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Kedves Elsőéves TTK-s Hallgatótársak!
Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat nevében szeretnélek sok szeretettel 

köszönteni Téged, mint az ELTE TTK-s hallgatói közösség legújabb tagját, és újfent 
gratulálni a sikeres felvételihez.

Akár elsőként kezdesz tanulmányokat a 
felsőoktatásban, akár második diplomád meg-
szerzését tűzöd ki célul, mindenképpen életed 
egy meghatározó szakasza veszi kezdetét idén 
szeptemberben. Az ELTE TTK olyan hely, ahol 
a lehetőség adott az egyes tudományterületek-
hez tartozó tudásanyag magas szinten történő 
elsajátítására, minőségi diploma megszerzé-
sére. Emellett, az itt tanuló hallgatói közösség 
rendkívül színes, a közélet változatos, számos 
lehetőség rejtőzik mindenki előtt a tanulmá-
nyi tevékenységeken túli aktivitásra, különös 
tekintettel a hallgatói tudományos tevékenysé-
gekre és civil szervezetek aktivitására.

Az egyetemi évek megkezdése sok nehéz-
séget is rejt magában. Talán sokatoknak az első 
ilyen nehézség maga a beiratkozás, a kurzusok 
felvétele, az eligazodás az Egyetem falai között, 
ténylegesen és átvitt értelemben is. Ebben a 
Hallgatói Önkormányzat igyekszik a lehető leg-
nagyobb segítséget nyújtani. A honlapunkon és 
a többi hirdetőfelületünkön, a Gólya Kisokos-
ban és a most kezedben tartott kiadványban is 
számos hasznos információt találsz, valamint a 
mentorod is bármiben készséggel segít.

A Hallgatói Önkormányzat sok más fel-
adatot is ellát, amelyek fontosak lehetnek a 
tanulmányaid során. A kollégiumi elhelyezéstől 
kezdve, a szociális támogatáson és a tanulmá-
nyi ügyeken keresztül, az esélyegyenlőségig, 
érintve a hallgatói tudományos- és sportéletet, 
és a rendezvényeket, a HÖK egy-egy tisztség-
viselője koordinálja. A tisztségviselők feladata 
továbbá a hallgatótársaink teljes körű infor-
málása, így keresd őket, minket bizalommal. 
Elérhetőségeink kivétel nélkül megtalálhatóak 
a TTK HÖK honlapján.

Hogy semmiről ne maradj le, érdemes 
követni a hirdetőfelületeinket, faliújságokat, 
a TTK HÖK és a szakterületek honlapját, a 
Facebook lapokat és csoportokban történő kom-
munikációt. Viszont fontos megjegyezni, hogy 
az e-mail címeteket is folyamatosan kövessétek, 
mert egy-egy információ csak ezen a csatornán 
érkezik meg, mind az Egyetemtől, mind a Hall-
gatói Önkormányzattól. Ezeken a csatornákon 
túl a Hallgatói Iroda az északi épület földszintjén 
vár nyitvatartási időben mindenkit, ahol választ 
kaphatsz a kérdéseidre, ösztöndíjakkal kapcso-
latban vagy bármiről, egy-egy a Tanulmányi 
Osztályra leadandó kérvény nyomtatását intéz-
heted még itt, valamint a tisztségviselők is vagy 
az északi, vagy a déli épületben lévő irodák-
ban tartják a fogadóóráikat, ilyenkor készséggel 
válaszolnak minden felmerülő kérdéseitekre.

Végül szeretnék eredményekben és élmé-
nyekben gazdag egyetemi éveket, sok energiát 
és kitartást kívánni a kitűzött céljaitok megva-
lósításához.

Kovács Fanni
ELTE TTK HÖK elnök

elnok@ttkhok.elte.hu
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Kedves leendő olvasók,  
szerkesztőtársak!

A Tétékás Nyúz minden évben várja a gólyák jelentke-
zését az újságba, hogy segítségünkre legyenek az újság szer-
kesztése, a cikkek megírása során. Az elmúlt években készítet-
tünk interjút ifj. Vitray Tamással a National Geographic veze-
tőszerkesztőjével, Dr. Persányi Miklóssal a Fővárosi Állatkert 
igazgatójával, Szirmai Gergővel, a Hollywoodi Hírügynökség 
szerkesztőjével. Jártunk a Paksi Atomerőműben, a Dunai 
Regattán, szerveztünk Újságíróklubot az ELTE-re, amire az 
Index nagyágyúit láttuk vendégül. Ehhez hasonló cikkekhez, 
tartalomhoz és programokhoz keresünk szerkesztőtársakat. 

Az újság célja, hogy szórakoztassa és elkalauzolja a TTK-s hallga-
tókat, de mivel ez az ELTE leggyakrabban megjelenő kari lapja, így a 
TáTK és az IK karok hallgatói is egészen biztos, hogy olvassák. Emellett 
közel 200 példányt küldünk ki az ELTE oktatóinak, vezetőinek és más 
munkatársainak, így ha nálunk írsz, írásodat akár a Rektor is olvashatja.

Igyekszünk mindig az aktuális témákkal foglalkozni akár az egye-
temi életről van szó, akár a legújabb kutatásokról. Hiszen az Egyetem 
méretéből adódóan is rengeteg kutatás és fejlesztés folyik az ELTE-n, 
amiket mi is igyekszünk bemutatni. Ott vagyunk a Karok által szer-
vezett tudományos esteken is rendszeresen, mint a Földrajzos Klub, a 
Környezettudományi Klub, a Breki vagy az Atomoktól a csillagokig, 
sőt előszeretettel tudósítunk ilyen programokról más egyetemekről is, 
hiszen a BME-n és a Corvinuson is rengeteg hasonló érdekes és értékes 
előadásokra látogathattok el a kötelező órák után. Sportrovatunkból 
tájékozódhattok a sportolási lehetőségekről az ELTE-n és a BEAC-on. 
TTT-rovatunkban pedig a Tudomány és Technika legújabb újdonságait 
igyekszünk bemutatni tudományos szemmel és igényességgel. Szórakoz-
tató rovatainkban Mozikról, éttermekről, sörözőkről, pubokról és aktuális 
kiállításokról írunk nektek, hogy biztosan ott legyetek ahol nyüzsi van.

Emellett mindig keresünk új embereket akik szerkesztik a tartalmat, 
így ha jól bánsz a Photoshoppal, Illustratorral vagy az InDesignnal  vagy 
hiperérzékeny vagy a helyesírási hibákra, akkor is várunk szeretettel.

Ha felkeltette valamelyik rovat az érdeklődésedet, szívesen írsz, 
vagy akár fotózol - videózól - keress meg minket bátran és csatlakozz 
a szerkesztőséghez.

Török Balázs
volt Főszerkesztő

foszerekszto@ttkhok.elte.hu
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Ösztöndíj
’A’ kategória:
fogyatékossággal él, - legalább 50%-

os rokkant, - legalább egy saját gyermeke 
van, - ápolási díjban részesül, - legalább két 
eltartott testvére van, - legalább két kiskorú 
gyermek gyámja, - eltartóin (eltartóján) 
kívül legalább két vele egy háztartásban 
élő személyre igaz, hogy havi jövedelme 
nem éri el a minimálbér összegét, - árva (25 
éves korig!), - korábban tartós nevelésbe 
vettek,- halmozottan hátrányos helyzetű.

’B’ kategória:
- hátrányos helyzetű, - gyámsága 

nagykorúság miatt szűnt meg, - félárva 
(25 éves korig!), - korábban átmeneti neve-
lésbe vették.

Ösztöndíjak, támogatások
A következő sorokban az egyetem kezdésekor legfontosabb egyszeri és rendsze-

res szociális alapon járó ösztöndíjakról tudhattok meg bővebb információkat. Elő-
ször két szociális alapú támogatással, majd néhány teljesítmény alapú és rendkívüli 
ösztöndíjjal ismerkedhettek meg.

Alaptámogatás
Mivel gólyaként az első félévben még 

nem kaphattok tanulmányi ösztöndíjat, ezért 
a rászorulók iskolakezdési terheinek enyhítése 
végett egyszeri, úgynevezett Alaptámogatásra 
pályázhattok. Alaptámogatásban az a hallga-
tó részesülhet, aki az adott félévben, az adott 
képzési szinten először létesít felsőoktatási, 
aktív vagy passzív hallgatói jogviszonyt és álla-
milag támogatott, teljes idejű, nappali tagoza-
tos, állami ösztöndíjas alapképzésre, egységes, 
osztatlan képzésre jelentkezik be, mindemellett 
igaz rá az ‘A’ vagy ‘B’ kategória valamelyike 
és igazolja is jogosultságát az Alaptámogatás 
pályázaton belül.

Hogy ne ijesszen el senkit a hivatalos szö-
veg, mindenki, aki most először kezd államilag 
finanszírozott alap-, vagy osztatlan képzést 
az megpályázhatja ezt az ösztöndíjat, ha a 
lent látható A vagy B kategóriák valamelyike 
igaz rá. Ami nagyon fontos, hogy ha valaki az 
első félévét passziváltatja, annak is most kell 
pályáznia az ösztöndíjra.

Természetesen Alaptámogatást a mester-
képzéses gólyák is kaphatnak, azonos feltéte-
lekkel. A különbség mindössze annyi, hogy 
míg az alap- és osztatlan képzésre járók a hall-
gatói normatíva 50%-át kapja, a mesterképzé-
seseknek a hallgatói normatíva 75%-a jár.

Alaptámogatásra NEPTUN-ban tudtok 
pályázni az Ügyintézés/Kérvények menü-
pont alatt. A pályázat leadási határideje 
várhatóan szeptember közepe lesz, de erről 
időben tájékoztatást kaptok az évfolyam-
listákon, a szociális faliújságon és a ttkhok.
elte.hu oldalon is.

Rendszeres  
szociális ösztöndíj

Ismertebb nevén a “szoctám”, amely 
szintén a szociális helyzete alapján ille-
ti meg a hallgatókat. A részletes pályázati 
kiírást a http://ttkhok.elte.hu/rendszeres-szocialis-
tamogatas-2014-15-1 oldalon találhatjátok majd 
meg. A pályázatot előreláthatólag a Neptunban 
lehet leadni, az Ügyintézés/Kérvények menü-
pont alatt. A várható leadási határidő: 2014. 
szeptember 16.

Azon hallgató szociális ösztöndíjának 
összege, aki az ‘A’ kategóriába tartozik, 
nem lehet alacsonyabb a hallgatói normatí-
va 20%-ánál, vagyis 23800 Ft-nál havonta.  
A ‘B’kategóriába tartozó hallgatók szoctámja 
pedig nem lehet kevesebb, mint a hallgatói 



Szociális ügyek Kollégiumi ügyek 7

TétékásNyúz

normatíva 10%-a, tehát 11900 Ft/hónap. Az 
Alaptámogatással ellentétben azonban a 
szoctámot nem csak a kategóriába beletarto-
zó hallatók kaphatnak, hanem pontrendszer 
szerint is részesülhet benne bárki, illetve aki 
valamelyik kategóriába beletartozik annak is 
el kell érnie a ponthatárt, hogy megkaphassa 
az ösztöndíját.

Rendszeres sport ösztöndíj
A pályázat célja azon hallgatók támo-

gatása, akik rendszeres sporttevékenységet 
végeznek olimpiai sportágban, magyar szak-
szövetségben vagy bejegyzett egyesülettel ren-
delkező sportágban, és versenyeredményeket 
is elérnek. Ezt a pályázatot is Neptunban tud-
játok majd leadni az Ügyintézés/Kérvények 
menüpont alatt. A pályázási időszak várhatóan 
2014. szeptember 10. és 20. között lesz.

Egyszeri ösztöndíjak
Sport-, tudományos- és kulturális esemé-

nyek részvételi díját illetve a felmerülő utazási 
és szállásköltségeket tudjuk támogatni.

Rendkívüli szoci-
ális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató 
szociális helyzete váratlan romlásának enyhíté-
sére folyósított egyszeri támogatás.

Az egyszeri és rendkívüli pályázatokhoz 
tartozó kiírásokat a ttkhok.elte.hu oldalon talál-
játok. Ezek leadására a félév folyamán bármi-
kor van lehetőségetek a Neptun rendszerben. 

Ha bármilyen kérdésetek merülne fel a 
pályázatokkal kapcsolatban keressétek bátran 
mentoraitokat vagy engem. Kérdezzetek, úgy a 
pályázók és a bírálók dolgát is megkönnyítitek.

Miklós-Kovács Janka
Szociális elnökhelyettes

ELTE TTK HÖK
szoceh@ttkhok.elte.hu

Nem vettek fel kol-
légiumba! Most 
mit tegyek?!

A 2014/2015. évi elsős kollégiumi felvételi 
eljárás során megállapított ponthatár 37 pont 
volt a szociális kollégiumokba. De mit tehet a 
gólya, ha nem nyert felvételt, mégis szeretne 
kollégista lenni? Mi a teendő, ha nem a válasz-
tott kollégiumban kapott elhelyezést?

A felvételi eljárás során születhetnek olyan 
véletlen hibák, szabálytalanságok, amelyekből 
kifolyólag a hallgató önhibáján kívül veszíti 
el a felvételt. Ekkor a felvételiző fellebbezhet, 
melyet szintén a Neptun rendszerén keresztül 
tehet meg a Kollégiumi felvételi menüpontban.

Az elutasító határozatok másik fele 
viszont az elért alacsony pontszám miatt szü-
letett. Ilyenkor a Várólistás jelentkezés a válasz-
tandó, amely szintén a Neptunban tehető meg. 
Nem kell kétségbe esni, a felvételi folyamatos, 
a jelentkező akár már augusztusban felvételt 
nyerhet a választott kollégiumba. 

Ha felvettek egy koliba, de az nem az 
általad választott, cserélhetsz egy partnerrel a 
kívánt kollégiumból, ennek véghez viteléhez a 
Diákbizottságokhoz illetve az adott tagkollégi-
umok igazgatóihoz kell fordulnod!

Felvettek, de nem akarsz beköltözni? A 
kollégiumi férőhely lemondható, szintén a 
Neptunban, a Kérvények fül alatt. A lemondást 
visszamondani nem lehet és ilyen esetben az 
adott szemeszterben már többször nem lehet-
séges a kollégiumi jelentkezés!

Kollégistának lenni jó, egy élményekkel, 
bulikkal és sok-sok tanulással teli élet! Ha a jelent-
kezéssel, vagy bármi, kollégiumot érintő üggyel 
kapcsolatban problémád merülne fel, keress bátran! 

Kiss Zsóka
Kollégiumi biztos

kollbiz@ttkhok.elte.hu
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Alapok
Az elkövetkező hetekben számos rövidítés-

sel fogsz találkozni, ezekhez szeretnék most egy 
kis értelmezést nyújtani. Első és legfontosabb a 
HKR, vagyis a Hallgatói Követelményrendszer. 
Ez tartalmazza az egyetem oktatóira és hallgató-
ira, így mostantól Rád is vonatkozó szabályokat, 
jogokat és kötelezettségeket. Javaslom, fusd át a 
szabályzatot, amelyet a HÖK honlapján a doku-
mentumok menüpont alatt meg is találsz. 

Mostantól tanulmányi ügyeidet személye-
sen a Tanulmányi Osztályon (TO) és az interne-
ten az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben 
(Neptun) intézheted. A Neptunba a hallgato.
neptun.elte.hu oldalon tudsz a saját Neptun-
kódoddal belépni, tárgyakat és vizsgákat fel-
venni, pénzügyeidet nyomon követni. 

Az őszi félév

Minden félév 14 hét szorgalmi és 7 hét 
vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi időszak előtt, 
a regisztrációs időszakban (szeptember 3–5.) 
tudsz bejelentkezni a félévre, vagyis aktívvá 
vagy passzívvá tenni a tanulmányi státuszod, 
felvenni a tárgyaidat. 

