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A legjobbak közt a Heti Válasz rangsorában

A Heti Válasz 2015. november 26-án megjelentetett felsőoktatási rangsora 
a felvett hallgatók kiválósága és a végzett hallgatók diplomás pályakövetési 
adatai alapján készült. Tizenegy képzési területet – az agrár-, a műszaki-, 
valamint az orvos- és egészségtudomány nem szerepel az ELTE képzési portfó-
liójában – és a területek legnépszerűbb három szakját (összesen 33) rangsorolták, 
karok szerinti bontásban. Egyetemünk karai vezetik – a tavalyi évhez hasonlóan 
– a bölcsészettudományi, a jogi, valamint a pedagógusképzési területet, tíz ELTE-s 
szakot választottak a legjobbnak.
A rangsorolás során többek között a következő indikátorokat vették figyelembe 
a felvett hallgatók körében: hallgatók átlagpontszáma, jeles vagy jó minősítésű 
emelt szintű idegen nyelvi érettségivel rendelkezők aránya, első helyes beju-
tási arány, jeles vagy jó minősítésű emelt szintű érettségivel rendelkezők 
aránya, nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezők aránya, középiskolai 
tanulmányi versenyeken helyezést elértek aránya.
Az idei év újdonságaként a szerkesztők a jelentkezők körében legnép-
szerűbbnek bizonyult top 15 szak rangsorát is bemutatják a diplomá-
sok havi átlagkeresete, valamint diplomás munkakörben foglalkoz-
tatottsága és mesterszakra történő átmenetének aránya szerint.

bővebben: http://www.elte.hu
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Idozavarban – harmadik rész
Az elmúlt két alkalommal már kitárgyaltunk – per-

sze szigorúan filozófiai szinten – pár megoldási lehető-
séget, a napok átskálázásától egészen az időutazásig, és 
most ismét egy hasonlóan elborult (?) ötletet veszünk 
górcső alá: a teleportálást.

Nem tudom, más hogy van vele, de számomra elég 
bosszantó (és ez mostanában hatványozottan igaz volt), 
hogy egyszerűen hiányzik az a kb 2x1 óra a napomból, 
amit buszozással töltök. Ha valamiért máshová is kell 
mennem, akkor még több, de ha egy hétévére hazame-
gyek, akkor is nagyon sok a 2x4 óra vonat+busz út... 
persze ez utóbbi alkalmával már tudnék magammal 
kezdeni valamit, de általában mindig van egy üvöltő és/vagy rohangáló gyerek, 
aki nem hagyja, hogy értelmesen foglaljam el magam...

Szóval, kézenfekvő, hogy rövidítsük le az utazást, ezzel csökkentve a holtidőt. 
Na de hogyan? Van például ez a fénysebesség nevű dolog, amit azért a teleportálás 
esetén igyekeznek ügyesen megkerülni a fizikusok, de persze itt is vannak komo-
lyabb problémák, amiktől most az egyszerűség kedvéért – mint mikor (a matekosok 
fordítsák el a fejüket) a π-t hárommal egyszerűsítjük – most tekintsünk el.

Teleportálni kétféleképp tudnánk magunkat. Az egyik, hogy belépésnél a 
fizikai testünk szétbomlik, majd valahogyan az atomokat, molekulákat (és persze 
a „tervrajzot”) juttatjuk el a célállomásra, ahol mint egy legófigurát, újra össze-
pakol minket egy gép, és reméljük, hogy nem úgy, mint az űrgolyhók klasszikus 
jelenetében. A másik lehetőség, hogy testünk anyaga teljesen „megsemmisül”, 
és csak az információ halad tova, majd új anyagból épülünk fel újra. Ez utóbbi 
esetben nem tűnik olyan vészesnek a dolog, hiszen anyag nem mozog fénynél 
gyorsabban, tehát ez az akadály elhárult.

Ekkor már csak egy kérdésen érdemes elgondolkodni: ki vagyok én? Hiszen a 
fent említett folyamatban a testem totálisan megsemmisült, ahol kilépek a gépből, ott 
egyetlen molekulám sem azonos azzal, aki a másik oldalon belépett... Persze ha úgy 
vesszük, ez csak a felgyorsított folyamata annak, ami folyamatosan történik velünk: 
eszünk, a bőrünk hámlik, szépen lassan új anyagot építünk a szervezetünkbe a régi 
helyére, és – bár én nem tudok ilyen időkeretet meghatározni – egy idő múlva egyet-
len atomunk sem azonos azzal az „én”-nel, aki mondjuk megszületett.

És akkor még egy adalék, amin érdemes elgondolkodni a teleportálással 
kapcsolatban: ha valami tévedés folytán az, aki besétál a kamrába nem semmisül 
meg... ugyanakkor az információ beolvasódik és valahol kilép egy „másolat” egy 
fogadóállomásból... akkor ki az igazi? Aki „otthon maradt”, azt likvidálni kell? 
Vagy ez egy sikertelen utazás, és a „klónt” kell elpusztítani? Fogós kérdések.

