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A tudomány mindenek felett!
Bizony, amikor már (szinte) senki nem
számított rá, a Tétékás Nyúz rúgott egyet,
és újabb lapszámot dobott ki a vizsgaidőszak kö.... vagyis inkább a vége felé, de
a szerkesztés a közepén zajlott, aminek
persze egyenes következménye, hogy kissé
döcögősre sikeredett, de minden jó, ha jó a
vége, nem igaz?
Szóval, ezúttal a különös időponttól
eltekintve is kivételes számot tarthattok
a kezetekben, hiszen ez egy tudományos
különszám (vagy mi a szösz), így ezúttal
nincs filmajánló, nincsenek kritikák és
egyéb nyalánkságok (najó, egy sudokut
valahogy beszorítottunk az utolsó oldalra),
csak a színtiszta tudományé a főszerep.
Ez a lapszám komoly csapatmunka
eredménye, hiszen javarészt olyan szerzők
tollából származó írásokkal töltöttük fel az újság második felét, akik korábban
még nem (vagy legalábbis nem rendszeresen) publikáltak a Nyúz hasábjain, és
ráadásul (a tanárit leszámítva) a Természettudományi Kar összes szakáról érkezett
egy-egy cikk hozzánk.
Az újság első felében egy hosszúra nyúlt, ám annál tartalmasabb interjút
olvashattok a TTK HÖK új elnökével, majd két oldalban megpróbáltuk összefoglalni így a vizsgaidőszak vége előtt, hogy mire kell odafigyelnetek, mielőtt
belevetitek magatokat a gondtalan nyárba. Ezt a cikket már olvashattátok az előző
számban is, de ismétlés a tudás anyja (vizsgaismétlés meg... izé).
Ezúton szeretnék kellemes (és tartalmas) nyarat kívánni minden kedves olvasónknak, pihenjétek ki magatokat, szeptemberben újra találkozunk! És ha úgy érzitek,
hogy a nyáron valami olyasmi történt (például szakmai gyakorlat), amiről érdemes
lenne egy cikket kanyarítani, ne fogjátok vissza magatokat: jöhetnek az e-mailek :)
Saáry Ákos
főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként vagy olvasószerkesztőként! (Semmilyen előképzettség nem szükséges.)
Jelentkezz a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen vagy
keress meg fogadóórámon keddenként 10 és 12 óra között a
Déli Haliban, hogy megbeszélhessük a részleteket!
Szeretettel várlak!
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Hallgatói közélet
Változások
Interjú a TTK HÖK új elnökével
Az előző lapszám megjelenése óta nagyot fordult a világ a TTK
HÖK-kel: az elnökválasztás lezárult, eredményes és sikeres is volt, így új
elnököt köszönthetünk Hoksza Zsolt személyében. Vele beszélgettünk.
Először is, gratulálok a megválasztásodhoz.
Sikeresen átvetted a tisztséget az elődödtől?
Köszönöm szépen és egyúttal a hallgatóknak is, hogy megtiszteltek bizalmukkal. Ezt tartom igazán kiváltságnak,
nem magát a tisztséget. Igyekszem majd
ennek megfelelően végezni a feladataimat. A tisztség átvétele hivatalosan megtörtént, komolyabb nehézségek nélkül
zajlott le. Persze a hivatalos része pillanatok alatt le lett papírozva, de kell egy kis
idő, míg az ember megszokja az új körülményeket, amelyekkel egyik pillanatról
a másikra szembe találja magát. Ezt még
egy kicsit bonyolította az a tényező, hogy
a vizsgaidőszak kezdetével csúszott össze
ez az időszak. Mostanra szerencsére már
nagyjából a helyükre kerültek a dolgok,
igaz, ebben azért szerepe volt az elődeim
segítőkészségének is.
A pályázatodat olvashattuk, de megkérdezném: miért gondolod, hogy jó elnök leszel?
Hadd válaszoljak erre inkább úgy,
hogy szerintem milyen egy jó elnök, bár
úgy érzem, erre sem fogok tudni kielégítő
választ adni. Rögtön ehhez a fogalomhoz
kapcsolódik is egy másik, mégpedig a
felelősség, a vezetői felelősség. Ilyen tisztségben, mások képviseletében másokért
is felelősséggel viseltetünk, ami egyúttal meg is követeli tőlünk, hogy legjobb
képességeink szerint lássuk el feladatainkat. Túl ezen a – legyünk kritikusak
– közhelyen, szerintem a konszenzus
megteremtésének képessége is egy kulcs.
Sokszor alakulnak ki igen éles viták a
Hallgatói Önkormányzat berkein belül
is, azonban nem szabad hagyni, hogy
ezek a viták nehezen eltávolítható éket
verjenek közénk. Ezzel szemben mindig
szem előtt kell tartani és tartatni, hogy
az alapvető értékek és célok közösek.
Az imént ugyan a konszenzus fontosságát
hangsúlyoztam, de ugyanakkor vannak
kérdések, amikben nem lehet engedni a
kompromisszumoknak és határozottan ki
kell állnia adott esetben egy elnöknek, ez
szintén elengedhetetlen. Elvégre érdekképviseletről beszélünk. Mindezek mellé
pedig szakmai felkészültség is szükséges.

50. félévfolyam 13. szám
2015. június 24.

Találkoztam már olyannal, hogy valaki
vehemensen kiállt az egyetemi autonómia ügyéért, de mélységesen felháborodott
azon, hogy a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája javasolta a hallgatói normatíva összegének növelését
– mondván, csak pénzt
akarnak maguknak…
Nos a hallgatói normatíva
adja a tanulmányi-, szociális- és egyéb ösztöndíjak
forrását. Ennél a konkrét
esetnél leragadva, bármennyire becsülendő is a
szándék, ez így még nem
érdekképviselet.
Szerinted mi az elnök legfontosabb feladata? És a hallgatói önkormányzaté?
Az előző válaszom elég szorosan kapcsolódik ezekhez a kérdésekhez. Kezdjük
először a tágabbal. Egy hallgatói önkormányzat rendeltetése a hallgatók érdekeinek minél szélesebb körű képviselete és
védelme. Ez gránitszilárdságú alapvetés.
Ez magában foglalja például a szabályzatok alakítását, a határozott fellépéseket,
ha valamely hallgató jogai csorbulnának,
de minden olyan kezdeményezés felkarolását is, ami a hallgatók egyetemi éveit
színesebbé és élményekben gazdagabbá
teszi. Ahogy pályázatomban hangsúlyoztam, magam részéről én a tanulmányi
érdekképviseletet tartom elsődlegesnek.
Mi egy elnök feladata ebben? A képviseleti demokrácia modelljének megfelelően kiállni ezekért az érdekekért. Ezen
túl pedig az önkormányzat munkájának
koordinálása és összehangolása. Hosszasan lehetne ezt még fejtegetni; hogy én
mit tartok saját feladatomnak, azt hiszem
azt a munkatervem elég részletesen (talán
kissé túl hosszan is) tárgyalja.
Mi a véleményed a HÖK eddigi munkájáról, min kell változtatni a közeljövőben?
Több nézőpontból meg lehet közelíteni ezt a kérdést. Mit látunk kívülről?

Hallgatói közélet
Keveset. Ez persze örök célkitűzés, nyitottabbá és nyitottabbá válni, tudatosítani, hogy mi is hallgatók vagyunk – de
igyekszem inkább a kérdésnél maradni.
Az utóbbi időben rengeteg probléma volt
az ösztöndíjakkal kapcsolatban, bár már
konszolidálódni látszik a helyzet, de az,
hogy ilyen állapot előállhatott, a rendszer
hibáját is sugallja. Szerencsére ezen a téren
most nézünk elébe komolyabb változásoknak. Alapvetően pozitív véleménnyel
vagyok az eddigi munkáról; láttam a két
képviselői ciklusom alatt
gondokkal jobban teletűzdelt és gördülékenyebb
időszakot is, de emberek
vagyunk és hallgatók,
hiúság lenne azt gondolni, hogy tökéletesen tud
működni minden. Persze
nem szabad, hogy ezt
hallgatóként megérezzük.
Nem azért, mert a hibákat
titkolni kellene, hanem az
olyan súlyos problémák,
amiket valamennyi hallgató megérez, már teljességgel elfogadhatatlanok.
A munkaszervezésen is
változtatnunk szükséges. A belső kommunikáció terén is van még hova fejlődni,
illetve akkor tudunk hatékonyan működni mint szervezet, ha adott a megfelelő
csapatszellem. Ezek szükséges feltételek.
Ahol még változtatásra van szükség (és
most eszembe is jut) az a hallgatók hozzáállása a HÖK-höz. Itt a jelszó legyen:
egyetemi demokráciát! A Hallgatói
Önkormányzat nem tud a hallgatók nélkül működni, és most nem a törvényi
passzusra gondolok, ami meghatározza
az érvényességi küszöböt a választásoknál. Nekünk a hallgatók érdekeit kell
képviselni, de ezt úgy tudjuk megtenni,
ha mi, hallgatók elmondjuk a véleményünket, ha itt vagyunk, és ha nem is túl
nagy energiabefektetéssel, de foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel.
Már egy hónapja tisztségben vagy, ilyesmire számítottál? Milyen problémákkal találkoztál ez idő alatt?
Mit ne mondjak, elég sok tennivaló akadt már ebben az egy hónapban is.
Az Egyetem gólyatáboraival kapcsolatban
folyamatban van egy koncepció kidolgozása, több helyen módosításra kerül a
Hallgatói Követelményrendszer, az Egyetem szervezeti felépítése is átalakult az új
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával, végre megszületett az Egye-

