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2015. augusztus 28. TétékásNyúz

Kedves leendő olvasók, 
reménybeli szerkesztőtársak!

A kezetekben tartott újság a TTK kari lapjának, a Tétékás Nyúz-
nak gólyaszáma. Reményeink szerint számos hasznos információval 
találkozhattok benne, amelyek megkönnyíthetik a tájékozódást az 
egyetem nyüzsgő forgatagában, és segíthetnek az első hetekben 
felmerülő problémák megoldásában.

De mindenekelőtt szeretnélek én is köszönteni benneteket az egyetemen, remélem sok örömteli 
élményben lesz részetek e falak között. A tanulás mellett azonban a szórakozásra is szabad (sőt kell) 
időt fordítani, ebben pedig – bár aktívan nagyon kis szerepet vállal – újságunk is szeretne segíteni.

A hetente megjelenő lap célja ugyanis, hogy a tájékoztatás mellett szórakoztassa is a TTK-s 
hallgatókat, de mivel mi vagyunk az ELTE leggyakrabban megjelenő kari lapja, így a TáTK és az 
IK karok hallgatói is egészen biztos, hogy olvassák. Emellett több mint 150 példányt küldünk ki az 
ELTE oktatóinak, vezetőinek és más munkatársainak is.

Az újságban amellett, hogy a hallgatók életét befolyásoló információkat továbbítjuk mind a HÖK, 
mind az egyetem vezetése felől, sőt állami szintről is, nagy hangsúlyt fektetünk az ismeretterjesztésre 
és szórakoztatásra. Igyekszünk ott lenni a Kar tudományos estjein, mint például a Földrajzos Klub, a 
Környezettudományi Klub, az Alkímia Ma, az Atomoktól a csillagokig vagy a BReKi, sőt előszeretettel tudó-
sítunk más egyetemek ezekhez hasonló programjairól is, hiszen a BME-n és a Corvinuson is rengeteg 
hasonló érdekes és értékes előadásra látogathattok el a kötelező órák után.

Sportrovatunkból tájékozódhattok a sportolási lehetőségekről az ELTE-n és a BEAC-on.  
TTT rovatunkban a Tudomány és Technika legújabb újdonságait igyekszünk bemutatni tudományos 
szemmel és igényességgel. Szórakoztató rovatainkban filmekről, éttermekről, sörözőkről, kirándulási 
lehetőségekről és aktuális kiállításokról írunk nektek, hogy biztosan ott legyetek, ahol nyüzsi van. 
Rejtvényt is találtok az újságokban, amelynek megfejtését ha bekülditek nekünk és szerencsések 
vagytok a sorsoláson, Marsot, Twixet, Snickerst vagy Bounty-t nyerhettek!

Ha úgy érzed, hogy szívesen részt vennél az újság szerkesztésében cikkíróként, szerkesztőként, 
esetleg fotósként vagy grafikusként, keress bátran a lap alján található e-mail címen, vagy személyesen 
a fogadóórámban (ennek időpontjáról a http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok oldalon tájékozódhatsz), sze-
retettel várunk, semmilyen előképzettség nem szükséges! Ha csak érdeklődnél, hogy hogyan mennek 
nálunk a dolgok, akkor se habozz, a szerkesztőség ajtaja mindenki előtt nyitva áll!

Sikeres első félévet kívá-
nok, és ne feledd: a Tétékás Nyúz 
minden héten szerdán jelenik 
meg. Keresd az újságá... izé, az 
egyetem folyosóin és a Hallgatói 
Irodákban!

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Kedves elsőéves TTK-s hallgatótársaim!
Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzatának nevében szeret-

nélek sok szeretettel köszönteni titeket az ELTE TTK egyetemi 
polgárainak körében és újfent gratulálni a sikeres felvételitekhez. 

Immár az ország egyik legnívósabb, 1635 óta működő intézményének 
hallgatói lettetek, legyetek büszkék erre az eredményre! Ezzel mindenképpen 
életetek egy új, izgalmas szakaszának kapujához érkeztetek, amely kapun 
belépve nemcsak álmaitok megvalósítása felé tesztek egy határozott lépést, 

de egy olyan környezetben találjátok magatokat, amely remélhetőleg meghatározó lesz számotokra 
az elkövetkezendőkben. Ahogy Madách Imre írja: „Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz // Évmilliókra lesz 
tulajdonod”. Az ittlétetek elsődleges célja a tanulás, a tudásszerzés, amire a nagy hagyományokkal ren-
delkező Karunk kiváló lehetőséget biztosít, de az egyetemista lét nem csak a könyvek és jegyzetek felett 
átvirrasztott, koffeinben bővelkedő éjszakákról szól. Azok a beszélgetések, ismeretségek, impulzusok, 
amelyekkel itt, az Egyetemünk falai között, ezekben az években találkoztok, még sokáig útitársaitok 
lesznek. Kívánom, hogy számtalan maradandó élménnyel és emlékezetes pillanattal gazdagodjatok!

Még élénkek az emlékeim arról, hogy milyen volt az egyetemi életbe csöppenni. Számtalan kérdés 
merült fel bennem is az első időszakban, hiszen egyetemistaként immár vállunkra nehezedik az önál-
lóság terhe. Szerencsére van mire támaszkodni. A TTK Hallgatói Önkormányzata egy önkéntes hallga-
tókból álló mozgalom, amelynek legfőbb feladata a TTK-s hallgatók képviselete és segítése. A Hallgatói 
Önkormányzat a hallgatókért van; ha akadályba ütköztök az első lépések megtételekor vagy bármikor a 
tanulmányaitok során, forduljatok hozzánk bizalommal! A Hallgatói Önkormányzat a képviseleteteken 
túl sok egyéb feladatot ellát. Fordulhatsz hozzánk, ha kérdésed van a kollégiumi elhelyezéstől kezdve 
a szociális támogatásokon és tanulmányi ügyeken keresztül az esélyegyenlőségig, továbbá igyekszünk 
élénkíteni a hallgatói tudományos- és sportéletet, illetve korrepetálásokat szervezünk azok számára, 
akik szívesen vennék, ha egy másik hallgató magyarázna nekik egy kicsit. Ezen napi feladatok ellátását 
a TTK HÖK egy-egy tisztségviselője koordinálja, akiket keressetek nyugodtan, éppúgy, ahogy a minden 
tavasszal újraválasztott szakos képviselőiteket, akik feladata, hogy szót emeljenek értetek.

Nem lenne szerencsés, ha lemaradnátok egy fontos határidőről vagy információról, így érdemes 
követni a hirdetőfelületeinket, a TTK HÖK és a szakterületek honlapját, a Facebook-lapokat és a cso-
portokban történő kommunikációt vagy éppen átlapozni a Tétékás Nyúz-t. Felhívnám a figyelmeteket, 
hogy érdemes időről-időre nézegetni az e-mail fiókokat is, hiszen mind az Egyetemtől, mind tőlünk 
érkezhetnek oda hasznos információk. Ezeken túl a Hallgatói Iroda az északi épület földszintjén várja 
azokat, akik személyesen szeretnék feltenni kérdésüket bármilyen tanulmányi ügyben. Itt lehetőségetek 
van a Tanulmányi Hivatal számára leadandó kérvények kinyomtatására is, valamint gyakran itt tartjuk 
fogadóóráinkat mi, tisztségviselők. Ilyenkor biztosan megtaláltok személyesen is minket.

Végül még szeretnék kitartást kívánni, hogy elérjétek céljaitokat, és ahhoz, hogy ha a körül-
mények összeesküdni is látszanak ellenetek, tovább tudjatok haladni a megkezdett utatokon.

„A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt.”
Hoksza Zsolt

elnök
elnok@ttkhok.elte.hu

Az egyetemi sajtó csak rád vár!
Ha érdekel az újságírás, és szeretnéd kipróbálni magad, 

keress fel minket! A Tétékás Nyúz, az ELTE Online és az 
ELTEvízió is tagfelvételt hirdet!

Jelentkezz nálunk szeptember 20-ig, és részt vehetsz az 
ELTE Press csapata által szervezett képzésen az összes kar 
érdeklődőivel együtt! Előképzettség nem szükséges!

http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu%0D?subject=
mailto:elnok%40ttkhok.elte.hu%0D?subject=
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’A’ kategória
A rendszeres szociális ösztöndíj havi 

összegének mértéke nem lehet alacso-
nyabb, mint az éves hallgatói normatíva 
20%-a, amennyiben a hallgató szociális 
helyzete alapján rendszeres szociális ösz-
töndíjra jogosult, és

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi 
állapota miatt rászorult vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű vagy
c) családfenntartó vagy
d) nagycsaládos vagy
e) árva (25 éves kor alatt!).

’B’ kategória
A rendszeres szociális ösztöndíj havi 

összegének mértéke nem lehet alacso-
nyabb, mint az éves hallgatói normatíva 
10%-a, amennyiben a hallgató szociális 
helyzete alapján rendszeres szociális ösz-
töndíjra jogosult, és

a) hátrányos helyzetű vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt 
meg vagy
c) félárva (25 éves kor alatt!)

Ösztöndíjak, támogatások
A következő cikkben az egyetem elkezdésekor fontosabb szociális és teljesít-

mény alapú ösztöndíjakat, támogatásokat vesszük sorra, hogy ne maradjatok le 
róluk. Mint például az alaptámogatás, a rendszeres szociális támogatás vagy a rend-
szeres sport ösztöndíj. Na de mik is ezek? Nézzük!

Alaptámogatás
Mivel gólyaként az első félévben még 

nem kaphattok tanulmányi ösztöndíjat, ezért 
a rászorulók iskolakezdési terheinek enyhí-
tése végett egyszeri, úgynevezett alaptámo-
gatásra pályázhatnak. Alaptámogatásban az 
a hallgató részesülhet, aki az adott félév-
ben, az adott képzési szinten először létesít 
felsőoktatási, aktív vagy passzív hallgatói 
jogviszonyt és államilag támogatott, teljes 
idejű, nappali tagozatos, 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 hivata-
los szöveg, mindenki, aki most először kezd 
államilag finanszírozott alap- vagy osztatlan 
képzést az megpályázhatja ezt az ösztöndí-
jat, ha a lent látható ‘A’ vagy ‘B‘ kategóri-
ák valamelyike igaz rá. Ami nagyon fontos, 
hogy ha valaki az első félévét passziváltatja, 
annak is most kell pályáznia az ösztöndíjra.  
Természetesen alaptámogatást a mesterkép-
zéses gólyák is kaphatnak, azonos feltéte-
lekkel. A különbség mindössze annyi, hogy 
míg az alap- és osztatlan képzésre járók a 
hallgatói normatíva 50%-át kapják, a mes-
terképzéseseknek a hallgatói normatíva 
75%-a jár. Alaptámogatásra a Neptunban 
tudtok pályázni az Ügyintézés/Kérvények 
menüpont alatt. A pályázat leadási határ-
ideje várhatóan szeptember közepe lesz, de 
erről időben kaptok tájékoztatást az évfo-
lyamlistákon, a szociális faliújságon és a  
http://osztondij.elte.hu oldalon is.

Rendszeres szociális ösztöndíj
Ismertebb nevén a „szoctám”, amely 

szintén a szociális helyzete alapján illeti meg 
a hallgatókat. A részletes pályázati kiírást a 
http://osztondij.elte.hu oldalon találjátok meg. 
A pályázatot Neptunban lehet leadni, az  
Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt. A várha-
tó leadási határidő szeptember közepe fele várha-

tó. Azon hallgató szociális ösztöndíjának összege, 
aki az ‘A’ kategóriába tartozik, nem lehet alacso-
nyabb a hallgatói normatíva 20%-ánál, vagyis 
23800 Ft-nál havonta. A ‘B’ kategóriába tartozó 
hallgatók szoctámja pedig nem lehet kevesebb, 
mint a hallgatói normatíva 10%-a, tehát 11900 Ft/
hónap. Az alaptámogatással ellentétben azonban 
a szoctámot nemcsak a kategóriába beletartozó 
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 támogatása, 

akik rendszeres sporttevékenységet végeznek 
olimpiai sportágban, magyar szakszövetségben 
vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sport-
ágban, és versenyeredményeket is elérnek. Ezt a 
pályázatot is Neptunban tudjátok majd leadni az 
Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt.

Egyszeri ösztöndíjak
Sport-, tudományos- és kulturális esemé-

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

Rendkívüli szociális ösztöndíj
A rendkívüli szociális ösztöndíj a hall-

gató szociális helyzete váratlan romlásának 
enyhítésére folyósított egyszeri támogatás. 
Az egyszeri és rendkívüli pályázatokhoz tartozó 
kiírásokat a http://ttkhok.elte.hu oldalon találjátok. 
Ezek leadására a félév folyamán bármikor van 
lehetőségetek a Neptun rendszerben. Ha bár-
milyen kérdésetek merülne fel a pályázatokkal 
kapcsolatban, keressétek bátran mentoraitokat 
vagy engem. Kérdezzetek, úgy a pályázók és a 
bírálók dolgát is megkönnyítitek.

Balogh Dániel
megbízott ösztöndíjakért felelős biztos

osztondij@ttkhok.elte.hu

Kollégium
Sziasztok! Csapjunk is a közepébe: 

gólyaként az elsőéves kollégiumi felvé-
teli eljárásban vehettek rész, így kollégi-
umi elhelyezést kaphattok.

Mit tehetnek azok, akik nem 
nyertek felvételt?

Az elutasító határozatnak két oka lehet, 
egyrészt a felvételi eljárás során elkövetett 
véletlen hibák, szabálytalanságok, ami miatt 
nem hibáztatható a felvételiző. Ekkor érdemes 
fellebbezni, amit a Neptunban lehet megtenni, 
a Kollégiumi ügyintézés menüpontban.

A másik ok az elért alacsony pontszám 
lehet. Ilyenkor a Várólistás jelentkezés a 
választandó, amely szintén a Neptunban talál-
ható. A várólistáról való felvétel folyamatos, 
ám jelentkezési sorrend alapján kerülnek be 
a jelentkezők. Ez azt jelenti, hogy akár már 
augusztusban beköltözhetsz, de lehet, hogy 
csak a félév közepén lesz üresedés, ennek 
fényében érdemes megtervezni a lakhatást.

Amennyiben felvettek egy kollégiumba, 
de az nem az általad választott, cserélhetsz egy 
hallgatótárssal a kívánt kollégiumból, ehhez a 
Diákbizottságokhoz, illetve az adott tagkollégi-
umok igazgatóihoz kell fordulnod!

Felvettek, de nem akarsz 
beköltözni?

A kollégiumi férőhely lemondható a 
Neptunban, a Kérvények fül alatt. A lemon-
dást azonban visszavonni nem lehet és az adott 
szemeszterben már többször nem lehetséges a 
kollégiumi jelentkezés!

Ha a jelentkezéssel, vagy egyéb kollégi-
umot érintő üggyel kapcsolatban problémád/
kérdésed merülne fel, keress bátran! 

Vajda Levente
kollégiumi biztos

kollbiz@ttkhok.elte.hu

http://osztondij.elte.hu
http://ttkhok.elte.hu
mailto:osztondij%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:kollbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
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A tanulmányi ügyekről dióhéjban
Kedves elsőéves, gratulálok a felvételidhez! Ahhoz, hogy az Egyetem keretei 

között folytatott tanulmányaid során ne ütközz előmeneteledet hátráltató problémák-
ba, ajánlott megismerni az intézmény működését. Mindezt megkönnyítendő, egy 
kis iránymutatás következik most az egyetemi rendszer tanulmányi útvesztőiben.

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 összes oktatójára 
és hallgatójára, így mostantól rád is vonatkozó 
szabályokat, jogokat és kötelezettségeket. Érde-
mes átfutni a szabályzatot, amelyet  a Hallgatói 
Önkormányzat honlapján (http://ttkhok.elte.hu) a 
Dokumentumok menüpont alatt 
találhatsz meg.