Az őszi szünet levonásával 13 heted van 
szorgos kis egyetemistaként bejárni az óráidra. 
Lesznek előadásaid, melyekre általában nem 
kötelező bejárnod (erősen ajánlott) és gyakorla-
taid, amelyeken viszont kötelező a megjelenés, 
ugyanis többszöri hiányzás esetén nem kap-
hatsz jegyet a tárgyból. Minden oktató az első 
órán tájékoztat a jegyszerzés követelményeiről. 
Ha ezt nem tenné meg, nyugodtan kérdezzetek 

rá! A gyakorlatok év közben megírt zárthelyi 
dolgozatokkal (ZH) teljesíthetők.

A vizsgaidőszak 7 hétből áll, egy félévben 
egy tárgyból többször vizsgázhatsz, a második 
vizsgalehetőség az utóvizsga (UV). 

Kredit, tanterv

A kredit a tanegységhez tartozó szám, 
értékmérő. Alapszakon a diploma meg-
szerzéséhez 180 kreditet kell teljesítened. 
Minden esetben megkapod a tanegységért 
járó kreditet, ha elégtelennél jobb jegyet 
szereztél. Tanulmányaid megtervezéséhez 
ajánlott kellően ismerned a tantervi hálót, 

A tanulmányi ügyekről röviden
Kedves elsőéves! Gratulálok a felvételidhez, de legfőképp a választásodhoz. A 

természettudományos pálya magában hordoz egy sajátos szemléletet is a tananyag 
elsajátítása mellett. Mindezt megkönnyítendő, egy kis iránymutatás következik most 
az egyetemi rendszer útvesztőiben.
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hiszen egyes tárgyak egymásra épülnek, 
vagyis nem teljesítheted az egyiket a másik 
nélkül. Ezt nevezzük előfeltételnek. Az erős 
előfelvétel azt jelenti, hogy ha teljesítetted 
egy előző félévben az előfeltételnek meg-
adott tárgyat, akkor felveheted a rá épülőt. 
Gyenge előfeltétel esetében adott félévben 
mindkét tárgyat teljesítheted. A tantervi 
hálót a Tanulmányi Osztály honlapján érhe-
ted el: to.ttk.elte.hu/tantervek.

Azt tanácsolom, hogy minden tárgyat a 
tantervben megjelölt félévben igyekezz felven-
ni, legalább az első tanévedben. Ha egy tárgyat 
nem tudsz teljesíteni, a következő félévben 
vagy évben újra fel kell venned (nem minden 
félévben hirdetnek meg minden tárgyat). Egy 
tárgyat háromszor vehetsz fel a tanulmányaid 
során, ez alatt 6 vizsgalehetőséged van. Ameny-

Mentorrendszer  
– Érted, Értem, Értünk

Az ELTE TTK-n 2006 óta működik a Mentorrendszer: az alapító ősök mind olyan 
lelkes hallgatók voltak, akik a gólyák segítését tűzték ki célul. A lelkesedés azóta sem 
csökkent – minden évben több, mint száz ember jelentkezik mentornak.

Egy mentor elsődleges feladata, hogy 
segítségére legyen a frissen felvett elsőéves 
hallgatóknak az egyetemi életbe történő 
beilleszkedésük során. A gimnáziumi éveket 
lezárva az egyetemen sok olyan kihívással, 
újdonsággal szembesülnek a gólyák, ame-
lyekkel önállóan kellene megbirkózniuk: a 
tanrendjük összeállítása, ösztöndíjak, lakha-
tás és egyebek. A mentorok a képzés során 
megtanulták, hogyan adják át a szükséges 
információkat, elősegítve, hogy a következő 
félévekben ugyanazokat a dolgokat (mint a 
tárgyfelvétel vagy a kivetések kezelése) már 
maguktól, rutinszerűen oldják meg.

A képzésben tanulmányi, szociális, kol-
légiumi és egyéb ügyekről szóltak az elő-

adások, így az egyetemi élet csínját-bínját 
ismerik: bármilyen kérdésre készségesen 
válaszolnak. Problémáitokkal ne habozzatok 
őket felkeresni!

A következő mentorjelentkezés február-
ban indul. Ha úgy érzitek, szeretnétek ti is 
olyan segítséget adni a következő generáció-
nak, mint amilyet ti fogtok kapni, ne habozza-
tok jelentkezni!

További információkért keressetek nyu-
godtan bármelyik kommunikációs felületen. 
Sok szerencsét az egyetemi évekhez, a csík 
legyen veletek!

Török Mátyás
Mentorkordinátor

mentorkord@ttkhok.elte.hu

nyiben így sem sikerül teljesítened a tárgyat, 
megszűnhet a jogviszonyod.

A kötelező 180 krediten túl 18 kreditet 
(10%-ot) vehetsz fel ingyen, ezután minden 
kreditért 3000 Ft-ot kell fizetned. 

Optimális esetben minden félévben 30 
kreditet teljesítesz, viszont pár fontosabb sza-
bályozást tudnod kell: 2 félév alatt 27 kredi-
tet kell megszerezned, különben átsorolnak 
önköltséges képzésre, az első 3 félév alatt pedig 
36 kredit teljesítése szükséges ahhoz, hogy ne 
szűnjön meg a jogviszonyod. 

Ha kérdéseid lennének, keresd a mento-
rodat, a tanulmányi előadódat vagy engem.

Sok sikert az első félévedhez!
Csonka Diána

Tanulmányi elnökhelyettes
taneh@ttkhok.elte.hu
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Foglalkozz Te is közélettel!
Az ELTE TTK Hallgatói közösségének legújabb tagjaként is számos lehetőség 

nyílik közéleti tevékenységet folytatni, akár a Hallgatói Önkormányzat, akár a 
Karon igen aktívan működő szakmai civil szervezetek keretein belül. A következő 
sorokban ezekről a lehetőségekről olvashattok néhány sort.

Az első, és legfontosabb dolog, hogy 
az Egyetemen a tanulásra célszerű a leg-
több időt és energiát fektetni, hogy ittlétetek 
elsőszámú célját, a minőségi diploma meg-
szerzését elérjétek. Éppen ezért mindenkit 
arra bíztatok, akár a közéleti aktivitás, akár 
egyéb hobbi terén sose vállaljatok többet, 
mint amennyit a tanulás melletti szabadidő 
megenged. A HÖK folyamatosan törekszik 
arra, hogy akár egy minimális ráfordítás mel-
lett is megtaláljátok a helyetek, és hasznos 
tagjai lehessetek a csapatnak, tudjatok segí-
teni hallgatótársaitokon.

Mind a Hallgatói Önkormányzatban, 
mind pedig a civil szervezetekben számos 
lehetőséget találhattok, érdeklődési körötök-
nek megfelelően. A civil szervezetek rend-
szerint egy-egy szakterülethez kapcsolód-
nak (Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, 
Földrajzos Klub, Környezettudományi Klub, 
Egyesült Biológushallgatók Szövetsége), 
szakterületek között a Karon átfogó munkát 
végez az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, és 
a TTK-s hallgatók érdekképviseleti szerve 
az ELTE TTK HÖK. A szakterületekhez kap-
csolódó civil szervezetekről a szakterületi 
koordinátorokat, vagy az egyes szervezetek 
vezetőit kereshetitek, a Hallgatói Alapítvány-
ról jelen kiadványban is olvashattok, a Hall-
gatói Önkormányzatban lévő lehetőségeket 
pedig itt igyekszem röviden összefoglalni, 
de bizalommal fordulhattok kérdéseitek-
kel akár hozzám, akár a témában illetékes 
tisztségviselőtársaimhoz.

A közéleti tevékenység egyik leg-
fontosabb lépcsője a szakterületi csoport 

(SzaCs), ahol az adott szakterület közös-
ségszervezése zajlik. Többek között itt 
szerveződik számos szakos tudományos 
és szabadidős program, a hallgatótársakat 
segítő korrepetálási rendszerek (Maszat, 
KéKó, Fóka, RuBiSCo, az adott szak Nyílt 
Napos, Educatios stb. megjelenése, gólyatá-
borok és egyéb rendezvények előkészítése, a 
szakterülethez kapcsolódó érdekképviselet 
ellátása. A SzaCs-ok vezetői a szakterületi 
koordinátorok, így a Ti SzaCsotokról bőveb-
ben nála érdeklődhettek.

Persze sok olyan területe is van a HÖK 
munkájának, ami nem korlátozható egy szak-
területre, hanem az egész TTK-t érinti, és 
egy-egy tisztségviselő vezetésével működő 
munkacsoportok látják el, melyeknek tagjai 
közé akárki jelentkezhet! Ha van konkrét 
elképzelésetek, forduljatok bizalommal a 
tisztségviselőhöz, ha általánosságban érdek-
lődtök, de nem tudjátok még biztosan mihez 
is lenne kedvetek, a teljességre történő törek-
vés igénye nélkül az egész rendszerről átfo-
góan szívesen beszámolok akár személyesen, 
akár telefonon vagy email-en.

Végül egy fontos területre szeretnék 
kitérni, ez pedig a szigorúan vett hallgatói 
érdekképviselet. Az Egyetem döntéshozási 
mechanizmusába a hallgatók is be vannak, 
ezért a népes hallgatói tábornak ki kell jelöl-
jön néhány felkészült önkéntest, akik a dön-
téshozó testületekben a hallgatók nevében 
felszólalnak, társaik érdekének megfelelően 
szavaznak. Egy igen felelősségteljes feladat 
ez, ám ennek is az első lépcsője már akár 
számotokra, elsőévesek számára is könnyen 
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elérhető, sőt, nem is vesz el sokat a szabad-
időből.

A Küldöttgyűlés a TTK HÖK legfőbb 
döntéshozó szerve, tagjairól minden TTK-s 
hallgató szavazhat, és minden TTK-s hallgató 
indulhat a képviselőválasztáson. A megvá-
lasztott képviselők alkotják a Küldöttgyűlést, 
ami havonta-kéthavonta ülésezik, és megvá-
lasztják a már korábban említett tisztségvi-
selőket, szavaznak az Egyetemi testületekbe 
történő delegálásokról (pl. minden szakterü-
letről egy hallgatót delegál a Küldöttgyűlés 
a Kari Tanácsba, ahol a Kar életében a leg-
fontosabb kérdések dőlnek el), a TTK HÖK 
működését leíró szabályokról, a hallgatói 
álláspont kialakításáról egy-egy egyetemi 
testület elé készülő vitaanyagról, a TTK HÖK 
költségvetéséről stb.

Ami végül nagyon fontos: a fent leírtak 
nem feltételei egymásnak, nem kell aktív 
közéleti munkát vállalni, hogy tagja lehessen 
valaki a Küldöttgyűlésnek, elég felkészül-
ten eljárni az ülésekre, és a hallgatótársak 
érdekének megfelelően szavazni. Valamint 
nem kell Küldöttgyűlési tagnak lenni ahhoz, 
hogy mentorok legyetek, ösztöndíjakkal, kül-
földi csereprogramokkal, esélyegyenlőség-
gel, újságírással, hallgatói tudományos élet 
szervezéssel, sportélettel, rendezvényszerve-
zéssel stb. foglalkozzatok szabadidőtökben, 
lehetőségeitekhez mérten. A TTK HÖK min-
den tisztségviselője megtesz mindent azért, 
hogy bármekkora részt is vállalnál abból a 
munkából, amit közel kétszázan végeznek 
hallgatótársaikért, Te is megtaláld a helyed, 
és aktívan ki tudd venni a részed. Számítunk 
rád, fordulj hozzánk bizalommal!

Béni Kornél
kepzes@ttkhok.elte.hu

Utánpótlás- és Önképzésért felelős 
referens

ELTE TTK HOK

Hasznos weboldalak:
Sok-sok címet és oldalt olvashattatok 

már eddig is a cikkben, mégis vegyük 
sorra a legfontosabb oldalakat, amelyek 
segítségével felmerülő kérdéseiteket pil-
lanatok alatt eloszlathatjátok. Ha még-
sem sikerülne, gondoljatok mentorotokra 
vagy megbízható felsőéves barátaitokra 
– amennyiben van ilyen – és keressétek 
fel nyugodtan, hiszen ők azért is vannak, 
hogy segítsenek Nektek. Egyet nem taná-
csolok: a sokszor tévhitből és félreértésből 
gólyák által és között terjedő pletykákra 
való támaszkodást. Bármi történik is, kér-
dezzétek inkább mentorotokat, aki pont 
ezért van nektek!

• TO – Tanulmányi Osztály: 
http://to.ttk.elte.hu
Bizonyára jártatok már ezen az oldalon, 

mégis fontos kihangsúlyozni, mert renge-
teg kétségbeesést szüntethet meg köny-
nyedén, amikor nem tudjátok valamire a 
választ. Az oldalon valószínűleg hamar 
rábukkantok a keresett dologra. Ilyen 
lehet például a tárgyfelvételkor fontos 
tanrend, a nyitvatartási idő vagy a külön-
böző kérvényekkel kapcsolatos dolgok.

• Minden, ami ELTE: http://www.elte.hu
Valószínűleg ezen sem lepődtök meg, 

de elhihetitek, itt is rengeteget fogtok 
járni, ha valami felkelti az érdeklődése-
teket, például a többi karra vonatkozó 
tudnivalók vagy kutatásokkal és érdekes 
előadásokkal kapcsolatos hírek. Rengeteg 
információhoz juthattok hozzá, így ne 
legyetek restek ránézni néhanap. Meg-
találhatjátok a karok honlapjain kívül az 
ösztöndíjakkal kapcsolatos dolgokat és az 
oktatási rendszerünkre vonatkozó alap-
vető szabályokat.

Folytatás a következő oldalon.
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ERASMUS+ ösztöndíj
Kedves frissen érkezetetek, hogy egyből a közepébe vágjunk a dolognak, menj 

külföldre az egyetem alatt. Most érsz rá a legjobban, most vagy még a legrugalma-
sabb és legbefogadóbb, és ami a legfontosabb, most van rá a legtöbb lehetőséged.

Gondolom mindenkinek volt már élmé-
nye külföldivel, még ha csak annyi is,  hogy 
találkozott német turistákkal a Balatonon, 
eligazított egy eltévedt hátitáskás fiatalt 
a pályaudvaron, vagy saját nyaralása köz-
ben összefutott velük a recepcióban és az 
utcán. Ennél nem meglepő módon, de sok-
kal másabb és jobb velük lenni egy ösztöndíj 
során. Lebomlik részben a gát közötted és a 
helyiek között, hiszek ők fogadnak be átme-
netileg közösségükbe, tanítanak a nyelvükön 
és együtt tanulsz, dolgozol velük. Megmutat-
ják saját szemükkel a környezetüket, szoká-
saikat, kultúrájukat, amit turistaként ritkán 
élhetsz át. És ezen belül nem csak te vagy 
vendég, hanem még tucatnyi sorstársad, akik 
szintén más-más helyről érkeztek. Egy színes 
kis embercsokor vagytok, sokszor hónapokig 
együtt, és ha vége is az ösztöndíjnak később 
meglátogatjátok egymást, nem egyszer életre 
szóló barátságok kötődnek. Erre egyik legjobb 

lehetőség az ERASMUS ösztöndíj, ami min-
denki számára elérhető, csak pályázni kell és 
jó eséllyel meg is nyered.