tem költségvetése, el lehet kezdeni tervezni… Mozgalmas egy hónapon vagyok
túl. Azt azért nem mondhatnám, hogy
váratlanul ért, számítottam erre. Ha a
kérdés arra vonatkozik, hogy nekem személyesen milyen problémáim adódtak,
akkor azt tudom mondani, hogy a sok
egyeztetés és ülés összehangolása a vizsgáimmal okozott néha fejfájást, de szerencsére ez a probléma már a múlté. Mint
elnök talán a legsúlyosabb problémát a
felsőoktatási törvény módosításának egykét eleme jelentette számomra, amivel
szembesülnöm kellett és amik természettudományos képzéseket is érintettek.
Be tudnál számolni röviden az elmúlt
hónap a hallgatók jövőjét érintő eseményeiről?
Ahogy korábban említettem, a HKRben több változtatás lesz. Ez több változtatáscsomagot foglal magában. Adott
ugye a felsőoktatásról szóló törvény, az
ennek végrehajtásáról szóló rendelet
módosításra került, amihez az egyetemi szabályzatoknak is igazodniuk kell,
illetve a Hallgatói Önkormányzat kezdeményezett a hallgatói juttatásokról szóló
részekben is változtatásokat. Ez utóbbi
kapcsán végül a HKR egész erről szóló
fejezete újraírásra kerül. Egyik jelentős
eleme ennek, hogy megszűnik a KHTEÖ,
helyette a jövőben csak közéleti ösztöndíj
jogcímen részesülhetnek majd juttatásban
a hallgatói közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók. A KHTEÖ
kerete felosztásra kerül más ösztöndíjak
keretei között. Bevezetésre kerül a szabályzatba két új egyetemi szintű tudományos ösztöndíj. Továbbá megváltozik az ösztöndíjakat elbíráló bizottságok
összetétele, bennük jelentősen megnő a
közalkalmazottak aránya, és a Kari Ösztöndíjbizottság elnökét a tervezet szerint a
Dékán, a Kancellár és a HÖK-elnök közösen nevezik ki. Ami a szociális ösztöndíjat
illeti, egyetemi szinten egységes lesz a
bírálási rendszer, így például az azonos
szociális helyzetben lévő, de más karra
járó testvérek azonos összeget kapnak
majd. A fogyatékossággal élő hallgatókról
szóló rész is jelentős mértékben változik
leginkább a kormányrendeletnek megfelelően. Konkrétumok nélkül azért mégse
maradjunk, például szerepel az a rendelkezés – ami egyébként komolyabb vitát
váltott is ki –, hogy ahhoz, hogy az oktató
biztosíthassa a fogyatékossággal élő hallgató számára a megfelelő speciális vizsgakörülményeket, az ilyen jellegű igényét a
hallgatónak a vizsgaidőszak elején jelez-

nie kell az oktató felé. Ezeket a tervezeteket június 17-én tárgyalta a Kari Tanács.
Már futólag említettem a gólyatáborok ügyét. Ismert, hogy milyen események történtek egy éve, mondanom
sem kell, mindent el kell követnünk
azért, hogy ne fordulhasson elő ilyen újra.
Ez az Egyetem minden polgárának morális felelőssége. Az Egyetem vezetése a
Hallgatói Önkormányzattal együttműködve egy erőszak-megelőzési koncepción dolgozik, amely tartalmazná, hogy
milyen lépéseket kellene tenni az Egyetem
polgárainak, hogy csökkenthessük ezt a
kockázatot. Az egyik célkitűzés ebben a
koncepcióban, hogy létrejöjjön egy, a teljes
Egyetemet kiszolgálni kész pszichológiai
tanácsadó szolgáltatás. A HÖK elnöksége
úgy határozott, hogy anyagilag támogatja
az ELTE PPK Életvezetési Diáktanácsadó Központját, hogy még több hallgatót
legyen képes fogadni. Ez a TTK hallgatói
előtt is nyitva álló lehetőség.
Milyen teendőid lesznek a nyáron?
Azt azért feltételezem, hogy inkább
az elnöki teendőimre vonatkozik a kérdés.
Nos, megint csak a gólyatáborokat tudnám felhozni. A Hallgatói Önkormányzat
az ELTE közbeszerzési partnereivel tud
rendezvényeket szervezni. Jelenleg az
ELTE-nek nincs kimondottan hallgatói
rendezvények szervezésére partnere, de
egy ilyen közbeszerzés folyamatban van.
Remélhetőleg annak nyertese fogja már
lebonyolítani a gólyatáborokat, de ehhez
mindenképpen szükséges még dolgozni
júliusban. Bár most készült új Alapszabálya a TTK HÖK-nek, szükségesnek
látszik néhány ponton módosítani azt,
bár ez nem az én kizárólagos feladatom,
de a nyáron ezzel is tervezek foglalkozni.
Egyúttal az imént említett HKR ösztöndíjakkal kapcsolatos módosításai miatt
a kari rendelkezések módosítása is
indokolt. Erre most júniusban már nem
tudunk sort keríteni, de szeptemberben
erre vissza kell térni.
Végezetül egy nehéz kérdés: szerinted
hogyan lehetne javítani a HÖK megítélésén
a hallgatók szemében? Nagyon nagy az ellenszél (index cikkek, általános vélekedés), pedig
a TTK HÖK szinte mintaszerűen működik,
igaz, nálunk is vannak apróbb hiányosságok,
de tudtommal az összes problémánk a humánerőforrás hiányára (betöltetlen tisztségek)
vezethető vissza.
Valóban nehéz kérdés, és ez a probléma azt gondolom, jóval mélyebb és
komolyabb elemzést igényel, mint ami-

re itt most egy válaszban futja. Lehet,
érdemes lenne erről is olyan nyílt eszmecserét folytatni, mint a nem is olyan
régen tartott kerekasztal-beszélgetés a
gólyatáborokról. Persze ehhez megint
csak az kell, hogy legyen egyáltalán erről
diskurzus. Természetesen örömmel hallom, ha egy hallgató úgy gondolja, hogy
a TTK HÖK mintaszerűen működik, de
azért ne töltsön el minket a magabiztosság. Sok területen van még hova fejlődni.
Ha egy hallgató azt mondja nekem, hogy
„szép dolog ez az érdekképviselet, de
volt a tanulmányaim során ez meg az a
probléma az oktatókkal és nem tudtatok
megfelelően segíteni”, akkor azért elbizonytalanodom. Az is érdekes kérdés,
hogy az ellenszél valóban ellenszél-e.
Magam részéről nagyon örültem egy-két
indexes cikknek (persze a tartalmuknak
kevésbé), mert ha visszaélés történik,
ha hiba van a rendszerben, ha olyan
botrányok történtek, amikről egy-egy
cikk beszámolt, akkor ezekről tudnia
kell a társadalomnak. A problémákat
nem elásni kell, hanem felszínre hozni.
Más kérdés, hogy ez sugall egy képet,
azt, hogy ez általános, ami ellehetetleníti a tényleges érdekképviseletet, hiszen
bizalmatlanságot táplál. Ennek a bizalmatlanságnak a kezelésére egy jó eszköz lehet a transzparencia, a megfelelő
átláthatóság. Magunk részéről mindig
is törekedtünk erre, de úgy fest ez nem
elég. A megítélésen való javítást talán ott
érdemes elkezdeni, ha céljainknak megfelelően valóban ott is állunk a hallgatók
mellett támaszként.
Van valami ötleted arra, hogy hogyan
váljon a HÖK, mint szervezet vonzóbbá a hallgatók számára? Gondolok itt arra, hogy többen
jelentkezzenek képviselőnek, tisztségviselőnek,
elnöknek, hogy a szavazások alkalmával ténylegesen „választani” lehessen a jelöltek közül?
Ahogy az előbb utaltam rá, egy sokkal általánosabb jelenségről van itt szó.
Az autonóm tenni akarás legnagyobb
ellenségei az apátia és a pesszimizmus, és
ezek nemcsak a hallgatói önkormányzatiság testébe ivódtak be, hanem átszövik
az egész társadalmat. Éppen ezért lenne
fontos itt nálunk változtatni ezen. Beszéltem arról, hogy milyen változások várnak a hallgatókra a közeljövőben, most
kicsit távolabbra tekintve, ezt gondolom
az előttünk álló legnagyobb feladatnak
középtávon. Megpróbálva a kérdésre is
válaszolni, itt Willy Brandt jelszavát idézném: merjünk több demokráciát!
Saáry Ákos
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Hallgatói közélet
Vizsgaidőszaki iránytű
Avagy közeleg a nyári szabadság érzése
A vizsgaidőszak közeledtével a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) hatályos részeinek rövid áttekintését, a térítési díjak
típusait és összegeit, a fontosabb határidőket ismerhetitek meg
ebből a cikkből. Célom, hogy ezzel is segítsem az előrehaladásotokat, főként a vizsgák tervezésével, hiszen nyakunkon a nyár!

Gyakorlati jegy

Vizsgaidőpontok

Gyakorlati jegyeidet a vizsgaidőszak első hetének végéig kell megszerezned. Minden, a gyakorlatra
vonatkozó követelményt – a terepgyakorlat, a szakmai gyakorlat, az
iskolai és a köznevelési
gyakorlat kivételével
– a szorgalmi időszakban kell teljesítened,
de ettől kérésre, az
oktató véleményének
kikérése után a kurzus
megtartásáért felelős
ún. oktatási szervezeti
egység (tanszék vagy
intézet) vezetője engedélyezheti, hogy eltérjetek. A gyakorlati jegy
megszerzéséhez így
legfeljebb a vizsgaidőszak első hetében még
további beszámolási
lehetőséget (pl. pótzárthelyi) lehet
szervezni. Ebben az esetben a korábban említett határidő értelemszerűen
egy héttel meghosszabbodik.
Elégtelen gyakorlati jegy kijavítására a vizsgaidőszak első két hetében kell egy alkalommal lehetőséget
biztosítania az oktatónak, ez a gyakorlatijegy-utóvizsga, ami a vizsgákhoz hasonlóan beleszámít az érdemjegyszerzési kísérletek számába.
Ha elégtelennél jobb jegyet szereztél
a gyakorlatból, javításra már nincs
lehetőséged.

