
rendszerrel.”

(Elon Musk, Yahoo)

Musk nem Amerikában szüle-
tett 1971-ben, hanem Dél-Afrikában, 
ahonnan 17 évesen Kanadába emig-
rált a sorkatonasága előtt, mert nem 
értett egyet az 1994-ig tartó apartheid 
rendszerrel, amely a fekete lakosság 
elnyomását, szegregációját jelentet-
te. Kanadában két diplomát szerzett, 
egyet fizikából egyet pedig közgaz-
daságtanból, majd Kaliforniába köl-
tözött és felvételizett a nyugati part 

legmenőbb egyetemére a Stanfordra, 
amit a beiratkozást követően két nap-
pal hagyott ott, hogy állítása szerint: 
„fontosabb problémákkal foglalkoz-
zon, amik befolyásolják az emberiség 
jövőjét”.

Első vállalkozását testvérével 
Kimballal együtt hozták létre, egy 
szobafestő-mázoló cég volt és a Coll-
ege Pro Painters névre hallgatott. Ezt 
követte a Zip2, amely egy online szol-

gáltatás volt, ami helyi híreket és hir-
detéseket szolgáltatott nagy hírolda-
laknak, mint a New York Times vagy a 
Chicago Tribune. Ezt vette meg később 
a Compaq 300 millió dollárért.

Musk ezt a pénzt fektette be az 
X.com-ba, amely online fizetési meg-
oldásokkal foglalkozott, és amely 
végül egyesült a PayPallal, amit 
pedig az eBay vásárolt meg 2002-ben 
1,5 milliárd dollárért. A PayPal korai 
gyors növekedése nagyban köszön-
hető volt Elon által készített kam-
pánynak.

Ekkor már felesége is volt, 2000-ben 
házasodott, majd 2008-ban el is váltak 
Jennifer J. Wilsonnal, akitől 5 gyermeke 
született, majd 2010-ben újra házasságot 
kötött Talulah Riley színésznővel, akivel 
azóta szintén szakítottak.

A PayPal-ból szerzett pénzét 
felhasználva alapította meg Tom 
Muellerrel és további befektetők-
kel a SpaceX-et, amelynek célja a 
kereskedelmi űrhajózás létrehozása.  
Ez sikerült is, hiszen 2012 május 25-én 
a Falcon 9-es rakéta által szállított Dra-
gon modul csatlakozott a Nemzetközi 
Űrállomáshoz és így sikeresen célba 
jutatta a szállítmányát, mindezt az első 
magánvállalatként (19. oldali kép).

Azonban Musk nem várt eddig, 
hogy nekikezdjen víziójának megva-
lósításához, amiért ott hagyta a Stan-
fordot, ennek az első momentuma volt 
a Tesla megalapítása. Az elektromos 
autó azonban nem egy újkeletű talál-
mány, már a XIX. század végén is 
létezett, hánytatott sorsának azonban 
most talán vége szakadhat.

„Kéne találnom egy 
barátnőt. Mennyi időt 
igényel ma egy nő 
hetente, kb. tíz órát?”

(Elon Musk, Business Week)
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Egy autó története

Az Apple vagy a General Motors fogja felvásárolni a Teslát?  
Egyáltalán ki adna el egy ilyen sikeres üzletet, amely a legsikere-
sebb lehet a Ford T modellje óta az iparban. Ezekre most nem adunk 
választ, viszont megannyi másra igen.

Az autógyártás logisztikája, méretgaz-
daságosság, a verseny a gyártók közt és a 
2008-as válság okozta keresletcsökkenés 
miatt nem mondhatjuk azt, hogy ez egy 
olyan iparág lenne, amibe érdemes bele-
vágni. Szerencsére Elon Musk és társai, akik 
2003-ban meg alapították a Teslát tisztában 
voltak ezzel – még talán a válsággal is.