Az ERASMUS pályázat az Európai Unió 
által támogatott projekt, aminek a célja a 
hallgatói mobilitás. Gyakorlatilag egy, vagy 
kettő félévet tölthetsz külföldön egy másik 
egyetemen idegen nyelven tanulva úgy, hogy 
több más ösztöndíjassal együtt érkezel meg. 
A két félévet együtt, vagy külön-külön is 
felhasználhatod, akár alap és mesterképzés 
alatt is kimehetsz egyszer, a fogadó egyetem-
nek se kell ugyan annak lennie. Emberileg 
és szakmailag is nagyon hasznos ez az uta-
zás, és egy hatalmas buli is az egész egyben. 
Emberileg jobban kinyit, mint akármilyen 
koliba költözés otthonról, türelmet és meg-
értést tanít, alkalmazkodó képessé és talpra-
esetté tesz, hiszen a mindennapi életedet egy 
idegen helyen kell megoldanod minimális 
segítséggel, amit csak egy helyi hallgató, 
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a mentorod ad. Te is lehetsz az ide érke-
ző hallgatók mentora egyébként, jó móka. 
Szakmailag lehetőséged van új szemléletekbe 
beletekinteni, új módszereket tanulni, amik 
sokszor hazánkban még csak gyerekcipőben 
járnak. Mindeközben a választott tanulási 
nyelved, ami legtöbbször az angol, hihetet-
lenül fejlődik és a fogadó ország nyelvén 
is elég sokat felszedsz, meg ki tudja, lehet 
a török szobatársadtól is tanulsz egy-két 
hasznos kifejezést. Kinn a tanulás mellett 
folyamatos programokra számíthatsz, amit 
a fogadó egyetem lelkes hallgatói szerveznek

Hogy pályázhass, nem kell semmi más, 
mint két lezárt félév. Az elbírálás során meg-
nézik az átlagodat és szakmai tudásod, nyelv-
ismereted, a közéleti aktívságodat, de a leg-
fontosabb, a motivációs leveled. Ha tényleg 
motivált vagy, biztosra mehetsz nyerni fogsz. 
Több tucat egyetem közül választhatsz, és 
minden esetben kint 300-500€ közötti havi 
támogatásra számíthatsz, szociális rászorult-
ság esetén többre. A későbbi mesterképzés 
esetén lehetőség van a teljes egészet külföldön 
elvégezni az ERASMUS Mundus keretében 3 
különböző egyetemen.

Minden évben a pályázás március kör-
nyékén történik a következő évre, nyár végén 
pótpályázás. Mindenképpen gondolkozz 
el ezen a lehetőségen kedves gólya, mert 
ennél jobb lehetőséged aligha lesz az élet-
ben, érdemes már elkezdened a tervezést, 
ni! Fontos dolog, hogy amíg kinn tanulsz 
itthon is kell tárgyakat felvenned, ezért fon-
tos jó előre kitalálni mindent. Ha felkeltet-
tem az érdeklődéset, mindenképpen írj egy 
emailt. Facebook: https://www.facebook.com/
eltettkkulugy. 

Lovász Tamás
Külügyi Biztos

ELTE TTK HÖK
kulbiz@ttkhok.elte.hu

Hasznos weboldalak:
• HÖK – Hallgatói Önkormányzat: 

http://ttkhok.elte.hu
Ők az a csapat, akik hallgatótársa-

itokból szerveződtek és bármit meg-
kérdezhettek tőlük, mert funkciójuk a 
Ti segítésetek. A különböző egyetemi 
témákra adott egy-egy képviselő; így 
ha például a közelgő szociális ösztön-
díjjal kapcsolatban adódik kérdésetek, 
a szociális elnökhelyettest lesz érdemes 
felkeresni és ez igaz megfelelően min-
den más esetre is.

• Kollégiumok: http://kollegium.elte.hu
Hasznos lehet, ha kollégisták vagy-

tok vagy esetleg azok lesztek a jövő-
ben valamikor. Itt minden információt 
megtaláltok az egyetem kollégiumai-
ról. Azok honlapjait főképp, de még a 
szobák berendezéséről is találtok fény-
képet, ha kíváncsiak vagytok rájuk.

• Tétékás Nyúz:Minket is megtaláltok 
az interneten, sőt az újságot is letölthe-
titek online az issuu.com/tetekas_nyuz 
weboldalról, Facebook-on pedig a 
fb.com/tetekasnyuz -ra kattintva.

• ELTE Online: http://elteonline.hu
Az ELTE legnagyobb online hírpor-

tálja, hasznos tanulmányi információk-
kal, party beharangozókkal és beszá-
molókkal és tudományos vagy sportos 
cikkekkel.

• ELTE Piac: Ez egy olyan csere-bere 
csoport, ahol ELTE-sek adhatnak, vehet-
nek megunt holmikat, régi tankönyveket, 
vagy kereshettek albérletet. http://facebook.
com-on találjátok meg.

Írta: Solymosi Emőke
Írta és szerkesztette: Török Balázs
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Ne csak hallgass, mozdulj is!
Akár csak az egyetem falain belül, a sportpályákon is megtapasztalhatjátok az 

ELTE-hangulatot! Fontos, hogy a karon minden mozogni vágyó hallgató megtalálja 
a neki legmegfelelőbb módot a sportolási igényeinek kielégítésére, ezért rengeteg 
lehetőséget kínálunk Nektek!

„Ha unod a szobádat és jól fekszik a foci, 
Indulj a BEAC-ra egy kicsit mozogni!
Minden ízeltlábú nem is kicsit szexi,
Izzadó testüket mind szeretjük lesni!
Vonzza a nőket, az már egyszer tuti,
Mi mondjuk Nektek, könnyű így csajozni!”

 Ilyen és hasonló költemények szület-
hetnek gólyatáborokban, vagy akár a sport-
pályákon, egy jó közösséggel és némi tehet-
séggel fűszerezve. Ti is tapasztalhatjátok, 
hogy a legtöbb hallgató számára a tanulmá-
nyaikon kívül az egyik legfőbb elfoglaltsá-
got (a bulik mellett) a sport jelenti, így szá-
mos csapat várja, hogy kipróbáljatok egy-
egy sportágat. A BEAC (Budapesti Egyetemi 
Atlétikai Club) sok-sok éve várja a sportolni 
vágyókat hobbi és versenyszinten egyaránt.

Érdekes kurzust kerestek? Kell egy kis 
testmozgás az előadások között? Ne haboz-
zatok, van még pár nap, hogy a legjobb dön-
tést hozzátok meg! Az elmúlt napokban, 

hetekben folyamatosan tájékozódhattatok 
róla, hogy az ELTE-n nincs kötelező test-
nevelés, azonban kurzusként bárki felve-
het sportot, több mint 30 óra közül tudtok 
választani.

Ezek egységesen 6000 Ft/félév, és 1 kre-
dit jár érte. Ehhez csupán a tárgyfelvételnél 
a keresőbe be kell írni a tárgy kódjához, hogy 
VTN, és már ott is lesznek a felvehető órák.

Széles körben választhattok az ELTE SE 
és a BEAC szakosztályai, azaz a sportösztön-
díjasok által vezetett edzések közül is. Közel 
40 sportágat próbálhattok ki délutánonként 
a BEAC valamely csarnokában: kézilabda, 
kosárlabda, futsal, röplabda, nagypályás 
labdarúgás, flag football,  aikido, brazil 
jiu- jitsu, muay thai, aerobic, zumba, has-
tánc, triatlon, tenisz, asztalitenisz, tollas-
labda, speedbadminton, floorball, lacrosse, 
ötlabda, TRX, kettlebell, atlétika, országúti 
kerékpár, spinning, sakk, cheerleading, ter-
mészetjárás, vívás, úszás, vízilabda, evezés, 

falmászás, edzőterem – 
kondicionálás, jégkorong.

A legjobb döntés a 
SPORT! Éljetek a lehető-
séggel! Már csak a jó társa-
ság miatt is érdemes ellá-
togatni a BEAC pályáira! 
ELTE-sként átérezheted, 
milyen igazán jó csapat-
ban játszani. A sporttársak 
garantálják a jó közösségi 
hangulatot!

A nem versenyspor-
t o l ó k a t  ö s z t ö n ö z z ü k , 



Sport Sport 15

TétékásNyúz

a versenysportolókat pedig támogatjuk, 
hogy mutassák meg mire képesek, akár az 
ELTE-BEAC színeiben! Léteznek ugyanis 
pályázatok, melyekkel szeretnénk segíteni 
a versenyre járó és eredményt elérő hall-
gatókat. Ilyen a „Jó tanuló, jó sportoló”, 
vagy éppen a rendszeres sport pályázat, 
melynek leadási határideje szeptember vége 
és a minden hónapban leadható egyszeri 
sportösztöndíj. Érdemes utána olvasnotok 
a részleteknek a ttkhok.elte.hu oldalon az 
ösztöndíjak fül alatt. 

A rendszeres mozgás mellett biztosí-
tunk olyan sporteseményeket is, ahol akár 
több száz ELTE-s hallgatótársaitokkal 
együtt megmutathatjátok, milyen egy csa-
patban játszani. Ilyen rendezvény példá-
ul a Lágymányosi Focibajnokság, Éjszakai 
Sportnap, Sárga70 Teljesítménytúra, vagy 
éppen a Sítábor. Emellett az ELTE Sport7 
keretein belül ingyenesen kipróbálhattok 
29 sportágat a BEAC-on, amelyeken év köz-
ben is részt vehettek a fent említett kétféle 
módon. A Sport7 szept. 8-11-ig vár min-
den érdeklődő gólyát egy kis testmozgásra! 
Továbbá a 4. ELTE Kampusz Tájfutó Ver-
seny szeptember végén várja a lelkes futó-
kat, szeptember 25-én pedig a XXVII. 5vös 
5km futóversenyen vehettek részt, ahol több 
elismert vendégünkkel és az oktatóitokkal 
futhattok majd együtt a Lágymányosi Cam-
puson. Az ezt követő hónapban, október 
16-án a BEAC csarnokaiban próbálhatjátok 
ki az érdekesebbnél érdekesebb sportokat a 
Fit Night 4-en.

Sportcipőt fel, a sportpályán találkozunk!
Bővebb információk: http://elteonline.

hu/sport/, http://www.beac.hu/, https://
www.facebook.com/elte.beac

Zakariás Barbara
sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu

Érdekes sulin kívüli  
sulis programok:
• Forum Corvinum: A Corvinus Egye-

temen találtok rá a programsorozatuk-
ra, amelyen rendszeresen olyan ismert 
és elismert előadókat hívnak meg, mint 
Csányi Sándor (OTP), Csányi Sándor (szí-
nész), Bokros Lajos és Járai Zsigmond 
(egykori pénzügyminiszterek), Frei 
Tamás, Szirmai Gergő és még hosszasan 
sorolhatnánk. Ezeken a beszélgetéseken 
az előadók az őket érintő területen szer-
zett tapasztalataikról mesélnek, és a hall-
gatóságnak is lehetősége van kérdezni. 
Remek platform, az előadásokra érdemes 
hamar regisztrálni, mert szinte mindig 
hamar betelnek a helyek.

• KÜRT Akadémia: A Kürt Akadémi-
án olyan előadásokra ülhettek be, ahol 
szintén illusztris előadók látnak el ben-
neteket tanácsokkal az élet különböző 
területeiről. Elsősorban persze az üzleti 
világgal kapcsolatos témák azok, amik 
kiemelten szerepelnek a képzéseket kísé-
rő programokon, azonban ezek később 
nagyon is hasznosnak bizonyulhatnak a 
karrieretek során.

• Atomoktól a csillagokig: A rendez-
vény sorozatban az ELTE TTK Fizikai 
Intézetében tevékenykedő kutatók, okta-
tók és vendégek beszélnek a fizika front-
vonalába tartozó fizikai érdekességekről, 
újdonságokról, elsősorban középiskolá-
soknak, bemutatva azokat a lehetséges 
tanulmányi utakat is, amelyet a hazai 
felsőoktatás patinás, nemzetközi hírnév-
nek és elismertségnek örvendő egyeteme 
kínál a vállalkozó kedvű, érdeklődő fia-
taloknak.

Írta:  Török Balázs
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Esélyegyenlőség az ELTE TTK-n
Bár eszedbe juthat, hogy ez Téged, kedves Gólya, nem érint, az esélyegyenlő-

ségre mindenkinek szüksége van! Igyekszünk minél kényelmesebbé tenni egyetemi 
tanulmányidat. Ha bármi kérdésed, ötleted van, keress bátran!

Az esélyegyenlőség az egyenlő bánásmó-
dot, a diszkrimináció tilalmát jelenti. Tehát sen-
kit nem érhet hátrány azért, mert valamilyen 
tulajdonsággal rendelkezik. Ezen jogokat az 
esélyegyenlőségi törvény rögzíti, mely 19 védett 
tulajdonságot sorol fel (például az illető neme, 
életkora, vallása, etnikai hovatartozása, betegsé-
ge, fogyatékossága vagy szociális helyzete), de 
mindennemű hátrányos megkülönböztetést tilt.

Itt töltött éveid alatt számtalanszor 
kerülsz majd kapcsolatba hivatalokkal, okta-
tókkal a vizsgák vagy egyéb ügyeid intézése 
során. Amennyiben ezek során valamely tulaj-
donságod miatt hátrányos megkülönböztetés 
ér, jogod van annak kivizsgáltatásához. Itt 
nem kell kirívó esetekre gondolni: ha nem 
tudsz angolul, de a gyakorlaton az oktató csak 
ezen a nyelven hajlandó megtartani az órát, 
már az is hátrány számodra.

A fogyatékossággal élő hallgatók a fel-
sőoktatási törvényben rögzített különleges 
engedményekre, kedvezményekre jogosultak, 
ám ezek igénybevételéhez regisztrációra van 
szükség a kar fogyatékosügyi koordinátorá-
nál. Ezt a tisztséget jelenleg Kovács Krisztina 
tölti be, akit személyesen az 1.86-os szobában 
(az Északi Tömb épületében).

Regisztrációra jogo-
sult hallgatók:

• Hallássérült
• Látássérült
• Mozgássérült
• Beszédfogyatékos
• Tanulási zavarban szenvedő (diszlexia, 

diszgráfia, diszkalkulia)
• artós/krónikus beteg

A TTK Hallgatói Önkormányzata különösen 
fontosnak tarja az egyenlő esélyek biztosítását 
és a hátrányos megkülönböztetés megakadá-
lyozását. Az esélyegyenlőségi biztos feladata a 
kar hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő 
hallgatóinak érdekképviselete, tanulmányaikhoz 
szükséges speciális eszközök beszerzése, egyetemi 
életbe való beilleszkedésük segítése. Ha tehát bár-
milyen segítségre lenne szükséged akár a regiszt-
rációddal, vagy tanulmányaiddal kapcsolatban, 
esetleg speciális eszközt igényelnél, bátran keress 
fel az esely@ttkhok.elte.hu e-mail címen. Ugyancsak 
bizalommal fordulj mentorodhoz és a többi tiszt-
ségviselőhöz is!

Flaisz Fanni Pálma
Esélyegyenlőségi biztos

esely@ttkhok.elte.hu
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Sziasztok! A Biológia szakterület gratulál 
a sikeres felvételitekhez, üdv az ELTE-n! 

Bohár Balázs vagyok, biológia szakterületi koordinátor, biológia BSc-s hallgató 
és szeretnék Nektek pár dolgot írni a biológia szakterületről.

Biológia Szakterületi Koordinátorként fel-
adatom, hogy a biológusok érdekeit képvisel-
jem, koordináljam a szakterületet, felügyeljem 
a mentorok, képviselők munkáját, kapcsolatot 
tartsak a tanárok és hallgatók között, illetve 
munkámmal segítsem szakterületink fejlődését, 
aktivitását. De hogy is néz ki ez a mindennapok-
ban, illetve mi pontosan a biológia szakterület itt 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen?

Először is a biológia szakterület, vagy Bio-
lógiai Intézet, itt a Természettudományi Karon, a 
Déli épületben (4., 5., 6. és 7. emeleten) található 
12 (állatos, növényes mikrobiológiás, geneti-
kás, embertani, stb...) tanszékből áll. A tanszé-
kekről bővebben olvashattok a http://biosz.elte.
hu/?q=node/532 oldalon, ahol a tanszékek saját 
honlapjait is megtalálhatjátok. Itt tájékozódhattok 
a tanszékek oktatóiról, tárgyairól, illetve kutatási 
lehetőségekről is. Magáról az Intézetről az Intézet 
saját honlapján találhattok több információt, a 
http://bio.elte.hu/ oldalon. Itt megtalálhatjátok a 
tanterveket, az előfeltétel rendszert az Oktatás 
menüpont alatt, az Intézet oktatóit, vezetőit, az 
Intézet menüpont alatt. Továbbá a sok hasznos 
információ mellett még a Biológiai Múzeumról 
is találhattok hasznos dolgokat, ami a Déli épü-
letben található és sok érdekességet mutat be, 
például a zoológia és az embertan területéről.