Azt hiszem inkább maradok a busznál, és megpróbálom kizárni a környeze-
tem. Sok sikert ehhez mindannyiunknak, eredményes vizsgaidőszakot kívánok!

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Karácsonyi ELTE koncert

Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bartók Béla 

Énekkara és Egyetemi Kon-
certzenekara 2015. december 

19-én – a tavalyi évhez hasonló-
an – egy délutáni és egy esti kará-

csonyi hangversenyt is ad az Aula 
Magnában. A koncerten többek között 

Bach, John Rutter és Daróczi Bárdos 
Tamás művei csendülnek fel. Közreműkö-

dik Schöck Atala (ének) és Kálmán László 
(ének), vezényel Kovács László, Liszt-

díjas, érdemes művész.

Időpont: 2015. december 19. 16:00 
és 19:00

Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 
Budapest, Egyetem tér 1–3. I. em.)

forrás: http://www.elte.hu

Kedvezményes nyelvvizsga-előké-
szítő tanfolyam

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Köz-
pont 2016. január 11-től angol, német, orosz 

és francia nyelvből indít nyolc hetes, intenzív 
tanfolyamokat. Az alap-, közép- és felsőfokon elér-

hető kurzusok ELTE-s hallgatóknak és dolgozóknak 
kedvezményes áron, 28 000 Ft-ért vehetők igénybe. 

A szintfelmérés ingyenes, csoportos jelentkezés 
esetén az időpont, a nyelv és a szint is rugal-

masan alakítható. A januári kurzusokra 2015. 
december 31-ig lehet jelentkezni.

részletek: http://www.elte.hu

Megnyílt az ELTE fogyatékügyi központja

2015. december 10-én Scheuer Gyula kancellár átadta az ország 
első egyetemi fogyatékosügyi központját, melynek célja, hogy egyen-
lő esélyű hozzáférést biztosítson a speciális igényű hallgatók számá-
ra a tanulmányokban és a szolgáltatásokban. A résztvevőket Pozsár-
Szentmiklósy Zoltán, a hallgatói ügyek rektori biztosa is köszöntötte. 
Az ELTE Fogyatékosügyi Központot az Egyetem saját forrásból hozta létre, 
intézményünkben jelenleg 304 speciális igényű hallgató tanul.
A megnyitón Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár 
gratulált az ELTE-nek a Központ létrehozásához. Lovászy László, az ENSZ 
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtását 
felügyelő bizottságának tagja Brüsszelből küldött videóüzenetében 
kiemelte: „a Fogyatékosügyi Központ mint kezdeményezés nem-
csak rendkívül hasznos, hanem időszerű is, hiszen egyaránt szól 
az információs társadalomhoz való gyakorlati alkalmazkodásról és 
a valós segítségnyújtásról. Tizenhét évvel a magyar fogyatékosügyi 
törvény és tíz évvel a fogyatékos személyek jogaival foglalkozó ENSZ 
egyezmény életbe lépése után a gyakorlati lépésekről kell, hogy szóljon az 
élet, a deklarációk és a jogi szabályok kialakítása nem elegendő.”
A Központ szoros kapcsolatot ápol a hallgatói önkormányzattal, a 
karok oktatóival, az egyetemi és kari könyvtárakkal, az esélyegyenlőségi 
bizottsággal, az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadóval, a Kancellária 
Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóságával, a Karrierközponttal, a 
kollégiumokkal és a Sportközponttal.

forrás: http://www.elte.hu
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SZMR, HKR és EDSZ módosítások
Beszámoló a Kari Tanácsról

December 9-én a Kari Tanács alkalmával a Szervezeti Működési 
Szabályzat I. kötete, a Szervezeti Működési rend II. kötete, a Hallga-
tói Követelményrendszer, valamint az Egyetemi Doktori Szabályzat 
módosítása került terítékre.

Személyi kérdések között a 
Tanács egyhangúlag támogatta 
Koren Balázs részfoglalkozású gya-
korlati oktató kinevezését a Matema-
tikai Intézet Matematikatanítási és 
Módszertani Központjába, valamint 
Kis Annamária tanársegédi kine-
vezését a Földrajz- és Földtudomá-
nyi Intézet Ásványtani Tanszékére. 
Támogatást nyert továbbá, hogy a 
csillagász mesterszak szakfelelőse, 
Petrovay Kristóf egyetemi tanár 
legyen, illetve, hogy a Környezet-
tudományi mesterszakot szakfele-
lősként Weiszburg Tamás egyetemi 
docens vegye át.

Egyhangú elfogadást nyert az 
osztatlan matematika tanári és a 
matematika alapképzési szakokon a 
képzési tervek módosítása.

A 2017-es évtől megszűnő Tudo-
mánykommunikáció a természettudo-
mányban mesterszak helyett a Multi-
médiapedagógiai és Oktatástechnoló-
giai Központ kezdeményezésére két 
szakirányú továbbképzés indításáról is 
döntöttünk, Természettudományi múze-
umi kommunikáció és Természettudomá-
nyos média kommunikáció néven.