Mostantól tanulmá-
nyi ügyeidet személyesen 
a Tanulmányi Hivatalban 
(TH), valamint interneten 
az Elektronikus Tanulmá-
nyi Rendszerben (Neptun) 
intézheted. A Neptunba a  
http://hallgato.neptun.elte.hu olda-
lon tudsz a saját Neptun-kódod 
segítségével belépni, tárgyakat és 
vizsgákat felvenni, ösztöndíjaidat 
és pénzügyeidet nyomon követni.

A félév menete
Minden félév 14 hét szorgalmi- és 

7 hét vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi 
időszak előtt a regisztrációs időszakban 
tudsz bejelentkezni a félévre, vagyis aktívvá vagy 
passzívvá tenni a tanulmányi státuszod, felvenni 
a tárgyaidat. Megkülönböztetünk eltérő tárgyfel-
vételi időszakokat. A regisztrációs héten zajlik a 
rangsorolásos tárgyfelvétel, amely során rang-
sorolják a tanegységre jelentkezőket különböző 
szempontok alapján, így a jelentkezési sorrend 

nem számít. Ugyanannyi ponttal indulsz a gólya-
társaiddal egyetemben, ezért ebben az esetben egy 
véletlenszerűen generált szám dönti el a végleges 
sorrendet. A versenyjelentkezés az első tanítá-
si héten valósul meg, itt a jelentkezési sorrend 
alapján töltik fel a fennmaradt helyeket a jelent-
kezők között. A mentoraid igyekeznek neked 
lehetőséget biztosítani a regisztrációs héten közös 
tárgyfelvételre, ajánlott megvárni ezt az alkalmat, 
hogy semmi ne kerülje el a figyelmedet.

A szorgalmi időszak során 
lesznek előadásaid, amelyekre 

általában nem kötelező bejár-
nod (de erősen ajánlott) és 
gyakorlataid, amelyeken 
viszont kötelező a megjele-
nés, ugyanis az órák egyhar-
madát meghaladó távollét 
esetén nem kaphatsz érdem-
jegyet. Minden oktató legké-
sőbb az első órán tájékoztat a 
jegyszerzés követelményeiről. 
Ha ezt nem tenné meg, min-
denképpen kérdezz rá! A gya-
korlatok általában év közben 
megírt zárthelyi dolgozatokkal 

(ZH) teljesíthetőek.
A vizsgaidőszak 7 hétből 

áll, egy félévben egy tárgyból 
többször vizsgázhatsz, a második vizsgalehe-
tőségtől kezdve utóvizsgának (UV) nevezzük. 
Elégtelentől eltérő jegyet is van lehetőséged 
javítani, azonban ezt csak háromszor teheted 
meg egy félévben díjtalanul.

A félév pontos menetét megtalálhatod a 
http://to.ttk.elte.hu/a-felev-menete címen.

Kredit, tanterv
A kredit a tanegységhez rendelt szám, 

amely célja felmérni annak értékét. Alapsza-
kon a diploma megszerzéséhez 180 kreditet 
kell teljesítened. Minden esetben megkapod a 
tanegységért járó kreditet, ha elégtelennél jobb 
jegyet szereztél. Tanulmányaid megtervezésé-
hez ajánlott átfogóan ismerned a tantervi hálót 
(nem csak a Neptunban szereplő mintatanter-
vet), hiszen egyes tárgyak egymásra épülnek, 
vagyis nem teljesítheted az egyiket a másik nél-
kül. Ezt nevezzük előfeltételnek. Az erős előfel-
tétel azt jelenti, hogy ha teljesítetted egy előző 
félévben az előfeltételnek megadott tárgyat, 
akkor felveheted a rá épülőt. Gyenge előfelté-
tel esetében ugyanabban a félévben mindkét 
tárgyat teljesítheted. A szakod tantervi hálóját 
a Tanulmányi Hivatal honlapján érheted el: 
http://to.ttk.elte.hu/alapszakos-tantervek.

Azt tanácsolom, hogy minden tárgyat a 
tantervben megjelölt félévben igyekezz fel-
venni, legalább az első tanévedben. Ha egy 
tárgyat nem tudsz teljesíteni, a következő fél-
évben vagy évben újra fel kell venned (nem 
minden félévben hirdetik meg mindegyiket). 
Egy tárgyat háromszor vehetsz fel a tanulmá-
nyaid során, az adott tárgyból összesen 6 (osz-
tatlan tanárszakon 5) vizsgalehetőséged van.  
Amennyiben így sem sikerül teljesíteni, meg-
szűnhet a jogviszonyod.

Alapszakon a kötelező 180 krediten túl 18 
kreditet (10%-ot) vehetsz fel ingyen, ezután min-
den kreditért 3000 Ft-ot kell fizetned.

Optimális esetben minden félévben 30 kredi-
tet teljesítesz, viszont pár fontosabb szabályozást 
tudnod kell: 2 félév alatt 36 kreditet kell megsze-
rezned, különben átsorolnak önköltséges kép-
zésre, továbbá az első 3 atkív félév alatt szintén 
36 kredit teljesítése szükséges ahhoz, hogy ne 
szűnjön meg a jogviszonyod. Továbbá teljesítened 
kell az első két aktív félév alatt az adott szakon kiírt 
kritériumtárgyakat is.

Az államilag támogatott képzésen résztve-
vők hallgatói nyilatkozatot (http://www.felvi.hu/
felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/magyar_
allami_osztondij_feltetelei) írnak alá a beiratko-
záskor, amely egyik sarkalatos pontja az, hogy 
a képzési idő másfélszeresén (alapszakon ez  
9 félév) belül kell oklevelet szerezni, különben az 
állami támogatás felét vissza kell téríteni. Ezalól 
mentesülnek azon hallgatók, akik egy aktív félév 
(osztatlan tanárképzésen kettő félév) után szünte-
tik meg a jogviszonyukat.

Bármilyen felmerülő kérdésed esetén keresd 
elsősorban a mentorodat, a tanulmányi előadódat 
vagy engem.

Sok sikert az első félévedhez!
Rádl Attila

tanulmányi elnökhelyettes
taneh@ttkhok.elte.hu

Határidők az őszi félév elején
Hallgatói jogviszony kiadása az őszi félévre: 2015. 09. 07-től
Tárgyfelvétel:

Rangsorolásos: 2015. 08. 28. 20:00 – 2015. 09. 03. 16:00
Verseny: 2015. 09. 04. 8:00 – 2015. 09. 11. 16:00

Tanegység elfogadási kérelmek beadása: 2015. 09. 04.
Kérelem beadása költségtérítés/önköltség csökkentésre: 2015. 09. 11.
Kérelem beadása költségtérítés/önköltség részletfizetésére: 2015. 09. 11.
Költségtérítés/önköltség befizetési határideje: 2015. 10. 15.
Utólagos kurzusfelvétel/leadás: 2015. 09. 18.

http://ttkhok.elte.hu
http://hallgato.neptun.elte.hu
http://to.ttk.elte.hu/a-felev-menete
http://to.ttk.elte.hu/alapszakos-tantervek
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/magyar_allami_osztondij_feltetelei
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/magyar_allami_osztondij_feltetelei
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/magyar_allami_osztondij_feltetelei
mailto:taneh%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Hasznos weboldalak:
Sok-sok címet és oldalt olvashattatok 

már eddig is az újságban, mégis vegyük 
sorra a legfontosabb weblapokat, ame-
lyek segítségével akár pillanatok alatt 
találhattok megoldást felmerülő kérdé-
seitekre. Egy jótanács: ne támaszkodjatok 
a sokszor tévhitből és félreértésből gólyák 
között terjedő pletykákra. Ha valamire 
magatok nem találtok megfelelő választ 
a honlapokon, kérdezzétek inkább men-
torotokat, aki pont ezért van nektek, vagy 
keressétek fel a Hallgatói Önkormányzat 
képviselőit, tisztségviselőit!

• TH – Tanulmányi Hivatal:
http://to.ttk.elte.hu
Ne lepjen meg senkit a webcím és a TH 

rövidítés különbsége: tavaly még Tanul-
mányi Osztály néven futott a szervezet, 
így az átállás még nem teljes. Az olda-
lon valószínűleg hamar rábukkantok a 
keresett dologra. Ilyen lehet például a 
tárgyfelvételkor fontos tanrend, a nyit-
vatartási idő, a különböző kérvények, a 
félév menete és sok egyéb információ.

• Minden, ami ELTE:
http://www.elte.hu
Bár talán azt gondoljátok, az elte.hu  

inkább promóciós célú oldal külsősök 
számára, itt is rengeteg hasznos infor-
mációval találkozhattok, ha valami 
felkelti az érdeklődéseteket, például a 
többi karra vonatkozó tudnivalók vagy 
kutatásokkal és érdekes előadásokkal 
kapcsolatos hírek. Megtalálhatjátok a 
karok honlapjain kívül az ösztöndíjak-
kal kapcsolatos dolgokat és az oktatási 
rendszerünkre vonatkozó alapvető sza-
bályokat.

Folytatás a következő oldalon

Tegyetek ti is hallgatótársaitokért!
Az ELTE TTK hallgatójaként nemcsak arra nyílik páratlan lehetőségetek, 

hogy a természettudományokban elmélyedjetek, hanem még számos olyan 
tevékenységben részt vehettek, amelyek színesebbé teszik az itt töltött éveket. 
A TTK-n töltött egyetemi évek tarkábbá tételéhez azonban ti is komolyan hoz-
zájárulhattok! A következő sorokban arról szeretnék néhány szót ejteni, hogy 
mégis hogyan.

Mielőtt ebbe belefognék, egy valamit 
meg kell jegyezni. Az első és legfontosabb 
dolog, hogy az Egyetemen arra szánjátok a 
legtöbb időt és energiát, amiért itt vagytok, 
a tanulásra, a kijelölt utatokon való menete-
lésre. Mindenkit arra biztatok, akár a köz-
életi aktivitás, akár egyéb hobbi terén ne 
vállaljatok többet annál, mint amennyit e cél 
mellett is megengedhettek. Természetesen 
mi törekszünk arra, hogy minimális ráfor-
dítással is megtaláljátok a helyeteket a TTK 
közösségben és sokat tehessetek érte.

Karunkon számos civil szervezethez is 
csatlakozhattok, amelyek rendszerint egy-
egy szakterülethez kapcsolódnak és a 
szakos életet kívánják felpezsdíteni. 
Ha szívesen szerveznétek a 
szaktársaitoknak progra-
mokat, vagy szeretnétek 
rész venni ilyeneken, 
akkor tárt karokkal 
vár titeket a Magyar 
Fizikushallgatók 
E g ye s ü l e t e ,  a 
Földrajzos Klub, 
a Környezettudo-
mányi Klub, az 
Egyesült Biológushallgatók Szövetsége és számos 
más hozzánk közel álló szervezet. A felso-
roltak mellett meg kell említeni az egész Kar 
hallgatóinak érdekképviseletét ellátó TTK 
HÖK-öt is. A Hallgatói Önkormányzat szin-
tén igyekszik sok különböző programmal 
és rendezvénnyel, élményekkel gazdagítani 

titeket. A közéleti tevékenység egyik legfonto-
sabb színhelye a szakterületi csoport (SzaCs), 
ahol az adott szakterület közösségszervezése 
zajlik. Többek között itt szerveződik számos 
szakos tudományos és szabadidős program, 
a hallgatótársakat segítő korrepetálási rend-
szerek (MASZAT, KéKó, FÓKA, RuBiSCo), az 
adott szak prezentálása a nyílt napokon, Edu-
cation, a szakos rendezvények előkészítése és 
a szakterülethez kapcsolódó érdekképviselet 
ellátása. A szakterületi csoportok tevékeny-
ségét a TTK HÖK egy-egy tisztségviselője, az 
úgynevezett szakterületi koordinátor vezeti. 

Bátran keressétek őket, ha 
kedvet kaptatok valami-
hez vagy kérdésetek 
lenne! Persze a kérdé-

sek olyan dolgok, 
amiket nyugod-
tan feltehettek  
bárkinek.

A szabad-
idő kellemes és 
hasznos eltölté-

sére szolgáló programok mellett még szót 
kell ejteni egy igen fontos területről, ez pedig 
nem más, mint a hagyományos értelemben 
vett érdekképviselet. Az Egyetem ugyan 
oktatási intézmény, de több egy iskolánál, 
ahová a diákok nap mint nap bejárnak.  
Az Egyetemet az oktatók és hallgatók érték-
központú közössége alkotja. Ebből adódik, 
hogy a hallgatók szervesen be vannak csator-
názva az Egyetem döntéshozó mechanizmu-

saiba. Ez egy-egy megválasztott képviselőn 
keresztül zajlik, ami igen felelősségteljes fel-
adat, hisz rajtuk keresztül juthat el a véle-
ményünk az Intézet, a Kar vagy az Egyetem 
vezetéséhez. Bár ez a feladat felkészültséget 
igényel, de már az elsőévesek számára is 
nyitva áll a lehetőség, hogy ebbe bekapcso-
lódjanak a megfelelő szinten, ami nem is kell, 
hogy sok időt elvegyen.

A Hallgatói Önkormányzat felel az 
imént említett érdekképviseletért. Ennek a 
szervezetnek a legfőbb döntéshozó szerve a 
Küldöttgyűlés, ahol a tavasszal megválasz-
tásra kerülő szakos képviselők ülnek azért, 
hogy szót emeljenek értetek. A képviselők 
körülbelül havonta-kéthavonta üléseznek, 
megválasztják a tisztségviselőket, döntenek 
az Egyetem testületeibe való delegálásról, 
arról, hogy mire és mennyit költsön a Hall-
gatói Önkormányzat, illetve, hogy különbö-
ző hallgatókat érintő kérdésekben hogyan 
foglaljon állást.

Ami végül nagyon fontos: a fent leír-
tak nem feltételei egymásnak, nem kell ren-
dezvényeket szervezni, hogy valaki tagja 
lehessen 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, 
külföldi csereprogramokkal, esélyegyenlő-
séggel, újságírással, hallgatói tudományos 
élet szervezéssel, sportélettel, rendezvény-
szervezéssel stb. foglalkozzatok szabadidő-
tökben. A TTK HÖK megtesz mindent azért, 
hogy bármekkora részt is vállalnál abból a 
munkából, amit közel kétszázan végeznek 
hallgatótársaikért, ti is megtaláljátok a helye-
teket, és aktívan ki is tudjátok venni belőle a 
részetek. Számítunk rátok, forduljatok hoz-
zánk bizalommal!

a TTK HÖK csapata

http://to.ttk.elte.hu
http://www.elte.hu
http://www.elte.hu
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Hasznos weboldalak:
• HÖK – Hallgatói Önkormányzat:
http://ttkhok.elte.hu
Ők az a csapat, akik hallgatótársaitokból 

szerveződtek és bármit megkérdezhettek 
tőlük, mert alapvető feladatuk a Ti segí-
tésetek. A különböző egyetemi témákra 
adott egy-egy képviselő; így ha például 
a közelgő szociális ösztöndíjjal kapcsolat-
ban adódik kérdésetek, az ösztöndíjakért 
felelős biztost lesz érdemes felkeresni. For-
duljatok hozzájuk bátran!

• Kollégiumok:
http://kolhok.elte.hu
A KolHÖK honlapján minden informá-

ciót megtaláltok az egyetem kollégiumai-
ról: hol találhatók, milyen messze vannak 
az egyetemtől, milyen felszereltségűek, és 
persze azt is, hogyan tudtok jelentkezni, 
ha még nem tettétek volna meg eddig.

• Tétékás Nyúz:
http://nyuz.elte.hu
Minket is megtaláltok az interneten, sőt 

az újság online színes, kattintható formá-
ban a http://issuu.com/tetekas_nyuz web-
oldalról akár le is tölthető, Facebook-on 
pedig a http://facebook.com/tetekasnyuz-ra 
kattintva érhettek el minket.