Az elektromos-autógyártás pedig 
talán még a hagyományos autónál is 
összetettebb problémát jelent, legalább-
is ami a hozzá szükséges infrastruktúrát 
jelenti. A Tesla és alapítói kezdetektől szem 
előtt tartották ezt a problémát, ahogy a 
cég fejlesztését, bővítését is. Talán ennek 
is köszönhető, hogy a jelenlegi gyárából – 
amely Palo Altoban működik – 2013-ban 
22 500 S modell gördült le, ez egyébként 
az egyik leginkább automatizált autógyár 
a világon, azaz a lehető legtöbb munkafo-
lyamatot automatizálták. Ennek darabjai 
ugyan még 25 millió forintba kerülnek, de 
a 2017-es új gyár megépülésével magasabb 
szintre léphet a sorozatgyártás. A gyár 
6500 alkalmazott foglalkoztatna, kizáró-
lag a akkumulátorokat gyártana, és így – a 
Tesla szerint – 2020-ra képes volna arra, 

hogy annyi Li-ion akkumulátorcsomagot 
állítson elő, amennyi 2013-ban az egész 
világon összesen készült.

Az autók legfontosabb komponense 
természetesen – ahogy 100 évvel ezelőtt –,  
úgy most is az akkumulátor, amely egy-
szersmind a legmeghatározóbb eleme is 
az elektromos autóknak. Fontos, hogy 
gyorsan tölthető és könnyű legyen, hogy 
minél hatékonyabban használhassa fel 
a magában tárolt energiát, illetve, hogy 
lehetőleg olcsó legyen, hiszen nagy 
mennyiségben szükséges egy autó meg-
hajtásához. Ugyanilyen fontos a meg-
felelő utántöltő hálózat, amelynek elég 
sűrűnek kell lennie ahhoz, hogy eljus-
sunk egyiktől a másikig, hogy nagyobb 
távolságokat is megtehessünk, lehetőleg 
olyan energiát használjanak fel, amik 
megújuló energiát használnak a töltés-
hez, hiszen így tudunk valóban környe-
zetkímélő technológiával megtartani az 
autózás kényelmét. Enélkül csak féke-
zésből származó energiát tudjuk visz-
szanyerni és felhasználni hatékonyan az 
elektromos motor segítségével.

A Tesla ezeket a nehéz kérdéseket 
mind jól válaszolta meg, legalábbis ami 
az eladási és növekedési adatok szerint. 
A honlapjukon láthatjuk, hogy épül egy-
re sűrűbb hálózat Amerikában, Euró-
pában és Kína tengerparti területein. 
Ma már alig 3 nap alatt eljuthatunk Los 
Angelestől New Yorkig a Model S-sel, 
kizárólag a Tesla Superchargernek neve-
zett, ingyenesen használható töltőit hasz-
nálva. Ugyan így eljuthatunk majd Bécs-
ből Oslóba, Spanyolországba vagy akár 
Londonig is idén Karácsonyra, hiszen 14 
töltőállomásra bővítik az európai hálóza-
tot, Kínában pedig 3 állomás működik.

A Tesla számára az észak- és a 
közép-európai piacok számítanak – úgy 
tűnik – a legfontosabbaknak. Norvégiá-
ban például soha annyi autót nem adtak 
még el egy típusból egy hónapban, mint 
amennyi S modell idén márciusban 
fogyott.

Törceee

Nikola Tesla (1856–1943)

Szerb származású fizikus, feltaláló, aki Dalmá-
ciában született, bejárta az Osztrák-Magyar Monar-
chiát, 1981-ben Budapesten a Puskás Tivadar-féle 
American Telephone Companynek dolgozott, ahol 
feltalálta az első hangszórót, illetve ekkoriban rajzol-
ta a Városliget porába a váltakozó áramú motor terv-
rajzát Szigeti Antal barátja társaságában. Ezt követő-
en először Párizsba, majd Amerikába költözött, ahol 
szabadalmainak nagy részét bejegyeztette. Találmá-
nyai: a váltakozóáramú motor, az energia vezeték 
nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, 
a távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás 
készülékek, a napenergia-erőmű és más megújuló 
energiaforrással működő berendezések vagy a rádió 
nagyban hozzájárultak az előző lapszámunkban is 
említett második ipari forradalom kibontakozásához.