Maga, a szakterületünk honlapja, a http://
biosz.elte.hu/ oldalon érhető el. Itt külön talál-
hattok egy Gólyáknak menüpontot, ahol meg-
találhatjátok a mentoraitok bemutatkozásait, a 
kritériumtárgyaitokról pontos információkat, 
illetve a gólyakisokost is elérhetitek innen.  
A Bemutatkozás menüpont alatt pedig megtalál-
hatjátok szakterületi csoportunk felépítését, aktív 

tagjait. Bárkit szívesen várunk, aki szeretné ötle-
teivel, észrevételeivel színesebbé tenni szakterü-
letünk életét, valamint szeretne csatlakozni egy 
aktív, lendületes, barátságos csapathoz. Továbbá 
várunk bárkit, aki szeretne jövőre a biológiai 
szakterület képviselői közé tartozni.

Szakterületünk különböző programok 
szervezésével teremt lehetőséget a biológus 
hallgatóknak, hogy kicsit kikapcsolódjanak, 
biológiához köthető programokban vehesse-
nek részt. De mik is ezek?

Ezt röviden BReKi-nek nevezzük, vagyis 
Biológus Rendszeres Kirándulásoknak. 2011 
tavaszán leendő biológusok kicsiny, de lelkes 
csapata biológus hallgatóknak szóló szakmai 
programsorozat szervezésébe fogott. A lénye-
ge, hogy a programsorozat állomásain olyan 
helyekre látogatunk el, ahol a biológiai kuta-
tás, vagy a biológiához kapcsolódó munka 
folyik. A teljesség igénye nélkül: kiránduláso-
kat szervezünk az Állatkertbe, a Füvészkertbe 
vagy például az Ócsai Madárvártára. Megyünk 
múzeumokba, például a Természettudományi 
Múzeumba, vagy a SOTE Anatómiai Múzeum-
ba, meglátogatunk kutatólaboratóriumokat, és 
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két tárgy, a két kritériumtárgy: a biológia és a 
kémia. Nagyon fontos, hogy ezt a két tárgyat az 
első két félévben teljesítsétek! Mindkét kritéri-
umtárgyra lesz minimum 5 lehetőségetek, hogy 
jövő júliusig teljesítsétek. De nyílván a legjobb, 
ha már az első félévben túljuttok rajtuk. Nem 
győzőm hangsúlyozni a fontosságukat, mivel a 
középiskolás anyagot fedik le és a későbbiekben 
nagyon fontos lesz, hogy ezeket az alapokat tud-
játok, illetve sokkal könnyebb lesz a későbbiek-
ben haladni a félévek során, ha ezekkel tisztában 
vagytok. De biztos vagyok benne, ha szeretitek 
a biológiát, akkor nem lesz semmi probléma. 

Mentoraitok mindenben a rendelkezé-
setekre állnak, illetve én is szívesen segítek 
mindenben, így csak bátorítani szeretnélek 
Titeket, hogy ne féljetek tőlünk, keressetek, 
kérdezzetek. 

Sok sikert kívánok Mindenkinek a tanul-
mányaiban, illetve még egyszer gratulálok a 
sikeres felvételihez.

Szeptemberben találkozunk! 
Bohár Balázs

Biológia Szakterületi Koordinátor
ELTE TTK HÖK

Korrep jár a Bioszosoknak is!
Tavalyi évvel indult el biológián a szakterületi korrepetálás, vagyis a RuBiSCo, avagy a Rutinos 

Biológia Szakterületi Korrepetálás. A biológia nagyon sokrétű tudomány, rengeteg területe van! 
Ha valami nehezebben megy, nincs semmi gond, keress meg minket bátran! Csapatunk tagjai 
egyéni vállalások alapján a hozzájuk legközelebb álló, leginkább kedvelt és ismert tananyagaiban 
nyújtanak segítséget. Így biztos lehetsz abban, megfelelő emberekhez fordulsz problémáddal! 
Célunk továbbá a tanári szakirányos hallgatók támogatása is azáltal, hogy oktatási lehetőséget 
biztosítunk számukra!

Buzdítunk, hogy keress minket bátran, ha segítségre van szükséged bármilyen tárgyból, 
legyen az fizika, biokémia, állattan, növénytan, vagy szigorlat.

Írj nekünk bátran, segítünk!
Üdvözlettel,

Biológia Szakterület
rubisco@ttkhok.elte.hu

megfigyelőként részt veszünk boncoláson. A 
helyszíneken, az ott dolgozók vezetnek körbe 
minket, betekintést engednek a színfalak mögé 
illetve az ott folyó munkába. A programok 
résztvevői olyan élményekkel és információk-
kal gazdagodhatnak, amikhez más úton nem 
tudnának hozzájutni, és amelyek remélhető-
leg hozzájárulnak a szakmai fejlődéshez is.  
Itt is várjuk a lelkes hallgatókat, akik bármilyen 
ötlettel, vagy észrevétellel szeretnék segíteni 
ennek a program sorozatnak a lebonyolítását, 
megszervezését.

Maga a biológiai szakterület nagyon 
élvezetes és érdekes területeket foglal magá-
ba, amibe már rögtön itt az első félévetekben 
belekóstolhattok. BSc-n egyetlen szakirányt 
választhattok, ami maga a biológus szakirány, 
ami majd később az MSc-n fog szétágazni. Itt 
az alapképzés alatt lesznek kémiás tárgyaitok, 
nem is kevés, növényes, állatos, illetve bio-
kémiás tárgyak is, valamint néhány alapozó 
tárgy: informatika, fizika. A kötelező tárgya-
itokat megtalálhatjátok a fent említett http://
bio.elte.hu/ oldalon az Oktatás menüpont alatt. 
Most, a beiratkozás küszöbén a legfontosabb 
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A fizikussá válás rögös útjain
Miért jó fizikusnak lenni? Mi az a Mafihe? Nem látod át a tantárgyak sorát? Az 

egyetemi életben való érvényesüléshez nagyon fontos, hogy az ember képben legyen 
a rendszerről, a tárgyakról és egyéb hasznos információkról. Az egyetemi létbe való 
bevezetés egyik állomása legyen ez a cikk. 

Sokszor meghökken az ember, amikor 
elkezdi az egyetemet és a lehetőségek vég-
telen sora tárul maga elé, legyen szó esemé-
nyekről, TDK-ról, különböző ösztöndíjakról 
vagy közéleti tevékenységről. Ezért fontos, 
hogy tisztában legyünk a szakunk dolgaival 
és lehetőségeivel. Aki volt gólyatáborban már 
megtapasztalhatta a szak családias hangula-
tát, és persze hogy milyen a fizikus életérzés. 
Kezdjük először az egyetemi élet legfontosabb 
momentumával, a tanulmányi ügyekkel.  

ELTE fizikán ennek a tudománynak sok-
féle részével lehet megismerkedni és szako-
sodni rájuk. Az első évet a BSc-s évfolyam 
még együtt fogja tölteni, minden óra ugyan-
az. Első év végén kell szakirányt választa-
notok, ami alapján lehet specializálódni. Az 
alap szakirány a fizikus szakirány. Ez adja a 
legkomolyabb elméleti képzést és ez a leg-
jobb a kutató fizikus MSc-hez. Emellett van-
nak specializált tantervű szakirányok. Ezek 
a biofizikus, geofizikus, csillagász, meteoro-
lógus és az informatikus fizikus szakirány. 
Természetesen ezeknek megvannak a maga 
speciális órái, amit az adott szakirányon kell 
elvégezni. Az első év végén természetesen 
részletesebb tájékoztatást kaptok arról, hogy 
milyen órákkal lehet találkozni ezeken a 
szakirányokon, milyen tapasztalatai vannak 
róla a felsőbb éveseknek és persze mit lehet 
velük kezdeni később.

Habár az egyetemen teljesen szabadon 
vehetünk fel mindenféle tárgyat, most a köte-
lező tárgyakra koncentrálnék. Első félévben a 
legfontosabb tárgyak a kalkulus, a mechani-
ka és a vektorszámítás. Mindhármat el lehet 

végezni alap és emelt szinten is. Hogy mely 
szinten végzitek az teljesen opcionális, viszont 
azt tudni kell, hogy az emelt szintesek nem 
élveznek nagyobb előnyöket, egyszerűen csak 
több és nehezebb anyagot fognak nekik leadni 
és elég fontos többlettudással gazdagodhat-
nak. Az ilyen rendszerű alap és emelt szintű 
órák az első évben találhatók. Hogy miért és 
kinek hasznos ez? Elsősorban az emelt szintű 
előadást azoknak ajánljuk, akik fizikus szak-
irányra akarnak menni, ugyanis később nekik 
ezekre a tárgyakra épülő tárgyait könnyebben 
fogják tudni elvégezni. Fizikus szakirányon 3. 
félévtől már kötelező felvenni az emelt szintű, 
„A-s” tárgyakat, amik az emelt szintű első 
éves tárgyakra épülnek.

A kalkulus egy teljes mértékben mate-
kos tárgy, ahol matematikai módszereket és 
sok definíciót fogtok megtanulni. A mecha-
nika pontmechanikával foglalkozik. Ebből a 
tárgyból az emeltet azok választhatják, akik a 
fizika kritériumdolgozaton nem csak átmen-
tek, hanem kiemelkedően teljesítettek. A vek-
torszámítás lineáris algebrával foglalkozik, 
tehát ez is egy matekos tárgy, de ezt már 
fizikusok tartják és sokkal „fizikásabb”. Ha 
konkrét tapasztalatokat és tippeket szeret-
nétek hallani ezekről a tárgyakról, keressétek 
meg mentoraitokat vagy engem. Sokan bele-
esnek abba a csapdába, hogy ezen főtárgyak 
miatt elhanyagolják a többi tárgyat, szóval 
erre nagyon érdemes figyelni, főleg hogy a 
többi tárgy is nagyon hasznos tudásanyagot 
ad. Minden félévben található egy infós tan-
tárgy, ahol megtanulhattok olyan hasznos 
programok használatát, melyeket rendsze-
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resen használnak a tudományos életben. A 
laborokat tanterv szerint két félévben lehet 
felvenni. Az alapmérések laborral fogtok kez-
deni, viszont a létszám limitált, ezért többen 
második félévben tudják csak majd elvégez-
ni, de persze ilyen esetben se kell kétségbe 
esni, ez nem jelent csúszást. Fontos, hogy 
jól elmélyítsétek az anyagot, ugyanis elég 
sok egymásra épülő tantárgy van, sőt Fizi-
ka BSc-n a főbb tárgyakat egy évvel később 
követi egy rá épülő elméletibb, magasabb 
matematikát használó tárgy. Erre jó példák 
az elsőéves mechanika és a későbbi elméleti 
mechanika, vagy az elektromágnesség és a rá 
épülő elektrodinamika.  A kötelező tárgya-
kon kívül válogathattok az extra tudást adó 
specikből is, amiről bővebb információkat 
is kaptok.

Persze az egyetemi életben a tanulás 
mellett szükséges a szórakozás és a sport is, 
és persze a kellő motivációhoz is hasznos a 
megfelelő légkör egy egyetemi hallgató szá-
mára. A fizikus identitástudat és a remek lég-
kör kialakulásában nagy szerepet játszanak a 
szakos események. Ezen események kiemel-
kedően gazdag összességét a TTK Hallgatói 
Önkormányzat (TTK HÖK) Fizika szakte-
rülete és a Magyar Fizikushallgatók Egye-

sületének ELTE Helyi Bizottsá-
ga (Mafihe EHB) közös erővel 
teremti meg. A Mafihe legfőbb 
feladata az ország fizikusainak 
az összefogása. A Mafihe ELTE 
Helyi Bizottság (EHB) felelős az 
ELTE-n tanuló fizikusok egy-
ségének megőrzéséért. Mafihe 
tagnak lenni mindenképpen 
megéri, sőt akár ti is részt vehet-
tek a Mafihe EHB és mellette a 
Fizika szakterület munkájában 
is.  A szakos információs csator-
nák követésével könnyen érte-

sülhettek az eseményekről. A tavalyi példát 
követve idén is lesznek barátságbulik más 
szakokkal, fizikus bulik, fizikus foci, ahol 
diákok és oktatók mérik össze focitudásukat, 
EHB előadói kör és Mafihe Országos elő-
adói verseny, ahol az előadói képességeidet 
gyakorolhatod.  Mafihe tagként a szervezet 
programjain, mint például a Téli Iskola vagy 
a CERN Kirándulás, jelentős kedvezmények-
kel vehettek részt. A Mafihe tanulmányi ver-
senyeket is szervez, mint a NYIFFF vagy 
az Ortvay verseny. A HÖK feladata a kar 
hallgatóinak érdekképviselete és segítése az 
egyetemi élet minden területén, így ha az 
egyetemmel kapcsolatos problémátok akad, 
akkor bátran keressétek a fizika szakos kép-
viselőket, vagy engem. 

Ha szeretnétek értesülni a szakos és/vagy 
kari dolgokról érdemes követnetek a HÖK Fizi-
ka szakterület és a Mafihe EHB közös facebook 
oldalát és weblapját, habár nektek, gólyáknak 
elég, ha tartjátok a kapcsolatot a mentoraitok-
kal, akik majd ellátnak titeket a legfontosabb 
információkkal. Sok sikert kívánok az egyetemi 
éveitekhez.

Hegedüs Dávid
Fizika szakterületi koordinátor

fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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Fizika Oktatás 
az Alapoktól

A Fóka  egy  o lyan programja  a 
Mafihének, amiben felsőbbéves hallgatók 
tartanak korrepetálásokat olyanoknak, akik-
nek problémájuk akadt az anyaggal. Ezek az 
órák teljesen ingyenesek, viszont minden 
esetben csoportosan történnek.

A kezdeményezés úgy zajlik, hogy az 
adott tárgyat hallgató diákok megbeszélik 
egymás között hogy miből van szükségük 
segítségre, felmérik hogy milyen órákon 
kívüli időpontok jönnek szóba és ezekkel az 
információkkal felkeresik a Fóka koordiná-
tort. Ő a lehetőségek szerint keres egy Fóka 
előadót, akivel ezeknek megfelelően egyez-
tet egy (vagy több) órát. A korrepetálások 
során kötetlenül kérdezhettek, hiszen az elő-
adó maga is diák, nem kell tartanotok attól, 
hogy az óraadó tanár esetleg beskatulyáz.

Az első hetekben tipikusan az alapvető 
matematikai eszköztár okozhat problémát, 
mert ezt néha nagyon gyorsan kell elsa-
játítanotok. Ekkor jellemzően integrálós-
deriválós igény szokott felmerülni, később 
vektorszámítás tárgyból és indexes derivá-
lásból szoktak Fókát kérni. Ne habozzatok 
viszont más tárgyakból is kezdeményezni, 
ha úgy érzitek segítség kell. Az is lényeges, 
hogy minden tantárgynál időben reagáljatok 
a felmerülő gondokra, mivel egy zárthe-
lyi előtt például sok esetben érdemes több 
alkalmat is tartani.

Végezetül akkor se essetek kétségbe, 
ha értetlenkedésetek tárgyát senki más nem 
osztja, ekkor egyszerűen forduljatok az 
évfolyamtársakhoz segítségért.

Szabó András
Fóka koordinátor

KéKó avagy  
kémia korrepetálás

Gólyaként rövidesen szembesülni fog-
tok az egyetemen rátok váró tanulmányi és 
szakmai kihívásokkal. Ezek bizony a TTK-n 
a szóbeszédnek megfelelően nem könnyűek, 
de megfelelő energiaráfordítással teljesíthe-
tőek, pláne, ha megfogadjátok mentoraitok 
tanácsait.

Azonban saj-
nos minden befek-
tetett munka elle-
nére előfordulhat, 
hogy megrekedtek 
egy tárggyal.  De 
ekkor sem marad-
t o k  m a g a t o k r a ! 
Működik ugyan-
is a Kémiai Intézetben egy központosított 
ingyenes korrepetálás, amit bármikor felke-
reshettek.

A KéKó-ban a kar válogatott hallgatói 
állnak rendelkezésetekre, hogy egyedi vagy 
csoportos órák keretében korrepetáljanak 
benneteket az alapvető tárgyakból. Elméleti, 
számolási és gyakorlati kérdésekkel is for-
dulhattok hozzájuk. 