A tanács ülésének tetemes hánya-
dát tették ki különböző szabályzatmó-
dosítások. A HKR Általános részének 
e félévi módosítását bizonyos kodifi-
kációs és nyelvtani hibák, valamint a 
tanulmányi ösztöndíj megállapítása 
esetében egyetemi szinten egységes 
elvek bevezetésével járó változások  
indokolták. A juttatásokra vonatkozó 
szabályzatok átalakítása természete-
sen a HKR Kari Különös részében is 

módosításra kerültek. Két fontosabb 
kiemelendő pont, hogy ezentúl tanul-
mányi ösztöndíjat a képzési időn túl-
futott de még államilag támogatott 
képzésben lévő hallgatók is kaphat-
nak, valamint, hogy immár a diplo-
maszerzéshez szükséges nyelvvizsga 
díjának megtérítésére is pályázha-
tunk. Fogalmazás tekintetében pon-
tosításra került ez az utóbbi passzus.

A Természettudományi Doktori 
Tanács javaslatára felvételre került 
a szakterületi jegyzékbe a matema-
tika- és számítástudományok tudo-
mányág szakterületei közé a matema-
tikadidaktika (angolul: mathematics 
education) szakterület megnevezése.

A bejelentések napirendi pontban 
ismét karunk és oktatóink sikereiről 
halhattunk Dékán úrtól. OTDK mes-
tertanári címet kaptak: Horváth Gábor 
(TTK) – Fizika, Földtudományok és 
Matematika Szekció; Jedlovszky Pál 
(TTK) – Kémiai és Vegyipari Szekció; 
Józsa Sándor (TTK) – Fizika, Földtudo-
mányok és Matematika Szekció; Mik-
lósi Ádám (TTK) – Biológia Szekció; 
Török János (TTK) – Biológia Szekció.

Lukács Károly
Kari Tanács hallgatói tag

lukacsk@caesar.elte.hu

Vizsgaidőszaki iránytű
Avagy fontos információk a vizsgaidőszakhoz

A vizsgaidőszak kezdetén érdemes áttekinteni a Hallgatói Követelményrendszer egyes részeit. Ezek a 
rendelkezések a vizsgák során egyaránt érvényesek minden oktatóra és hallgatóra. Most megtudhatod, hogy 
milyen szempontokat kell figyelembe venni a vizsgaidőpontok meghirdetése során, részletes információkat 
kaphatsz a térítési díjakról, illetve arról, hogy mire szükséges odafigyelned a jegyszerzések alkalmával.

Gyakorlati jegy
Sokatoknak még a vizsgaidőszak 

első hetében is aktuális néhány gya-
korlat esetében a jegyszerzés kérdé-
se. A jegyeket a vizsgaidőszak első 
hetéig kell megszerezned. Minden 
követelményt, amely a gyakorlat tel-
jesítésére vonatkozik – a terepgyakor-
lat, a szakmai gyakorlat, az iskolai és 
a köznevelési gyakorlat kivételével 
– a szorgalmi időszakban kell telje-
sítened. Ettől a feltételtől kérésre, az 
oktató véleményének ismeretében a 
kurzus felelőse (az oktatási szerve-
zeti egység vezetője) engedélyezheti 
az eltérést. A jegyszerzés érdekében 
legfeljebb a vizsgaidőszak első heté-
ben egy további beszámolási lehe-
tőséget lehet szervezni (pótzárthelyi 
stb.), ebben az esetben értelemsze-
rűen a korábban említett határidő 
meghosszabbításra kerül egy héttel. 
Elégtelen gyakorlati érdemjegy kija-
vítására az oktatónak a vizsgaidőszak 
első két hetében, egy alkalommal kell 
lehetőséget biztosítania, ezt nevez-
zük gyakorlatijegy-utóvizsgának.  
Ha teljesítetted a gyakorlatot (elég-
telennél jobb jegyet szereztél a pót- 
vagy javító zárthelyi után), akkor 
javításra nincs lehetőséged.

Vizsgaidőpontok szervezése
A vizsgaidőszakban történő írás-

beli vizsgára legalább három alkal-
mat kötelező biztosítania az okta-
tónak úgy, hogy két vizsga között 
legalább két hét teljen el. Szóbeli 
vizsgákat kizárólag a vizsgaidőszak-
ra lehet meghirdetni. Az alkalma-
kat a kurzus vezetője állapítja meg.  
A szóbeli vizsgaalkalmak számát és 
maximális létszámát úgy kell alakítani, 
hogy az összesített férőhely elérje a 
kurzust felvevő hallgatók létszámának 
120%-át. Amennyiben az utolsó hétre 
kiírt vizsgára a maximális létszámnál 
többen jelentkeznek, úgy kötelező még 
egy időpontot hirdetnie az oktatónak, 
azonban ezt csak akkor veheted fel, ha 

utóvizsgára vagy kötelezve, és nem 
tudtad felvenni az eredeti vizsgát a 
létszámkorlátozás miatt.