A vizsgaidőszakban történő írásbeli vizsgára legalább három alkalmat
kell biztosítani úgy, hogy két vizsga között minimum két hét teljen el.
A három alkalom egyike már lehet
utóvizsga is, azonban
annak ellenére, hogy
mehetsz először is vizsgázni ekkor a tárgyból,
érdemes figyelembe
venni, hogy még egy
utóvizsgát nem köteles
meghirdetni az oktató.
A szóbeli vizsgák
időpontját kizárólag a
vizsgaidőszakra lehet
kijelölni. Ezeket az időpontokat a kurzus vezetője állapítja meg.
A szóbeli vizsgaalkalmak számát (utóvizsgák nélkül) úgy kell
meghatározni, hogy az összesített,
maximált létszám elérje a kurzust fölvett hallgatók létszámának 120%-át.
Tehát ha a kurzust pl. 50 hallgató vette
fel, akkor 60 főre kell meghirdetni a
vizsgák összesített létszámát.
Szóbeli vizsgákra magaddal viheted a Neptunból kinyomtatott vizsgabizonylatot, amit a vizsgafelvétel
menüpont alatt, adott tárgy adott
vizsgaalkalmára kattintva, a felugró
ablak bal alsó sarkában találsz nyomtatványként. A vizsgáztatót kérheted
ennek a kitöltésére, mintegy igazo-

Kreditfelvétel, kreditújrafelvétel
• harmadszori (és esetleg további) tárgyfelvétel
• a diplomához szükséges kreditszám +10%-nyi keret után

Vizsgákért fizetendő díjak
• a karon az ugyanabból a tanegységből tett 3. vizsga
további vizsgák
• vizsgáról való igazolatlan távollét
• sikertelen záróvizsga másodszori ismétlése

50. félévfolyam 13. szám
2015. június 24.

Hallgatói közélet
lásként az eredményedről, az általa
vezetett vizsgalapot pedig neked kell
aláírnod.

Vizsgázás
A vizsgázás előfeltétele a vizsgára való jelentkezés. Ez azért is fontos,
mert sem az oktató, sem a tanulmányi
előadó nem tud utólag felvenni semmilyen vizsgára.
Egy vizsgaidőszakon belül egy
kurzusból – a vizsgahalasztás kivételével – legfeljebb három alkalommal
jelentkezhetsz vizsgázni.
Mit is jelent a vizsgahalasztás?
Azt, hogy legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával lehetőséged
van egy vizsgaidőpontra jelentkezni,
a vizsgára való jelentkezésedet vis�szavonni, illetve egy új vizsgaidőpontra jelentkezni (vizsgahalasztás),
ha azon még van szabad hely. Azonban a vizsgahalasztás miatt újabb
vizsgaidőpontot az oktatónak biztosítania nem kötelező.

Vizsgáról való hiányzás
Ha a vizsgán igazolatlanul nem
jelensz meg és korábban nem éltél a
vizsgahalasztás lehetőségével, akkor a
vizsgád eredménytelen, amely az adott
félévben beleszámít a vizsgajelentkezések számába, de nem számít bele az
érdemjegyszerzési kísérletek végös�szegébe, így a vizsgák számába sem az
adott tárgyból.
Igazoltnak kizárólag az a távollét tekinthető, amely önhibán kívül,
bizonyítható külső körülmények miatt
következett be. Az igazolt távolmaradás, melynek papírját a tanulmányi
előadódnak szükséges bemutatnod
(határidő a szemközti oldalon található keretes részben), vizsgahalasztásnak minősül.

Javító- és utóvizsgák

Utóvizsgára vagy javítóvizsgára
kollokvium esetén a vizsga napját
követő harmadik, szigorlat
esetén ötödik napon kerülhet
sor. Írásbeli, indokolt kérésre
6.500 Ft/kredit
a már korábban említett kur3.000 Ft/kredit
zusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője ettől
eltérhet. Az írásos hozzájá1.500 Ft
rulást a vizsgát megelőzően
3.000 Ft/vizsga
el kell juttatni a Tanulmányi
3.000 Ft
Hivatalba (Korábban Tanul6.500 Ft
mányi Osztály). Persze érdemes mérlegelni, hogy egy

vagy két nap elegendő-e a megfelelő
szintű felkészüléshez.
Utó- és javítóvizsgára kizárólag az
adott vizsgaidőszakban kerülhet sor,
vagyis abban a félévben, amikor felvetted a tárgyat. Csak elégtelen, bejegyzett
vizsgaeredménnyel engedi a Neptun
az utóvizsga felvételét. Ha az utóvizsgázók száma meghaladja a vizsga létszámkorlátját, akkor azt az oktatónak
meg kell emelnie, vagy újabb utóvizsga
időpontot kell megadnia.
Ha a sikertelen vizsgát követő javítóvizsga sem volt sikeres, akkor a hallgató
írásban, az előző vizsga eredményének
kihirdetését követő hét munkanapon
belül (de legkésőbb a vizsgaidőszak
hatodik hetének harmadik munkanapjáig) kérheti, hogy biztosítsanak számára
másik oktató vagy vizsgabizottság előtt
beszámolási lehetőséget.
A vizsgák bejegyzett eredményeit minden esetben ellenőrizd a
Neptunban, hiszen csak a vizsgaidőszakot követő két hétben van lehetőséged kifogással élni, ha egyáltalán nem
vagy rosszul került be az érdemjegy a
rendszerbe. Minderre csak akkor van
szükség, ha az oktató nem módosítja a
beírást, annak ellenére, hogy te megkerested a problémával.
Arra is figyelj, hogy a szakdolgozati/diplomamunka szeminárium értékelése, aláírása is meglegyen, hiszen
csak ennek birtokában állítható ki az
abszolutórium számodra.

Fontos apróságok
– Az írásbeli vizsga dolgozatait a
vizsgát követő 5 munkanapon belül
az oktatónak ki kell javítania és az
eredményeket a Neptunban közzé kell
tennie.
– Vizsgaidőszakonként minden
hallgató három sikeres vizsgaeredményét javíthatja külön fizetendő díj
nélkül.
– A megengedett érdemjegyszerzési kísérletek száma a Természettudományi Karon hat, a tanári mesterképzési szak és az osztatlan tanárképzés
esetében öt.
– Ebbe nem számít bele a gyenge
előfeltétel nem teljesülése, ami nem
teszi lehetővé a vizsgázást és nem
számít bele a tárgyfelvételek számába
sem. Ebben az esetben fontos, hogyha
az előfeltételes tárgyból már felvettél
vizsgaidőpontot, arról jelentkezz le,
különben igazolatlan vizsgahiányzásnak számít, ami térítésköteles (3000 Ft).

– Amennyiben mégse sikerülne teljesíteni az adott tárgyat hat (öt)
vizsgalehetőség felhasználásával sem,
úgy méltányossági kérvény beadása
szükséges (lásd az oldal aján található
keretes részben), különben a hallgató
elbocsátásra kerül.
– Ha adott tárgyból nem veszel
fel vizsgát vagy egy alkalommal sem
mész el vizsgázni, akár igazolatlanul
hiányzol, tárgyelhagyásnak minősül és nem számít bele az érdemjegyszerzési kísérletek számába, de

a tárgyfelvételek számába viszont
igen. Ennek maximális száma a
tanulmányaid során összesen három
lehet adott tárgyból, továbbá ha túlléped a költségtérítésmentes kereted
(lásd az előző oldal kerertes kiemelésében), akkor kredittúllépési díjjal
is számolnod kell.
A nyári vizsgaidőszak végével
azon állami finanszírozású hallgatók,
akiknek az elmúlt két aktív félévükben nem sikerült 27 kreditet teljesíteniük, átsorolásra kerülnek önköltséges
finanszírozásra (indokolt esetben kérvényezhető az átsorolás alóli mentesség –
http://to.ttk.elte.hu/atsorolas-aloli-mentesseg).
A tudnivalók ismeretével felvértezve kívánok sikeres vizsgaidőszakot nektek!
Csonka Diána
korábbi tanulmányi elnökhelyettes
ELTE TTK HÖK
taneh@ttkhok.elte.hu

Határidők
Vizsgaidőszak:

2015.05.18 – 2015.07.03.

Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik
meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, illetve ha a hallgató vizsgát tett, de nem
szerepel érdemjegy a Neptunban (csak elektronikus kérvényben lehetséges.):
2015.07.17.