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

ja, hasznos tanulmányi információkkal, 
party beharangozókkal és beszámolókkal 
és tudományos vagy sportos cikkekkel.

• ELTE Piac:
Ez egy olyan csere-bere csoport a Facebook- 

on, ahol ELTE-sek adhatnak, vehetnek 
megunt holmikat, régi tankönyveket, vagy 
kereshettek albérletet. Érdemes belépni!

Saáry Ákos

Érdemes külföldön tanulni?
Sziasztok! Talán hallottatok már arról, hogy egy-egy félévre ki lehet utazni kül-

földre tanulni. Az alábbiakban szeretnélek végigvezetni benneteket néhány alapvető 
kérdésen: Miért, hova, mikor, meddig és mennyiért?

Miért?
Röviden azért, mert fej-

leszti az embert, ha kiszakad 
a megszokott környezeté-
ből. Emberileg fejlődik, mert 
rákényszerül az önállóságra 
és a rugalmasságra. Kinyílik a 
világ felé a sok más kultúra és 
szokás megtapasztalása után, 
elfogadóbb és türelmesebb 
lesz. Talpraesettebb lesz, mert 
külföldön a legtöbb apróság is 
komoly kihívássá válhat. Megtanul az ember 
segítséget kérni másoktól. Ezeket a dolgokat 
a mindennapi életben tízszeresen kamatoz-
tathatod. Ezen felül szakmailag is komolyan 
előreléphetsz, betekintést nyerhetsz más szem-
léletekbe, más oktatási módszerekbe, hozzá-
férhetsz olyan tudástárhoz és eszközökhöz, 
amik sajnos nálunk nem elérhetőek. A meglévő 
nyelvtudás fejlődése és új nyelvek megtanulása 
is egyenes következménye az utazásnak.

Hová?
Célállomásnál a legfontosabb előre meg-

fogalmazni miért őt választod. Van egy ország, 
aminek a kultúrája, nyelve érdekel és azért aka-
rok oda menni? Van egy egyetem, aminek az 
oktatói messze földön híresek vagy a laboruk fel-
szereltsége? Szeretnék minél több külföldit meg-
ismerni tanulás mellett és világot látni, bulizni? 
Akárhova is mész tanulni, lesznek sorstársaid, 
akik más országból érkeztek. Az „Erasmus élet-
érzés” gyakorlatilag minden fogadó egyetemen 
megvan, azt nem az ország adja, hanem ti, akik 
kiutaztok oda. A többi szempontot viszont te 

tudod, mi motivál téged, és érdemes az alapján 
dönteni. Sajnos egyes országoknál a kinn tanulás 
lényegesen drágább a támogatás ellenére, mint 
máshol, mások az utazási lehetőségek.

Mikor?
Legfontosabb jó előre megtervezni, évek-

kel előre az utazást. A legtöbb ösztöndíjhoz kell 
legalább két lezárt félév BSc-n, hogy pályáz-
hass. Erasmus esetében kell jogviszony az 
ELTE-vel amikor kiutazol, vagyis itthon is kell 
felvenned tárgyakat, amikből levizsgázol haza-
utazáskor, de ha csak rövid időre is utazol ki, 
hiányozni fogsz órákról, ezért fontos nagyon 
előre a tervezés. Sajnos sokszor a kinn eltöltött 
félév csúszást jelent az itthoni tanulmányokkal, 
de nem kell megijedni, sokkal többet ér egy 
kinn eltöltött félév mindenki szemében, mint a 
csúszás, szorgalom és jó tervezés esetén pedig 
ez is elkerülhető, de nem könnyű. Ha mester-
képzés alatt szeretnél külföldre utazni, azt is 
érdemes már a BSc alatt eldönteni. Van lehe-
tőség akár az egészet is külföldön elvégezni az 
Erasmus Mundusszal.

Meddig?
Egy hosszabb távollét nemcsak az itt-

honi tanulmányokat nehezíti meg, hanem 
a személyes kapcsolatokat is. Aki úgy érzi, 
nem tud itthonról elszakadni, annak mindig 
ott vannak a rövid lehetőségek, de a leg-
több ösztöndíj egy szemeszterre szól, ami 
meghosszabbítható egy teljes évre, akár az 
is megoldható, hogy az ember kinn gondol-
ja meg magát és tovább szeretne maradni. 
Észben kell tartani viszont, hogy a pénz-
ügyi támogatás hosszabbítás esetén nem 
mindig nyerhető el. Itt is a legfontosabb az 
előre tervezés, az előre takarékoskodás sok 
esetben. Érdemes viszont a lehető leghosz-
szabb időszakot kinn eltölteni, mert ennél 
jobb lehetősége az embernek az életében 
valószínű, hogy nem lesz ennyire kedvező 
feltételek mellett.

Mennyiért?
Ahogy már feljebb leírtam, a költségek 

országonként változnak. Nem mindenhol 
ugyanannyi a mindennapi kiadások és a 
szállás ára, ahogy a megítélt támogatás sem.  
Skandinávia és pár nyugat-európai ország saj-
nos komoly önerőt is igényel, még mindig az 
előre tervezés a kulcsa mindennek. A pályá-
zatok kiírásában mindig megtalálható a támo-
gatás összege, elnyerhető rá külön ösztöndíj a 
hallgatói önkormányzatnál és szociális jutta-
tások is léteznek a rászorulóknak. Népszerű 
megoldás még huzamosabb külföldön tar-
tózkodás esetén részmunkaidőben dolgozni, 
az egyetemi hallgatókat minden országban 
keresik különböző pozíciókba.

Ha mindez felkeltette érdeklődésedet 
és tele vagy egy nagy rakás kérdéssel, ne 
habozz megkeresni!

Fricz Gergely
külügyi biztos

kulbiz@ttkhok.elte.hu

http://ttkhok.elte.hu
http://kolhok.elte.hu
http://nyuz.elte.hu
http://issuu.com/tetekas_nyuz
http://facebook.com/tetekasnyuz
http://elteonline.hu
https://www.facebook.com/groups/234713689983218/
https://www.facebook.com/groups/234713689983218/
mailto:kulbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Érdekes, sulin kívüli, mégis  
sulis programok:

• Forum Corvinum: A Corvinus 
Egyetemen találtok rá a programsoroza-
tukra, 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 Akadémián 
olyan előadásokra ülhettek be, ahol szin-
tén illusztris előadók látnak el benneteket 
tanácsokkal az élet különböző területeiről.  
Elsősorban persze az üzleti világgal kapcso-
latos témák azok, amelyek kiemelten szere-
pelnek a képzéseket kísérő programokon, 
azonban ezek később nagyon is hasznosnak 
bizonyulhatnak a karrieretek során.

• Az atomoktól a csillagokig és  
Alkímia Ma: E két rendezvénysorozat 
egymás testvérsorozatai: előbbi során 
az ELTE TTK Fizikai Intézetében tevé-
kenykedő kutatók, oktatók és vendégek 
beszélnek a fizika frontvonalába tartozó 
fizikai érdekességekről, újdonságokról, 
míg utóbbi esetében a Kémiai Intézet 
oktatatói és meghívottjai kalauzolják az 
érdeklődőket a kémia világába. A célkö-
zönség elsősorban a középiskolás kor-
osztály, de egyetemista fejjel is kiváló 
előadásokat hallgathatunk.

Török Balázs és Saáry Ákos

Tanulsz? Gyere sportolni is!
„A sport a kitartásra, környezetünk és egymás tiszteletére nevel. Megteremti 

a szellem és test harmonikus egységét, részévé tesz újra természeti és társadalmi 
környezetünknek. Visszavezet azokhoz az értékekhez, melyek hozzájárulhatnak 
közösségeink megerősítéséhez. A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club továbbra is 
ezekért a célokért dolgozik, és reményeink szerint hozzájárul az aktív és tudatos 
polgárokból álló sikeres magyar társadalom építéséhez.”

Dr. Karácsony András, a BEAC elnöke

A tanuláson kívül a sportban is szeretnéd 
kipróbálni magad? Szeretnéd érezni az ELTE-s 
hangulatot az egyetem falain kívül is? Mivel szá-
munkra fontos, hogy tudjatok mozogni és meg-
találjátok a számotokra megfelelő sportot, egyre 
több és több lehetőséget kínálunk Nektek!

A rendszeres mozgás egészségünk legjobb 
karbantartója. Javítja a tüdő és a szív működé-
sének hatásfokát, a vérkeringést. Növeli a vér 
oxigénszállító képességét, és még sorolhat-
nánk. Egyszóval, megéri mozogni!

Hamarosan megtapasztalhatjátok, hogy 
az egyetemisták életében a bulik és a tanulás 
mellett a sport is igen jelentős szerepet ját-
szik. Ehhez járul hozzá a BEAC (Budapesti 
Egyetemi Atlétikai Club) egyre több űzhető 
sportággal, valamint a kari sportesemények, 
amelyekből – örvendjünk – egyre több van.

Hogyan sportolj?
Vegyél fel sport (általános testnevelés) 

kurzusokat a többi órádhoz hasonlóan a 
Neptunon keresztül.

Hogyan vedd fel a kurzust?
1) Lépj be a Neptunba.
(https://hallgato.neptun.elte.hu/login)
2) A Tárgyak/Tárgyfelvétel fül alatt válaszd 

ki az aktuális félévet és a Minden további intéz-
ményi tárgy típust.

3) A Tárgykód mezőbe írd be a „VTN” kódot.
4) Válogass a sportok közül, és jelentkezz!

Az általános testnevelési kurzusok ára 
6000 Ft/félév, ami Neptun kivetésben jelenik 
meg a Pénzügyek fül alatt, ezt átutalással kell 
fizetni. Általában egy kurzus 12-13 alkalom-
ból áll, a teljesítés feltétele a részvétel, maxi-
mum 3 hiányzással.

Bővebb segédletet a kurzusok felvételéhez 
az alábbi linken találhatsz: http://www.beac.hu/
sportolni-szeretnek/szintek/sportolj-kreditert.

A felvehető tesiken kívül a sportösztön-
díjasok edzésein is kipróbálhatjátok maga-
tokat, igen változatos a paletta itt is: aerobik, 
aikido, asztalitenisz, atlétika, brazil jiu-jitsu, 
cheerleading, evezés és kajak-kenu, falmászás, 
goju-ryu karate, hastánc, kettlebell, kézilabda, 
férfi és női kosárlabda, modern jazztánc, nagy-
pályás labdarúgás, kerékpár, rögbi, női valamint 
férfi röplabda, futás, spinning, tenisz, természet-
járás, tollaslabda, triatlon, TRX, úszás, vízilab-

da, jóga, sakk, KÜS (különleges ütős sportok), 
funkcionális köredzések, kispályás labdarúgás 
– futsal (férfi, női), muay thai, tájfutás, kick box.

Ha pedig a kurzusokon és edzéseken túl 
is szeretnél sportolni az ELTE-n, böngéssz a  
http://eltesport.hu weboldalon a lehetőségek 
között. Az ELTE hallgatói eme sportolási lehető-
ségekkel már a gólyatáborokban is találkoznak.

A legnagyobb buli! Szervezz csapatot és 
induljatok el az ELTE kari focibajnokságain. 
Gyűjtsd össze barátaidat (6-8 fő), szervezz csa-
patot a gólyatáborban vagy csoporttársaidból 
és nevezzetek szeptember közepéig. Részle-
tek a bajnokságokról: http://www.eltefoci.hu,  
http://elteonline.hu/sport.

Sportesemények
A BEAC-on és a Kari Sportnapokon 

valamint focibajnokságokon kívül még részt 
vehetsz az ELTE legnagyobb futóversenyén, 
amely egyben az ELTE egyik legnagyobb 
sporteseménye is, a félévente megrendezendő  
5vös 5km-en, amelynek ősszel, szeptember 29-én 
jön a XXIX. „futama”, tavasszal pedig ismét jubi-
leum lesz, a XXX. verseny alkalmával. Részletek 
a http://www.eotvos5.elte.hu oldalon!

Lesz még ELTE Éjszakai Sportnap, Aero-
bik Night, Lágymányosi Kupa (őszi, téli, tava-
szi fordulóval), ezekről információt szintén 
a Facebookon (gólyacsoportjaidban) vagy a  
http://www.beac.hu oldalon találsz.

Legelőször pedig a sportos bevonó, azaz 
az ELTE Sport7 vár majd rád a BEAC-on, több, 
mint 25 ingyen kipróbálható sportággal/edzés-
sel. Erről információkat szintén a BEAC olda-
lán valamint szórólapokon és a Sportkisokos-ban 
találhatsz majd.

Sikeres beilleszkedést kívánok, remélem, 
sikerült felkelteni az érdeklődésedet!

Székely Gellért
sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu

Sportágak:
evezés, muay-thai, goju-ryu karate, bra-
zil jiu jitsu, aikido, kick-box, jóga, aero-
bik, zumba, jazztánc (kezdő és haladó), 
hastánc, cheerleading, TRX, kettlebell, 
funkcionális tréning, dinamikus jóga, táj-
futás, természetjárás, sziklamászás, fal-
mászás (kezdő/haladó), futsal, kézilabda, 
kosárlabda, labdarúgás, röplabda, sakk, 
asztalitenisz, futás, kerékpár, tollaslabda, 
tamburelli, gyorstollas, tenisz

https://hallgato.neptun.elte.hu/login
http://www.beac.hu/sportolni-szeretnek/szintek/sportolj-kreditert
http://www.beac.hu/sportolni-szeretnek/szintek/sportolj-kreditert
http://eltesport.hu
%20http://www.eltefoci.hu
http://elteonline.hu/sport
http://www.eotvos5.elte.hu
http://www.beac.hu
mailto:sportbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Esélyegyenlőség az ELTE TTK-n
Jelenleg, csak az ELTE Természettudományi Karára több ezer hallgató jár. Mint 

bizonyára neked is, mindenkinek az elsődleges célja az, hogy sikeresen végezze el 
a már megkezdett, vagy éppen most kezdődő tanulmányait. Így nem meglepő, hogy 
a tanulmányokhoz szükséges egyenlő feltételek megteremtése az Esélyegyenlőségi 
biztos egyik fő feladata.

Nézzük meg kicsit részletesebben, hogy 
mit is értünk pontosan a fentebb leírtak 
alatt! Mi az esélyegyenlőségi biztos feladata?  
Az egyik mindenképpen az, hogy segítsen 
abban, hogy tanulmányait mindenki lehető-
leg úgy tudja végezni, hogy 
az csak saját képességeitől és 
szorgalmától függjön. A másik  
fontos feladata pedig az, hogy 
továbbra is megszüntesse a 
hátrányos megkülönböztetést 
az Egyetemen belül. Valószí-
nűleg élete során már min-
denki találkozott valamilyen 
negatív diszkriminációval, 
de itt a Karon nem kell kirívó 
esetekre gondolni. Előfordul-
hat például, hogy oktató az egyik csoportnak 
enged javító dolgozatot írni míg lehet, hogy 
a másiknak nem. Ilyen esetben amennyiben 
indokolt, mindenképp érdemes felkeresnetek 
a jelenlegi esélyegyenlőségi biztost, vagy akár 
szólni a mentorotoknak.

Karunkon nagy figyelmet kapnak a fogya-
tékossággal élő hallgatók is. A felsőoktatási tör-
vényben rögzített különleges engedményekre, 
kedvezményekre jogosultak azok, akik moz-
gásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása ese-
tén halmozottan fogyatékos, autizmus spekt-
rum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy maga-
tartás-szabályozási zavarral) küzdenek. Bár a 
törvény nem írja elő, Egyetemünk megsegíti 
a tartósan vagy krónikusan beteg hallgató-

kat is. Ám ezek igénybevételéhez regisztráció 
szükséges. Regisztrálni a Kar fogyatékos-ügyi 
koordinátoránál, Török Gabriellánál lehet.  
A regisztrációról és az ehhez szükséges doku-
mentumokról a http://www.elte.hu/hallgatok/spec 

oldalon található bővebb tájé-
koztató. Ez mindenképp egy 
nagyon fontos teendő, amit 
minél előbb el kell végezni!