A rendszer pofon egyszerű.  A KéKó 
oldalain (Facebook, vagy kemia.elte.hu) kike-
resitek ki tart az adott tárgyból órát, és írtok 
neki! Ha elakadnátok mindig írhattok rögtön 
a Facebook oldalunkra vagy a keko@chem.
elte.hu címre, ahol rövidesen útbaigazítást 
kaptok. A megbeszéléseknek megfelelően az 
óra pedig meghirdetésre kerül, hogy bárki 
csatlakozhasson.

Sok sikert kívánok egyetemi tanulmá-
nyaitokhoz!

Koncz Benedek
KéKó Koordinátor
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Kémia Szakterület
Kedves gólyák, először én is üdvözölnélek titeket az ELTE-n. Remélem az itt 

töltött idő alatt sok új élménnyel fogtok gazdagodni.

Beszéljünk most egy picit arról, hogy mi is 
vár rátok az egyetem első félévében, mit is fog-
tok tanulni, és hogy mire kell nagyon figyelni. 

Az első szemeszter során rögtön bekerül-
tök a kémia világába, ahol meg fogtok ismer-
kedni az általános kémia, a szerves kémia és 
a szervetlen kémia rejtelmeivel. Az általános 
kémiával kapcsolatos számolásokkal is talál-
kozni fogtok, ki könnyebben, ki nehezebben 
fogja megcsinálni ezt a tárgyat, de mindennek 
a kulcsa a rendszeres feladatmegoldás.

Az év elején írtok egy kritérium dolgozatot, 
ami alapján eldől, hogy lesz-e kémia kritérium 
tárgyatok. Erre érdemes alaposan felkészül-
ni, sok időt megspóroltok magatoknak ezzel 
évközben. A másik nagyon fontos tárgy a kémia 
alapjai, ahol a kémiával kapcsolatos természet-
tudományos (matematikai és fizikai) számolá-
sokkal és feladatokkal fogtok megismerkedni. 

Mint minden természettudománynak, így 
a kémiának is az alapja a matematika. Választ-
hattok emelt és alap csoportot, de az emelt 
csoportot csak jó matematikai háttérrel érke-
zőknek ajánlom.

Ha félévközben úgy éreznétek, hogy ez 
egyedül nem megy, ott lesz a KéKó, az ingye-
nes kémia korrepetálás, amit válogatott felsőbb 
évesek tartanak nektek.

Természetesen az egyetemnek nemcsak a 
tanulásról kell szólnia. A hallgatói élet a szakte-
rületen kb. féléve indult újra. Azóta a Szakterületi 
Csoport próbálja minél színesebbé tenni a közéle-
tet. Ide mindig várjuk az aktív és kreatív embere-
ket, akik szívesen formálnak a szakterület képét.

Persze a bulik sem maradhatnak el, így 
rögtön szeptember első hetében ott van az 
InFúzió a fizikusokkal és bioszosokkal tartott 
barátság buli. Szeptember közepén jön a Gólya-
hajó, ahol az egész kar bulizik. Szeptember 
vége fele pedig megtartjuk a szokásos GT after, 
hogy felelevenítsük a GT-s emlékeket. 

Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan 
keressetek engem a kemiaszk@ttkhok.elte.hu 
címen, vagy keressétek mentoraitokat, akik 
mindenben készségesen segítenek nektek.

Balogh Dániel
ELTE TTK HÖK

Kémia Szakterületi Koordinátor
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Földrajz és Földtudományi szakterület
Sziasztok kedves gólyák! Először is hadd gratuláljak mindnyájatoknak a felvé-

telhez, remélem, hogy az elkövetkezendő néhány évben válogatott élményekben lesz 
részetek az egyetem kötelékében, és nem különben számos új tudással gyarapítjátok 
a szürkeállományt.

A Földrajz-, és földtudományi szakterü-
let egy különleges szerepet töltött be az ELTE 
TTK-n, hiszen egyedülálló módon egy szakte-
rület égisze alá két szak is tartozik. Ez azonban 
nem jelent akadályt, hiszen mindenki aki a 
szakterületen hallgat, az része a Szakterületi 
Csoportnak, vagy rövidebb nevén a SzaCsnak. 
Hogy mi is ez? Ez egy bizonyos időközönként 
ülésező öntevékeny csoport, amely szintén az 
egyetem hallgatóiból áll, és szinte minden a 
szakterülethez kapcsolható esemény rende-
zése mögött. Több fontos résztvevője is van 
ezeknek az üléseknek, például a mentorok.  
A mentorokkal megismerkedhettél a gólyatá-
borban, vagy ha nem voltál, akkor majd most, a 
beiratkozáson. A mentorokkal foglalkozik egy 
másik fejezet is bővebben, a lényeg a lényeg, 
hogy mindannyian kapni fogtok egy mentort, 
akik segítenek majd az egyetemi elindulásban.  
Az ülések kötelező résztvevői a képviselők, 
akiket Ti választotok évről évre, hogy az érde-
keitekért álljanak ki a küldöttgyűléseken. Ter-
mészetesen mindenki eljöhet ezekre az ülések-
re, hiszen a teendő igen sok az év folyamán, így 
aztán minden ötlet és segítség elkél ilyenkor. 

Hogy mik is ezek a dolgok, amelyet a 
szakterület intéz az év folyamán? Az első és 
legfontosabb dolog természetesen az, hogy 
a hallgatók érdekeit szem előtt tartva szüles-
senek meg a döntések, és hogy számotokra 
minden a legelőnyösebben süljön el. De ter-
mészetesen nem csak erről szól, hanem igyek-
szünk az egyéb igényeket is kielégíteni. Már 
szeptemberben több program is vár Rátok, a 
csapatépítőktől a gólyaavatóig sok minden, de 
persze ne felejtsetek ám el az órákra bejárni, 

az első zárthelyik gyorsan jönnek ám! Persze, 
a programjaink nem csak a szórakozásról szól-
nak, hiszen szeretnénk az év során minél több 
kirándulást a környező erdősségekbe, de akár 
több napra is tervezünk, amennyiben erre adó-
dik igény. A szakmai jellegű programok fényé-
ben szervezzük a gyárlátogatásokat, amelyek 
során minden alkalommal elmegyünk egy-egy 
közelebb eső üzemet. De az aktív kikapcsoló-
dás sorában természetesen nem maradhat el a 
Földes Játékest sem, amikor néhány társasjáték 
társaságában, esténként.

Mint mondtam, korán jönnek az első 
zárthelyik, de az év folyamán se temetkez-
zetek teljesen a tanulásba, hiszen a Földes-
Kémiás Halloween, vagy a GeoMetria is elég 
pozitív élményként marad meg a résztvevők 
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emlékezetében. De ilyen például a gólyatábori 
résztvevő szakterületekre építő Geo-Bio buli 
is. Szakterületünk egyedülálló része továbbá, 
hogy a Felezőt a többi szaktól külön tartjuk, és 
minden évben nagy siker. Nem kell attól meg-
ijedni, hogy ez csak a felsőbb éveseknek szól, 
ugyanúgy mindenkit sok szeretettel várunk.

Kérdezhetitek, teljesen jogosan, hogy ezek 
mind szép és jó dolgok, sokat foglalkozunk a 
szórakozással, meg egymás megismerésével, 
de ugyan hol maradnak a tanulmányi, tudomá-
nyos dolgok? Nos, néhány éve már civil szer-
vezetként működik az egyetem kötelékében a 
Szakterületi Csoporttal párhuzamosan a Föld-
rajzos Klub. A név ne tévesszen meg senkit, a 
szervezet ugyanúgy szolgál a földtudományis 
hallgatók tudásszomjának kioltására, mint a 
földrajzosokéra. Az egyesület célja leginkább 
pont ezeket a vonalakat érinti erőteljesen, több 
érdekes előadással szolgálnak az év során, de 
akár plusz oktatáson is részt vehettek, mely-
lyel kiegészíthetitek tudásotokat! A Földrajzos 
Klub egyik részeként szerepel az EGEA, amely 
nem más, mint európai geográfus hallgatók 
közössége, ehhez pedig nemrég csatlakozott 
Budapest is. Amennyiben érdekel, és belép-
nétek, úgy lehetőségetek lesz több külföldi 
utazást is megtenni, amelyek különféle cserék 
keretein belül zajlanak le, és a későbbiek során 
majd te is fogadhatok külföldi vendéglátóid. 
A szakmai tapasztalatok megszerzésén túl ez 
egy nagyon jó lehetőség a nyelv tanulására és 
gyakorlására, így hát kár lenne kihagyni.

A szakterület dolgai közé tartozik továbbá 
az is, hogy az Education, illetve a nyílt napo-
kon részt vegyen, és a frissen érkező érdeklődő 
középiskolások számára mi, a hallgatók szem-
szögéből láthassátok milyen is az egyetemi okta-
tás, a tárgyak, meg magában az egyetemi élet. 
Talán már találkozhattunk is többetekkel az egyik 
ilyenen. A másik fontosabb esemény, hogy min-
den évben aktívan részt veszünk a Lágymányosi 

Eötvös Napok civil életében, és GeoSátor néven 
nappal játékokkal, nyereményekkel, este pedig 
remek karaoke bulival szolgálunk számotokra.

Az elkövetkezendő egy év során meg-
ismerkedhettek majd az alapozó tárgyaitok-
kal, amelyek után lesz lehetőségetek eldönte-
ni, hogy milyen szakirányban folytatjátok a 
tanulmányaitokat. A földrajzon a regionális 
elemző illetve a terület-, és településfejlesz-
tő a társadalom-, míg a környezetföldrajz a 
természetföldrajz bugyraiba ás bele mélyeb-
ben. A földtudományon szélesebb palettán 
választhattok, hiszen 6 szakirányra is várják 
a jelentkezéseteket majd, így a csillagászat, a 
geofizika, geográfia, geológia, meteorológia és 
a térképész közül választhattok. Természetesen 
ezeket aztán érdemes lesz a mesterképzésen is 
tovább tanulni, sőt remélem nem egy-ketten a 
doktori fokozatig is eljuttok. 

De mindez még a távoli jövő kérdése, 
addig is, és az után is sikeres éveket kívánok 
mindenkinek az egyetemen! Ha kérdésetek, 
óhajotok, sóhajotok, vagy problémátok adódik, 
bátran keressetek fel!

Vara Bálint
Földrajz-, és Földtudományi 

 Szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK

foldtudszk@ttkhok.elte.hu
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Környezettudományi szakterület
Kedves Gólya! Először is (valószínűleg sokadikként) szeretnék gratulálni a 

sikeres felvételhez, igen izgalmas képzés és egyetemi élet vár rád az elkövetkezendő 
félévek során. Az alábbiakban röviden bemutatom neked a környezettudományi 
szakterületet és a Környezettudományi Klubot.

A szakunk létrejöttét 2004-re datál¬hatjuk, 
ekkor váltunk ki ugyanis a földrajz- és föld-
tudományi szakterületből. Az egyetemünket 
karokra, azon belül intézetekre oszthatjuk.  
Az ELTE Természettudományi Karának része-
ként abban a különleges helyzetben vagyunk, 
hogy intézet helyett a Környezettudo¬mányi 
Centrum foglal¬kozik a szakterületünk ügyeivel.

A képzés során az összes TTK-s tudo-
mányterület – matematika, biológia, fizika, 
kémia, földrajz- és földtudományok – tárgyait 
elsajátítjuk, így a képzés befejeztével az alkal-
mazott környezetkutató végzettséget szerzett 
szakemberek képesek lesznek a környezettu-
dományhoz kapcsolódó alap- és alkalmazott 
kutatói feladatok ellátására. Bár a környezet-
tant sokan könnyűnek gondolják, rendkívüli 
összetettsége miatt minden egyes hallgató 
bőven találkozhat akadályokkal, nehézségek-
kel a tanulmányai során: míg egyeseknek a 
kémiával gyűlik majd meg a bajuk, addig 
mások a fizika alapvető törvényeivel kerül-
hetnek komolyabb összetűzésbe.

Többek között ezen akadályok a leküz-
déséhez biztosítanak segítséget a mentorok. 
A saját mentorodat legkésőbb a beiratko-
záskor megismered, onnantól kezdve pedig 
rendelkezésedre áll, hogy a félév során akár 
személyesen, akár telefonon vagy egyéb kom-
munikációs csatornán segítséget nyújthasson 
neked. De hogy miben is? Mivel tapasztat 
felsőbb évesekről beszélünk, a tárgyfelvételtől 
elkezdve az egyéb tanulmányi ügyek inté-
zésén keresztül, a Campuson ha eltévednél, 
segít megtalálni amit keresel (többek között 
a Tanulmányi Osztályt majd), de abban is 

segítségedre lehet, hogy melyik tárgyra lesz 
érdemes többet készülnöd, mint amennyit te 
elsőként gondolnál.  

Ha pedig túlnőne a mentoron a 
tanulmányi feladat (hiszen ők mégsem 
korrepetítornak lettek „kiképezve”), akkor 
matematikából, fizikából, kémiából és bio-
lógiából adott szakon tanuló felsőbb évesek 
által szervezett ingyenes korrepetálásokon 
vehetsz részt. Ezekről bővebb leírást itt a 
Gólyanyúzban, vagy a honlapjukon talál-
hatsz (de ha megkérdezed a mentorodat, ő 
is tud segíteni benne).

Amennyiben az első néhány félévben 
találsz egy olyan területet a kurzusok során, 
ami különösen felkelti az érdeklődésedet és 
szívesen foglalkoznál vele komolyabban, 
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akkor ajánlom figyelmedbe a TDK írást.  
A TDK a Tudományos Diákkört jelenti, 
vagyis valaki egy adott témában mélyebben 
elmerülve, önálló kutatást is végezhet akár, 
majd ezt egy dolgozatban összefoglalva 
előbb a kari fordulón adja elő egy szakmai 
konferencia keretében, majd onnan tovább 
jutva akár országos szintű versenyeken is 
részt vehet vele. Ugye mondanom sem kell, 
hogy egy ilyen gyakorlattal a későbbiek 
során a tanulmányokban, álláskeresésnél 
és egyéb helyeken mekkora előnyre tehetsz 
szert másokkal szemben? Ha valamilyen 
téma érdekel, mindenképpen érdemes tehát 
megkeresni a tantárgy oktatóját és tanácsot 
kérni tőle ez ügyben.

Lehetőségetek van természetesen a köz-
életi tevékenységekben is aktívan kivenni a 
részeteket. A SzaCsban – vagyis Szakterületi 
Csoportban – szeretettel várunk minden olyan 
lelkes érdeklődőt, aki szívesen tenne a hallga-
tótársaiért, képviselné az érdekeiket felsőbb 
fórumokon vagy csak mélyebben szeretne 
belelátni az egyetemi rendszer működésébe. 
Erről bővebben a mentorodon keresztül, vagy 
a szakterületi koordinátornál érdemes tájé-
kozódni, ha kicsit is érdekel, mindenképpen 
látogass meg egy-két SzaCs ülést, hogy lásd 
mit is csinálunk pontosan. Innen aztán bármi-
lyen irányba elindulhatsz, ha lelkesedést érzel 
valami iránt; legyen a tanulmányi- vagy szo-
ciális ügyek, tudományos rendezvények segí-
tése, vagy akár konkrét rendezvényszervezés.

Ha már szóba kerültek a rendezvények: 
remélem ott voltál gólyatáborban és az ősz 
során is találkozunk majd a rengeteg, főleg 
gólyáknak szóló programokon, legyen az a 
Gólyaavató, Gólyahajó, Gólyabál, kisebb sza-
kos- és barátság bulik, kollégiumi buli ugye 
milyen jó gólyának lenni?!

Látogasd meg a szakos honlapunkat 
is (kornytud.elte.hu), illetve keresd a szakos 

facebook-oldalt (ELTE TTK HÖK Környezet-
tudományi Szakterület), hogy mindig azonnal 
értesülhess az aktuális eseményekről.

Ha bármiben segítségre, támogatásra 
lenne szükséged, fordulj bizalommal a men-
toraidhoz, vagy hozzám e-mailben, vagy sze-
mélyesen.

Környezettudományi Klub 
- Nem zöld, tudatos

A Környezettudományi Klub, más néven 
KKlub egy 2006-ban létrejött civil szervezet, 
amely nem mást tűzött ki célul, mint a környe-
zettudatos életszemlélet terjesztését, és annak 
megvalósítását. De mivel is foglalkoznak a 
tagok pontosan?