Méltányossági kérelmek leadása (2014/2015-ös tanév
tavaszi félévre vonatkozóan)**
•

4x-i tárgyfelvétel (harmadszorra felvett tárgy nem teljesítése):
2015.07.10.
• az első 3 aktív félévben 36 kredit nem teljesítése esetén a tanulmányok
folytatása (nem számítanak bele a korábban teljesített és elfogadtatott kreditek!):
2015.07.10.
• 7. vizsgalehetőség (tanári MA és osztatlan tanárszak esetén, 6. vizsgalehetőség) – amennyiben még a tavaszi vizsgaidőszakra kérvényezi a 7. (6.)
vizsgát, akkor a 6. (5.) elégtelen vizsga után 1 hét, őszi vizsgaidőszakra:
2015.07.10.
• vizsgáról való hiányzás igazolása (kérvény + orvosi igazolás):
2015.07.10.
• kivételes tanulmányi rend kérelme (2015/2016-os tanév őszi félévére
vonatkozóan, például: Erasmus, Ceepus, legkésőbb a kiutazás előtt egy héttel)
2015.05.15.
**Méltányossági kérelmet (amennyiben méltányosságot szeretne kérni)
abban az esetben is be kell adni, ha:
• a harmadszori tárgyfelvétellel sem teljesített tárgyat nem kívánja negyedszer felvenni (például alternatív tárgy),
• a tárgyat nem a következő félévben venné fel,
• a következő félévre passzív félévet szeretne kérni.
Beadott kérvény hiányában a hallgató elbocsátásra kerül.
A határidők minden esetben jogvesztőek!
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Innováció

Innováció

KISS – KwakLab Innovációs SzuperSztráda
Ontja az ötleteket a magán kutatóintézet
A KwakLab fejlesztőlaboratóriumában 19 kutatási-fejlesztési projekt mutatkozott be az egészségügy,
informatika, vegyipar, biotechnológia, építőipar és a műanyagipar területéről.
A bemutatott találmányokat többéves kutatás előzte meg. A legrövidebb
kutatási időszak is másfél-két éves
munkát jelent, de vannak évtizedes
projektek is. A kutatóintézet fő célja
az innovatív ötletek továbbgondolása, termékek kifejlesztése, az ötlettől
a termékig tartó innovációs folyamat lerövidítése és az ehhez szükséges műszaki háttér megteremtése. A
KwakLab Kutatóintézet fejlesztő és
elektrotechnikai laborral, vegyi laborral, szennyvíz- és ivóvízelemző vegyi
laborral segíti azokat a cégeket, akik
megbízzák kutatás-fejlesztéssel.
Hogyan néz ki egy innovációs folyamat a gyakorlatban?
„A folyamat általában valami meglévő tudományos eredményen alapul.

A vállalati innovációnál a cél egy új
termék vagy technológia létrehozása.
Itt az ötleteket kísérletekkel ellenőrzik, majd elkezdik a prototípus vagy
a gyakorlati modell kifejlesztését” –
válaszolta Cseh Márton biomérnök, a
KwakLab Kutatóintézet vezetője.
Miért jó az, ha kutatóintézet is bekapcsolódik a munkába?
„Az egyszerű innovációs folyamat
az, amikor valakinek kipattan egy ötlet
a fejéből, megpróbálja azt valamilyen
technikai módszerrel elkészíteni, létrehoz egy prototípust és ez alapján egy
terméket. Ez egy egyszerű műszaki
kérdésnél viszonylag gyorsan megvalósítható. Ha azonban bonyolultabb a
feladat, akkor az ötletgazdának sokszor újra és újra át kell alakítania a pro-

A június 3-i nyílt napon bemutatott, KwakLab kutatói
háttérrel megvalósuló találmányok közül néhány:

Prevasca – az íróasztalba rejtett mobil
rendelőintézet
Az Európai Unió átlagát nézve a magyarok halnak
meg a legkorábban. Míg a többi uniós országban az elmúlt
30 évben közel hét évvel nőtt az átlagos élettartam, a
magyar nők születéskor várható élettartama 76,5 év a férfiaké 68,2. (Forrás: KSH)
Az elrettentő adatok mögött többek között az egészségtudatos életvezetés teljes hiánya, valamint az egészségügyi felvilágosítás és szűrés terén csaknem behozhatatlan
elmaradás áll.
A bárhová kitelepíthető, mobil asztalba rejtett
PREVASCA a lakosság eddigi legszélesebb körű szűrését

totípust, miközben keresi a megfelelő
műszaki megoldást. Ha egy kutatóintézetet hív segítségül, akkor ez a folyamat gyorsabbá és így olcsóbbá válik,
mert vannak olyan tudományos módszerek, elemzések, amelyekkel megalapozottabban lehet eljutni a prototípus
kivitelezéséhez” – válaszolta Fazekas
Eszter, a KwakLab Kutatóintézet kutatási koordinátora.

teszi lehetővé szív- és érrendszeri, daganatos, légzőszervi,
csont- és izomrendszeri betegségekre. A kapott mérési
eredmények alapján képes előre „megjósolni” a beteg
szív- és érrendszeri rizikófaktorát.
A kinyomtatott dokumentáción a beteg látja az egészségügyi határértékek túllépésének mértékét, valamint a
jövőben várható érkatasztrófa esélyeit, mint pl. agyvérzés,
szívinfarktus stb. A kapott eredményeket látva a szűrést
végző orvos javaslatot tesz szakorvosi ellátás felkeresésére.
A PREVASCA a következő diagnosztikai illetve mérő
eszközöket foglalja magában: testsúly, testzsír-, víz-,
izomtömeg- és csonttömegszázalék, MBR kcal, AMR kcal,
vércukor-, koleszterin- és húgysavszint, testmagasság,
haskörfogat, vérnyomás, szívverés-frekvencia, ultrahang
diagnosztika, spirométer (a tüdő állapotát mérő műszer),
pulsoximéter (véroxigén szintet mérő műszer).
A PREVASCA az mDurance Labor Terhelésélettani
Kft. fejlesztése, olyan saját szoftverrel, amely a terápiás
javaslatot is összeállítja a betegnek. Ez az életmódváltásra,
a természetes alapú, vény nélkül kapható gyógyszerekre,
gyógyhatású készítményekre illetve a gyógyszeres terápiára vonatkozó javaslatokat, ajánlásokat is tartalmazza.

hogy környezetbarát, hiszen fő összetevője, a cellulóz
újrahasznosítható hulladékpapírból, fából, bambuszból
származik. A speciális betonkeverék a vályoggal azonos
elven, de korszerű technológiával készül.
A kifejlesztett eljárásnak köszönhetően könnyen alakítható a beton
optimális összetétele, vagyis az anyag
rugalmassága, tömeg- hang- és hőszigetelési aránya. Az eddig ismert összes
építőanyaggal szemben a cellulózbetonnal fordított tervezés lehetséges:
az épület igényéhez lehet igazítani az
építőanyagot. A cellulózbeton tehát
egyszerre alkalmas filigránabb szerkezetek, nagyobb fesztávok, magasabb
épületek kialakítására, vagy akár vízen
úszó szerkezetek építésére.
Fejlesztésekor a biztonság, a megbízhatóság és a hosszú élettartam voltak
a legfontosabb elvárások. Mivel a cellulózbetonból készült épület súlypontja
lejjebb tolódik, egyensúlya és állékonysága jobb lesz, ez földrengésbiztosabbá
teszi a szerkezetet.
A cellulózbeton a létező legkorszerűbb építőanyag, gyártása egyszerű,
energiatakarékos és költséghatékony.

Startup.coach – Virtuális találkahely másokkal, közösségépítés, befektetők keresése, mentorálás
Ez az új webes felület kifejezetten az induló innovatív vállalkozások első két évében segíti a cégeket többek
között a bemutatkozásban, ismertté válásban és a befektetők megtalálásában. Lehetőséget ad arra, hogy egyéni
vállalkozók és cégek bemutathassák saját projektjüket,
szolgáltatásukat, kampányokat indíthassanak, nyilvántarthassák befektetőiket és eladásaikat, vállalásaikat. A
tagok a weboldalt a működés első éveiben ügyfélkapcsolat-kezelésre, webáruház működtetésére és ügyviteli
nyilvántartó szoftverként is használhatják.
A Startup.coachon regisztráló cégek adatbázisához
több ember kapcsolódhat. Egy cég munkatársai vagy egy
projektben az üzlettársak, közös innováció esetén a feltalálótársak. A felhasználók létrehozhatnak közös projekteket,

így egy céltervnek több gazdája lehet, magánszemélyek és
cégek egyaránt. Ha a célterv már megvan, az oldalra többféle tartalmat is fel lehet tölteni ezzel kapcsolatban: videót, prezentációt, fotógalériát, szöveges leírást, idővonalat.
A projektek népszerűsítésére kampányok indíthatók, egyrészt azért,
hogy összejöjjön a pénz a beindításához (fundraising), másrészt termékértékesítésre, partnerszerzésre. A
Startup.coach célja, hogy a vállalkozásoknak szakmai támogatást és ismertséget biztosítson a legnehezebb időszakban, az indulás első két évében.

Wificaster – az
okostelefonról nézhető
zárt láncú televízió
Mit szólna, ha egy koncerten ülve
az óriás kivetítő helyett a saját telefonján
nézhetné kedvenc énekesét közelről?
A kecskeméti Silicon Dreams Kft.
ugyanis olyan, zárt láncú televíziós rendszer kifejlesztésén dolgozik,
amellyel kiválthatóvá válnak a televíziókészülékek, óriáskivetítők és LEDfalak. Az internet nélküli Wi-Fi alapú
sugárzás mellett okostelefonon is követhetővé válik a
videóközvetítés.
A 2014-ben indult informatikai kutatás célja olyan
mobilis, könnyen telepíthető kültéri kommunikációs eszköz kifejlesztése, amely alkalmas az okostelefonok és a táblagépek számára szélessávú és zárt láncú videóközvetítés
sugárzására internet nélküli Wi-Fi-rendszeren.
Ezért a kecskeméti cég elsődlegesen a Wi-Fi technológiát alkalmazó szélessávú „peer-to-peer” technológiát kutatja, ami a zárt láncú televízió alternatívája
a médiasugárzás területén. A kutatandó új technológia
alapján többek között lehetségessé válik a tömegrendezvényeken és minden olyan helyen, ahol nagyon sok
ember fordul meg – így például pályaudvarok, kórházak,
szállodák, múzeumok területén – egy olyan zárt láncú
Wi-Fi internetes sugárzó rendszer létrehozása, amely az
okostelefonokat egyfajta televízióként tudja működtetni,
kiváltva az óriáskivetítőket, LED-falakat és más megjelenítő eszközöket.

A jövő építőanyaga a pillekönnyű cellulózbeton
Az eddigi legkönnyebb és legjobb hőszigetelő, ugyanakkor szilárd és teherbíró cellulózbetont fejlesztett ki a
Könnyűbeton Innovációs Kft. Bátonyterenyén. A több
mint 800 millió forintos K+F projekten öt kutató és tíz
technikus dolgozott 13 évig. Az új építőanyag a jövő legsikeresebb falazóeleme lehet. Egyik legnagyobb előnye,

50. félévfolyam 13. szám
2015. június 24.