Vizsgafelvétel
A vizsgázáshoz elengedhetetlen, 

hogy a Neptunban jelentkezz rá. Fon-
tos erre figyelned, mert utólag még 
az oktatódnak és a tanulmányi elő-
adódnak sincs lehetősége felvenni egy 
vizsgaalkalomra. A megszokott rang-
sorolásos tárgyfelvétellel ellentétben 
kizárólag a jelentkezési sorrend számít, 
így ajánlott folyamatosan figyelem-
mel követni a létszámok alakulását is.  
Legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 
24 órával tudod a vizsgát felvenni, 
leadni, illetve átjelentkezni másik idő-
pontra (vizsgahalasztás), amennyiben 
van még azon szabad hely.

Vizsgázás
Szóbeli vizsgára ajánlott magaddal 

vinni a Neptunból kinyomtatott vizs-
gabizonylatot, amelyet a tárgy adott 
vizsgaidőpontjára kattintva a felugró 
ablak bal alsó sarkában találsz. A vizs-
gán kérheted ennek kitöltését, hogy 
igazolással rendelkezz az eredmé-
nyedről. Az oktató által vezetett vizs-
galapot pedig alá kell írnod. Az írás-
beli vizsga dolgozatait a vizsgát követő 
öt munkanapon belül ki kell javítani 
és az eredményeket közzé kell tenni.  
A vizsgák Neptunban bejegyzett ered-
ményeit minden esetben ellenőrizd, 
hiszen csak a vizsgaidőszakot követő 
héten van lehetőséged kifogással élni 
(elektronikus kérvény formájában), ha 
nem, vagy rosszul került be érdem-
jegy a rendszerbe. Erre csak akkor van 

Határidők
Vizsgaidőszak 2015.12.14 – 2016.01.29.

Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzített 
érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán szer-

zett érdemjeggyel, illetve ha a hallgató vizsgát 
tett, de nem szerepel érdemjegy a Neptunban. 

(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.)

2016.02.05.

Egyetem épületeinek zárása 2015.12.24 – 2016.01.03.
Vizsgáról való hiányzás igazolása (kérvény + 

orvosi igazolás) 2016.02.02.

Méltányossági kérelmek leadása (2015/2016-os tanév tavaszi félévre vonatkozóan)**
Negyedszeri tárgyfelvétel (harmadszorra fel-

vett tárgy nem teljesítése) 2016.02.02.

Az első 3 aktív félévben 36 kredit nem teljesí-
tése esetén a tanulmányok folytatása 2016.02.02.

7. vizsgalehetőség (tanári MA és osztatlan 
tanárszak esetén 6. vizsgalehetőség)

a 6. (5.) elégtelen vizs-
ga után egy hét, de leg-

később 2016.02.02.
** Méltányossági kérelmet (amennyiben méltányosságot szeretne kérni) 
abban az esetben is be kell adni, ha:
• a harmadszori tárgyfelvétellel sem teljesített tárgyat nem kívánja negyed-

szer felvenni (például alternatív tárgy),
• a tárgyat nem a következő félévben venné fel,
• a következő félévre passzív félévet szeretne kérni.
Beadott kérvény hiányában a hallgató elbocsátásra kerül.
A kiírt határidők jogvesztők.

szükség, ha az oktató kérésedre sem 
módosítja az eredményt.

Vizsgáról való hiányzás
Ha a vizsgán igazolatlanul hiány-

zol, akkor a vizsgád eredménytelen, 
amely az adott félévben beleszámít a 
vizsgajelentkezések számába, de az 
érdemjegyszerzési kísérletekbe nem, 
így az adott tárgyból a vizsgák számá-
ba sem.

Igazolt hiányzásnak minősül, 
amennyiben önhibádon kívül, igazol-
ható külső körülmények miatt nem 
jelentél meg. Az igazolt távolmaradás, 
melyről a papírt a tanulmányi elő-
adódnak kell bemutatnod (a határidő 
a keretes részben található), vizsgaha-
lasztásnak minősül.

Utó- és javítóvizsgák
Utóvizsgára vagy javítóvizsgára 

kollokvium esetén az utolsó érdem-

jegyszerzési kísérletet követő harma-
dik, szigorlat esetén az ötödik napon 
kerülhet sor. Indokolt esetben, írásbe-
li kérésre a kurzusért felelős oktatási 
szervezeti egység vezetője ettől eltér-
het. Az írásos hozzájárulást a vizsgát 
megelőzően el kell juttatni a Tanulmá-
nyi Hivatalba. Előzetesen utóvizsga-, 
illetve javítóvizsga-időpontként meg-
hirdetett vizsgára csak akkor jelentkez-
hetsz, ha már volt jegyszerzési kísér-
leted. Vizsgaidőszakonként három 
sikeres vizsgaeredményt tudsz javítani 
külön térítési díj fizetése nélkül.

További fontos információk
A Természettudományi Karon 

megengedett érdemjegyszerzési kísér-
letek száma hat, osztatlan tanársza-
kon és tanári mesterképzésen öt. Egy 
tárgyat legfeljebb háromszor vehetsz 
fel. Ezekbe nem számítanak bele azon 
vizsga- és tárgyfelvételek, amelyek 

gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt 
törlésre kerülnek.