ÖKOSZEMINÁRIUMOKAT (vagyis 
kerekasztal beszélgetéseket) szerveznek nagy 
létszámban és jó hangulatban; részt vesznek 
a GLOBÁLIS NEVELÉSI PROJEKTBEN is, 
amely során középiskolás diákoknak tartanak 
előadást a tagok 4 témakörben főleg budapesti 
középiskolákban (nem csak tanárszakosok, 
te is kipróbálhatod magad, ha pl. fejlőd-
nél szakmailag és nem a védéseden akarsz 
majd először élesben előadni emberek előtt); 
KÖRNYÉKEZÉSEKET szerveznek (amelyek 
szakmailag igen hasznos üzemlátogatásokat 
jelentenek a környéken), GEOCATCHINGET, 
FILMKLUBOT szerveznek és még sok izgal-
mas dolgot!

Ha te is szívesen csatlakoznál, vagy van 
egy világmegváltó ötleted, vagy csak meg-
néznéd, hogy mi is zajlik itt pontosan, akkor 
írj bátran a kklubelnok@gmail.com-ra és vesd 
bele magad a környezettudatosságba – elvégre 
környezettudósnak készülünk!

Koczur Szilvia
Környezettudományi  

Szakterületi Koordinátor
kornyszk@ttkhok.elte.hu
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Kedves Matekos Gólyák!
Elsősorban gratulálok, hogy felvételt nyertetek, és így az ELTE falai között 

folytathatjátok tanulmányaitokat! A nagy múltú matematika szakterület az egyik 
legaktívabb a Természettudományi Karon. 

A szakterületi csoport (SzaCs) olyan lelkes 
matekos hallgatókból áll, akik a különböző 
fórumokon hallgatótársaikat képviselik, és 
szakmai, közösségi programokat és bulikat 
szerveznek. 

Engem Kuti Péternek hívnak, sokatokkal 
már volt szerencsém találkozni, de többekkel 
még csak most lesz alkalmam. Jelenleg az én 
koordinálásom alatt halad a MATSZACS, 
ez persze csak annyit jelent, hogy engem 
érhettek el most éppen a matekszk@ttkhok.
elte.hu címen, amit mindenképpen érdemes 
megjegyeznetek, mert itt a tanulmányaitok 
során mindig segítségre fogtok lelni, ha bár-
mi probléma adódik. 

A SzaCs tevékenységének több alap-
pillérével is kapcsolatba kerülhettetekmár, 
ilyen például a gólyatábor (ismertebb nevén 
GyógyMatek GT 2014) szervezése, valamint 
a mentorrendszer matekos részének működ-
tetése. A gólyatábor alapvető ismerkedési és 
tájékozódási lehetőséget kínált számotokra, 
azonban, ha valaki nem tudott részt venni, 
akkor is temérdek lehetősége van bekapcso-
lódni a közösségbe. 

A regisztrációs héten nem sok időtök lesz 
unatkozni, de igyekszünk majd a lehető leg-
gyorsabban túlesni a macerás részeken. Lesz 
például közös tárgyfelvétel, ahol a Neptun 
útvesztőiben kalauzolnak majd el a mentora-
itok, de a kötelező formalitások (beiratkozás, 
kritériumdolgozat) mellett több fakultatív, 
ámde kifejezetten szórakoztató programmal 
is készülünk nektek. Ezek során igyekszünk 
hasznos információkkal is ellátni titeket. Jó pél-
da egy ilyen alkalomra, a Lágymányosi Cam-
pus megismerésére szervezett játékos vetél-

kedő, a Campus Discovery. A megismerendő 
területet kicsit kitágítva, a Campus epszilon 
sugarú környezetére ugorva, a GyógyMatek 
Kocsmatúra 2014 során körbejárjuk a Cam-
pushoz közel eső fontosabb, a hallgatók által 
is gyakran látogatott vendéglátó-ipari egysé-
geket, boltokat. 

Már bizonyosan hallottatok róla, szeptem-
ber 19-én vár benneteket még egy óriási buli, 
ami a TTK-BGGyK közös Gólyahajója, ahol 
egy rendkívül hangulatos vízi körtúrát teszünk 
Budapesten, egy kis mulatsággal megfűsze-
rezve. Még szeptemberben sor kerül továbbá 
a GyógyMatek Gólyaavatóra is, szintén a Bár-
czival karöltve.

Az őszi és tavaszi félévek folyamán még 
számos „barátság bulit” tartunk a többi TTK-
ssal (pl.: földesek vagy bioszosok) való jó kap-
csolatunk ápolására. Tavasszal a PI-napi Piknik 
keretében kirándulunk egyet a közeli hegyekbe 
(általában a PÍlisbe), naná hogy 03.14-én. 

A közösségi programok természetesen 
nem merülnek ki ennyiben. Mindenki számá-
ra köztudott, hogy minden héten, a Matekos 
Teadélutánon, az előadásokon elfáradt agyte-
kervényeit mozgathatja meg az ember, külön-
böző logikai és társasjátékokkal, ördöglaka-
tokkal és a Matematikai Múzeum eszközeivel.  
A jó társaság garantált, főleg, ha ti magatok is 
csatlakoztok!

Félig szakma, félig szórakozás, tekintve, 
hogy a matematika csodás világa minket, mate-
matikus palántákat örömmel tölt el, így 100% 
szórakozást nyújt számunkra a Matekos Inter-
aktív Filmklub. Ennek során egy olyan filmet 
nézünk meg közösen, amelyben megjelenik 
valamilyen központi szerepben a matemati-
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ka (pl.: Good Will Hunting), és 
a meghívott előadónk irány-
mutatásával utánajárunk az itt 
terítékre kerülő matematikai 
gondolatok hátterének. Mit 
gondoltok, mekkora része han-
ta az ilyen filmbeli mateknak? 

Fontos megemlíteni a 
2006-ban alakult Matekos 
Kórust is, tagjai heti rend-
szerességgel próbálnak, akik 
többnyire amatőrök, de vannak 
profik is. Bárkit nagy szeretettel 
várnak Több helyen fel szoktak 
lépni, például a Matematikus Hangversenyen 
is, amiből 2015-ben lesz n+14-dik.

Persze az ELTE-re alapvetően mindenki 
tanulni jön, a szórakozás csak kiegészítő ele-
me a tanulmányoknak (persze nagyon fontos 
kiegészítés). Nagyon figyeljetek arra, nehogy 
elvesszetek a rátok zúduló tanulnivalókban, 
próbáljatok folyamatosan lépést tartani a tár-
gyakkal, még akkor is, ha úgy érzitek, hogy 
bizonyos tárgyakból már sokat tanultatok 
korábban és könnyen megy nektek. Ebben is 
igyekszünk segítséget nyújtani, mégpedig a 
MASZAT révén, ahol felsőbb éves hallgatók 
igyekeznek elmagyarázni a kérdéses anya-
got, megválaszolni a felmerülő kérdéseiteket. 
Hetente több alkalommal van ilyen konzul-
tációs lehetőségetek, természetesen teljesen 
ingyen. Ha előre tudjátok, hogy milyen témá-
ban lesznek kérdéseitek, akkor érdemes írni 
egy levelet a maszat@ttkhok.elte.hu címre 
(esetleg konkrét feladatokkal együtt), így a 
korrepetitorok felkészültebben érkezhetnek 
és tudnak előre gondolkodni a megoldásokon.

A BSc-sek számára fontos mérföld-
kő lesz az első év végén sorra kerülő 
szakirányválasztás. Ebben is megpróbálunk 
majd segíteni, és egy Szakirányválasztó Fóru-
mot szervezni, ahol a Matematikai Intézet 

szakirányfelelős oktatói, tapasztalt felsőbb 
évesek és végzett hallgatók mesélnek a szak-
irányokról. Ahhoz, hogy jól válasszatok szak-
irányt szükséges az is, hogy egész év során 
legyetek figyelmesek, tekintsetek körbe, hogy 
mi az, ami benneteket jobban érdekel (inkább 
gyakorlatiasabbak vagytok, vagy az elméleti 
témákkal szerettek foglalkozni).

A mentorrendszerről bővebben olvashat-
tok ebben az újságban is, de fontos még egy-
szer megemlíteni, hogy nyugodtan támaszkod-
jatok a mentoraitokra, kérjetek tőlük segítséget 
bármilyen egyetemmel kapcsolatos kérdés-
ben: ők igyekezni fognak mindenben segíteni.  
Ha esetleg a ti kedvetek is megjött a 
mentorálásra az ő munkájuk láttán, arról is 
nyugodtan kérdezzetek!

További információkat a http://matszacs.
elte.hu oldalon találhattok. Érdemes figyelni 
az e-mail fiókotokat is, ugyanis az évfolyam 
levelezőlistáján sok-sokhasznos információt 
fogunk küldeni nektek, illetve a mentoraitoktól 
is tájékozódhattok minden fontosabb dologról.

Sikeres tanulmányokat és remek ELTE-s 
éveket kívánok! 

Kuti Péter,
Matematika Szakterületi Koordinátor,

ELTE TTK HÖK
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Először is bemutatkoznék. Visnovitz 
Márton vagyok, tanárképzési referens az 
ELTE TTK Hallgatói Önkormányzatában. 
Most kezdem meg tanulmányaimat a régi 
rendszerű, osztott tanári mesterképzésben, 
környezettan-informatika szakon. Én fog-
lalkozom a TTK HÖK-ben a tanárképzést 
érintő dolgokkal.

Habár sok helyről jöttetek, és sok 
különféle szakon fogjátok tágítani ismere-
teiteket itt, az Egyetemen, de fontos, hogy 
mindannyian tanárképzésben vesztek részt. 
Gyakran fogtok más szakra, sőt akár más 
karra járó tanárszakos társaitokkal talál-
kozni, főleg a pedagógiai és pszichológiai 
témájú kurzusokon. Emellett rengeteg közös 
órátok lesz majd a BSc-s társaitokkal is, őket 
is mindenképpen érdemes megismerni.

Mivel még mindig friss ez a fajta tanár-
képzés, ezért biztosan rengeteg megvála-
szolatlan kérdés lesz, de fontos, hogy nem 
szabad kétségbe esni. Minden kérdésre van 
egy válasz, csak kérdezni kell! Mind kapni 
fogtok mentort, aki segít nektek mindenben, 
illetve hozzám is nyugodtan fordulhattok 
bármivel. Jó pont lehet még a tájékozódás-
ra az idei tanárszakos Facebook csoport is 
(ELTE TTK tanárszakosok 2014), itt is sok 
hasznos dolgot osztunk majd meg.

Különösen nehéz helyzetben lesztek 
majd, amikor az órarendeteket kell majd 
összeállítanotok, mivel gyakoriak a tanár-
szakok esetében az óraütközések. Ez a hely-
zet az utóbbi év tapasztalatai alapján sokat 
javult, de még mindig akadnak problémák 
ezen a területen. A másik nehézséget a karok 
közötti ingázás jelentheti. Még az is, akinek 

mindkét szakja esetleg itt van Lágymányo-
son, annak is el kell majd járnia a belvá-
rosba a Pedagógiai és Pszichológiai Karra.  
Az utazásra szánt idővel is számolnotok kell 
majd az órarendetek összeállításánál. Ezzel 
kapcsolatban is segítségetekre lesznek majd 
a mentorok, illetve igyekszünk majd minden 
ezzel kapcsolatos problémára is megoldást 
találni.

Mint már biztosan tudjátok, TTK-sként 
nektek is meg kell küzdenetek a kritérium-
tárgyakkal. Ezekre kiemelten figyeljetek 
oda, főleg azok, akiknek 3-4 ilyen is van, 
mert ugyan nem nehezek ezek a tárgyak, 
de ha félvállról veszitek őket, akkor annak 
könnyen csúnya vége lehet. A kriteken kívül 
mindegyik tanárszaknak vannak nehezebb 
tárgyai, amikre fontos, hogy különösen oda-
figyeljetek. Valószínűleg hamar rá fogtok 
jönni, hogy mik ezek a tárgyak, de a men-

Kedves Tanárszakos Gólyák!
Nagy szeretettel üdvözöllek titeket az ELTE TTK-n az osztatlan tanárképzésben! 

Igyekszem itt összeszedni az osztatlan tanárszakkal, illetve a Tanárképzési szakte-
rülettel kapcsolatos legfontosabb dolgokat.
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toroktól is érdeklődhettek, hogy mire kell 
esetleg többet tanulni. Ha valamelyik tárgy 
nem menne, akkor bátran kérjetek segítsé-
get, rengeteg szervezett korrepetálási lehe-
tőség van itt, a TTK-n. Ezekről is olvashattok 
bővebben itt, a Nyúzban.

Tanárisként döntenetek kell majd, 
hogy általános, vagy középiskolai tanárok 
szeretnétek lenni. Ez hasonló a BSc sza-
kok szakirányválasztásához, csupán annyi 
a különbség, hogy nektek nem az első év 
végén, hanem a 3. év végéig kell meghoz-
notok ezt a döntést mindkét szakotokon. 
Ezzel kapcsolatban a Tanárképző Központ 
holnapján kaptok majd részletesebb infor-
mációkat: http://tkk.elte.hu/

Említést tennék még a Tanárképzési 
szakterületről is. A többi nagy szakterültet 
mellett idéntől már önálló egységet alkotnak 
a tanárképzésben résztvevő hallgatók is. 
Ennek tagjai az osztatlan és a régi rendsze-
rű mesterképzésben résztvevő tanárisok. 
Jelenleg ugyan mi vagyunk a legkisebb szak-
terület, tekintve, hogy tavaly indult először 
az osztatlan rendszerű tanárképzés, de ettől 
függetlenül ettől a félévtől már külön képvi-
seltetjük magunkat az egyetemi fórumokon, 
illetve a TTK HÖK Küldöttgyűlésében is. 
Mivel a szakterületünk csak most alakult, 
ezért jelenleg még nincsenek képviselőink, 
de a következő választási ciklusban (idén 
ősz) már Ti is megválaszthatjátok azokat 
a hallgatótársaitokat, akik az Egyetemen 
képviselnek majd Titeket. Kiemelten fontos, 
hogy minél többen elmenjetek majd szavaz-
ni, ezzel is mutatva, hogy igényt tartotok 
egy színvonalas érdekképviseletre.

A szakterületen a képviselők megvá-
lasztásával létre fog jönni a Szakterületi 
Bizottság (SzaB) is, melyben a hallgatók 
foglalkoznak a tanárképzéssel kapcsolatos 
legfontosabb kérdésekkel. Ennek tagjai a 

megválasztott képviselők és póttagok. 
Ennek a bizottságnak a munkáját segíti a 
Szakterületi Csoport (SzaCs), melynek bár-
melyik tanáris hallgató a tagja lehet, aki 
szeretne segédkezni a szakterületet érin-
tő kérdések megoldásában. Bíztatlak Tite-
ket, hogy Ti is csatlakozzatok a SzaCs-hoz.  
Nyitottak vagyunk az új ötletek iránt is!

Kísérjétek majd figyelemmel a közel-
múltban a mentorok segítségével elkészített 
szakterületi weboldalunkat is. Habár még 
egy kicsit gyerekcipőben jár, de már most 
is sok hasznos információt találhattok meg 
rajta: http://ttktanar.elte.hu

Mint az nyilván Ti is tudjátok, az 
egyetem nem kizárólag a tanulásról szól. 
A beiratkozást és a kritériumdolgozatok 
megírását követően számos szakos, illet-
ve kari/egyetemi program vár titeket. Idén 
először megrendezésre kerül a tanárisok 
számára is a szakterületi gólyaavató, ezen 
kívül lesz még Gólyahajó, Gólyabál és szá-
mos egyéb buli is. Mint korábban említettem 
még frissen alakult csak meg a szakterület, 
de igyekezni fogunk, hogy legyenek kife-
jezetten tanárisoknak szervezett bulik is a 
félév során. Emellett ne feledjétek, a többi 
szakos buli is vár majd titeket, azokat se 
hagyjátok ki.

Kívánok nektek ezúton is sikeres és 
élményekben gazdag éveket itt az Egyete-
men.