Miért ajánlott regisztrált 
hallgatónak lenni? Néhány 
példa erre:

• A speciális igények 
felmérése, megbeszélése a 
hallgatóval, azokról igazolás 
készítése (pl. az előadáson 
használt diák, vagy fóliák 

megküldése a hallgatónak digitális formában; 
jeltolmácsolás; jegyzetelő alkalmazása, írásbeli 
vizsga kiváltása szóbelire, vagy fordítva, vizs-
gán többletidő biztosítása stb.)

• Személyi segítő és jegyzetelő biztosítása
• Speciális eszközök kölcsönzése
• Kurzusfelvételnél járó többletpont

Bármilyen kérdés vagy kérés esetén for-
dulj hozzám bizalommal, akár e-mailben az  
eselyegybiz@ttkhok.elte.hu címen keresztül vagy 
szeptembertől a fogadóórákon (ezek időpont-
járól a http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok oldalon 
találhatsz információt).

Sok sikert az elkövetkezendő évekhez!
Seres Ákos

esélyegyenlőségi biztos
eselyegybiz@ttkhok.elte.hu

ILLUSZTRÁCIÓ: TATK.ELTE.HU

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 – ebben az évben is több mint kétszeres túljelentkezés volt, hiszen 
132-en jelentkeztek 65 helyre.

A jelentkezők közül egy többlépcsős kivá-
lasztási folyamaton keresztül választjuk ki a 
leginkább elkötelezett, legelszántabb és leg-
alkalmasabb jelölteket. A mentorság egy igen 
felelősségteljes pozíció, a gólyák bizalmának 
elnyerése nem gyerekjáték – nemcsak tudásra, 
hanem mentálisan is mindig megfelelő jelen-
létre van szükség.

Egy mentor elsődleges feladata, hogy 
segítségére legyen a frissen felvett elsőéves 
hallgatóknak az egyetemi életbe történő beil-
leszkedésük során. A gimnáziumi éveket 
lezárva az egyetemen sok olyan kihívással, 
újdonsággal szembesülnek a gólyák, amelyek-
kel önállóan kellene megbirkózniuk: a tan-
rendjük összeállítása, ösztöndíjak meg-
pályázása, lakhatási lehetőségek és 
minden egyéb. A mentorok a 
képzés során megtanul-
ták, hogyan adják át a 
szükséges információ-
kat, elősegítve, hogy a 
következő félévekben 
ugyanazokat a dolgo-
kat (mint a tárgyfelvétel 
vagy a kivetések kezelése) már 
magától, rutinszerűen tudja megoldani 
mindenki.

A képzésben tanulmányi, ösztöndíj, kol-
légiumi és egyéb ügyekről szólnak az elő-
adások, így az egyetemi élet csínját-bínját 
ismerik: bármilyen kérdésre készségesen 
válaszolnak, problémáitokkal ne habozzatok 
őket felkeresni!

A mentorok működésük során egy kisebb 
gólyacsapatra összpontosítják figyelmüket, így 

képzésüknek szerves része a pszichológiai tré-
ning, melynek során csapatvezetői, önismereti 
és érzelmi intelligenciára építő kompetenciá-
kat is elsajátítottak.

Természetesen a kötelező előadások, 
tanulnivalók és számonkérések mellett a 
Mentorrendszer olyan programokat is nyújt 
a jelentkezők számára, amelyeknél a szakon 
belüli és szakok közötti ismerkedést, később 
pedig a megkötött barátságok elmélyítését 
helyezzük előtérbe. Ennek megfelelően a 
mentorok kiválasztása előtt tartunk egy 
kirándulást valamelyik közeli túravona-
lon, illetve egy játéknapot is. A kiválasztás 

után pedig a kialakult mentorgárdá-
nak szervezünk egy két- illetve 

háromnapos tábort.
A  k ö v e t k e z ő 

mentorjelentkezés 
februárban indul.  
Ha úgy érzitek, sze-

retnétek ti is olyan 
segítséget adni a követ-

kező generációnak, mint 
amilyet ti fogtok kapni, 

szeretnétek megszerezni 
mindazt a tudást, amellyel ti is 

könnyebben boldogultok az egyetem útvesz-
tőiben, ne habozzatok jelentkezni!

További információkért keressetek nyu-
godtan bármelyik kommunikációs felületen. Sok 
szerencsét az egyetemi évekhez, és ne feledjétek, 
soha ne hagyjon el benneteket a remény!

Török Mátyás
mentorkordinátor

mentorkord@ttkhok.elte.hu

http://www.elte.hu/hallgatok/spec
mailto:eselyegybiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
mailto:eselyegybiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:mentorkord%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Hogyan lesz a cserebogár?
Kedves Gólyák! A biológia szakterület nevében üdvözöllek titeket az 

ELTE-n, és gratulálok a sikeres felvételihez! A következő pár sorban be szeret-
ném nektek mutatni a szakterületünket, hogy minél hamarabb eligazodjatok a 
biológia szak világában.

De előtte engedjétek meg, hogy bemutat-
kozzam. Nagy Anikó, harmadéves biológia 
BSc-s hallgató vagyok, illetve biológia szak-
területi koordinátor. Az én tisztem, 
hogy megfelelően képviseljem a 
szakterületünk hallgatóinak érdeke-
it, válaszoljak a kérdéseikre, továb-
bá folyamatosan tájékoztassam őket. 
További feladatom az, hogy kapcso-
latot tartsak a hallgatók és az okta-
tók között, valamint figyelemmel 
kísérjem a képviselők és mentorok 
munkáját.

Most pedig mesélek egy kicsit arról, hogyan 
is fog kinézni az életetek az ELTE-n. A legtöbb 
időtöket a Déli tömbben fogjátok tölteni, ami nem 
véletlen, hisz itt található a Biológia Intézet. Érde-
mes az Intézetünk honlapját (http://bio.elte.hu)  
böngészni, mert itt fogjátok megtalálni a min-
tatanterveteket, a 12 tanszék honlapját és ter-
mészetesen információkat a szigorlatokról és 
a záróvizsgáról. Igazi biológus hallgatóként 
bűn lenne kihagyni a Biológiai és Paleontoló-
giai Múzeumot, így mindenféleképpen aján-
lom ennek megtekintését, mivel a gyűjtemény 
segíthet a tananyag elmélyítésében is. Ráadásul 
számotokra ingyenes a belépés, ezért érdemes 
ellátogatni. További tudnivalókat a múzeumról 
az előbb említett honlapon találtok.

Mindjárt az elején sor kerül a középiskolai 
biológia és kémia tudásotok felmérésére a kri-
tériumdolgozatok által (a kritériumtárgyakat 
az első két félév alatt kell teljesíteni). A későb-
biekben erről bővebb információkat is fogtok 
kapni, de egyelőre csak annyit bocsátanék előre, 
hogy készüljetek rá, hisz így az első félévete-

ket sokkal könnyebben kezdhetitek el. Tanul-
mányaitok során lehetőségetek lesz arra, hogy 
egyes tárgyakat ’A’ vagy ’B’ szinten vegyetek 

fel. Az ’A’ szint azt jelenti, hogy a ’B’ 
szinthez képest emelt óraszámban lesz 
megtartva nektek a kurzus, és ennek 
köszönhetően egy adott terület tudá-
sát sokkal mélyebben tudjátok elsajá-
títani. A második félévben sor kerül a 
szakirányválasztásra, ami biológia BSc 
esetén a biológus szakirány. További 
szakosodásra a biológus MSc alatt lesz 
lehetőség, ahol 5 szakirány közül lehet 

majd választani. A 3. félévben egy állattan, míg 
a 4. félévben egy növénytan szigorlat vár rátok, 
ami azt jelenti, hogy több tárgy és félév anyagából 
fogtok egyszerre levizsgázni. Ebből is látszik, 
hogy a folyamatos évközi készülés, illetve tanulás 
elengedhetetlen. Erősen ajánlott is, hiszen ezzel is 
megkönnyítitek a vizsgaidőszakotokat, és sokkal 
maradandóbb tudást szereztek.

Ha esetleg tanulás közben elakadtok, mert 
valamit nem sikerül megérteni, akkor fordulja-
tok a RuBiSCo (Rutinos Biológia Szakterületi 
Korrepetálás) oktatóihoz, akik ingyenes kor-
repetálást tartanak minden bajba jutott hallga-
tónak. A korrepetitorok olyan hallgatók, akik 
sikeresen teljesítettek egy felmérő tesztet, vala-
mint konzultáltak az adott tárgy oktatójával, 
így biztosak lehettek abban, hogy megfelelő 
segítséget fogtok kapni. Természetesen ti is 
hozzászólhatok ahhoz, hogy melyik tárgyból 
induljon korrepetálás, illetve oktatónak is bárki 
jelentkezhet a http://biosz.elte.hu oldalon.

Ez egyébként ELTE TTK HÖK Biológia 
szakterület honlapja, ahonnan folyamato-

san frissülő információkat kaphattok arról, 
hogy jelenleg mi zajlik a szakterület életében.  
Kísérjétek figyelemmel! Számunkra fontos, 
hogy minél több csatornán keresztül eljussa-
nak hozzátok a legfontosabb hírek, emiatt nem 
hagyhatom szó nélkül szakterületünk Facebook 
oldalát, illetve a hivatalos gólyacsoportot, hiszen 
itt is rendszeresen tájékoztatunk titeket.

Ha esetleg nem lenne ötletetek arra, hogy 
milyen programot szervezzetek a szabadidő-
tökben, akkor mindenféleképpen keressétek 
meg a BReKi programjait a honlapunkon  
(http://biosz.elte.hu/breki). Hogy mi is ez? A válasz  
egyszerű! A BReKi (Biológus Rendszeres Kirán-
dulások) tagjai különleges kirándulásokat szer-
veznek az érdeklődőknek. Így a kirándulók 
megismerhetik például a Füvészkert vagy az 
Ócsai Madárvárta működését, de akár tanúi 

lehetnek boncolásnak is. Így látható, hogy ezek 
a programok nemcsak nagyszerű időtöltések, 
hanem még a szakmai fejlődést is elősegítik.

A szakmai fejlődést a Tudományos Diákkör 
(TDK) is elősegíti, hiszen az órákon megtanult 
módszereket használhatjátok a saját kutatások 
során. TDK-s helyet akár az ELTE-n is találtok, 
így nem is kell messze keresni. Bővebben a TDK-
ról a http://btdk.elte.hu oldalon olvashatok.

Megjött a kedvetek a közélet megszerve-
zéséhez? Akkor sok szeretettel várunk titeket a 
Szakterületi Csoportunkba (SzaCs)! A gyűlése-
ken megbeszéljük az ötleteinket, megvitatjuk, 
majd megszervezzük őket. A meghívókat mindig 
megtaláljátok a szakterületi honlapunkon.

A mentoraitok és én is szívesen segítünk 
bármiben, forduljatok hozzám bizalommal!  
Sok sikert kívánunk a tanulmányaitokhoz!

Nagy Anikó
biológia szakterületi koordinátor

bioszk@ttkhok.elte.hu

http://bio.elte.hu
http://biosz.elte.hu
http://biosz.elte.hu/breki
http://btdk.elte.hu
mailto:bioszk%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Miért éppen fizika?
A fenti kérdést gólyaként biztosan sokszor teszik fel majd nektek. Sokféle hát-

térrel és még változatosabb célokkal érkeztek erre a szakra. Van, akit a középiskolás, 
gyakorlatiasabb feladatok kihívásai vonzottak ide, van, aki már tudja, melyik terü-
leten szeretne kutatni és van, aki általában meg szeretné érteni a természetet, annak 
törvényeit, az élettelen környezetet – és még sorolhatnám.

Talán ami a közös mindannyiunkban – és ez 
akár az egész Karra, Egyetemre jellemző lehet –, a 
kiváncsiság, a megismerés iránti vágy. 
Ám ahhoz, hogy tanulmányaidat, 
egyetemi éveidet leginkább koordinál-
ni tudd, előbb érdemes megismerned 
néhány fontos információt a szakod 
felépítéséről, oktatási rendszeréről, a 
szakterületed hallgatói életéről.

Az egyetemi életbe való beve-
zetés 0. lépése a gólyatábor. Itt olyan 
kapcsolatokra és barátságokra tehetsz 
szert, amiért később igencsak hálás leszel – akár 
szabadidős programokról legyen szó, akár tanul-
mányaid szempontjából. Megismerkedhetsz 
jövendőbeli évfolyamtársaiddal, felsőévesekkel, 
akiknek mindig van egy-két jó tippük a nehezebb 
tantárgyakhoz és vizsgákhoz, illetve, ami talán 
a legfontosabb, itt találkozhatsz a mentorokkal. 
A mentorok előzőleg részletes képzést kaptak 
ahhoz, hogy segíteni tudjanak nektek az első 
lépésektől  az első vizsgaidőszak végéig, vála-
szolni tudjanak a kérdéseitekre vagy éppen a 
megfelelő emberhez irányítsanak titeket. Éppen 
ezért fontos, hogy a nyolc jelölt közül minél 
hamarabb válasszatok egy mentort magatoknak 
(egyébként automatikusan történik a beosztás).  
Ezután, szeptember első hetében még sok izgal-
mas feladat és program vár rátok. Ekkor írjátok 
meg a kritériumdolgozatokat fizikából és mate-
matikából, amely alapján eldől, hogy elegendő  
tudásanyaggal érkeztetek-e középiskolából vagy 
felzárkoztatásképp több órában kell tanulno-
tok az alaptantárgyakat. Ha elsőre esetleg nem 
sikerül, még lesz rá lehetőségetek, viszont az 

első két félévben a kritériumdolgozatot kötele-
ző teljesíteni (a fizika dolgozat esetén ez majd 

a Mechanika tárgy teljesítését jelenti).  
A regisztációs időszakban történik 
meg a beiratkozás, amikor hivatalo-
san is hallgatói jogviszonyotok lesz 
az Egyetemmel, majd ekörül lesz a 
tanévnyitó is. Ha a gólyatáborba nem 
jutottatok el, ebben az időszakban már 
biztosan találkoztok a mentoraitokkal, 
akik segítenek a Neptun tanulmányi 
rendszerben kiigazodni és a tantár-

gyakat felvenni. Mivel első évben a főbb tantár-
gyakból (mechanikából, vektorszámításból és 
kalkulusból) alap és emelt szint is van, érdemes 
előtte mérlegelni – akár a kritériumdolgozatok 
eredménye alapján – hogy mit milyen szinten 
tanulnátok (az emelt mechanikához a fizika szint-
felmérő kiemelkedően jól kell sikerüljön). Fontos 
még tudni, hogy a tantárgyak között létezik egy 
bizonyos hierarchia, vagyis adott tárgyak teljesí-
tése előfeltétele a mintaterv alapján ráépülő tárgy 
felvételének. A gyenge előfeltétel megengedi, 
hogy egy tárgyat a ráépülő tárggyal párhuzamo-
san lehessen felvenni, ilyen például a gyakorlat 
és a előadás tantárgyak viszonya, viszont ekkor 
is előadásanyagból vizsgázni csak érvényes gya-
korlati jeggyel lehet. A fizika alapképzés min-
tatanterve többféle kategóriába csoportosítja a 
három év tantárgyait: alapozó ismeretek (mate-
kos tárgyak, számítógépkezelés, kémia és egyéb 
érdekességek), szakmai törzsanyag („tiszta” fizi-
ka és laborok), elméleti fizika, felsőbb matemati-
ka és informatika, illetve a szakirányos tárgyak. 
Szakirányt első év végén lehet választani a fizi-

kus, biofizikus, informatikus fizikus, csillagász, 
geofizikus és meteorológus szakirányok közül. 
Érdemes évközben is tudakolózni felsőévesektől, 
tanároktól a szakirányokról, emellett a második 
szorgalmi időszak végén megrendezésre kerül 
egy fizikás szakirányválasztó fórum is, amely 
segíthet eldönteni, melyik szakterület érdekel 
leginkább. Szakosodás után bizonyos tárgya-
kat ’A’ és ’B’ modulban lehet felvenni, amely 
hasonlít az elsőéves emelt és alap szintes rend-
szerre. A fizikus szakirányosoknak kötelező ’A’ 
modult tanulniuk, a biofizikus és informatikus 
fizikus például választhat a két modul közül.  
A számonkérés tárgyanként változó, de általá-
ban jellemző, hogy egy félév során a gyakorla-
tokból két zárthelyi dolgozatot írtok, a szorgalmi 
időszak közepén és végén – vagyis az őszi (tava-
szi) szünet és a téli (nyári) vizsgaidőszak előtt –,  
az előadás anyagból pedig vizsgaidőszakban 
vizsgáztok szóban vagy írásban. 