Sikeres és eredményes vizsgaidő-
szakot kívánok!

Rádl Attila
tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu

Térítési díjak
Kreditfelvétel, kreditújrafelvétel
• Harmadszori (és esetleg további) 

tárgyfelvétel 6.500 Ft/kredit
• A 10%-nyi költségtérítés/önkölt-

ség fizetés nélküli keret kimerítése 
után 3.000 Ft/kredit

Vizsgákért fizetendő díjak
• A karon az ugyanabból a tanegy-

ségből tett 3. vizsga 1.500 Ft 
• további vizsgák 3.000 Ft/vizsga 
• Vizsgáról való igazolatlan távollét 

3.000 Ft

Ha segítségre lenne szükségetek egy-egy vizsgára való felkészüléshez, akkor az előző lapszámunkban részletes információ-
kat találhattok a TTK-n működő korrepetálásokról (Fóka, Gekko, KéKó, MASZAT és Rubisco), amelyet az újság honlapjáról 

(http://nyuz.elte.hu/ny5112) érhettek el a legkönnyebben, de fent vagyunk a Facebookon és az issuu.com-on is.

mailto:lukacsk%40caesar.elte.hu?subject=
mailto:taneh%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://nyuz.elte.hu/ny5112
https://www.facebook.com/tetekasnyuz
https://issuu.com/tetekas_nyuz
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet6 7Az ELTE TTK HÖK féléves 
gazdasági beszámolója

Utoljára a 2014. évi költségvetési beszámolóról olvashattatok, 
most pedig Önkormányzatunk 2015. június 30-ig történő költéseiről 
foglak tájékoztatni benneteket.

A költségvetési beszámolók 
negyedéves bontásokban az ELTE 
Gazdálkodási rendszeréből kinyert 
adatok alapján összeállított analitika 
szerint készülnek el, amely nemrég 
érkezett meg, ezért csak most kerül 
sor a beszámolóra. A második félév 
jelentése hamarosan elérhető lesz az 
Önkormányzat honlapján és később itt, 
az újságban is.

2015. – I. negyedév
2015.01.01. – 2015.03.31.

A tavalyi év kötelezettségvállalás-
sal nem terhelt maradványa Kancellári 
utasítás miatt, március 30-ig zárolva 
volt. Emiatt költésre nem volt lehető-
ségünk.

Az első negyedév egyetlen kiadási 
tétele:

• Telefondíj

Egyedüli kiadási tételként a tele-
fondíj jelentkezett, mely automatiku-
san kerül levonásra a működési kere-
tünkről.

Irodaszer és Irodafenntartás: 
A TTK HÖK két Hallgatói iro-

dájában történő munka során nélkü-

lözhetetlenek a telefonok. Az átlagos 
havidíj ~4-5 ezer Ft környékén alakul 
minden hónapban. Ez az összeg az 
elmúlt évekhez képest jóval alacso-
nyabb, majdnem a felére csökkent a 
távközlés díja.

2015. – II. negyedév
2015.04.01. – 2015.06.31.

A második negyedév 
részletes kiadási tételei:

• Telefondíj
• HÖOK Vezetőképző részvételi díj
• ELTE TTK HÖK Mentorhétvége
• ESN ELTE tavaszi mentortábor
• ELTE Emblémázott póló késedel-

mi kamat

Képzés:
Idén is nagy hangsúlyt fekte-

tünk az érdekképviselet erősítésére, 
melynek részét képezik a különböző 
vezető- és önképző hétvégéken való 
részvétel, illetve azok megszerve-
zése. Az év első ilyen eseménye a 
HÖOK tavaszi vezetőképzőn való 
részvétel volt, mely Siófokon került 
megrendezésre április 9–12 között. 
Négy fővel vettünk részt a kommu-
nikációs, vezetői, tanulmányi és szo-

ciális, illetve a rendezvényszervező 
szekcióban. A vezetőképző részvéte-
li díja 116 000 Ft volt.

A képzéseink másik szerves ré-
szét képzi a mentorképzés. A leendő 
mentorok megfelelő színvonalú kép-
zése kiemelten fontos, hiszen tájéko-
zottnak kell lenniük, hogy a megfe-
lelő információkat át tudják adni a 
frissen beiratkozott elsőéveseknek 
és segítsék egyetemre történő beil-
leszkedésüket a kezdetektől fogva. 
A részvételi díjak alacsonyan tar-
tásához igyekszünk minél nagyobb 

támogatást adni. Az idei 
évben a mentorhétvégé-
re Szentendrén a Pap-

szigeten lévő cam-
pingben került sor 
120 fő részvételével. 

A mentorhétvége ára 275 427 Ft 
volt, ami a szállást jelenti. Az ELTE 
TTK Hallgatói Alapítvány az étkezés 
biztosításával támogatta a hétvégét. 
A BGGYK HÖK-el évek óta közösen 
zajlik a képzés. A gyógypedagógus 
hallgatók részvételi díját is a TTK 
HÖK állta.