Üdv az ELTE-s családban!
Visnovitz Márton

tanárképzési referens
tanarkepzes@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
Az Alapítványt az ELTE TTK HÖK alapította, 1990. november 20-án. Ezzel az 

ország egyik legrégebbi civil szervezete. Célunk az ELTE-re (elsősorban a TTK-ra) 
járó hallgatók szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása. 

Először is üdvözlünk titeket az ELTE 
TTK-n! Az alábbiakban röviden igyekszünk 
összefoglalni mivel is foglalkozunk. Kezd-
jük az egyik legfrissebb eredményünkkel!  
Az Alapítvány által üzemeltett ttktamop.elte.
hu oldalon elérhettek számos friss, ELTE-s 
oktatók által írt jegyzetet ingyenesen. 

Részt vettünk az ELTE szelektív hulla-
dékgyűjtésének megszervezésében, illetve 
számos fenntarthatósággal kapcsolatos prog-
ram kialakításában.

Érettségi előkészítőinken több száz közép-
iskolás vesz részt évente. Újra meghirdettük és 
tovább szélesítettük ösztöndíjprogramunkat is: 
a középiskolások, tanulmányi eredményük és 
szociális helyzetük alapján, pályázhattak előké-
szítő tanfolyamaink ingyenes igénybevételére. 

Természettudományos témájú és a Kart 
népszerűsítő előadásokkal járjuk a középisko-
lákat. Támogatjuk a tehetséges ELTE-s hallga-
tók szakmai rendezvényeken való részvételét.

Megalakulása óta támogatjuk a mentor-
rendszert. Részben az Alapítvány szervezte 
a mentorok képzéseit, a költségeik jelentős 
részét is átvállalva.A külföldi hallgatókat 
fogadó (ESN-es) mentorok képzésében is 
részt vállaltunk.

Évek óta részt veszünk ismeretterjesztő és 
szórakoztató rendezvények szervezésében, az 
esetleges hiányzó anyagi fedezetet is biztosítva. 
A tavalyi évben a TTK HÖK aktív tagjai közül 
kikerülő önkéntesek segítségével számos bulit 
is szerveztünk. Az idén tervezett rendezvé-
nyekről a következő oldalon olvashattok.

Részt veszünk a frissen felvett hallgatók 
integrálásában, szakmai programjaik szerve-
zésében. Az Alapítvány részt vállalt az tavaly 

útjára indított tatai Tanári Tábor szervezésében 
mind operatívan, mind pénzügyileg.

Vállalkozási tevékenységeink esetén a leg-
fontosabb, hogy a hallgatók számára előnyös, 
színvonalas, egyre szélesebb körű szolgáltatá-
sokat tudjunk nyújtani, profitunk minimali-
zálásával, amelyet külső partnerektől érkező 
bevételeinkkel együtt közhasznú tevékenysé-
geink finanszírozására fordítunk.

Az Alapítvány egy-egy projektjére  
(pl. rendezvényekre) bevont önkénteseken kívül 
a mindennapi működésben is várjuk önkénte-
sek jelentkezését, akár szakmai gyakorlatra is. 

Ha csatlakoznál csapatunkhoz, kedvet 
kaptál valamelyik projekthez, akkor várjuk 
jelentkezésed. További információkért keresd 
fel az alapitvany.elte.hu-t vagy lájkold a facebook.
com/eltettkha oldalt.

Dukán András Ferenc
kuratóriumi elnök

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
elnok@alapitvany.elte.hu

Jelenleg elérhető  
szolgáltatásaink 
(Déli Tömb 00.734):

- Volán jegypénztár
- Fénymásolószalon
- Jegyárusítás rendezvényeinkre
- Érettségi előkészítő
- Autóvezetői tanfolyam
- Diplomakötés
- Webshopon vásárolt szakos pólók 
átvétele (hamarosan)
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Rendezvények
Az elkövetkező tanévben is számos bulival készül az ELTE TTK HÖK és az 

Alapítvány. Ezekről olvashattok egy-egy rövid ismertetőt. Reméljük kedvet kaptok 
a részvételhez, szeretettel várunk titeket!

Gólyaavatók,  
gólyatábor afterpartyk

Minden szak számára szervezünk gólya-
avatókat, GT afterpartykat. Ezeken újraélheti-
tek a gólyatáboros emlékeket vagy éppen azok 
is megismerkedhetnek leendő szaktársaikkal, 
akik nem voltak táborban. Szeptember-október 
során számos ilyen rendezvény várható.

Gólyahajó
A gólyahajó az első nagy kari rendezvény, 

ahol a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
hallgatóival is megismerkedhettek. Élő koncer-
tek után lehajózunk a Dunán a Lágymányosi 
Campusig és persze vissza. Eközben három 
teremben bulizhattok, illetve karaokezhattok. 
Kikötés után hajnalig folytatódik a mulatság.

Gólyabál
A gólyabulik időszakát a gólyabál zárja le. Ezt 

hagyományosan a Bárczi-val közösen szervezzük. 
A rendezvényt nyitó gólyakeringőre ti is jelentkez-
hettek. Az ünnepélyes nyitótánc után hajnalig tartó 
buli következik, számos koncerttel tarkítva.

Szakos és kari bulik
Egy-egy szak hallgatói által szervezett, 

de alapvetően mindenki számára nyitott bulik 
gyakorlatilag minden héten vannak a TTK-n. 
Ezekről mindig értesülhettek a TTK HÖK 
információs felületein, első sorban a Facebook-
os évfolyamcsoportokban. Néha össz-TTK-s 
bulikra is sor kerül, általában valamilyen 
eseményhez kapcsolódóan. Ilyen például a 
Mikulásbuli, a Farsang vagy az alapszakos  
3. félévét követő Felező.

Nedves Est
A nagy múltú Nedves Est sokat sejte-

tő neve valójában egy medencés bulit takar. 
Rendszerint kibérelünk egy uszodát, ellátjuk 
büfével, hang és fénytechnikával, ti pedig részt 
vehettek a kora esti játékos vízi vetélkedőkön 
vagy épp a gyerekmedencében bulizhattok.

Lágymányosi Eötvös Napok
A legnagyobb ELTE-s egyetemi rendez-

vény szintén karunkhoz kötődik. Hagyomá-
nyosan a másik két lágymányosi karral (az 
Informatikai Karral és a Társadalomtudomá-
nyi Karral) közösen szervezzük. A lassan egy 
évtizedes múltú fesztivál az Északi és a Déli 
Tömb között, illetve az Északi Tömb előtti téren 
valósul meg. Rendezvénysátrainkban koncer-
teket hallgathattok és bulizhattok, a civil falu 
pedig számos érdekes programmal vár benne-
teket. Egyszóval a LEN mindig egy örök életre 
szóló élmény, nem sok helyen adatik meg a 
hallgatóknak, hogy az Egyetemről kilépve egy 
fesztiválba botlanak. Rendszeresen a májusi 
Eötvös és Pázmány Nap (mindkettő szünet 
a TTK-n) hetében kerül megrendezésre. Már 
csak egy apróság van, amit még tudnotok kell 
erről a bulisorozatról, ez pedig nem más, mint 
az, hogy a LEN minden programja INGYENES.

Legyél te is szervező!
Rendezvényeinken egy-két végzettség-

hez kötött munkát (pl. biztonsági őr, orvos) 
kivéve önkéntesek dolgoznak, ideértve akár a 
főszervezői feladatokat is. Ha bármelyik ren-
dezvényünkhöz kedvet kaptál jelentkezz te is 
önkéntesnek a kepzes@ttkhok.elte.hu címen!

Dukán András Ferenc
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Diákigazolvány kisokos
Bizonyára tudjátok mennyire fontos a diákigazolvány egy hallgató életében, 

hiszen számos kedvezményt vehettek vele igénybe legyen szó utazásról, koncertről, 
buliról vagy egyéb szolgáltatásokról. 

Mi szükséges az állandó  
diákigazolvány igényléshez?

El kell menned a lakhelyed szerinti vagy 
bármely más okmányirodába, ahol fényké-
pet készítenek rólad és aláírás mintát is kell 
adnod. Az okmányirodában kapott papírok 
egyikén rajta lesz a „NEK azonosító”, amely 
elengedhetetlenül szükséges a diákigazolvány 
igényléséhez, ezért őrizd meg!

Ezután a hallgato.neptun.elte.hu oldalon 
belépve a bal oldali „Adatok” menüben a „sze-
mélyes adatok” menüpontra kattintva a „szemé-
lyi adatok fülön az "Oktatási azonosító" mellett 
egy 11 jegyű számot kell látnod. Amennyiben a 
mező üres, úgy még nincsen azonosítód, így nem 
tudod elkezdeni a diákigazolvány igénylését.

Amennyiben nem rendelkezel oktatási 
azonosítóval, úgy nem igényelhetsz ideigle-
nes igazolást sem. Az oktatási azonosító az új 
hallgatóknál szeptember közepétől automati-
kusan jelenik meg a rendszerben, amennyiben 
a személyes és tanulmányi adataid is helyesen 
vannak a Neptunban rögzítve. Ezeket ellen-
őrizd le!

A diákigazolványra kerülő lakcím csak a 
lakcím igazoló kártyán feltüntetett adatokkal 
megegyező cím lehet! Tartózkodási cím esetén 
a lakcím igazoló kártyának érvényességi ideje 
van. Ha az érvényességi idő lejárt, meg kell 
újítani a lakcím igazoló kártyád, mivel lejárt 
tartózkodási címmel nem fogják legyártani a 
diákigazolványt.

Igénylést a Neptunban most először nyil-
vántartásba vett (aktív, beiratkozott) hallgatók 
legkorábban csak a szorgalmi időszak első nap-
jától, szeptember 8-tól tudnak indítani.

Igénylést indítani 
két módon lehet:

Elektronikusan, otthonról: A Neptunba 
belépve az ügyintézés menü, diákigazolvány 
igénylés menüpont alatt indíthatod el az igény-
lésed. A megfelelő adatokat kitöltve generáló-
dik egy 1400 Ft-os kivetés, amit gyűjtőszámlá-
járól rendezhetsz.

A személyes ügyintézés: Csak az eset-
ben, ha nem tudod az elektronikus ügyin-
tézés során elindítani az igénylést! A NEK 
azonosítót tartalmazó papírral be kell menned 
a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodá-
ba.  A tanév elején hosszas sorban állásra kell 
azonban számítani.

Amennyiben mindent a leírt módon csi-
náltál, és befizetted a Neptunban megjelenő 
kivetést, akkor nincs más dolgod, csak várni, 
hogy az elkészült diákigazolványt az Oktatási 
Hivatal postázza.

Az elkészült igazolvány matrica nélkül 
azonban még nem lesz érvényes, azt a Quaes-
tura érvényesíti.

Amennyiben ideiglenes igazolásra van 
szükséged, úgy azt a Neptunban aktív, beirat-
kozott hallgatóként csak legkorábban a szor-
galmi időszak első napjától tudsz igényelni, 
miután a fent leírt módon elindítottad az állan-
dó igénylését és az 1400,- forintos kivetést befi-
zetted a Neptunban. Az ideiglenes igazolás a 
rajta feltüntetett időpontig érvényes.

Amennyiben az igénylés nem személyesen, 
hanem meghatalmazott útján történik: 1 db – az 
ügyben eljáró számára kiállított – meghatalmazás 
szükséges, amelyet két tanú aláírt. (Meghatalma-
zott azonosítása személyes okmányok alapján.) 
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Az új állandó diákigazolvány várható elkészülési 
ideje a kivetés befizetésétől számított 60 nap.

Hol lehet a diákigazol-
ványt érvényesíttetni?
Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában
1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
Érvényesítési időszakokban a kihelyezett 

érvényesítő pontokon, így a Lágymányosi 
Campuson is.

A diákigazolvány csak akkor érvényesíthető, 
ha a hallgató az adott félévben aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezik, valamint ha a diákiga-
zolvány fizikailag sértetlen, és a Neptun adataival 
megegyező személyes adatokat tartalmaz.

 Az érvényesítő matricával ellátott diák-
igazolvány érvényességének határideje: már-
cius 31., illetve október 31. 

Hol kaphatok részletes információkat a 
készülő diákigazolványom gyártásáról?

Részletes információ a  https://igenyles.
d iak igazolvany.hu/  o ldalon található.  
Az "Igénylőlap nyomkövető"-be a 11 jegyű hall-
gatói / OM azonosítód beírása után láthatod.

Csonka Diána
Tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu

Könyvtárak, jegyzet- és 
könyvesboltok, fénymásolás

A csoportos tanuláson túl talán még 
fontosabb a tananyaggal egyedül eltöl-
tött idő, ehhez pedig nélkülözhetet-
len a könyvek és jegyzetek beszerzése.  
Nézzük, hol tehetitek meg mindezt:

• ELTE Egyetemi Könyvtár: a leghaszno-
sabb lesz talán egyetemi éveitek alatt, ha egy 
olyan könyvre lesz szükségetek, amit nem 
tudtok semmiféleképpen megvenni; tanulás-
ra pedig szintén alkalmas a csendes környe-
zet, ha pl. otthon erre nem adódik lehetősége-
tek. A TTK-n található egyes könyvtárak szak-
csoportonként és szakonként szeparálódnak, 
négy könyvtárunk van: a biológia-földrajz 
(D 1.809), a fizika-környezetfizika (É 0.133), 
a kémia (É 1.116) és a matematika (D 1.835). 
Emellett médiagyűjtemény is van (É 7.16).  
(http://konyvtar.elte.hu)

• Jegyzetbolt: a Déli Tömb -1. emeletén 
találhatjátok meg az Aréna hátsó csücské-
ben; a legtöbb tanulásra felajánlott jegyzetet 
beszerezhetitek itt.

Folytatás a következő oldalon
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QUAESTURA: Bejárat a Király utca felől
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Hogy legyen WIFI-m?
Ebben a rohanó világban fontos, hogy az ember mindig elérhető legyen. Az 

egyetem ezt is biztosítja és campuson szinte teljes a lefedettség azaz a közösségi 
területeken, a liftek előterein, a könyvtárakban, az előadó termekben.

Továbbiakban a forrás az iig.elte.hu.
A szolgáltatás igénylése

Az ELTE Informatikai Igazgatóságá-
nak Wifi szolgáltatása a közkedvelt veze-
ték nélküli internet hozzáférést biztosítja 
felhasználóink számára. Minden egyete-
mi polgár használhatja ezen szolgáltatást. 
A szolgáltatás igénybevétele személyhez 
kötött, használatához egy WiFi azonosító 
szükséges. Ezt az azonosítót az Informati-
kai Igazgatóság Ügyfélkapuján keresztül 
elektronikusan lehet igényelni. Azok a pol-
gárok, akik nem ELTE-sek, de a honos intéz-
ményük csatlakozott az Eduroamhoz, azok 
az otthon azonosítójukkal használhatják az 
EDUROAM nevű WiFi hálózatot.

Az IIG ügyfélkapujába IIG azonosítóval 
léphet be. Ez megegyezik a Caesar azonosító-
val (felhasználónév és jelszó ugyanaz). Ameny-
nyiben nincsen még önnek IIG azonosítója úgy 
beléphet az ELTE-s Neptun-kódjával és jelsza-
vával is, és elkészítheti az IIG azonosítóját.”

Ügyfélkapu: ugykezelo.elte.hu
Fontos tudni, hogy az igényelt azonosító-

hoz, a Caesar azonosítóhoz egy ELTE-s e-mail 
címet is generálhattok magatoknak az ügyfél-
kapu honlapján. Ez a webmail.elte.hu honlapon 
tudjátok használni.
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Könyvtárak, jegyzet- és könyvesboltok, fénymásolás

• Fénymásolás a városban: a CopyGuru boltjai könnyen fellelhetőek az egyetemek 
közelében, s este 9-ig nyitva is tartanak; a XI. kerületben a Bercsényi utca 4. és a Buda-
foki út 41./a száma alatt találhatjátok meg őket, 4-7 Ft/oldal áron működnek. A Pest felé 
irányulóknak pedig pl. a Boráros téren adódik lehetőségük másolásra, a 4-6-os villamos 
megállójából is jól látható fénymásoló szalonban.