A tanulmányok mellett az egyetemi évei-
tek színesebbé tételéről gondoskodik a szakte-
rület hallgatói közélete, amely két alappillérre 
támaszkodik. Az egész egyetemet átfogó ELTE 
Hallgatói Önkormányzaton (EHÖK) belül tevé-
kenykedik a Természettudományi Karhoz tartozó 
ELTE TTK HÖK, amely magában foglalja a fizi-
ka szakterületet. Minden tanévben (ciklusban) a 
fizikus hallgatók is választanak magunknak 
küldötteket, akik a TTK HÖK Küldött-
gyűlésében képviselik az érdekeiket  
és közvetítik a szakterület állás-
pontját. A képviselők, illetve pót-
tagok alkotják a fizika Szakterületi 
Bizottságot (SzaB), amelynek elnöke 
a szakterületi koordinátor – jelenleg 
jómagam. Képviselőnek akár már első-
évesként is lehet jelentkezni. A fizikus közélet 
másik alappillére a Magyar Fizikushallgatók 
Egyesületének (Mafihe) ELTE Helyi Bizottsága 
(EHB). A Mafihe az ország különböző városaiban 
(Debrecen, Szeged, Pécs, Budapest BME, ELTE) 

levő fizikushallgatókat fogja össze. A Mafihe-hez 
tartozni több előnnyel is járhat, hiszen amellett, 
hogy kedvezményesen kinyomtathatsz például 
egy otthon felejtett labor jegyzőkönyvet, szín-
vonalas szakmai kirándulásokon vehetsz részt 
akár a CERN részecskekutató központba, de 
téli iskolát és tanulmányi versenyeket is szervez 
(NYIFF, Ortvay). Új szaktársakat ismerhetsz meg 
évközben a fiziqs bulikon, amelyek néha fiziqs 
activity-be csapnak át, de szoktunk más szakokkal 
együtt barátságbulikat is szervezni. Fiúk, lányok, 
sőt tanárok is meg szokták mozgatni magukat 
az évente kétszer megrendezendő fiziqs focin.  
Az előadói kör és a Tea&keksz gyakran ugyan-
azon a napon, egymás után kerül megszervezésre, 
ekkor egy hallgató kutatási témáját mutatja be, 
majd egyik oktatónkkal beszélgetünk, természe-
tesen tea és keksz mellett. Kutatni és TDK-zni 
már hallgatóként, szakdolgozat előtt izgalmas 
és hasznos lehet, ehhez segít témát találni a TDK 
hétvége, ahol különböző kutatási területeken dol-
gozó témavezetők mutatják be milyen kérdésekre 
lehet az ő koordinálásuk alatt választ találni.

A HÖK-ös képviselőknek a rendezvényszer-
vezésen jóval tovább mutat a feladatkörük, hoz-
zájuk fordulhattok a képzés során bármikor, ha 
tanulmányi, szociális, esélyegyenlőségi, kollégiu-
mi, stb. ügyekben kérdésetek, problémátok merül 

fel. Ahhoz, hogy a titeket érintő információk-
ról minél hamarabb értesüljetek, érdemes 

figyelni elsősorban az e-mail címete-
ket, amely felkerült az évfolyamlis-
tára, a szakterület és az EHB közös 
honlapját (http://eltehb.mafihe.hu)  
és Facebook-oldalát (http://www.

facebook.com/ehbfizszacs), illetve a 
facebookos évfolyamcsoportot (ELTE TTK 

Fizika & Fizikatanár 2015). Elmét megmozgató, 
sikeres és izgalmas évet kívánok nektek!

Berekméri Evelin
fizika szakterületi koordinátor

fizikaszk@ttkhok.elte.hu

http://eltehb.mafihe.hu
http://www.facebook.com/ehbfizszacs
http://www.facebook.com/ehbfizszacs
mailto:fizikaszk%40ttkhok.elte.hu?subject=
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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 azért teljesít-
hetőek, pláne, ha megfogadjátok mentoraitok 
tanácsait.

Azonban sajnos 
minden befektetett 
munka ellenére elő-
fordulhat, hogy meg-
rekedtek egy tárgy-
gyal. De ekkor sem 
maradtok magatok-
ra. Működik ugyanis 
a Kémiai Intézetben egy központosított, és ami 
a legfontosabb, ingyenes korrepetálás, amit 
bármikor felkereshettek.

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 fordul-
hattok hozzájuk. 

A rendszer pofonegyszerű. A KéKó 
Facebook-oldalán kikeresitek, ki tart az 
adott tárgyból órát, és egyszerűen írtok neki.  
Ha elakadnátok, mindig írhattok közvetlenül 
az oldalra vagy a keko@chem.elte.hu címre, ahol 
rövidesen útbaigazítást kaptok. A megbeszélé-
seknek megfelelően az óra pedig meghirdetés-
re kerül, hogy bárki csatlakozhasson.

Sok sikert kívánok egyetemi tanulmá-
nyaitokhoz, és még egyszer hangsúlyozom: 
segítséget kérni nem szégyen!

Koncz Benedek
KéKó-koordinátor

keko@chem.elte.hu

A hely, ahol normális piromániásnak lenni
Kedves Gólyák! Először is szeretnék gratulálni nektek, hogy felvételt nyer-

tetek az ELTE-re! Remélem sikeres és eseményekben dús évek állnak előttetek.  
Szeretném veletek megismertetni a következő félév fontosabb eseményeit, kurzusait 
és nehézségeit.

A tanév első hetében rögtön egy kritérium-
dolgozattal fogtok kezdeni, ami felméri, hogy 
milyen tudással érkeztetek ide. Erre a dolgozat-
ra készüljetek fel minél alaposabban, 
mert a későbbi tanulmányaitok füg-
genek tőle. Ha nem sikerülne az első 
héten a teszt, akkor fel kell vennetek 
a Kémia kritériumtárgy-at, így a félév 
közben is teljesíthetitek ezt. Aki ezt a 
kurzust nem végzi el két aktív féléven 
belül, azt elbocsátják az egyetemről.  
A másik nagyon fontos dolog, ami miatt 
sikerülnie kell ennek a tárgynak, azok 
az egymásra épülések. Ha nincs meg ez, illetve  
A kémia alapjai nevű kurzus, akkor nem fogtok 
tudni vizsgázni a három fő kollokviumból (Álta-
lános kémia, Szervetlen kémia, Szerves kémia).

Az első félév során több fontosabb kur-
zusotok is lesz. A szemeszter egyik nehezebb 
tárgya az Általános kémia előadáshoz tartozó 
számolási gyakorlat, amit valaki könnyebben, 
valaki nehezebben fog elvégezni, de megfelelő 
rendszeres gyakorlással bárkinek sikerül-
het. Mint a legtöbb természettudomá-
nyos szakterületen, itt is szükség van 
a matematikára. Ezt két szinten 
tanulhatjátok, alap-, illetve emelt 
szinten. Az emelt szintű kurzus 
csak azoknak ajánlott, akik emelt 
matematika érettségivel érkeztek 
ide, valamint készség szinten tudnak 
integrálni és deriválni. De aki felveszi, nagyon 
sokat fog vele nyerni, mert egy új szemléletmó-
dot fog megismerni, amit későbbi tanulmányai 
során kamatoztathat. Ha valamelyik tárggyal 
problémátok adódna, nem kell aggódni, ebben 

is tudunk segíteni. Szakunkon ingyenes kémia-
korrepetálás folyik, ez a KéKó, amiről az újság 
előző oldalán olvashattok. Az órákat tesztek 

által kiválasztott felsőévesek tartják 
a számotokra.

De evezzünk át kellemesebb 
vizekre, hiszen az egyetem nem csak 
a tanulásról szól. A hallgatói életet a 
Szakterületi Csoport szervezi szá-
motokra, amit lelkes felsőévesek 
alkotnak. Ha esetleg kedvet kaptok 
a közéleti dolgok színesebbé tételé-
hez, jelentkezzetek bátran.

Egyetemi életünk során legtöbbünk a bulikat 
várja, így most az első félévben megrendezendő 
eseményekről mesélnék nektek egy picit. A szor-
galmi időszak első hetében rögtön belecsöppen-
hettek egy igazi egyetemi buliba, az Überfúzió-ba, 
ahol minden szak képviselteti magát. További 
szakos bulik: a GT-after, a Kocsmatúra és a Gólya-
avató. Ezeken kívül kari rendezvények is vannak, 
amikről szintén olvashattok ebben a számban.  

Ha valaki nincs oda a bulikért, nem kell meg-
ijednie, számára is több lehetőség lesz a 

kikapcsolódásra. 3-4 hetente szoktunk 
filmklubot tartani különböző témájú 
filmekkel, de többször szervezünk 
kirándulásokat is.

Ha bármilyen kérdésetek len-
ne, keressetek bátran akár engem 

a kemiaszk@ttkhok.elte.hu címen, vagy 
mentoraitokat, akik bármikor szívesen vála-
szolnak kérdéseitekre.

Balogh Dániel
kémia szakterületi koordinátor

kemiaszk@ttkhok.elte.hu

Fizika Oktatás  
az Alapoktól (FÓKA)

A FÓKA a Mafihe által szervezett, ingye-
nes, de csoportos korrepetálás, amit felsőéves 
egyetemisták tartanak. De az egyes foglalkozá-
sokat is „Fókának” hívjuk.

Egy Fókát a FÓKA-koordinátortól lehet 
kérni a foka@mafihe.hu email címen. A kor-

repetálások minden 
esetben csoporto-
san zajlanak, vagy-
is csak olyan Fókát 
tudunk megtartani, 
amit többen kér-
tek. Üljetek össze 
és beszéljétek meg 
magatok  között, 

hogy egy adott tárgyból Fókát szeretnétek. 
Ezután egy ember közületek írjon a csoport 
nevében e-mailt, amiben megadjátok azt, 
hogy melyik tárgyból kell korrepetálás, mely 
időpontok alkalmasak a korrepetálásra és 
hogy hány főből áll a csoportotok. Ezután a 
FÓKA-koordinátor keres egy előadót, akivel 
egyezteti a foglalkozást.

Az első hetekben általában a matema-
tikai alapokból, mint deriválás-integrálás-
ból szokott igény felmerülni, az első félév 
során pedig vektorszámításból, azon belül 
az indexes deriválásból szoktak Fókát kérni. 
De ez csak egy általánosítás, bátran kérjetek 
másból is korrepetálást!

Fontos az is, hogy időben kérjetek Fókát, 
mert ha két nappal egy zárthelyi előtt írtok, 
akkor nagy valószínűséggel nem tudjuk idő-
ben megszervezni. Sok sikert az első félévetek-
hez (na meg persze a továbbiakhoz is)!

Cziráki Balázs
FÓKA-koordinátor

foka@mafihe.hu

https://www.facebook.com/kekoelte
https://www.facebook.com/kekoelte
mailto:keko%40chem.elte.hu?subject=
mailto:keko%40chem.elte.hu?subject=
mailto:kemiaszk%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:kemiaszk%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:foka%40mafihe.hu?subject=
mailto:foka%40mafihe.hu?subject=
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Kinek térkép e táj?
Kedves Gólyák! Gratulálok a felvételhez, és üdvözöllek titeket az ELTE TTK-n. 

Bízom benne, hogy sikeres és élményekben gazdag egyetemi évek állnak előttetek. 
Az alábbiakban a földrajz- és földtudományi szakterület bemutatására törekszem.

Mi olyan különleges helyzetben vagyunk, 
hogy két szak tartozik hozzánk, a földrajz és a 
földtudomány. Együtt alkotjuk a Szakterületi 
Csoportot, röviden SzaCs-ot. A szakterülethez 
kapcsolódó rendezvények, események 
(mind szakmai, tudományos, mind 
szórakoztató, szabadidős jellegűek) 
ehhez a csoporthoz köthetők, amely 
bizonyos időközönként üléseket tart, 
ahol bárki részt vehet, szívesen látunk 
titeket, ha van bármi ötletetek, vagy 
csak szeretnétek segíteni.

A szakterület legfontosabb cél-
ja az, hogy a hallgatók igényeinek 
megfelelő döntések szülessenek, valamint meg-
felelő rendezvények szervezése is a feladatunk.  
Az év elején vár rátok a Gólyahajó és a Gólyaavató, 
később lesz még Gólyabál, és sok jó szakterület-
hez kapcsolható buli, ide tartozik néhány más 
szakterülettel közös rendezvény (ez változó, 
hogy éppen kivel tartunk, de a gólyatáboros 
hagyományokra építve az utóbbi években a 
Geo-Bio buli a biológus és környezettanos hall-
gatókkal többször fordult elő), a Földes Felező, 
ahol a tanulmányaik felénél járó diákok állnak a 
középpontban, de mindenkit szeretettel várunk, 
és az oktatókat is meghívjuk.

Emellett a könnyedebb szórakozást is 
megvalósítandó, tervezünk számotokra Földes 
Játékest-eket, ahol társasjátékok és szituációs 
játékok mellett érezzük jól magunkat, vala-
mint szakmaibb jellegű gyárlátogatásokat, és 
a természet, valamint a kultúra felfedezése és 
megismerése jegyében kirándulásokat, múze-
umlátogatásokat a környéken, de ha igény van 
rá, akár távolabbi helyekre, és hosszabb időre 
is. Érdemes még megemlíteni a Lágymányosi  

Eötvös Napok-at, ami egy minifesztivál az egye-
tem területén, és ahol szakterületünk évek óta 
nagy sikerű GeoSátor-t működtet, ami nap-
közben érdekes játékokkal, szakmai tájékoz-

tatókkal, este pedig jó hangulattal, 
és adott esetben egy kis muzsikával 
várja az érdeklődőket.

A szórakozás mellett természe-
tesen nem érdemes elhanyagolni a 
tanulást sem, a félévet kritériumdol-
gozatokkal kezditek, ettől nem kell 
megijedni, érdemes rá tanulni, de 
akinek nem sikerül, megfelelő felzár-
kóztatásban részesül a félév során.  

A félév vége felé haladva egyre több és nehe-
zebb zárthelyivel kell majd szembenéznetek, 
de ahogy telik az idő, ti is egyre jobban hoz-
zászoktok majd a számonkéréshez, ha rászán-
játok az időt, sikeresen teljesítitek majd az 
akadályokat. A tanulás mellett a tudomány-
hoz kapcsolódó egyéb érdekes előadásokat 
is hallgathattok a Földrajzos Klub szervezésé-
ben. Ez egy civil szervezet, amely szorosan 
kapcsolódik a szakterületünkhöz, emellett jogi 
háttérként funkcionálhat egyéb rendezvények 
mögött is, valamint egyéb tudományos prog-
ramokat (konferenciák, vitaestek) is szervez-
het mind földrajzos, mind földtudós hallga-
tók részére. A Klub része az EGEA, az európai 
geográfus hallgatók közössége, ami így már 
Budapestet is képviseli (és a földtudósokat is). 
Az EGEA-n keresztül van lehetőségetek csere-
programokra, és ezáltal külföldi utazásokra, 
később te is fogadhatsz külföldi diákokat így. 
Ez remek lehetőség továbbá a nyelvtanulásra 
és gyakorlásra. Az EGEA idén ősszel egy négy 
napos konferenciát tart október 8–11. között, 

amelynek témája az „alternatív területfejlesz-
tési lehetőségek”.