TétékásNyúz

9

Pályázz!

A TTK HÖK pályázatot hirdet
•
•
•
•

kommunikációs elnökhelyettes
ösztöndíjakért felelős biztos
tudományos biztos
titkár

tisztségekre. Ha érdekel ezek
közül valamelyik,
vagy bármely másik tisztség
, keresd meg az
Önkormányzat elnökét vagy
tisztségviselőink
egyikét valamely elérhetőségük
ön (ezeket megtalálod a http://ttkhok.elte.hu/tiszts
egviselok oldalon).
Pályázni a http://ttkhok.elte.hu/p
alyazat felületen
keresztül tudsz!

Csatlakozz a szerkesztőséghez!

ljuk kifejezni magunkat, tudjuk,
hogy valamilyen szinten megtanu
len,
etet
tos
rülh
elke
n
sorá
élet
i
Az egyetem
diplomamunkához. Nagyon fon
i egy beadandóhoz vagy akár a
jten
gyű
t
ago
iden
any
röv
i,
r
ezn
kko
vég
t
ana
atás
ugy
hogyan kell kut
és közérthetően kifejteni,
lald az aktuális témát megfelelően
szempont az is, hogy megtanu
nincs még gyakorlatod ebben, csat
csapongóvá, felületessé válna. Ha
írás
az
y
y
hog
hog
l,
an,
lkü
abb
ané
ít
,
seg
kell
at
ha
i,
gyakorlott csap
összefoglaln
eklő témáról írhatsz, ráadásul egy
érd
d
tége
a
l
aho
ént,
írók
cikk
k
kozz hozzán
t nyújthass.
legközelebb még jobb teljesítmény
különböző tudományos
kifeszített posztereket, amelyek
kra
fala
a
atsz
láth
kran
gya
lva
általában meghaladja. Ha
Az egyetem folyosóin sétá
n összeállítása a Word képességeit
ilye
egy
y
hog
,
kell
sem
om
dan
későbbiekben is jól jöhet!
kutatásokat mutatnak be. Mon
lhatod, ráadásul teljesen ingyen. A
tanu
meg
nk
nálu
e,
elés
kez
gram
érdekel egy komolyabb pro
ló helyesírásukkal
nk van olyan emberekre is, akik kivá
Ezenfelül természetesen szükségü
taik elgépelésebará
ni
víta
akik hajlamosak folyamatosan kija
emelkednek ki a tömegből, illetve
erkesztőnek!
sósz
olva
magadra ismertél, jelentkezz nálunk
it, helyesírási és nyelvtani hibáit. Ha
, de nem szeretnél
hetetlen közölnivaló van benned
Természetesen, ha úgy érzed, mér
, netán csak ötleted
i nálunk, csak egy-egy alkalommal
zten
kes
szer
,
írni
l
gge
jelle
ndó
álla
a lapot, ez az üzenet
oztatóbbá és/vagy hasznosabbá
rak
szó
k
tnén
tehe
yan
hog
e,
lenn
neked is szól!
vagy e-mailben
klődésed, keress meg személyesen
Amennyiben felkeltettem az érde
ilyen kérdésre szívesen válaszolok.
(foszerkeszto@ttkhok.elte.hu), bárm
!
Remélem, hamarosan találkozunk
Saáry Ákos
a Tétékás Nyúz főszerkesztője

12

Biológia

13

Fizika

Testünk térképészei

Napenergia napelem nélkül

Az örökletes daganatos betegségek genetikai háttere

A Stirling-motor számítógépes modellezése

A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikájának Endokrinológiai Genetika Laboratóriumában létrejött kutatócsoport kitűzött céljai az örökletes endokrin daganatos betegek és a bennük található
genetikai eltérések azonosítása, a daganatokban zajló folyamatok megismerése, olyan eltérések kimutatása,
amelyekkel jobb, pontosabb diagnózis érhető el, illetve megfelelő terápiás stratégia elérése a betegeknél.

A Stirling-motor egy sok éve ismert eszköz, amelyet Robert Stirling talált
fel 1816-ban. Kedvező tulajdonságai miatt számos helyen használható. Jó a
hatásfoka, egyszerű és halkan működik kis hőmérséklet-különbségeken is.

A Lendület-pályázat keretében létrehozott munkacsoport összetett: Dr. Patócs Attila, a kutatás vezetője,
bioinformatikusok, két biológus PhD hallgató végzi a sejttenyészetes munkát, és két doktornő genetikai asszociációs
vizsgálatokat végez.
Sejtbiológiai és molekuláris labor felújítása, infrastruktúra létrehozása, bioinformatikai szerver beüzemelése, konfigurálása és, hogy egy időben tudjon rajta három programozó
dolgozni, komoly kihívás elé állította a kutatócsoportot
– ezek az elmúlt másfél év fejlesztései, hogy megteremthessék a megfelelő hátteret kutatásukhoz, amelyhez a Lendület-program, a Magyar Tudományos Akadémia nyújtott
segítséget.
A hormonális daganatok genetikai szempont szerint két
nagy csoportba sorolhatók.
Az örökletes daganatok genetikai háttere ismert. A diagnosztikához tartozik a genetikai rendellenességek szűrése,
a mutáció azonosítása, családok vizsgálata. A sporadikus
daganatok esetében nincsen kezdő genetikai lépés, esetükben a vizsgálati stratégia más: a daganatot, mint daganatszövetet kell vizsgálni: nem egy célzott eltérésről, hanem
globálisan kell adatokat gyűjteni. Az ilyen típusú daganatok
bármilyen ritkák is az átlag populációban egy ezzel küzdő
beteg számára a lehető legpontosabb diagnózist és terápiás
lehetőséget kell nyújtaniuk a szakembereknek – hangzott el
a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadáson.
Ezerkétszáz fő, multiplex endokrin neoplázia 2-es típusában szenvedő beteg összesítésével
tiszta üzenet rajzolódott ki a kutatók számára: ezekben a betegekben
egy adott típusú daganatnál, ami a
mellékvesevelő feokromacitómája, az
elsődleges terápia a mellékvesekéreg
megtartó műtét.
Ehhez az kellett, hogy ~500 000 000
emberből ez az 1200 beteg azonosítása megtörténjen, és fel tudják dolgozni az adataikat.
A konzorcium másik nagy eredménye a felismerés, hogy
a gyermekkorban megjelenő feokromacitómáknak a hátterében a legrosszabb prognózist egy bizonyos génnek, az SDHB
gén mutációi eredményezik.
Egy kutatójuk a feokromacitómák biokémiai vizsgálatát
végezve, tömegspektrometriás módszerrel kimérte, hogy
bizonyos daganatokban a szukcinát- fumarát aránynak van
patobiokémiai szerepe. A hagyományos genetikai módszerrel végzett vizsgálatok eredményei alátámasztják azt
az érdemi adatot, miszerint a szukcinát dehidrogenáz-D
alegység mutációi járnak a legrosszabb fenotípussal: gyakran
kétoldaliak, malignusak ezek a betegségek.
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A Lendület csoport egyik fontos célkitűzése a válasz
keresése: Mi lehet az oka, hogy ennek a génnek a mutációja nagyon eltér az összes többitől? Dr. Patócs Attila egy
mindennapi példával szeretné megválaszolni a kérdést:
egy harminchat éves, sajnos, korábban már elhunyt beteg
genetikai vizsgálatánál megtalálták a betegséget okozó eltérést. Látható, hogy rosszindulatú daganatról van szó, tele
metasztázissal. A genetikai vizsgálat bebizonyította, hogy
a beteg édesanyja hordozza ezt az eltérést, aki hatvannégy
évesen klinikailag teljesen tünetmentes.
Hogyan lehetséges, hogy a monogénes szindróma genetikai eltérései ismertek, és mégis ennyire különböző lehet a
megjelenése?
A válaszhoz, ha genetikai az eltérés, ami okozhatja, akkor az
exon szekvenálás vezethet eredményhez, viszont ha epigenetikai,
és a daganatszövetben van valami, akkor ennek megfelelő vizsgáló módszerrel sikerülhet megtalálniuk ezt az eltérést.
Ami örömteli, hogy a technológia és az algoritmusaik
működnek, azonos eredményeket kaptak a hagyományos
szekvenálással és a teljes genom szekvenálás eljárásával.
Innentől tudnak építkezni, és szűrési algoritmusok keresésével talán megtalálják azokat a potenciális örökletes tényezőket, amelyek a rendkívül különböző fenotípusokat eredményezik, még az adott családon belül is.
A munkacsoportban a molekuláris biológiai vizsgálatok
során egy nagyon izgalmas kísérletbe fogtak: az endokrin
daganatoknál nagyon gyakran azt találták, hogy a sejtciklust érintő mikro-RNS-ek és RNS-ek
érintettek a daganatprogresszióban.
A kísérletsorozat célja, hogy amen�nyiben a mikro-RNS-ek dinamikáját a
sejtciklus során tudnák monitorozni,
talán új terápiás célpontot sikerülne
azonosítaniuk, ezért együttműködésben az ELTE Immunológiai tanszékével egy olyan flow citometriai eljárást
dolgoztak ki, amely a sejtciklus szerinti különböző fázisban lévő sejteket
el tudják választani, ezeken RNS-t és fehérjét izolálva teljes
genomos vizsgálatokat végeztek. A metodika rendkívül jól
működött, hiszen mind génexpressziós, mind fehérje szinten be tudták bizonyítani a sejtciklus függését a jól ismert
molekuláknak, ugyanakkor mikro-RNS szinten nem igazán
találtak eltérést. Kis RNS szekvenálást végezve,az eredmények azt mutatják, hogy amennyiben a sejt már belépett
a sejtciklusba, akkor a mikro-RNS dinamika nem olyan
mértékű, mint a génexpresszió vagy fehérjeszintű dinamika. Ezt próbálják most egy rangosabb újságban közölni az
elkövetkezőkben.
Néma Judit