Az ESN ELTE tavaszi mentortá-
borában 5 fővel voltunk jelen. A tábor 
részvételi díja 30 441 Ft volt, ami tartal-
mazza a szállást, étkezést, és az utóbbit 
terhelő reprezentációs adót.

Irodaszer és Irodafenntartás: 
A telefondíj április hónapban 

5254 Ft volt. A május-júniusi táv-
közlés díja jelenleg nem áll rendel-
kezésünkre, ennek megjelenítésére 
később kerül sor.

Reprezentációs költség:
Az ESN ELTE tavaszi mentortá-

borában az étkezést terhelő repre-
zentációs adó költsége került megje-
lenítésre itt.

PR:
A 2014. évi gólyatáborokba meg-

rendelt pólók ára nem időben került 
kiegyenlítésre, így késedelmi kama-
tot vetettek ki, aminek díja itt kerül 
megjelenítésre. A késedelmi kamat 
34 537 Ft volt.

Költségvetési beszámolóink meg-
találhatóak a TTK HÖK honlapján 
negyedéves bontásokban több évre 
visszamenőleg is.

Horváth Tamás
gazdasági elnökhelyettes

gazdeh@ttkhok.elte.hu

Költségvetési sor Költés 

Képviselet: 0 Ft

Képzés: 421 868 Ft

Nyomdai költségek: 0 Ft

Személyi költségek: 0 Ft

Irodaszer és  
Irodafenntartás: 5 254 Ft

Fejlesztések: 0 Ft

Rendezvények: 0 Ft

Reprezentációs költség: 5 910 Ft

PR: 34 537 Ft

Költségvetési sor Költés 

Képviselet: 0 Ft

Képzés: 0 Ft

Nyomdai költségek: 0 Ft

Személyi költségek: 0 Ft

Irodaszer és  
Irodafenntartás: 12 824 Ft

Fejlesztések: 0 Ft

Rendezvények: 0 Ft

Reprezentációs költség: 0 Ft

PR: 0 Ft

II. negyedévI. negyedév

Kiadások költségvetési soronként (felhasználás célja szerint)

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
Beszámoló

A 2014. év gazdasági beszámolójával még adósak vagyunk, ezért 
ezt most pótoljuk. Az eredeti beszámolót természetesen megtalál-
hatjátok a Bíróság honlapján, de a számok mellé fontosnak tartjuk 
a szöveges kiegészítést is, erre szolgál ez a cikk.

A 2013-as boltbezárás jelentősen 
átalakította működésünket, de azt 
mondhatjuk, hogy 2014-ben zavar-
talanul működtünk a Déli Irodánkba 
összpontosítva minden tevékenysé-
günket. A fénymásolás és nyomtatás 
sajnos jelentős veszteséget termelt, 
ezért ésszerűsítettük ezt a szolgálta-
tást, szem előtt tartva azt, hogy a Déli 
Tömbben ne szűnjön meg ez a lehe-
tőség, illetve a Lágymányosi Cam-
puson lehessen színesen nyomtatni. 
Ennek a racionalizálásnak köszön-
hetően már nem jelent túlzott anyagi 
megterhelést az ELTE TTK Hallgatói 
Fénymásoló működtetése és hosszú-
távon is fenntartható.

Érettségi előkészítő-
ink továbbra is népszerűek 
voltak, sőt az éves előké-
szítőkön résztvevők száma 
a 2014-ben kezdődő tanfo-
lyamokon jelentősen meg-
haladta a 2013-as számot. 
Rengeteg diák számára biz-
tosítottunk lehetőséget, hogy 
az ELTE TTK-n készülhessen fel az 
emelt szintű érettségire (matematiká-
ból középszinten is indult csoport). 
A rászorulóknak, illetve tehetséges 
diákoknak 2014-ben is biztosítottunk 
erre ingyenes lehetőséget, vagy jelen-
tős kedvezményt.

Középiskolai népszerűsítő elő-
adásokat szerveztünk, illetve segítet-
tünk lehetőségeinkhez mérten a Nyílt 
Nap és az Educatio szervezésében.  
A beiratkozáson is aktívak voltunk. 
Az Alapítvány tevékenységét igye-
keztünk minél szélesebb körben meg-
ismertetni ezeknek a rendezvények-
nek köszönhetően. Örömünkre szol-
gál, hogy 2014-ben is jelentős összegű 
adó 1% felajánlást kaptunk. Ebből arra 
következtetünk, hogy van igény arra, 
amit csinálunk.

Bevételeinkből tovább növeltük a 
támogatási intenzitásunkat. Nagyon 
sokan fordultak hozzánk az ELTE 
hallgatói és oktatói közül különböző 

támogatásokért, illetve mi magunk 
is számos rendezvényt szerveztünk.  
A megkereséseknek igyekeztünk 
lehetőségeink szerint eleget tenni, 
támogattunk kulturális-, tudomá-
nyos-, szórakoztató- és sportrendez-
vényeket is.