Nagyon fontosnak tartom még megemlí-
teni a TDK-t, ami a Tudományos Diákkör rövi-
dítése, ennek lényege, hogy a Diákkör keretein 
belül kutatsz egy témában, amiből szakmai 
dolgozatot hozol létre, illetve egy 
ehhez tartozó rövid prezentációt 
készítesz, és ezt előadod taná-
rok, valamint érdeklődő diá-
kok előtt. Ha jól teljesítesz, 
továbbjuthatsz az országos 
fordulóba. A TDK megbecsü-
lése igen jelentős, nagy dicső-
ség, ha valaki ilyenre vállalko-
zik, és sikeresen teljesíti is azt. 
De egyáltalán nem nehéz, pusztán 
elhatározás kérdése.

Az első évben alapozó tantárgyaitok lesz-
nek, az igazán szakmai rész csak ezután 
jön majd. Az első év végén kell eldön-
tenetek, milyen szakirányra szako-
sodtok, a földrajzos hallgatók a 
regionális elemző, a terület- és 
településfejlesztő, és a környe-
zetföldrajz szakirányok közül 
választhatnak, előbbi kettő a 
társadalomföldrajzos beál-
lítottságú hallgatóknak 
kedvezőbb, míg utóbbi 
a természetföldrajzo-
soknak. A földtudósok 
a csillagászat, geofizi-
ka, geológia, geográfia, 
meteorológia és a térké-
pész szakirányok közül 
választhatnak. Érdemes 
továbbmenni mester-
képzésre, majd utána 
akár doktori képzésben is 
folytathatjátok tanulmánya-
itokat, kutatásaitokat.

Addig is sikeres egyetemkezdést, majd 
pedig sikeres éveket kívánok mindenkinek! 
Ha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan 
keressetek fel engem, kérdezzetek mentora-
itoktól, a naprakész információkért figyel-
jétek a honlapunkat (http://foldtud.elte.hu), 

vagy keressétek fel a Facebook-
oldalunkat: ELTE TTK HÖK – 

Földrajz- és Földtudományi 
Szakterület.

Réthy Miklós András
földrajz- és földtudományi 

szakterületi koordinátor
foldtudszk@ttkhok.elte.hu

http://foldtud.elte.hu
https://www.facebook.com/foldtudszacs
https://www.facebook.com/foldtudszacs
https://www.facebook.com/foldtudszacs
mailto:foldtudszk%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Nem zöld, tudatos!
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 datálhatjuk, 
ekkor váltunk ki ugyanis a földrajz- és földtudo-
mányi szakterületből. Az egyetemünket karok-
ra, azon belül intézetekre oszthatjuk.

Az ELTE Természettudományi 
Karának részeként abban a különle-
ges helyzetben vagyunk, hogy inté-
zet helyett a Környezettudományi 
Centrum foglalkozik a szakterüle-
tünk ügyeivel.

A képzés során az összes TTK-s 
tudományterület – matematika, bio-
lógia, fizika, kémia, földrajz és föld-
tudományok – tárgyait elsajátítjuk, így a képzés 
befejeztével az alkalmazott környezetkutató vég-
zettséget szerzett szakemberek képesek lesznek 
a környezettudományhoz kapcsolódó alap- és 
alkalmazott kutatói feladatok ellátására. Bár a 
környezettant sokan könnyűnek gondolják, rend-
kívüli összetettsége miatt minden egyes hallgató 
bőven találkozhat akadályokkal, nehézségekkel a 
tanulmányai során: míg egyeseknek a kémiával 
gyűlik majd meg a bajuk, addig mások a fizika 
alapvető törvényeivel kerülhetnek komolyabb 
összetűzésbe, vagy a matek jelenthet gondot.

Többek között ezen akadályok leküz-
déséhez biztosítanak segítséget a mentorok.  
A saját mentorodat legkésőbb a beiratkozáskor 
megismered, onnantól kezdve pedig rendel-
kezésedre áll abban, hogy a félév során akár 
személyesen, akár telefonon vagy egyéb kom-
munikációs csatornán segítséget nyújthasson 
neked minden nap, 0–24-ben. Tényleg! De hogy 
miben is? Mivel tapasztalt felsőévesekről beszé-
lünk, a tárgyfelvételtől kezdve az egyéb tanul-
mányi ügyek intézésén keresztül, a Campuson 

ha eltévednél, segít megtalálni, amit keresel 
(többek között a Tanulmányi Hivatalt 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 őket még-
sem korrepetitornak „képezték ki”), 
akkor matematikából, fizikából, kémi-
ából és biológiából adott szakon tanu-
ló felsőévesek által szervezett ingye-
nes korrepetálásokon vehetsz részt.  
Ezekről bővebb leírást itt a Gólyanyúz-

ban, vagy a honlapjukon találhatsz (de ha meg-
kérdezed 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, akkor 
ajánlom figyelmedbe a TDK írást. A TDK a 
Tudományos Diákkör-t jelenti, vagyis valaki egy 
adott témában mélyebben elmerülve, önálló 
kutatást is végezhet akár, majd ezt egy dolgo-
zatban összefoglalva előbb a kari fordulón adja 
elő egy szakmai konferencia keretében, majd 
onnan tovább jutva akár országos szintű ver-
senyeken is részt vehet vele. Ugye mondanom 
sem kell, hogy egy ilyen gyakorlattal a későb-
biek során a tanulmányokban, álláskeresésnél 
és egyéb helyeken mekkora előnyre tehetsz 
szert másokkal szemben? Ha valamilyen téma 
érdekel, mindenképpen érdemes tehát meg-
keresni a tantárgy oktatóját és tanácsot kérni 
tőle ez ügyben.

Lehetőségetek van természetesen a közéleti 
tevékenységekben is aktívan kivenni a részeteket. 

A SzaCs-ban – vagyis Szakterületi Csoportban – 
szeretettel várunk minden olyan lelkes érdeklő-
dőt, aki szívesen tenne a hallgatótársaiért, képvi-
selné az érdekeiket felsőbb fórumokon vagy csak 
mélyebben szeretne belelátni az egyetemi rend-
szer működésébe. Erről bővebben a mentorodon 
keresztül, vagy a szakterületi koordinátornál 
érdemes tájékozódni, ha kicsit is érdekel, min-
denképpen látogass meg egy-két SzaCs-ülést, 
hogy lásd mit is csinálunk pontosan. Innen aztán 
bármilyen irányba elindulhatsz, ha lelkesedést 
érzel valami iránt; legyen tanulmányi vagy szo-
ciális ügy, tudományos rendezvények segítése, 
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 szakos és 
barátság bulik, kollégiumi buli. Ugye milyen jó 
gólyának lenni?!

Látogasd meg a szakos honlapunkat is 
(http://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 mentoraidhoz, 
vagy hozzám e-mailben vagy személyesen.

Környezettudományi Klub
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?

Ökoszeminárium-okat (vagyis kerekasz-
tal-beszélgetéseket) szerveznek nagy lét-
számban és jó hangulatban; részt vesznek a 
Globális Nevelési Projekt-ben is, amely során 
a tagok négy témakörben főleg budapesti 
középiskolákban tartanak előadást diákok-
nak (nemcsak tanárszakosok, te is kipróbál-
hatod magad, ha pl. fejlődnél szakmailag 
és nem a védéseden akarsz majd először 
élesben előadni emberek előtt). Környékezés-
eket (amelyek szakmailag igen hasznos 
üzemlátogatásokat jelentenek a környéken), 
Geocaching-et, Filmklub-ot és még sok izgal-
mas dolgot is szerveznek!

Ha te is szívesen csatlakoznál, esetleg 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!

És zárszóként egy figyelmeztetés! Ne bódít-
son el a hatalmas szabadság; az, hogy „mind-
egy”, bejársz-e, vagy nem! A diploma nem sült 
galamb, szóval ne várd el, hogy szádba repüljön, 
tenni kell érte! Ne légy bumeráng, ne juss vissza 
a kiindulási helyedre!

Sok sikert!
Nyeste László Pál

környezettudományi  
szakterületi bizottsági elnök

kornyszk@ttkhok.elte.hu

http://kornytud.elte.hu
https://www.facebook.com/KTELTE
https://www.facebook.com/KTELTE
mailto:kklubelnok%40gmail.com?subject=
mailto:kornyszk%40ttkhok.elte.hu?subject=
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A természet nyelve
Kedves Gólyák! Először is gratulálok, hogy felvételt nyertetek, és így az ELTE 

falai között folytathatjátok tanulmányaitokat! Örömömre szolgál, hogy idén is 
ennyien csatlakoztok a nagy múltú matematika szakterülethez, ami az egyik legak-
tívabb a Természettudományi Karon. 

A szakterületi csoport (SzaCs) olyan, lel-
kes matekos hallgatókból áll, akik a különbö-
ző fórumokon hallgatótársaikat képviselik, 
és szakmai, közösségi programokat 
és bulikat szerveznek.

Engem Fáki Annának hív-
nak és jelenleg az én koordiná-
lásom alatt halad a MATSZACS. 
Ez persze csak annyit jelent, hogy 
engem érhettek el most éppen a  
matekszk@ttkhok.elte.hu e-mail címen.  
Ezt mindenképpen érdemes megje-
gyeznetek, mert itt a tanulmányai-
tok során mindig segítségre fogtok lelni, ha 
bármi probléma adódik.

A SzaCs tevékenységének több alappillé-
rével is találkozhattatok már, ilyen például a 
gólyatábor (ismertebb nevén GyógyMatek GT 
2015) szervezése, valamint a mentorrendszer 
matekos részének működtetése. A gólyatábor 
alapvető ismerkedési és tájékozódási lehetősé-
get kínált számotokra, azonban, ha valaki nem 
tudott részt venni, akkor is temérdek lehetősé-
ge van bekapcsolódni 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 
példa egy ilyen alkalomra, a Lágymányosi 
Campus megismerésére szervezett játékos 

vetélkedő, a Campus Discovery. A megisme-
rendő területet kicsit kitágítva, a Campus 
epszilon sugarú környezetére ugorva, a 

GyógyMatek Kocsmatúra 2015 során 
körbejárjuk a Campushoz közel 
eső fontosabb, a hallgatók által is 
gyakran látogatott vendéglátóipari 
egységeket, boltokat.

Már biztosan hallottatok róla, 
hogy ősszel vár benneteket még egy 
óriási buli, ami a TTK-BGGyK közös 
Gólyahajó-ja, ahol egy rövid, ámde 
rendkívül hangulatos vízi körtú-

rát teszünk Budapesten, egy kis mulatsággal 
megfűszerezve. Szintén még az őszi hónapok-
ban sor kerül a GyógyMatek Gólyaavató-ra is, 
ismét a Bárczival karöltve.

Az őszi és tavaszi félévek folyamán még 
számos „barátság bulit” tartunk a többi TTK-ssal  
(pl.: földesekkel vagy bioszosokkal) való jó kap-
csolatunk ápolására. Tavasszal a π-napi Piknik 
keretében kirándulunk egyet a közeli hegyekbe 
(általában a πlisbe), naná hogy 03. 14-én.

A közösségi programok természetesen nem 
merülnek ki ennyiben. Mindenki számára köztu-
dott, hogy minden héten, a Matekos Teadélután-on, 
az előadásokon elfáradt agytekervényeit moz-
gathatja meg az ember, különböző logikai és tár-
sasjátékokkal, ördöglakatokkal 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, 
matematikus palántákat örömmel tölt el, így 
100% szórakozást nyújt számunkra a Mate-
kos Filmklub. Ennek során egy olyan filmet 

nézünk meg közösen, amelyben megjelenik 
valamilyen központi szerepben a matema-
tika (pl.: Good Will Hunting), és a meghívott 
előadónk iránymutatásával utánajárunk az 
itt terítékre kerülő matematikai gondolatok 
hátterének.

Fontos megemlíteni a 2006-ban alakult Mate-
kos Kórus-t is, tagjai heti rendszerességgel próbál-
nak, akik többnyire amatőrök, de vannak profik 
is. Bárkit nagy szeretettel várnak. Több helyen fel 
szoktak lépni, például a Matematikus Hangverseny-
en is, amiből 2015-ben fogják a 35.-et megrendezni.

Persze az ELTE-re alapvetően minden-
ki tanulni jön, a szórakozás csak kiegészítő 
eleme a tanulmányoknak (természetesen 
nagyon fontos kiegészítés). Nagyon figyelje-
tek arra, nehogy elvesszetek a rátok zúduló 
tanulnivalókban, próbáljatok folyamatosan 
lépést tartani a tárgyakkal, még akkor is, ha 
úgy érzitek, hogy bizonyos tárgyakból már 
sokat tanultatok korábban és könnyen megy 
nektek. Ebben is igyekszünk segítséget nyúj-
tani, mégpedig a MASZAT révén, ahol fel-
sőéves hallgatók igyekeznek elmagyarázni a 
kérdéses anyagot, megválaszolni a felmerülő 
kérdéseiteket. Hetente több alkalommal van 
ilyen konzultációs lehetőségetek, természete-
sen teljesen ingyen. Ha előre tudjátok, hogy 
milyen témában lesznek kérdéseitek, akkor 
érdemes írni egy levelet a maszat@ttkhok.elte.hu  
címre (esetleg konkrét feladatokkal együtt), 
így a korrepetitorok felkészültebben érkez-
hetnek és tudnak előre gondolkodni a meg-
oldásokon.

A BSc-sek számára fontos mérföldkő lesz 
az első év végén sorra kerülő szakirányválasztás. 
Ebben is megpróbálunk majd segíteni, és egy 
Szakirányválasztó Fórum-ot szervezni, ahol a 
Matematikai Intézet szakirányfelelős oktatói, 
tapasztalt felsőévesek és végzett hallgatók 
mesélnek a szakirányokról. Ahhoz, hogy jól 
válasszatok szakirányt szükséges az is, hogy 
egész év során legyetek figyelmesek, tekintsetek 
körbe, hogy mi az, ami benneteket jobban érde-
kel (inkább gyakorlatiasabbak vagytok, vagy az 
elméleti témákkal szerettek foglalkozni).

A mentorrendszerről bővebben olvas-
hattok ebben az újságban is, de fontos még 
egyszer megemlíteni, hogy nyugodtan 
támaszkodjatok a mentoraitokra, kérjetek 
tőlük segítséget bármilyen, egyetemmel kap-
csolatos kérdésben: ők igyekezni fognak min-
denben segíteni.

Ha esetleg a ti kedvetek is megjött a 
mentorálásra az ő munkájuk láttán, arról is 
nyugodtan kérdezzetek!

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

Sikeres tanulmányokat és remek ELTE-s 
éveket kívánok! 

Fáki Anna
matematika szakterületi koordinátor

matekszk@ttkhok.elte.hu
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Tanulj Gólya, tanár lesz belőled!
Kedves Gólyák! Először is hadd gratuláljak a sikeres felvételitekhez és 

ezúton köszöntelek benneteket az ELTE TTK osztatlan tanárszakosai közt.  
Az alábbiakban szeretnék veletek megosztani pár, szerintem hasznos dolgot a 
szakról és a szakterületről.

Kezdjük a szakkal: az osztatlan tanárszak 
2013-óta van az ELTE-n, itt minden hallgatónak 
két egyenértékű szakja van. Ennek köszönhető-
en nagyon színes a társaság, lesznek 
olyan szaktársaitok, akik más karok 
között fognak ingázni, de ami biztos, 
hogy mindenkinek lesz pedagógi-
ai és pszichológiai órája a Kazinczy 
utcában. Az sem ritka, hogy BSc-
sekkel van közös órátok, érdemes 
velük is megismerkedni.