Ígéretes felhasználási területe a napenergia hasznosítása,
mivel feltehetően gazdaságosabban, kisebb bekerülési költség
mellett alkalmazható, mint a jelenleg ismert technikák.
Az egyetlen oka annak, hogy nem elterjedt, hogy mind a
mai napig bonyolult és költséges az előállítása. A TDK munkám célja egy olyan szoftver megalkotása volt, ami képes az
előállítási költségeket redukálni és a fejlesztési folyamatokat
támogatni a motor működésének szimulálásával.
A Stirling-motor egy olyan hőtani gép, amely egy hideg
és egy meleg hőtartályra csatlakoztatva a meleg tartályból
a hidegbe periodikusan szállítja a hőt, amelynek egy részét
mechanikai munkává alakítja. Lehetséges a fordított irányú
működtetés is, amikor mechanikai munka befektetésével a
motor az egyik tartályból a másikba hőt juttat át.
A TDK munkám alapját képező szimulációs módszer
egy olyan programot foglal magában, amely negyedrendű Runge-kutta módszer segítségével képes közelíteni a
Stirling-motor működését leíró egyenletek megoldását.
Szempont volt még, hogy könnyen kezelhető és informatív
legyen.
Az eredmények pontossága érdekében több korrekciót
alkalmaztam, amelyek segítségével már nem ideális eseteket is tudtam vizsgálni. Ez döntő fontosságú, mert egy
ideálishoz közeli motor megépítése költségesebb, mintsem
hogy szélesebb körben is alkalmazható lenne. Valamint mert
bizonyos speciális körülmények között egy-egy korrekció
mértéke még közel ideális esetben is igen jelentőssé válhat.
A dolgozatomban a motornak mindkét elrendezését
vizsgáltam a szimulációs szoftver segítségével.
Abban az esetben, amikor a motort kívülről, fix fordulatszámmal hajtom, azt vizsgáltam, hogy a különböző kezdeti
feltételektől függetlenül milyen hamar áll be egy egyensúlyi
helyzetbe. Azt találtam, hogy ez már az első periódus során
bekövetkezik.
Vizsgáltam azt is, hogy a munkahenger amplitúdója hogyan befolyásolja a hasznos teljesítményt. Ekkor azt

A KÖZEGELLENÁLLÁSI ERŐ HATÁSA A STIRLINGMOTOR MŰKÖDÉSÉRE

tapasztaltam, hogy az
amplitúdó
növelésével
nő a motor
által végzett
A STIRLING-MOTOR VÁZLATOS
hasznos munFELÉPÍTÉSE (GAMMA TÍPUS)
ka is.
Ezek az eredmények mind megfelelnek az elméleti várakozásnak.
Vizsgáltam a motor működését a nem kívülről hajtott
esetben is, amikor a motor két oldala között tartottam
fixen a hőmérsékleteket és a motort egy adott fordulatszámmal elindítottam. Megnéztem, hogy milyen mechanikai veszteségek esetében alakul ki egyensúlyi frekvencia, illetve hogy ennek értékét a veszteségek hogyan
befolyásolják.
Ekkor azt találtam, hogy ha a motort csak az alkatrészek között fellépő súrlódási erő fékezi, az nem elegendő
arra, hogy egyensúlyi frekvencia alakuljon ki. Ehhez
egy olyan erőhatás kell, amely az alkatrészek sebességével arányosan fejti ki a hatását. A valóságban több
ilyen erő is fellép a motor működése során. Ezenkívül
pedig ha a motorra egy dinamót kapcsolunk, akkor az is
hasonlóan befolyásolja a fordulatszám alakulását, ami
szintén egy fontos kérdés, ha elektromos áramot szeretnénk előállítani.
A TDK munkám során sikerült egy olyan szoftvert kifejleszteni, amely jól használható Stirling-motorok szimulálására. Ennek a szoftvernek a segítségével pedig sikerült meghatározni a gyakorlat szempontjából is fontos paraméterek
hatását a motor működésére.
Simon Dávid Szabolcs

A PROGRAM MŰKÖDÉS KÖZBEN
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Földtudomány

A láthatatlan válság

Lökéshullámok a Napon

Éhezés a Száhel-övben

Évek óta vizsgáljuk, mégsem értjük igazán

Az évtizedek óta tartó éhezések a Száhel-öv országaiban ugyan nem
bírnak olyan látványossággal, amivel a híradások főcímeibe kerülnének, ám a humanitárius katasztrófához sokkal közelebb állnak ezek a
területek. A médiafelhajtás állhat a támogatások arányának hátterében?

A Nap pontos működésének teljes megértése a modern csillagászat egyik legnagyobb problémája. Központi csillagunk közelsége miatt az egyik legfontosabb laboratórium a fizikusok
számára az űrben található plazmában lejátszódó folyamatok megismeréséhez, ezenkívül a többi
csillag leírásának és modellezésének is a Nap lehet a kulcsa.

2015-ben jogosan érezhetjük, hogy „katasztrófatúlterhelés”
van jelen a Földön, elég csak az ukrán válságra, a minden
eddiginél pusztítóbb ebolajárványra, az Iszlám Állam felemelkedésére a kilátástalan szíriai polgárháborúban, a gázai
konfliktus újabb fejezetére, vagy a kannibalizmusig fajuló
Közép-afrikai köztársaságbeli eseményekre gondolni.
Ezen nagyobb krízisek mellett megtalálhatók azonban
olyan hummanitárius válsággal fenyegető helyzetek is, amelyek több támogatással talán jobban kezelhetővé válnának,
ám mind az Élelmezési Világprogram (WFP), mind az ENSZ
Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) számára nehézkes az
adománygyűjtés.

Csillagunk részletes tanulmányozása során több rendkívül bonyolult kérdéssel szembesültek a napkutatók: a
napszél gyorsulását kiváltó ok, a Nap ciklikus viselkedését
befolyásoló dinamó-mechanizmus tulajdonságai, illetve a
Nap koronájának nagymértékű felfűtődésének körülményei. A pontosabb megfigyelésekhez több napműholdat
is fellőttek, mint a NASA és ESA által közösen fejlesztett
SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), illetve a
japán Hinode. Ez a két műhold új távlatokat nyitott meg a
napkutatásban, ugyanis a fedélzetükön szállított speciális
műszerek a korábbiaknál jóval nagyobb tér- és időbeli
felbontást tesznek lehetővé. Így újabb, a Földről korábban
nem látható jelenséget is meg tudtak figyelni.
A napkutatásban magyar kutatók is élen járnak. Közéjük tartozik Erdélyi Róbert professzor, aki a Sheffieldi
Egyetem Napfizikai Kutatóintézetében (Solar Physics and
Space Plasma Research Center – SP2RC) dolgozik. Munkatársaival megoldást keresnek a napkorona felfűtődésének
problémájára, amelynek komoly gyakorlati haszna is van:
a koronában lévő plazmát leíró egyenletek megegyeznek a
speciális fúziós erőművekben található plazma egyenleteivel, így a Földön is előállíthatóvá válna a Nap magjában
végbemenő fúziós folyamat, amely megoldaná az emberiség energetikai problémáit.
A napműholdak különböző hullámhossztartományon
végrehajtott méréseiből a csillagászok megállapították,
hogy a Nap légkörében található egy olyan tartomány, ahol
a hőmérséklet ~10 000 K-ről ~1 000 000 K-re ugrik fel. Ezt
a tartomány átmeneti rétegnek (Transition Region – TR)
nevezték el. A fűtési mechanizmus leírása még mindig
kutatások témája.

Válság kódolva
Az éhínség által legjobban érintett ország Csád, az egyik
legszegényebb az afrikai országok között, amely száraz (arid)
éghajlatú területen fekszik, így az országot sokszor aszály sújtja,
amelynek talán legismertebb példája a Csád-tó pusztulása.
Ennek következtében a termésértékek igen alacsonyak,
az alacsony színvonalú egészségügy és a magas termékenység előre kódolja az újszülöttek sanyarú sorsát. A helyzetet
tovább nehezíti, hogy Csád több ezer menekültet kénytelen
befogadni, keleti régiójában a dárfúri konfliktus miatt már
több mint tíz éve folyamatosan vándorolnak át a menekültek.
Emellett az igencsak instabillá váló Közép-afrikai Köztársaságból is az országba migrálnak az ott élők, északról pedig
a polgárháborúból polgárháborúba lépő Líbia határolja,
amely szintén biztonsági kockázatokat vet fel. Ennek következtében a háborús övezetek által körbevett ország egyedül
Kamerunon keresztül tud érintkezni a külvilággal, amit a
szomszéd ki is használ és igen magas áron szállít csak keres-
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kedelmi termékeket
a szomszédjának.
Ezeket összegezve
nem meglepő, hogy Csád a 183. helyet foglalja el a 185-ből
az ENSZ HDI (Emberi Fejlettség Index, amely az életszínvonalat, az oktatást és a várható élettartamot számszerűsíti egy
komplex mutató kereteiben) listáján már évek óta.

Adománygyűjtés döcögősen
A helyzetet nem könnyíti, hogy a világ segélyező-szervezeteinek a WFP és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága
csádi missziójukra kért összegek 31, illetve 25 százalékát
sikerült megszerezni 2014-re. A finanszírozási gondok miatt
a napi kalóriabeviteli értéket 850 kalóriára csökkentették,
amely egy kisgyermek számára épp elégséges, de az európai standardok alapján a napi bevitel egy átlagos nőnél
2000, míg egy férfinál 2500 kalória. Ebből is látható, hogy a
most meghatározott kvóta milyen nehéz helyzetbe sodorja
a menekülttáborok lakóit.
A lenti diagram mutatja Csád és szomszédos országainak
1992 és 2011 közötti átlagos napi kalóriabeviteli értékét, melyből kiolvasható, hogy Csád áll a legrosszabbul mind közül.
A támogatások hiánya azonban nem csak ott akadozik,
ugyanilyen alacsony arány jellemző a térség többi, éhínség
által érintett országban.