Saját szervezésű rendezvénye-
ink is nagyon nagy hangsúlyt kaptak.  
Rengeteg szakos és kari bulit valósítot-
tunk meg a TTK HÖK önkénteseinek 
segítségével. A 2014-es Lágymányosi 
Eötvös Napokat is mi szervezhettük, a 
rendezvényre jelentős támogatást fordí-
tottunk, ami a rossz idő ellenére a magas 
látogatószámban meg is látszódott.  

Ez az Alapítvány elmúlt éveinek leg-
nagyobb rendezvényszervezési fel-
adata volt. Szintén mi szerveztünk 
három gólyatábort: a fizika, a kémia és 
a matematika-gyógypedagógia GT-t.  
A gólyahajó hagyományosan megren-
dezésre került 2014-ben is, hasonlóan a 
tavaszi és az őszi 5vös 5km-hez. Mind-
ezek alapján a 2014-es év legnagyobb 
eredményei talán a rendezvényekhez 
köthetőek, hiszen a TTK-n alig volt 
érezhető az egész ELTE-t sújtó ren-
dezvényszervezési válság.  A TTK-n a 
Gólyabál volt az egyedüli olyan nagy-
rendezvény, ami elmaradt, ennek meg-
szervezésétől az egyetemvezetés hatá-
rozott kérésére elálltunk. A 2014-es  
rendezvényes tapasztalatokra idén 
remekül tudtunk építeni.

A 2014. évi nettó bevételünk a 
2013. évihez hasonlóan alakult,  
29 265 ezer Ft-ról 30 942 ezer Ft-
ra nőtt. Ez önmagában nem jelen-
tős növekedés, ugyanakkor fontos 

különbség a két év között, hogy ezt 
az összeget már a TÁMOP projekt 
lezárulása után sikerült elérnünk, 
ami a 2013. évben 6 662 ezer Ft-ot 
tett ki a költségvetésünkből. A köz-
hasznúság új feltételeinek a beszá-
molónk alapján megfeleltünk, ezért a 
TTK HÖK alapítóként kérvényezte a 
2013-as törvényi változások alapján a 
közhasznú státuszunk újbóli bejegy-
zését, hiszen az Alapítvány 2000 óta 
közhasznú szervezetként működött 
és a beszámoló alapján az új, szigo-
rúbb feltételeknek is megfelelünk. 
Jelenleg még várjuk a bíróság vála-
szát ebben az ügyben. A közhasznú 
tevékenységek ráfordításai a beszá-
molónkban ezért 0 Ft-ot tettek ki, 
hiszen 2014-ben hivatalosan nem vol-
tunk közhasznúak, de természetesen 
a tevékenységünket ugyanúgy ellát-
tuk. A bevételeink struktúráját alap-
vetően átalakítottuk. Ezt a célt 2012-
ben tűztük ki magunk elé, 2014-ben 
a legjelentősebb belső átalakítások 
lezajlottak, bár a szervezetfejlesztés 
korántsem zárult le. 2014 végére egy 

nagyon stabil működést sikerült 
elérnünk. Pályázati támoga-

tások helyett az alaptevé-
kenységünkhöz kapcso-

lódó bevételekből ter-
meltük ki az általunk 
kiosztott támogatá-
sok jelentős részét. 
Ez 2014-ben összesen 

több millió Ft-os támogatást jelen-
tett, így a 2014. év adózott eredménye 
mindössze 418 ezer Ft volt.

Ha bármilyen kérdésetek, észre-
vételetek van az Alapítvány műkö-
désével kapcsolatosan, vagy szeret-
nétek önkéntesként bármilyen pro-
jektünkhöz csatlakozni, örömmel 
vesszük a jelentkezéseteket. A Déli 
Tömb 00-734-es irodában megtalál-
tok minket személyesen is. Ezúton 
is szeretnénk felhívni a figyelme-
teket, hogy a következő TTK HÖK 
Küldöttgyűlésen az Alapítvány 
vezetőségében tisztújítás lesz, ezért 
amennyiben ilyen ambícióitok van-
nak, keressétek a HÖK képviselőket, 
tisztségviselőket további informá-
ciókért vagy tájékozódjatok a TTK 
HÖK honlapjáról.

A kuratórium nevében:
Dukán András Ferenc

kuratóriumi elnök
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

elnok@alapitvany.elte.hu

mailto:gazdeh%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:elnok%40alapitvany.elte.hu?subject=
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Tudománykommunikációig
Interjú Dr. Dominek Dalmával (2015.12.04.)

A következő interjú egy borús délutánon, de vidám környe-
zetben zajlott Dr. Dominek Dalmával, aki a Tudománykommuni-
káció a természettudományban MSc szak tanári gárdáját erősíti.  
Betekintést nyerhetünk ennek a képzésnek a hátterébe és az elvég-
zése után következő jövőképbe is.

Mi volt az első élményed múzeummal, 
illetve kiállítással kapcsolatban?