A beiratkozás utáni első sokkot a 
tárgyfelvétel okozhatja, amely hirtelen 
sokatok számára elég bonyolultnak tűnhet, de 
lesz lehetőség mentoraitokkal közösen ezt meg-
oldani, így talán picit könnyebb.

Már biztosan olvastatok róla vagy hal-
lottátok, hogy a TTK-n vannak kritériumtár-
gyak, tájékozódjatok jól, mert vannak szakok 
melyekhez akár 2-3 is tartozhat. Itt a középisko-
lai tudást kérik számon, és ha nem sikerült eze-
ket teljesíteni az első két aktív félévetek végéig, 
akkor gyorsabban véget érhetnek tanulmánya-
itok, mint azt szeretnétek. Ezek mellett biztos 
vagyok benne, hogy lesznek nehezebb tárgyak, 
érdemes felsőévesektől érdeklődni és ezekre 
előre felkészülni, de ha mégsem mennének 
egyből, ne keseredjetek el, kérjetek segítséget. 
Szinte minden szakon működik korrepetálás, 
amelyekről olvashattok itt a Nyúz-ban. 

Ami a későbbiekben fontos lesz, hogy van 
még két kritérium, amelyet minden osztat-
lan tanárszakos hallgatónak teljesítenie kell.  
Az egyik az Anyanyelvi kritériumvizsga, ame-
lyet az első hat félév alatt, valamint a Közös-
ségi gyakorlat, amelyet a 2–10. félévek vala-

melyikében kell teljesíteni. Ezekről bővebb 
információt mentoraitoktól, illetve felsőéve-
sektől kaphattok.

Fontos még, hogy a harma-
dik év végéig minden osztatlan 
tanárszakosnak nyilatkoznia kell, 
hogy egyes szakjait milyen szinten 
szeretné végezni, ehhez a felület a 
Neptunba fog bekerülni hamarosan. 
Ezt a nyilatkozatot egyszer lehet 
módosítani. Erről részletesebben a 
Tanárképző Központ honlapján tájéko-
zódhattok (http://tkk.elte.hu/).

Már fentebb is használtam a mentor szót, 
de mit is jelent ez? A mentor egy olyan személy, 
akinek az a feladata, hogy a gólyákat segítse az 
egyetem első félévében, hivatalosan minden 
elsőévesnek van mentora. Igyekeztünk nektek 
minden szakotokhoz egy mentort adni, már 
amennyire ez lehetséges volt. Így ha problémá-
tok van, vagy csak szimplán kérdésetek, akkor 
forduljatok hozzájuk is nyugodtan. Nincs olyan 
probléma, amit ne lehetne megoldani, csak bát-
ran kérdezni kell! Mentoraitokkal találkozhat-
tok a szakos gólyatáborokban valamint a Tanári 
Napok Tata nevű rendezvényen is.

Végül pedig a szakterületről. Én Sudár 
Mariann vagyok, a Tanárképzési Szakterület 
koordinátora. Legfontosabb feladatom, hogy 
összefogjam a szakterületi csoportot. Engem a  
tanarszk@ttkhok.elte.hu címen érhettek el. Ezen a 
címen bármikor kérhettek segítséget tanulmá-
nyaitokkal kapcsolatban vagy más problémában, 
amiről úgy gondoljátok, hogy tudunk segíteni.

A Tanárképzési Szakterület a karon működő 
legfiatalabb szakterület. Szerencsére tele vagyunk 

aktív, lelkes hallgatókkal, akiknek köszönhetően 
szakterületünk félévről-félévre fejlődik. Szakte-
rületi Csoport (SzaCs) segítségével igyekszünk 
összegyűjteni és javítani az eddigi problémá-
kon, melyeket gyakran nem is olyan egyszerű 
kezelni, a hallgatók sokféleségéből fakadóan.  
SzaCs-ba várunk mindenkit, akinek kedve, ötle-
te van változtatni az eddigi dolgokon, új prog-
ramokat kitalálni. Fontos, hogy minél többen, 
sokféle szakkal legyünk ezeken az üléseken, 
hogy tisztában legyünk mindenki érdekével és 
úgy tudjunk szervezni. Eddig is igyekeztük úgy 
rendezni a programokat, hogy a tanulás mellett 
egy kis szórakozás és ismerkedés is beleférjen 
néha. Ilyen lehetőségek a szakterületi programok. 
Tanárszakosként szívesen látnak titeket szako-
tokkal megegyező szakterületi eseményeken 
is, de vannak saját szakterületi programjaink, 
őszi félévben a Tanári Mikulás, tavaszi félévben 
a Tanári Piknik. A Tanári Mikulás egy, az első-
éveseknek rendezett karácsonyi buli, amelynek 
különlegessége, hogy oktatókkal közösen töltjük 
el a délutánt, előző években ennek helyszíne az 
egyetem Ásványtára volt. A Piknik pedig egy, 
a közeli hegyekbe/helyekre szervezett, nevéből 
adódóan piknik. Ezt idén először rendeztük 
meg, és egybekötöttük egy kis mókás tojáskereső 

játékkal, mivel közel volt húsvéthoz. Remélem, 
a közeljövőben veletek is találkozhatok valame-
lyik rendezvényen! Szakterülettel, tanulmánya-
itokkal kapcsolatban sok hasznos információt 
találhattok a honlapunkon: http://ttktanar.elte.hu/.  
Valamint érdemes figyelnetek az e-mailjeiteket is, 
mert évfolyamlistákon igyekszünk titeket minden 
fontos dologról tájékoztatni.

Végezetül pedig sikeres és élményekben 
gazdag féléveket kívánok nektek az ELTE-n!

Sudár Mariann
tanárképzési szakterületi koordinátor

tanarszk@ttkhok.elte.hu

A
 T

A
N

Á
R

K
ÉP

Z
ÉS

I 
SZ

A
K

T
E

R
Ü

L
E

T
 M

E
N

T
O

R
A

I

http://tkk.elte.hu/
mailto:tanarszk%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://ttktanar.elte.hu/
mailto:tanarszk%40ttkhok.elte.hu?subject=


Alapítvány Rendezvények32 33

51. félévfolyam Gólya különszám 
2015. augusztus 28. TétékásNyúz

Rendezvények
Az elkövetkező tanévben is számos bulival készül az ELTE TTK HÖK és az 

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

Gólyahajó
A gólyahajó az első nagy kari rendezvény, 

ahol a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
hallgatóival is megismerkedhettek. 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 Bárczival közösen szer-
vezzük. A rendezvényt nyitó gólyakeringőre ti 
is jelentkezettek. Az ünnepélyes nyitótánc után 
hajnalig tartó buli következik, koncerttel és sok 
meglepetéssel.

Jeges est
Nagy múltú esemény az ELTE-n, amely-

nek egy korcsolyapálya ad otthont némi muzsi-
kával. Aki pedig nem szeret korcsolyázni, de 
szereti a táraságot és szívesen tölti az időt hall-
gatótársaival, annak a pálya melletti melegedő 
a tökéletes hely mindenféle forró italokkal.

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 infor-
mációs felületein, első sorban a facebookos 
évfolyamcsoportokban. Néha összTTK-s bulik-
ra is sor kerül, általában valamilyen esemény-
hez kapcsolódóan. Ilyen például a Mikulásbuli, 
a Farsang vagy az alapszakos 3. félévét követő 
Felező. Idén a nyitóbuli az első héten lesz a 
kémia szakterület szervezésében és Überfúzió 

névre hallgat, amelyre minden szak hallgatóját 
nagy szeretettel várják.

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 Társadalomtudo-
mányi 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 
koncerteket hallgathattok és bulizhattok, a 
civil falu pedig számos érdekes program-
mal vár benneteket. Egyszóval a LEN min-
dig 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 min-
den programja INGYENES.

Egyéb rendezvények
A karon nemcsak buli jellegű rendezvények 

kerülnek megrendezésre, egyéb sport, tudomá-
nyos rendezvények is vannak, például az 5vös 
5km nevezetű futóverseny a Campuson, vagy a 
Kémia Intézet által hagyományosan megszer-
vezett Alkímia ma előadások. Ezekről informáci-
ókat szerezhettek a HÖK honlapján, Facebook-
oldalán vagy a kihelyezett plakátokról.

Nagy Gergely
rendezvényszervező biztos

rendbiz@ttkhok.elte.hu

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. Kezdjük az 
elmúlt évek egyik legfontosabb eredményével. 
Az Alapítvány üzemelteti a http://ttktamop.elte.hu  
oldalt, ahol számos friss, ELTE-s oktatók által 
írt jegyzetet érhettek el ingyenesen.

Részt vettünk az ELTE szelektív hulladék-
gyűjtésének megszervezésében, illetve számos, 
fenntarthatósággal kapcsolatos program kiala-
kításában.

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 mentorrend-
szert. Részben az Alapítvány szervezte a mentorok 
képzéseit, a költségeik jelentős részét is átvállalva.

Évek óta részt veszünk ismeretterjesztő és 
szórakoztató rendezvények szervezésében, az 
esetleges hiányzó anyagi fedezetet is biztosítva. 
Az elmúlt évben a TTK HÖK aktív tagjai közül 
kikerülő önkéntesek segítségével számos bulit is 
szerveztünk. Az idén tervezett rendezvényekről 
a következő oldalon olvashattok. Számos egyéb 
szakmai és szórakoztató programot is támogat-
tunk, segítettünk a szervezésben, illetve anya-
gilag segítettük a megvalósulásukat.

Részt veszünk a frissen felvett hallgatók 
integrálásában, szakmai programjaik szerve-
zésében. Az Alapítvány részt vállalt a 2013-ban 

útjára indított Tanári Napok Tata szervezésében 
mind operatívan, mind pénzügyileg.

Az elmúlt évben mi adtuk ki a Tétékás Nyúz-t, 
illetve a HÖK-kel szorosan együttműködve min-
den olyan projektet támogatunk, amelyre a HÖK-
nek valamilyen okból nincsen lehetősége.

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 önkéntesek 
jelentkezését, akár szakmai gyakorlatra is.

Ha csatlakoznál csapatunkhoz, kedvet kap-
tál valamelyik projekthez vagy csak egy jó ötleted 
van, akkor várjuk jelentkezésedet! További infor-
mációkért keresd fel a http://alapitvany.elte.hu-t 
vagy lájkold a http://facebook.com/eltettkha oldalt.

Dukán András Ferenc
kuratóriumi elnök

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
elnok@alapitvany.elte.hu

+36305613913

Jelenleg elérhető  
szolgáltatásaink:
• Fénymásolószalon
• Jegyárusítás rendezvényeinkre
• Érettségi előkészítő
• Szakdolgozatkötés
• Webshopban vásárolt szakos pólók 

átvétele (hamarosan)
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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 igényléséhez?

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

Ezután a http://hallgato.neptun.elte.hu olda-
lon belépve a bal felső sarokban a Saját ada-
tok menüben a Személyes adatok menüpontra 
kattintva 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, nem igényelhetsz ideiglenes 
igazolást sem. Az oktatási azonosító az új 
hallgatóknál szeptember közepétől auto-
matikusan jelenik meg a rendszerben, ha a 
személyes és tanulmányi adataid is helye-
sen vannak a Neptunban rögzítve. Ezeket 
ellenőrizd le!

A diákigazolványra kerülő lakcím csak 
a lakcím igazoló kártyán feltüntetett adatok-
kal megegyező cím lehet! Tartózkodási cím 
esetén a lakcímkártyának 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 7-től tudnak indítani.

Igénylést indítani két módon lehet. Egy-
részt elektronikusan, otthonról: a Neptunba 
belépve az Ügyintézés menü, Diákigazol-
vány igénylés menüpont alatt indíthatod el 
az igénylésed. A megfelelő adatokat kitöltve 
a rendszer generál egy 1400 Ft-os kivetést, 
amit a gyűjtőszámládról rendezhetsz. A másik 
lehetőség a személyes ügyintézés (csak abban 
az esetben, ha nem tudod az elektronikus ügy-
intézés során elindítani az igénylést!). Ekkor 
a NEK azonosítót tartalmazó papírral be kell 
menned a Quaestura Hallgatói Ügyfélszol-
gálati Irodába. A tanév elején hosszas sorban 
állásra kell 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 mat-
rica nélkül azonban még nem lesz érvényes, azt 
a Quaestura érvényesíti.

Abban az esetben, ha ideiglenes igazolás-
ra van szükséged, akkor azt a Neptunban aktív, 
beiratkozott hallgatóként csak legkorábban 
a szorgalmi időszak első napjától tudsz igé-
nyelni, miután a fent leírt módon elindítottad 
az állandó igénylését és az 1400 Ft-os kivetést 
befizetted a Neptunban. Az ideiglenes igazolás 
a rajta feltüntetett időpontig érvényes.

Amennyiben az igénylés nem személye-
sen, hanem meghatalmazott útján történik, 
egy – az ügyben eljáró számára kiállított – meg-
hatalmazás szükséges, amelyet két tanú aláírt. 
(Meghatalmazott azonosítása személyes okmá-
nyok alapján.) Az új állandó diákigazolvány 
várható elkészülési ideje a kivetés befizetésétől 
számított 60 nap.

Hol lehet a diákigazolványt 
érvényesíttetni?

Érvényesítő matricát a Quaestura Hallga-
tói Ügyfélszolgálati Irodában (1056 Budapest, 
Szerb utca 21–23.), vagy érvényesítési idősza-
kokban a kihelyezett érvényesítő pontokon, így 
a Lágymányosi Campuson is kaphattok.

A diákigazolvány csak akkor érvénye-
síthető, ha a hallgató az adott félévben aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, valamint 
ha a diákigazolvány fizikailag sértetlen, és a 
Neptunban lévő adatokkal megegyező szemé-
lyes adatokat tartalmaz.

Az érvényesítő matricával ellátott diákiga-
zolvány érvényességének határideje: március 
31., illetve október 31.

Hol kaphatok részletes in-
formációkat a készülő diák-
igazolványom gyártásáról?

Erről a https://igenyles.diakigazolvany.hu/ olda-
lon az Igénylőlap nyomkövető-be írt, 11 jegyű 
hallgatói azonosító segítségével tájékozódhatsz.

Csonka Diána
korábbi tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu

Könyvtárak, jegyzet- és 
könyvesboltok, nyomtatás
A csoportos tanuláson túl talán még 

fontosabb a tananyaggal egyedül eltöltött 
idő, ehhez pedig nélkülözhetetlen a külön-
böző könyvek és jegyzetek beszerzése.  
Nézzük, hol tehetitek meg mindezt:

• ELTE Egyetemi Könyvtár: a leghasz-
nosabb lesz talán egyetemi éveitek alatt, ha 
egy olyan könyvre lesz szükségetek, amit 
nem tudtok semmiféleképpen megvenni; 
tanulásra pedig szintén alkalmas a csendes 
környezet. A TTK-n található egyes könyv-
tárak szakcsoportonként és szakonként sze-
parálódnak, négy van belőlük: 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 alagsorában 
találhatjátok meg az Aréna hátsó részén; a 
legtöbb tanulásra ajánlott jegyzetet besze- 
rezhetitek itt.

Folytatás a következő oldalon
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QUAESTURA: Bejárat a Király utcáról a Kálvin tér felől

http://hallgato.neptun.elte.hu
https://igenyles.diakigazolvany.hu/
mailto:taneh%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://konyvtar.elte.hu
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Hogyan legyen WiFi-m?
Ebben a rohanó világban fontos, hogy az ember mindig elérhető legyen. Szerencsére 

az Egyetem ezt is biztosítja számunkra, így a Campuson szinte teljes a vezeték nélküli 
hálózat lefedettsége. A hálózat beállításáról bővebben az IIG (Informatikai Igazgatóság) 
honlapján olvashattok (http://iig.elte.hu/howto).