Ami nincs a hírekben, nem is fontos?
Tény, hogy egy katonai válság sokkal jobban megfogható és eladható a médiában, így több nyilvánosságot is kapnak
ezek az események, melyek következtében több emberhez is
jut el, akik értelemszerűen több adományt is tudnak felajánlani. Az efféle hiba nem az emberek készülékében van, akár
belpolitikai, akár külpolitikai területen annyi a problémás
helyzet a Földön napjainkban, hogy egy-egy eset, bármilyen
komoly is, könnyen kikerülhet a látókörből.
Ettől függetlenül elgondolkoztató adat, hogy a WFP számára biztosított többoldalú hozzájárulás országonként milyen
arányban áll az összes adományozáshoz képest. Arányában
Peru (2 millió dollár) és Azerbajdzsán (100 ezer dollár) áll
az élen 100 százalékkal, de a legtöbbet adományozó lista
vezetője a 86 milliós támogatást nyújtó Svédország, mely az
általa kiutalt adományok 86 százalékát biztosítja a WFP-nek.
Az Egyesület Államok, közel 6 millió dollárt adományoz, ez
azonban a teljes összegnek mindössze 0,41 százaléka.
Könnyen elképzelhetjük, hogy ha egyes országok más
prioritások mentén osztanák szét a pénzüket, az afrikai
országok éhínség elleni harcának finanszírozási problémái
is csökkenhetnének.
Molnár Zsolt
A cikk eredetileg a Kitekintő.hu oldalon jelent meg

Különböző műszerek több hullámhosszon elkészített felvételei ugyanarról a területről (a műszerek lentről felfelé: SOHO-MDI Doppler-felvételei földfelszíni
GONG magnetogram adatokkal; földfelszíni Optikai
Naptávcső (Solar Optical Telescope – SOT) G sávú
felvétele; Hinode-EIS He II vonalas felvétele; Röntgen
Űrtávcső (X-Ray Telescope – XRT) Ti filteres felvétele).
Az egymás fölé helyezett képeken jól kivehető a felfelé
tartó hullám, míg az EIS felvételeken megfigyelhető a
szétterjedő TRQ. [Scullion et al., 2011 (3. ábra)]
A Nap felszínétől kiindulva a Nap alsó légkörében már
korábban is megfigyeltek egy jet-szerű jelenséget, amelyet
a Nap globális p-módusú (nyomás alapú) oszcillációja vált
ki. Ezeknek a neve szpikula, melyek átlagosan 4-10 perces
élettartammal rendelkeznek. Ezek a szpikulák olyan elektromágneses hullámokat gerjesztenek, amelyek a Napból
kifelé haladva keresztezik az átmeneti réteget. Itt a hőmérséklet megugrása miatt a hullám számára „falat épít”
az átmeneti réteg, amelyben így egy lökéshullám indul
meg. A napműholdak képein
sikerült egy ilyen lökéshullámot megfigyelnie Erdélyi
professzornak és csapatának.
A jelenségnek az átmenetiréteg-rengés (Transition Range
Quake – TRQ) nevet adták.
A TRQ-k további megfigyelései pontosabb képet adhatnak
arról, hogy ezek a hullámok
hogy is fűtik fel az átmeneti
réteget.
Kiss Tamás
A cikk eredetileg a BestOfCafe.hu
oldalon jelent meg
Forrás:
E. Scullion et al., 2011, The
Astrophysical Journal, 743, 14
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Kémia
Fagyott fény

Múlt az évgyűrűkben

Extrém alacsony hőmérsékletű termokolor fluoreszcens festékek

Egy környezettudományi kutatás

Ha láttál már olyat, hogy némi törtfehér kristály folyékony nitrogénnel hűtve más színben kezd világítani,
mint szobahőmérsékleten, nem is kell továbbolvasnod... Ha viszont érdekel a jelenség háttere, esetleg kíváncsi
vagy, hogy nagyon egyszerűen és tömören, miért is van színe a különböző anyagoknak, akkor alább megtudod.

Avagy egy urbán- és környezetgeokémiai
vizsgálat lépései, arról hogy miért érdekel engem
az ólom vagy a réz lelkivilága a fák évgyűrűiben,
vagy az, hogy hol érzik magukat otthon és hol
gyűlnek össze sokan.

Régóta ismeretes, hogy egyes anyagok megváltoztatják a
színűket a hőmérséklet változásának hatására. Ezeket a vegyületeket termokolor anyagoknak nevezzük. Közismert példájuk
a Cu2[HgI4] vagy az Ag2[HgI4]. A színváltás a kristályszerkezet
hőmérséklet hatására történő megváltozására vezethető vis�sza. Ugyanis az emberi szem által érzékelt szín nem más, mint
az anyagra eső sugárzás visszaszórt komponenseinek additív
keveréssel előállított összessége. Azt, hogy az adott anyag a
Napból (vagy egyéb izzótestből) érkező folytonos sugárzás – a
fehér fény – különböző hullámhosszú részeit milyen mértékben képes elnyelni és mely komponenseket sugározza vis�sza, az elektronszerkezet szabja meg. Az elektronszerkezetet
pedig értelemszerűen befolyásolják a kristályszerkezetből
adódó elektrosztatikus kölcsönhatások.
Másik típusú jelenség, amikor az anyagok nem egyszerűen adott spektrális eloszlással visszaszórják a rájuk
eső fényt, hanem a beeső sugárzás hatására elektronjaik
gerjesztődnek, és a többlet enerigájuktól egy meghatározott hullámhosszú foton kibocsájtásával szabadulnak meg.
A jelenséget fotolumineszcenciának nevezzük. Két fajtáját
különböztetjük meg, legegyszerűbben az alapján, hogy a
jelenség élettartama a bevilágítástól számítva rövid vagy
hosszú. Előbbi a fluoreszcencia, utóbbi a foszforeszcencia.
A gerjesztő fény hullámhossza jellemzően az UV-tartományba esik, míg a kibocsájtott foton a szemünk számára is érzékelhető az esetek többségében. Ekkor az anyagot színesen
látjuk világítani. Ezt használják például ki az órák sötétben
világító számlapjánál.
A fenti két tulajdonság érdekes együttállása az úgynevezett
termokolor lumineszcencia. (A jobb bevett fordítás hiányában
nevezhetjük így magyarul a luminescence thermochromism-t.)
A termokolor lumineszcenciát mutató anyagok képesek fluoreszkálni a megfelelő bevilágítást követően, de az emissziós
spektrumuk, így az anyagok színe, függ a hőmérséklettől.
Azaz ezek az anyagok a termokolor festékeknél tárgyaltakkal

0s

1s

A [CuI(2,6-dimetil-piridin)]4 KLASZTER KÉPZŐDÉSI REAKCIÓJA

hasonló okokból kifolyólag képesek megváltoztatni a színüket
a megfelelő körülmények között.
A fenti tulajdonságot mutató anyagok iskolapéldája, amely
egyeben az első ilyen vegyületi is volt, a réz piridinnel alkotott
klasztere. Ezen vegyületek termokolor fluoreszcens sajátságát
– a szerzők még fluoreszcenciának nevezték – először Hard és
Pierre publikálták 1973-ban. CuI-ot reagáltattak feleslegben
folyékony piridinnel (lásd képen) és különböző összetételi
arányú klaszterek keletkezését állapították meg.
A réz-piridin-jodidnak nevezett anyag szobahőmérsékleten sárga színű fluoreszcenciát mutat, lehűtve viszont
narancssárgába, vörösbe, végül ibolyába vált át (lásd a képeken). A jelenség eredetét kimerítő kísérleti és elméleti elemzés után sikerült csak felderíteni. Megállapítást nyert, hogy
a tapasztalható emissziós fluoreszcenciaspektrum két sávból
tevődik össze, egy alacsonyabb energiájú (λmax= 670 nm), és
egy nagyobb energiájú (λmax= 480 nm) átmenetből. A lumineszcencia színének megváltozása érdekes módon nem az
emissziós sávok valamelyikének (vagy mindegyikének)
hullámhosszának eltolódására, hanem a két sáv relatív intenzitásának megváltozására vezethető vissza.
A réz(I)-jodid komplexek kutatása napjainkban igen
kiterjedt, mivel bíztató fotoaktív anyagként történő alkalmazásuk lehetősége. Például sikeresen alkalmaztak dimer
vegyületeket OLED-ekként (Organic Light-Emitting Diodes),
illetve szenzor tulajdonsággal rendelkező koordinációs polimerek előállítását is jelentették.
Koncz Benedek és Balogh Dániel
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A [CuI · py]4 KLASZTEREK MELEGEDÉS SORÁN BEKÖVETKEZŐ SZÍNVÁLTOZÁSA A FOLYÉKONY NITROGÉNBŐL KIVÉVE
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Környezettan