Electrobat (1894)

Ez volt az egyike az első elektromos 
autóknak. Henry G. Morris mérnök és 
Pedro G. Salom kémikus együtt tervez-
ték, hogy létrehozhassanak egy olyan 
elektromos autót, amely nem csak a 
városokban, hanem a városok között is 
sikeres és használható legyen. Az első 
verziók még nagyon nehezek voltak az 
akkumlátoroknak köszönhetően, ennek 
ellenére megalapították vállalkozásukat, 
a Morris & Salom Electric Carriage and 
Wagon-t, 1896-ban. Az újabb modelljeik 
egyre könnyebbek és hatékonyabbak 
voltak. Két 1,1 kW-os motor hajtotta 
őket és akár 40 km-re is el lehetett velük 
jutni, 32 km/órás sebességgel. 



 

Űrhajózás zsebpénzből
Egy sima, egy retúr

Egy ilyen jövőképet vetíthet előre a Space Exploration sike-
re, amely az EU három országa után az első olyan cég, amely 
képes rakományt szállítani egy űrállomásra. De nem ülnek 
a babérjaikon, újabb célt tűztek ki pár évvel ezelőtt: Újra-
hasznosítható rakétákkal szeretnék mindezt megvalósítani, 
hiszen így alacsonyabbak lehetnek a költségeik és termé-
szetesen magasabb profitra tehetnek szert. Ugyan ezzel 
a módszerrel még nem jutottak fel a világűrbe és tértek 
vissza „puha landolással”, május elsején újabb mér-
földkövet hagytak maguk mögött. A távlati célok 
között természetesen ott szerepel a személy- 
szállítás is.

A SpaceX 2008-as Karácsonya 
nagyon jól telt, hiszen egy nappal 
korábban írták alá a NASA-val azt 
a szerződést, amely szerint 1,6 mil-
liárd dollárért 12 repülést biztosíta-
nak az Amerikai űrhivatal számára 
a Falcon9-es rakétájukkal, hogy így 
biztosítsák többek közt a Nemzetkö-
zi Űrállomás (ISS) ellátását. Ekkor 
azonban még bőven volt munkájuk 
is a projekttel, hiszen a tesztrepülésre 
csak 2010 elején került sor, ekkor járt 
először az űrben a rakéta, majd 2010 
májusában pedig újabb sikeres startot 
követően a Falcon9-es által feljuta-
tott Dragon kapszula, minden földi 
jóval és repicuccokkal megpakolva 
csatlakozott az ISS-hez (lásd a képen) 
a Canadarm segítségével.

Ezt – nevezetesen, hogy egy felbo-
csájtott jármű kapcsolódik egy másik-
hoz – eddig csak az NASA-nak (USA), 
Oroszországnak, az ESA (Európai 
Unió) valamint a kínaiaknak sikerült 
– ők a saját űrállomásukat építik, a töb-
biek pedig az ISS-hez kapcsolódtak. 
Tehát ehhez a táborhoz csatlakozott 
a Space Exploration, mint magáncég.

A cég már 2002 óta működik és 
ma már több, mint 3800 munkatársa 
van, így bármilyen nagy garázsunk 

is lenne, nem férne el benne az 
egész, kivéve persze, ha mi 
vagyunk a NASA. Tudni 

illik ők ren-
delkeznek a 
világ leg-
nagyobb
garázsai-   
val, és jól is jön nekik ez. Hiszen 
mint magánvállalat hatékonyabban 
tud működni, mint az állami kéz-
ben lévő hasonló cégek. Az űrrepü-
lés ugyanis rendkívül drága mulat-
ság. Az Endeavour megépítése közel 
másfél milliárd dollárba került, egy 
repülés pedig 470 millióba. Valamint 
egy amerikai űrhajós feljuttatása az 
orosz Szojuzzal 70 millióba került az 
Amerikai Űrhivatalnak. Ez rendkívül 
sok pénz még nekik is, főleg, hogy – 
ahogy az aktuálpolitikai eseményeket 
nézzük – koránt sem olyan esemény-
telen a két egykori szuperhatalom 
kapcsolata, hogy ezt megengedhesse 
magának az amerikai kormány.