A szolgáltatás igénylése
Az ELTE Informatikai Igazgatóságának 

WiFi-szolgáltatása a közkedvelt vezeték nélkü-
li internet hozzáférést biztosítja felhasználóink 
számára. Minden egyetemi polgár használhatja 
ezen szolgáltatást, amelynek igénybevétele 
személyhez kötött, használatához egy WiFi-
azonosító szükséges. Ezt az azonosítót az Infor-
matikai Igazgatóság Ügyfélkapuján keresztül 
elektronikusan lehet igényelni.

Az IIG ügyfélkapujába IIG azonosítóval 
léphettek be. Ez megegyezik a Caesar-azo-
nosítóval (felhasználónév és jelszó ugyanaz). 
Amennyiben ezzel még nem rendelkezel, 
beléphetsz Neptun-kódoddal és jelszavaddal 
is, majd elkészítheted az IIG azonosítódat.

Lefedettség
• Lágymányosi Campus közösségi terüle-

tek, liftek előtere, könyvtárak, előadó termek,
• Jogi kari épület,
• BTK Trefort kerti épületek közösségi 

területei,
• Szerb u. 21–23. I. emelete és a tanári klub

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

nosítóhoz, más néven Caesar-azonosítóhoz 
egy ELTE-s e-mail címet is generálhattok 
magatoknak az ügyfélkapu honlapján. Ezt a  
http://webmail.elte.hu honlapon tudjátok majd 
használni, az e-mail cím minden esetben 
azonosito@caesar.elte.hu formátumú lesz.

Az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokról a  
http://info.caesar.elte.hu címen tájékozódhattok 
részletesebben.

Eduroam
Az EDUROAM nevű hálózatot minden 

olyan intézmény polgára használhatja, akinek a 
honos intézménye csatlakozott az EDUROAM 
hálózatához. Authentikáció szükséges, a háló-
zat beállítása:

Hitelesítés: WPA2(-Enterprise)
Titkosítás: AES.
Az EDUROAM hálózatot az Egyetem 

polgárai más, az EDUROAM-hoz csatla-
kozott intézményekben is használhatják 
úgy, hogy a felhasználói névhez megad-
ják a WiFi-azonosítójukat és utána írják 
a @elte.hu-t pl.: felhasználónév@elte.hu.  
Az egyéb beállítások hasonlóak, mint az 
ELTE-s hálózat esetén, de intézményenként 
lehet eltérés az WPA verziója, valamint a 
titkosítás típusa között. Ez minden esetben 
a helyi intézmény infrastruktúrájától függ. 
Az SSID: eduroam, a többi része változatlan.  
EAP-TTLS típusú authentikáció esetén a 
külső vagy „anonymous felhasználói név” 
esetén elegendő a anonymous@elte.hu nevet 
megadni. A belső felhasználónévnek a fel-
használó saját WiFi-azonosítójának kell len-
nie a fent említettek szerint.

forrás: http://iig.elte.hu

Könyvtárak, jegyzet- és könyvesboltok, nyomtatás
• Fénymásolás és nyomtatás a városban: a CopyGuru boltjai könnyen fellelhetőek az 

egyetemek közelében; a XI. kerületben a Bercsényi utca 4. (nyitva: 20:00-ig) és a Budafoki 
út 14. száma alatt (nyitva: 20:30-ig) 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 könyvtárhálózata, tehát ha esetleg egy 
orvostudományi vagy például egyéb, szakdolgozathoz szükséges könyv után kutattok, érde-
mes itt is utánanézni (http://www.fszek.hu). A Kálvin tértől gyalogosan könnyen megközelíthető, 
tanulásra is kiváló helyet biztosít, ha nyitásra érkeztek: a szabad asztalok hamar elfogynak.

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

• Fénymásolás és nyomtatás a TTK-n: jelenleg két fénymásolási lehetőség van a Campu-
son: északon az Eötvös pontban, valamint a Déli tömb alagsorában a Hallgatói Alapítvány 
irodájában (00.734) nyílik lehetőségetek fénymásolásra és nyomtatásra is.

Solymosi Emőke és Saáry Ákos

http://iig.elte.hu/howto
http://webmail.elte.hu
http://info.caesar.elte.hu
http://iig.elte.hu
http://jegyzeteles.hu/jegyzetek
http://scholar.google.com
http://www.fszek.hu
https://www.facebook.com/groups/234713689983218/
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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 az 
Informatikai Kar és Társadalomtudományi Kar hallgatóival osztozunk.

Kifejezetten könnyű elérni az épületegyüt-
test, hiszen gyalogosan megközelíthető a 4-es és 
6-os villamosok, valamint a 212-es, 153-as, 154-es 
autóbuszok Petőfi híd, budai hídfő megállójából, a 
33-as, 133-as, 233-as buszok Budafoki út/Dombó-
vári út megállójából, az 1-es villamos Infopark 
megállójából és több MOL Bubi dokkolóállomás 
is van a közelben.

A Campus két épülete az Északi tömb (1/A) 
és Déli tömb (1/C). A Tanulmányi Hivatal, ahol a 
hivatalos ügyiteket intézhetitek az Északi épület-
ben található, a fizikai, kémiai intézetekkel együtt.  
A Déli épületben a Matematikai, Biológiai, Föld-
rajz- és Földtudományi Intézet tanszékeinek 
többsége található. Északon könnyen összefut-
hattok a társadalomtudósokkal, míg délen az 
informatikusokkal találkozhattok, bár a nagy 
előadókat a három kar közösen használja.

A két épület között található füves terület a 
hallgatók körében „B” épületként is ismert. Egyes 
legendák szerint eredetileg három épülettel szá-
moltak a tervezők, de (szerencsére?) az épület 
végül nem épült fel, így a nyár közeledtével remek 
placc egy baráti beszélgetéshez.

Az épületek belseje először elég kaotikus-
nak tűnhet annak ellenére, hogy a lépcsők nem 
mozognak, mint a Roxfortban. Mentoraitokkal 
beiratkozás után végigjárjátok majd a legfonto-
sabb helyeket: találkozó pontokat, a hallgatói 
önkormányzat irodáit, könyvtárakat... és a többit.

A Tanulmányi Hivatalról már volt szó, de 
még érdemes róla tudni, hogy üvegtető van 
felette, így a nyári sorban állásnál – finoman 
fogalmazva – nagy a dehidratáció veszélye! Illet-
ve hiába van sorszámos rendszer, a sajnos gép 
a sokszor nem működik, érdemes tehát nyitás 
előtt 10-20 perccel megérkezni, így a biztos vára-
kozással együtt is időt spórolhatsz.

Teremszámozás – Jó, ha tudod!
Az Északi és a Déli épület teremszámozása 

közötti különbség, hogy északon az úgynevezett 
hajóorrban és a régi kémia épületben 062, 122, 
344 teremszámokkal találkozunk, ahol az első 
számjegy mindig az emeletet jelöli. Az Északi 
épület új részén viszont már a 0.89, 1.85 terem-
számok élnek, a pont előtti számjegy itt is az 
emeletet jelöli. Az alagsorban található termek 

száma előtt pedig mínusz jel talál-
ható, például -1.75.

A Déli tömbben kissé változik 
a szitu: az emelet és az ajtó számát 
itt is pont választja el, de a szobák 
száma minden esetben háromje-
gyű, ezek közül az első mindig 
a folyosóra utal. Első pillantásra 
bonyolultnak tűnhet, de hamar 
bele fogtok jönni. Az alagsorban 
található termek 00 kóddal kez-
dődnek, például 00.732.

Saáry Ákos

A Tanulmányi Hivatal nyitva tartása

Szorgalmi időszakban (szeptember 7-től):

Hétfő: 10:00–12:00

Kedd: 10:30–15:30

Szerda: ZÁRVA

Csütörtök: 13:30–15:30

Péntek: 10:00–12:00

Egyéb fontos helyek
Talán nem meglepő: az egyetemen nem csak tanulni kell, hanem ügyeket intéz-

ni, ugyanakkor pihenni is. Az alábbiakban megpróbáltuk összeszedni azokat 
a területeket, amelyekre a fenti két esetben szükségetek lehet. Ha kérdésetek 
lenne, forduljatok mentorotokhoz!

• Quaestura: legfontosabb irodája az Egyetemünknek, ahol mindenféle tanulmányi ügyet 
intézhettek a TH-kon felül; kicsit a TH-k gyűjtőjeként is felfogható. Nyáron jogviszony-igazo-
lást például innen szerezhettek, illetve a diákigazolványotokat is itt fogjátok tudni érvényesí-
teni. 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 
(https://qter.elte.hu). Földrajzilag a Kálvin tértől nem messze található, gyalogosan könnyen 
megközelíthető (1056 Budapest, Szerb utca 21–23.).

• HÜT – Hallgatói Ügyfélfogadó Tér: az Északi épület részecskegyorsítójával szemben 
találhatjátok meg ezt a pici irodát, ahol ma már csak diákigazolvány-érvényesítési időszak-
ban van nyüzsi. Ez általában október legvégén esedékes a Campuson.

• Földgömb: közvetlenül az Északi tömb bejáratánál láthatjátok (vagy ahogyan sokan utalnak 
rá: a kémia portánál), tanulásra alkalmas padokat is találhattok itt, bár a nagy forgalom miatt ne 
számítsatok könyvtár-szintű nyugalomra. Általában ez szokott lenni a szaktársak találkájának 
helye is. Megjegyzés: az asztalokon gyakran találkozhattok Tétékás Nyúz-okkal is!

• 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 Karhoz tartozó 
nagy gépterem, amelyet azok használhatnak, akiknek van az IK-n felvett órájuk. A szorgalmi idő-
szak minden napján 7:30-tól este 10-ig van nyitva és a Déli tömbben találhatjátok meg, – ha annak 
északi kapuján belépve egyből balra fordultok és végigmentek a folyosón – a 0.308-as teremben.

• Aréna: ha már Déli épület és IK, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni az utóbbi 
karra járó hallgatók kedvenc gyűjtőjét, ez pedig nem más, mint a körfolyosóval keretezett alagsor 
centruma. Társasozások és egyéb szórakoztató események is elő szoktak itt fordulni.

• 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 rendelkez-
nek, így az időjárás sem tehet tönkre semmit (http://www.konyvtarklub.hu).

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

Solymosi Emőke és Saáry Ákos

http://www.konyvtarklub.hu
http://www.beac.hu
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Szeptember a városban
Itt találtok pár helyet, ahova enni-

inni, szórakozni vagy kikapcsolódni 
érdemes betérnetek. Sőt, a 42. oldalon 
kulturális programokra is 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 mond-
jam el” óráról jöttetek ki, akkor szendvicseket, 
pizzaszeletet, üdítőket és kávét is találhattok 
itt. Vigyázat: kicsit drága...

4. BME Q2 menza
A BME ebédlője, ha kicsit több időtök van 

mindenképpen érdemes beiktatni, megéri a 
fáradságot.

5. Schönherz melletti  
hamburgeres

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

6. Goldmann étterem
A BME másik nagy étkeztetője. Napi 

menük és a közelsége az, amiben verhetetlen, 
azonban ha nem jön be, nem sokat kell gyalo-
golni a következő lehetőségig, például az Íz-lelő 
étteremig, amit szintén érdemes kipróbálni.
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7. Kármán Klub
Itt mindent megtalálhattok, ami szem-

szájnak ingere, enni és 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.  
A Móriczon is érdemes ilyen helyet keresni, így 
mindenki megtalálhatja a számára leginkább 
szimpatikus törzshelyet.

9. Hentes – egy kiváló sült 
kolbász lelőhely

„Magyaros” ételek. Hús, mustár, kenyér. 
Valóban nagyon finom és mindenképpen néz-
zetek be, hiszen ez sincs messze és nem is drága.

10. Pinyó Club
Pár évvel ezelőtt nyílt meg, régebben –

még talán most is – kocsmakvízeket is rende-
zett. Nem túl olcsó, kicsit sötét hely, de leg-
alább tágas a Tündéhez (14) képest.

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

helyeken kevésbé, itt tudtok fizetni bankkártyá-
val, Erzsébet-utalvánnyal és SZÉP Kártyával is.

12. Allee
A legközelebbi pláza, kávézókkal és 

gyorséttermekkel. Így ha közösen akartok enni, 
de mindenki mást preferál (tészta, hamburger, 
szendvics, főzelék), remek választás lehet.

13. Vásárcsarnok
Sok-sok, baráti árakkal dolgozó talponálló.

14. Tünde presszó
Kici-oco-jo. No, nem kínai piacon vagyunk,  

bár órák után sokszor akkora (vagy időnként 
még nagyobb) a tumultus. Nem túl nagy hely, 
de a célnak megfelel és olyan, mint a Kocka: ez 
is mindig, mindendinek 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. Pizza King, Gyrososok
A Móriczon sok jó kajálda fér el kis helyen. 

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

17. Wikinger étterem
Ha elvből nem mentek McDonald’sba, 

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

18. Hadik Kávéház
Ha megjött az ösztöndíj vagy randizni 

mennél, akkor ez a legközelebbi felvágós hely.

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

abbahagytátok, de meg is szeretnétek ismer-
kedni a másikkal és egy jó beszélgetést lőttetek 
be programnak, akkor – ha szép az idő – itt 
biztosan megtaláljátok a számításaitokat és 
egymást. Spoiler: a tó valójában nem is feneketlen...

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

csöndet és nyugalmat, csak hétvégén töri meg 
a gyerekzsivaj, így szép idő esetén a rakparti 
autóforgalmon átverekedve magatokat hamar 
kikerülhettek a természetbe. A kilátás azért 
nem az igazi, ha ilyesmire vágytok, inkább 
ballagjatok fel a Gellért-hegyre.
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21. Nemzeti Színház,  
Művészetek Palotája,  
Ludwig Múzeum

Ha nemcsak jóllakni szeretnétek, hanem 
az órák után lestrapált szellemeteket felfris-
sítenétek, akkor érdemes átnézni a túloldalra, 
ahol rengeteg kulturális program és sokkal 
kevesebb kocsma vár benneteket.

Szeptember 28-án például a Harmadik típu-
sú találkozások című filmmel vár benneteket a 
MüPa, de napi szinten találhattok magatoknak 
koncerteket is itt (https://www.mupa.hu).

A Ludwig Múzeumban az Abszolút szépség 
– Szentpétervári új akadémizmus című kiállítást 
tekinthetitek meg szeptember 13-ig, de utána 
is érdemes lehet időnként átsétálni a Dunán 
kikapcsolódni.

22. Boráros tér
A Boráros téren megint megannyi helyet 

találhattok, van itt McDonald’s, Spar, 220Volt 
bolt, ahol ha szeretnétek beszerezni egy új 
alkatrészt a laptophoz, webkamerát vagy fény-
képezőt, akkor talán a legegyszerűbb megol-
dás. Rendeljetek mindig neten, mert úgy hosz-
szabb cseregaranciát vállalnak.

23. Nehru-part
Az egyik kedvenc partszakaszom, bár 

annyira nem érezhetitek eldugottnak, mint 
a Kopaszi-gátat és talán távolabb is van egy 
kicsit, de sokkal egyszerűbb megközelíteni 
és a Volánbuszok 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, ínycsiklan-
dozó hamburgerekkel találkozhattok, való-
ban 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 különjeggyel vehetitek 
igénybe. Hajók indulnak a Haller utca-tól (Pesti 
oldal a MüPa-tól északra), az A38-tól (át kell 
sétálni a hajón), és a Nehru-partról is (Boráros 
tér megálló névvel illetik).

+1 fesztivál
Ha még nem voltaltok ARC fesztiválon, 

mindenképpen látogassatok ki rá, így tanév 
elején rendezik az Ötvenhatosok terén, ingye-
nes, megtekinthető szeptember 11-től 27-ig.

Török Balázs és Saáry Ákos

https://www.mupa.hu
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