A fák évgyűrűinek kormeghatározásra való használhatósága meglehetősen ismert. Már gyerekként kirándulva is
nézegettük az erdőben, hogy hány évgyűrűt tudunk megszámolni a félbevágott fatörzsön, a fa az idősebb, vagy én
születtem előbb.
Az alábbiakban egy komplex környezettudományi kutatási témát mutatok be, amely a környezettudományok széles
spektrumát fedi le a kutatás teljes folyamata alatt. A TDK
dolgozatom tárgya az évgyűrűk vizsgálata, az urbán- és
környezetgeokémia eszköztárával. Bizonyos fák évgyűrűinek megfelelő módú begyűjtése, majd azok műszeres analitikai módszerekkel való vizsgálata és monitorozása során
képet kaphatunk arról, hogy az esetenként „szennyezőnek”
titulált elemek hogyan kerültek a fába, és azoknak milyen
hatása lehet.
De hogy miért is érdekes ez, mire lesz jó a későbbiekben? A szennyezések terjedésének vizsgálata mindig figyelemfelkeltő kérdés a környezettudományban, kiemelten az
embereket érintő, lakóhelyükhöz közeli területeken. Hiszen
az a szennyezés, amely a környezetben jelen van, az ott
élő emberek mindennapjait, egészségét is befolyásolhatja.
Hatványozottan igaz lehet ez egy olyan területre, mint Ajka
városa és környéke, amely hazánk egyik leginkább szen�nyezett iparvidéke.
Ajka ipara a szénbányászatra kezdett kiépülni a 19. század közepétől, a városban üveggyár, téglagyár, kriptongyár,
erőmű és alumíniumipar, valamint a közeli Úrkúton mangánbánya jött létre. Ennyi ipari tevékenység természetesen
hatalmas mennyiségű hulladék- és szennyezőanyag termelésével is jár, ezt jól mutatják a városközeli hatalmas méretű
meddőhányók is.
A város környéke az itt elterülő erdőségek miatt ideálisnak tekinthető dendrokémiai célú vizsgálathoz, amelyhez a
szakirodalom főleg tűlevelűeket ajánl. A területen elsősorban tölgyes-cseres erdők találhatók, találhatunk azonban
fenyőket is, amelyek alkalmasak a dendrokémiai mintavételezéshez.
Ennek során növedékfúróval az uralkodó szélirány felőli
oldalról mellmagasságban egy mindeössze ceruzavastagságú fúrómagot veszünk a fatörzsből, elkerülve ezzel annak
károsodását. A fúrómagokat a mintavételezés követelményeinek megfelelően szívószálba csomagolva, lezárva, feliratozva szállítottuk és tároltuk. A mintákat összesen három különböző területről gyűjtöttük be: a várostól északnyugatra fekvő
Devecseri–Széki erdőből, a városközpontból és a délkeletre
fekvő Csingervölgyi Parkerdőből. Az uralkodó szélirány
miatt feltételeztük, hogy a devecseri minták háttérértéknek
tekinthetők majd, hiszen még nem érte el őket a városból
érkező szennyezett levegő.

Az analitikai mérések a németországi Freibergi Egyetemen, gondos mintaelőkészítést követően ICP-MS műszerrel
történtek, amelynek során 5 éves évgyűrűblokkonként mértük az egyes fúrómagok As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sn,
Tl, U, V, Zn, Ti, Sb koncentrációit. A mért elemekből négynek
(Cu, Mn, Zn és Pb) az eredményei tekinthetők szignifikánsnak. A többi elem értékei vagy kimutatási határ alatt voltak,
vagy olyan változatos eredményeket mutattak, hogy abból
nem tudunk egyértelmű következtetéseket levonni. Az első
vizsgálat során azonban csak egy-egy fúrómag a mérésére
kerülhetett sor a három területről, a kapott adatokat tehát
ennek megfelelően kell kezelni.
A szakirodalom említi, hogy az esszenciális elemek
(pl. Cu, Zn) a fatörzs külső, fiatalabb része felé dúsulnak, a
nem esszenciálisaknál (pl. Pb) ilyen jól követhető sugárirányú eloszlást nem nevez meg. Ez a tendencia a mi méréseinkben is megfigyelhető volt: a réz és a cink értékei minden
mintánál a három külső évgyűrű-blokkban (utolsó 15 év)
voltak jelen a legnagyobb koncentrációban. A mangán esetében egy érdekes anomália mutatkozik: míg a két szélső
területről vett mintában enyhén csökkennek a mért értékek
az idő előrahaladtával, a város közepi mintánál fokozatosan nőnek, azonban egy nagyságrenddel kisebb mennyiségben vannak jelen. Ez az éles ellentét – figyelembe véve,
hogy a város közepéről vett mintáról van szó – feltételezhetően valamilyen erős antropogén hatásnak köszönhető.
Az ólomnál egy igen éles kiugró csúcs figyelhető meg a 8-as
főút közeléből vett devecseri mintában, amely a másik két
mintánál kisebb mértékben és 4 évnyi eltolódással jelenik
meg. Az eltolódás feltételezhetően az adott hatás jellege miatt
van: idő kellett, hogy a távolabbi területekre is eljusson; az
éles kiugró devecseri csúcs pedig támaszkodva a területen
korábban folyt talaj- és padlásporos környezetgeokémiai
kutatások eredményeire valószínűsíthetően a közlekedésből
származó ólomtöbbletnek köszönhető.
A teljes mintavételezési-kutatási folyamatot és a kapott
eredményeket, valamint azok értelmezését természetesen
lehetetlen minden részletre kitérve egyetlen oldalban összefoglalni. Az első vizsgálat eredményeit követően rengeteg
további kérdés merült fel, amelyeket a következő évben mesterszakos diplomamunkám készítése során további méréseket követően remélhetőleg meg fogunk tudni válaszolni.
Témavezetőimnek Szabó Csabának és Völgyesi Péternek
ezúton is köszönöm odaadó segítségüket!
Koczur Szilvia
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Belszíni fejtés

Matematika
Fibonacci sorozat másképp

Sudoku

A nyulak szaporodása

A tudományos különszámba egy régi kedvencet szántam nektek, ám
megspékeltem egy kicsit. A szabályok hasonlóak, egy sorban, egy oszlopban
és egy keretben nem szerepelhet ugyanaz a szám. Nehezítés, hogy itt a keret
nem négyzetalakú, hanem mindenféle izgalmas formát vesz fel. Ne feledjétek, még ha csak különszám, akkor is jár a csoki a helyes megfejtőknek a
sorsolás után. Várjuk megfejtéseteket a nyuzrejtveny@gmail.com címre!
Fetti
fetter.david@nyuz.elte.hu

Fibonacci gondolatkísérlete szerint egy nyúlpár a második hónaptól képes szaporodni, és innentől kezdve a nyúlmama havonta egy
hím és egy nőstény nyulat hoz világra. Az érési idő elteltével ezek
az utódok is sokasodni kezdenek, és soha nem pusztulnak el, hiszen
matematikai nyulak.

A kérdés
Hány pár nyúlra szaporodik a kezdeti nyúlpár?

Megoldás
• A második hónap végén születik 1 pár, így most
már 2 pár van.
• A harmadik hónap végén az eredeti párnak is születik egy pár nyula, így már 3 pár lesz.
• A negyedik hónap végén az eredeti párnak lesz
újabb kicsinye, és a második hónapban született párnak is
születik egy pár nyula, így összesen már 5 pár nyúl van.
A nyúlpárok száma így az egyes hónapokban 1, 1, 2,
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... A sorozat tagjainak rekurzív
(ismétlődő lépésekből álló műveletsorozaton alapuló) képzési szabálya nagyon egyszerű (az új tag mindig az előző
két tag összege). Az igazsághoz hozzátartozik, hogy indiai
matematikusok mintegy 50 évvel megelőzték Fibonaccit e
sorozat felismerésében (aki erről nem tudott).
Ám mi van akkor, ha a nyulak nem matematikai nyulak,
azaz egy idő után elpusztulnak?
Egy mezei nőstény nyúl átlagosan évente 2-3-szor ellik.
Az első alomnál 1-2, a másodiknál 2-5 kölyköt. Az öreg
példányok inkább kevesebbet. Így nem okoz a valós adatoktól nagy eltérést, ha továbbra is alkalmanként két utóddal
számolunk. A mezei nyulak átlagosan 6 évig élnek. Itt nem
vesszük figyelemben azt a 80-100 ezer szerencsétlen nyulat,
akiket évente lelőnek, sem a róka és egyéb támadásokat.
Azaz a nyulaink csak természetes halált halnak.
Kezdjük az egészet az „Ádám és Éva” nyulaktól. Ekkor
a 7. év elején elpusztul az első pár, 7. év második ellési idő-

szakában pedig a második pár. A harmadik ellési időszakban
viszont már két pár (lásd a lenti táblázatban).
Tehát a „nyúlszám növekedését egy év alatt” a következő függvény írja le:
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A nyúlszám egy adott n évben pedig nem más, mint
a Fibonacci-sorozat első n tagjának az összegének és az
első (n–18) tagjának az összegének a különbsége, ami pont
megegyezik az ((n+2)-edik tag –1) és az ((n–16)-odik tag –1)
különbségével.
Tehát az aratásnak, fertőzéseknek, rókáknak,
nagyobb ragadozómadaraknak, kóbor kutyáknak, nyesteknek, menyétféléknek, farkasoknak és a vadászoknak
köszönhetjük, hogy a nyulak nem vették át a hatalmat
Bolygónk felett.
Dubán Dorina
A cikk eredetileg a Kvadratikus blogon
(http://kvadratikus.blogspot.hu/) jelent meg.

Katona Richárd
Takács Kristóf
Varró Petra
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Heti nyerteseink
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A nyertesek csokijaikat az Északi Hallgatói
Irodában (É 0.75) vehetik át. A különszám
rejtvényének nyerteseit e-mailben értesítjük.
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ahol F(n) az n-edik Fibonacci szám (a sorozat n-edik tagja), azaz
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50. félévfolyam 13. szám
2015. június 24.
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Nyereményjáték
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Az előző lapszám feladványának megoldása
Előző számunkban egy könnyed kis keresztrejtvény volt. Ennek a megfejtése „ötvenedik félévfolyam veletek”.
Ahogy ebből is kikövetkeztethettétek, 25 éve jelenik meg folyamatosan a Tétékás Nyúz. Köszönjük a folyamatos olvasóinknak, követőinknek a hűséget!

TétékásNyúz