Mivel az űrhajózás sosem volt egy 
egyszerű dolog – az űrsiklók is 12 év 
alatt készültek el – így már korábban 
tervezni kezdték az utódjukat. Azon-
ban ezek a tervek kifogtak a NASA 
mérnökein és nem voltak alkalmasak, 
hogy pótolják a 2011-ben nyugdíjazott 
utolsó Űrsikló, az Atlantis feladata-
it, mint például amerikai űrhajósok 
feljuttatása az ISS-re. Erre jelenleg a 
már említett orosz űrprogram Szojuz 
rakétáját bérlik.

A SpaceX azonban nem csak 
a Falcon9-es rakétáját fejleszti  

   jelenleg is, hanem egy másikat is. 
A Grasshopper célja az volt, hogy 

kikísérletezzék a technológiát a függő-
leges le- és felszálláshoz. Ez sikerült is, 
így a Grasshoppert tavaly nyugdíjaz-
ták is, és a további próbarepüléseket 
– illetve a fel- és leszállásokat – már az 
átalakított Falcon9-esekkel végzik. Két 
tesztrepülés volt az F9R Dev1-gyel, 
április 17-én, amikor 250 méter magas-
ra, majd a május elsejei, amikor 1000 
méter magasra jutott fel és manővere-
zett horizontálisan a rakéta, a repülé-
sekről készült videókat itt megtekint-
hetitek: https://www.youtube.com/user/ 

  spacexchannel.

A konkurencia
Az űrsiklók feladatainak ellátására 

és pótlására már az 1990-es években 
elkezdték tervezni az X-33-ast, más 
néven a VentureStar-t, amely azonban 
kudarcot vallott és 2001-ben leállították 
a fejlesztését.

A NASA a LockheedMartinnal 
egy olyan koncepcióban gondolkodott, 
amely képes volt helyből felszállni, 
valamint hagyományos módon leszáll-
ni akár nagyobb polgári reptereken is. 
A fő ok, amiért le kellett állítani a prog-
ramot, hogy nem tudták megoldani 
az üzemanyag tárolását. Az X33-hoz 
ugyanis egy újfajta hajtóművet tervez-
tek, hogy ki tudják váltani az Űrre-
pülőkhöz használt gyorsítórakétás 
megoldást.

Ez a hajtómű vizet és hidrogént 
égetett volna el, amely még környezet-
védelmi szempontokból is kedvezőbb 
lett volna, mint a klassszikus 
megoldások. A hirdogént 
ugyanis egy hűtött, kompo- 
zitból készült tartályban 
tárolták volna, ami 
azonban túl nehéz-
nek bizonyult 
ezen a techno-
lógiai szin-
ten.

Törceee



Áraink:
Kötés (fekete borító,  

3 sor aranyozással, Ft/db):

48 órás határidővel: 1600,-
24 órás határidővel: 1900,-
3 órás határidővel: 2400,-

plusz aranysor: 300,-/db

Nyomtatás (Ft/oldal):
fekete-fehér: 10,-

színes: 120,-

CD-re írás (Ft/db):
450,-

http://alapitvany.elte.hu/szakdolgozatkotes

Szakdolgozatkötés
az ELTE HALLGATÓI Alapítványál

Déli épület, alagsor 00-734-es terem, ELTE TTK 
Hallgatói Alapítvány Ügyfélszolgálata