• Hasznos lehet még ezeken kívül pár weboldal is ennek kapcsán, mint például a 
http://jegyzeteles.hu/jegyzetek vagy a http://scholar.google.com.

• Szabó Ervin Könyvtár: a főváros legnagyobb könyvtár-hálózata, tehát ha esetleg egy 
orvostudományi vagy például egyéb szakdolgozathoz szükséges könyv után kutattok, 
érdemes itt is megkérdezni. (http://www.fszek.hu)

• Jegyzeteket sokszor érdemes felsős barátaitoktól/társaitoktól beszerezni, akik-
nek a holmijai már eladósorban vannak. Ezek megbeszélésére sokszor alkalmasak a 
facebookos csoportok. (pl.: ELTE Piac)

• Fénymásolás a TTK-n: az Északi Tömb 1. emeleti TO-ja mellett lelhettek egy szobát 
a kémiás termek felé indulva, illetve a Déli Tömb -1. szintjén találjátok meg a Hallgatói 
Alapítvány fénymásolóját.

Írta: Solymosi Emőke
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Pár szóban a Campusról
A Természettudományi Kar 2001-ben telepedett le véglegesen két új épületében 

Lágymányoson, a Petőfi híd és a (most már) Rákóczi híd között. A campuson oszto-
zunk a Informatikai Kar és Társadalomtudományi Kar hallgatóival.

Kifejezetten könnyű elérni az épület együtt-
eset, hiszen megközelíthető tömegközlekedéssel, 
a 4-es és 6-os villamosok Petőfi híd, budai hídfő 
megállójától, valamint a 212-es,153-as autóbusz 
Petőfi híd, budai hídfő megállójától gyalog.

A campus két épülete az északi tömb (1/A) 
és déli tömb (1/C). A Tanulmányi Osztály, ahol a 
hivatalos ügyiteket intézhetitek az északi épület-
ben található, a fizikai, kémiai intézettel együtt.  
A déli épületben a matematikai, biológiai, föld-
rajz- és földtudományi intézet tanszékeinek 
többsége található. Az Északi Tömbben könnyen 
összefuthattok a társadalomtudósokkal, míg a 
déli tömbben az IK-sokkal találkozhattok, bár a 
nagy előadókat a három kar közösen használja.

A két épület között található nagy füves 
placc a hallgatók körében „B” épületként is 
ismert. Egyes legendák, összeesküvés elméletek 
keringenek róla, hogy eredetileg három épülettel 
számoltak a tervezők. Lehet a középső épület, 
akár kollégium lett volna. Hogy miért nem való-
sult meg, arra sajnos egyik verzió sem tér ki.

Haladjunk tovább az épületek belsejébe. 
Először több mint kaotikusnak tűnhetnek, bár 

szerencsére a lépcsők nem mozognak, mint a 
Roxfortban, azért egy-egy folyosón még így 
is el lehet tévedni. Mentoraitokkal beiratkozás 
után végig járjátok majd a legfontosabb helye-
ket, találkozó pontok, a hallgatói önkormány-
zat irodái, könyvtárak... és a többi.

A Tanulmányi Osztályról és az intézetek 
elhelyezkedéséről már volt szó, amit még érde-
mes tudni, hogy a TO felett üvegtető van, nyári 
sorban állásnál nagy a dehidratáció veszély! 
Illetve hiába van sorszámos rendszer, a sajnos 
gép a sokszor nem működik, érdemes tehát 
nyitás előtt 10-20 perccel.

Bővebben a ttk.to.elte.hu honlapon tájé-
kozódhattok.

Terem számozások  
– Jó, ha tudod!

Az északi és a déli épület terem számo-
zása közötti különbség, hogy északon az úgy-
nevezett hajóorrban és a régi kémia épületben 
062, 122, 344 terem számokkal találkozunk, 
ahol az első számjegy mindig az emeletet 
jelöli. Az északi épület új részén, viszont már 

a 0.89, 1.85 teremszámozások 
élnek, a pont előtti számjegy 
itt is az emeletet jelöli. Az alag-
sorban található termek száma 
előtt pedig mínusz jel található, 
például -1.75. 

Ezzel szemben a déli 
tömbben az emeletet és az ajtó 
számát „-”, kötőjel választja el, 
például a 0-803, 1-404, 7-207.  
Az alagsorban található terme-
ket emelete pedig a 00 kódot 
kapta, például 00-732.

Tanulmányi osztály nyitva tartás

Szeptember 15-étől:

Hétfő:        10.00 – 12.00

Kedd:        13.30 – 15.30

Szerda:      ZÁRVA

Csütörtök: 13.30 – 15.30
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Egyéb fontos helyek:
Valószínűleg nem csak karunkon fogtok járni, hiszen biztosan akad pár 

volt középiskolai osztálytársatok, aki a többi karok egyikére jár. Ezért érdemes 
megemlíteni akár a többi campuson fellelhető klassz helyeket és emellett Lágy-
mányos érdemleges pontjait is.

• Quaestura: legfontosabb irodája az egyetemünknek, ahol mindenféle tanulmányi ügyeket 
intézhettek a TO-kon felül; kicsit a TO-k gyűjtőjeként is felfogható. Nyáron jogviszony-igazolást 
például innen szerezhettek, illetve diákigazolványotokat is itt fogjátok kézhez kapni. Jellemző rá 
általában a hosszas sorban állás, azonban megemlítendő, hogy interneten is intézhető jó pár dolog, 
valamint időpont is foglalható, ezért érdemes felkeresnetek a honlapot. Másfelől az Astoria és Deák 
között félúton, a Gerlóczy utca 11-ben találjátok meg. (https://qter.elte.hu)

• HÜT – Hallgatói Ügyfélfogadó Tér: az Északi épület részecskegyorsítójával szemben talál-
hatjátok meg ezt a pici irodát, ahol néhány amúgy a Tanulmányi Osztály által végzett feladatot 
látnak el többnyire hallgatótársaitok. Főleg olyan időszakokban szokott nyitva lenni ez a kis ablak, 
amikor diákigazolvány-érvényesítés van vagy sok jogviszony igazolást szükséges kiadni és ezért 
mérföldes sorok állnának a Tanulmányi Osztályok ajtai előtt.

• Földgömb: közvetlenül az Északi Tömb bejáratánál láthatjátok, ahol tanulásra alkalmas padokat 
is találhattok. Általában ez szokott lenni a szaktársak találkájának helye is, amikor könyvet cserélnek 
stb. Érdemes hát megjegyezni ezt a pontot is, még rengeteget fogtok ott üldögélni.

• Természetrajzi Múzeum: a Déli Tömbben találhatjátok meg, több pont tartozik ehhez az 
elmélyedésre alkalmas gyűjteményhez: a Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény, az Ásvány- és 
Kőzettár, a Tudománytörténeti Tár és Bakos Tibor Matematikai Gyűjteménye. 

• Lovarda: avagy a gyakran emlegetett Lovi, amely igazából az Informatikai Kar-
hoz tartozó nagy gépterem, ámbár mindenki használatba veheti ELTE hallgatóként. Így 
nyugodtan menjetek be, ha valami fontos Neptunos vagy egyéb intéznivalótok akad!  
A szorgalmi időszak minden napján 7:30-tól este 10-ig nyitva van és a Déli Tömbben találhatjátok meg, 
ha az Északi Kapun belépve egyből balra fordultok és végigmentek a folyosón, a 0.308-as teremben.

• Aréna: ha már Déli Tömb és IK, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni az utóbbi karra járó 
hallgatók kedvenc gyűjtőjét, ez pedig nem más, mint a körfolyosóval keretezett -1. emelet centruma. Tár-
sasozások és egyéb szórakoztató események is elő szoktak itt fordulni, ha ilyesmire vágytok, nézzetek le.

• Könyvtár Klub: kicsit messzebbre kalandozva a BTK egyik legfontosabb pihenőhelyét is 
bemutatom nektek. Itt koncertek, bulik és egyéb érdekes mókák részesei lehettek, amely fontos 
annak érdekében, hogy ne uralkodjon el rajtatok a stressz, mert ahogy már említettem is, ez 
nem a gimi; kicsit több lesz a hajtás. Kültéri és beltéri asztalokkal egyaránt rendelkeznek, így 
az időjárás sem tehet tönkre semmit. (http://www.konyvtarklub.hu)

• BEAC – Budapest Egyetemi Atlétikai Club: végül, de kicsit sem utolsó sorban említeném 
meg itt az ELTE legnagyobb sportközpontját, ahol rengetegféle mozgásban lehet részetek, s 
legyen is! A telepet közvetlenül a Lágymányosi Campus mellett találjátok meg, a Duna-part-
tal ellenkező irányba indulva. Reméljük, sok kellemes és izzasztó percben lesz itt részetek, 
amely kiszabadít titeket egy kicsit a könyvek börtönéből! (http://www.beac.hu)

Írta: Solymosi Emőke
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Szeptember a 
városban

Itt találtok pár helyet, ahova enni-
inni, szórakozni vagy kikapcsolódni 
érdemes betérnetek. Kulturális progra-
mokra pedig a 42. oldalon bukkanhattok.

1. ELTE Északi menza
Az Északi Épület földszintjén találjátok, ez 

a legjobb megoldás, ha nincs semmi időtök és 
gyorsan szeretnétek enni valami főtételt.

2. Kocka Büfé
Ha ugyancsak nincs sok időtök, vagy 

mindenki másik irányba megy haza, akkor 
tökéletes megoldás, hiszen közel van, van sör 
és mindig, mindenkinek útba esik.

3. ELTE Déli büfé
Ha az Északiba sincs időtök átmenni, mert 

„csak még ezt az egy mondatot hadd mondjam 
el” óráról jöttetek ki, akkor szendvicseket, üdí-
tőket és kávét is találhattok itt.

4. BME Q2 menza
A BME Ebédlője, ha kicsit több időtök 

van mindenképpen érdemes beiktatni, megéri 
a fáradtságot.

5. Schönhertz melletti

 
 hamburgeres

A kis bódéhoz is kilátogathattok, és ha 
már idáig eljöttök, akkor inkább ezt válasszá-
tok, mint a kínai éttermet mellette, ott ugyanis 
kicsik az adagok.

6. Goldmann étterem
A BME másik nagy étkeztetője. Napi 

menük és a közelsége az, amiben verhetetlen, 
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azonban ha nem jön be, nem sokat kell gyalo-
golni a következő lehetőségig.

7. Kármán Klub
Itt mindent megtalálhattok, ami szem-

szájnak ingere, enni inni is tudtok.

8. Kínai a 6-os mellett
Itt már emberes adagokkal és normális 

árakkal találkozhattok. Én ide jártam ki a leg-
többet az egyetemi éveim alatt. Ha gyalog men-
tek a második, kínai lesz, ez az ami a villamos 
megálló szomszédságában van közvetlenül.

9. Hentes – kiváló sült 
kolbász lelőhely

„Magyaros” ételek. Hús, kenyér. Valóban 
nagyon finom és mindenképpen nézzetek be, 
hiszen ez sincs messze és nem is drága.
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10. Pinyó Club
Pár évvel ezelőtt nyílt meg, régebben - 

még talán most is - kocsmakvízeket is ren-
dezett. Nem túl olcsó, kicsit sötét hely, de 
legalább tágas a Tündéhez képest.

11. Stocek menza
Olcsón jót lehet itt enni, és míg talán más 

helyeken kevésbé, itt tudtok fizetni bankkár-
tyával, Erzsivel és Szép Kártyával is.

12. Allee
A legközelebbi bevásárlóközpont, kávé-

zókkal, gyorséttermekkel. Így ha közösen akar-
tok enni, de mindenki más milyet, remek lehet. 

13. Vásárcsarnok
Sok-sok baráti árakal dolgozó talponálló.

14. Tünde presszó
Kicsi-ocso-jó. No, nem kínai piacon 

vagyunk, bár órák után sokszor akkora a 
tumultus. Nem túl nagy hely, de a célnak meg-
felel és még mindig mindenkinek útba esik.

15. Cardial söröző
Amíg jó idő van, addig ki is tudtok ülni, 

bent is egész tágas. Szintén közel normális 
árakkal várnak bennetek, TV és meccs is van.

16. Gyrosos, Pizza King
A Móriczon sok jó kajálda fér el kishelyen 

is. Az Egyetem felé eső oldalon találhatjátok 
meg sorban ezeket a kis talponállókat.

17. Wikinger éterem
Ha elvből nem mentek McDonald’sba 

akkor viszont ide térjetek be alkalom adtán, 
nagy választék, finom ételek, hús-hús-hús.

18. Hadik Kávéház
Ha megjött az ösztöndíj vagy randizni 

mennél, akkor ez a legközelebbi felvágós hely, 
de általában be is jön.

19. Feneketlen-tó
Ha bejött a Hadik és folytatnátok ott 

,ahol abbahagynátok, de meg is szeretnétek 
ismerkedni a másikkal és egy jó beszélgetést 
lőttetek be programnak, akkor ha szép az idő, 
itt biztosan megtaláljátok a számításaitokat 
és egymást.

20. Kopaszi-gát, mínusz ZP
A Kopaszi kiváló rekreációs hely, a 

csöndet és nyugalmat, csak hétvégén töri 
meg a gyerekzsivaj, így szép idő esetén, a 
rakparti autóforgalmon átverekedve maga-
tokat hamar kikerülhettek a természetbe.

24
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21. Nemzeti Színház, 

 Művészetek Palotája,  
Ludwig Múzeum

Ha nem csak a hasatokat szeretnétek jól-
lakatni, hanem az órák után lestrapált szelle-
meteket is, akkor érdemes átnézni a túloldalra, 
ahol rengeteg kulturális program és sokkal 
kevesebb kocsma vár benneteket.

Szeptember 14-én például ingyenes kert-
mozival vár benneteket a MüPa.

A Ludwig Múzeumban [csend] – Egy Holo-
kauszt-kiállítást tekinthetitek meg szeptember 28-ig, 
Öntörténetiesítés CAVELLINI  1914–2014 kiállítását 
szintén szeptember 28-ig, illetve Az égbolt másik 
fele című tárlatot, amelyet a Ludwig saját gyűjte-
ményéből válogattak össze. Utóbbit október 21-ig.

22. Boráros tér
A Boráros téren megint megannyi helyet talál-

hattok, van itt McDonald’s, Spar, 220Volt bolt, ahol, 
ha szeretnétek beszerezni egy új alkatrészt a laptop-
hoz, webcamerát vagy fényképezőt, akkor talán a 
legegyszerűbb megoldás, rendeljetek mindig neten, 
mert úgy hosszabb cseregaranciát vállalnak. De ha 
erre jártok, feltétlenül ugorjatok be a Cöx-Pon-ba, 
ami a legközelebbi longue a környéken, az árakat 
viszont nem egyetemistákra szabták.

23. Nehru-part
Az egyik kedvenc Duna-partom, bár 

annyira nem érezhetitek annyira eldugottnak, 
mint a Kopaszit és talán távolabb is van, de 
sokkal egyszerűbb megközelíteni és a Volán-
buszok mellett, a hajókat is lehet számolgatni.

24. Marika néni kávézója
Ha csak most jártok a Fővárosban, akkor 

egészen biztos, hogy nem hallottatok Marika 
néni kávézójáról, ahol hatalmas, ínycsiklandozó 
hamburgerekkel találkozhattok, valóban baráti, 
árakon, így a nagy túrák előtt ki ne hagyjátok.

25. Dunai hajójáratok
Az elmúlt években jelentek meg újra a BKV 

hajói a Dunán, ezeket hétköznap BKV bérlettel, 
hétvégén viszont csak külön jeggyel vehetitek 
igénybe. Hajók indulnak a Haller utcától (Pesti 
oldal a MüPa felett - folyásiránynak), az A38-tól 
(át kell sétálni a hajón), és a Nehru-partról is 
(Boráros tér megálló névvel illetik).

+1 @RC fesztivál

Ha még nem voltaltok @rc fesztiválon, 
mindenképpen látogassatok ki rá, így tanév 
elején rendezik az 56-osok terén, ingyenes, 
megtekinthető szeptember 21-ig.

Török Balázs
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