Mivel a családom nagy rajongója a 
múzeumi kiállításoknak, nagyon sok időt 
töltöttünk el együtt különböző tárlatok 
megtekintésével. Így már gyermekko-
romban sok múzeumi élményt szerezhet-
tem. Az első meghatározó és maradan-
dó emlékem, amikor Pécsett a Vasarely 
Múzeumban állok egy kép előtt, és azon 
tűnődöm, hogy a fekete-fehér vonalakból 
hogyan ábrázolódik ki úgy egy zebra, 
hogy a síkból kiemelkedve egészen tér-
hatású élményt nyújt. Nem tudom meg-
mondani pontosan, hogy hány éves lehet-
tem akkor. Egészen kicsi voltam még, az 
biztos.  Mégis tisztán él bennem, ahogyan 
sokáig figyeltem a képet és próbáltam 
válaszokat keresni. Azóta is nagy rajon-
gója vagyok Vasarelynek. 

Ezt az élményt szeretnéd átadni mások-
nak is, amikor elmennek egy kiállításra?

Ez a kérdés és a rá adandó válasz 
valójában a Flow lényegét érinti, amely-
nek fontos eleme az élménypedagógia. 
Nagyon szeretem a múzeumok világát, 
mert tudom, hogy az ott megszerezhető 
élmény és ismeret pótolhatatlan. A múze-
um élményvilága egyedülálló módon 
adja tovább a nemzedékek tudását.  
Azt szeretném, ha a mai gyermekek is 
átélhetnék, amit egykor én is átélhettem. 
Nagyon foglalkoztat az a kérdéskör, 
hogy egy adott múzeumban milyen esz-
közökkel lehet elérni ezt a hatást, s hogy 
az alkotók képesek-e arra, hogy hasonló 
érzéseket váltsanak ki az emberekből.

Ez a felismerés segített abban, hogy a 
tanári pályát válasszad?

Ez egy érdekes kérdés, mert soha 
nem készültem tanári pályára. Kezdettől  
fogva a média vonzott, ezért ebbe az 
irányba indultam el. Azonban az élet 
választás elé állított: média vagy egye-
tem? És ha egyetem, akkor milyen 

képzést válasszak, melyet a média is 
elismer? Végül a művelődésszervező 
képzést választottam, hiszen ez közel áll 
a kommunikációhoz, csak több gyakor-
lati oldala van, amit médiában haszno-
sítani lehet. Később az egyetemi éveim 
alatt a professzori gárda, a docensek, az 
adjunktusok, a tanársegédek részéről 
egybehangzóan arra kaptam ösztönzést 
és indíttatást, hogy az egyetem elvégzé-
se után a PhD felé vegyem az irányt, és 
idővel egyetemi katedrára álljak.

Végül ez a gárda, ami akkor kör-
be vett – most már mondhatom, hogy 
nem csak professzoraim vagy tanáraim, 
hanem barátaim és kollegáim is egy-
ben, – a múzeum irányába kezdtek el 
terelgetni. Az első múzeumhoz kötődő 
TDK-s szereplésem alkalmával dőlt el, 
hogy elkezdem a PhD-t, de csak akkor, 
ha ösztöndíjas képzésre vesznek föl.  

Ez sikerült és bekerültem a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi 
Karának Neveléstudomány Doktori Isko-
lájába, ahol a pedagógián belül, a múze-
umpedagógia irányába indultam el. 

Ha már így az egyetemről beszélge-
tünk, akkor hadd kérdezzem meg, hogy 
hány diplomával rendelkezel?

Jelenleg három diplomával, egy 
doktori abszolutóriummal rendelke-
zem. Művelődésszervező, földrajz-

tanár és jogász végzettségem van. 
Művelődésszervezői választásomról 
az előbb beszéltem, így a másik két 
végzettségemre térnék ki. Érdekelt a 
földrajz, így egyetemi szintű öt éves 
képzésben szereztem földrajztanári 
diplomát. Mivel az természettudomá-
nyi kar, úgy gondoltam, hogy nekem 
való. Amikor pedig az ösztöndíjas kép-
zésen már PhD-sként tanultam a Böl-
csészettudományi Karon – mivel időm 
és lehetőségem volt rá – gondoltam, 
hogy beiratkozom a jogászképzésre 
is. De hogy miért is? Elég sok évet töl-
töttem a média különböző területein, 
elsősorban a rádiós világban, ahol sok 
esetben úgy éreztem, hogy jó lenne, ha 
lennének jogi ismereteim. Nemcsak a 
magam védelmében, hanem összessé-
gében az élet minden területén hasz-
nos, ha az ember jogi ismeretekkel ren-
delkezik. Amikor fölvettek az egyetem-
re, egyetlen egy akadályt gördítettem 
saját magam elé, mégpedig azt, hogy 
ha elsőre sikerül a római jog szigorla-
tom – amelyik a legnehezebb tárgy az 
egyetemen –, akkor végig fogom vinni 
a képzést, ha nem, akkor kiiratkozom. 
Ezen a vizsgán sikeresen átmentem, 
úgyhogy nem volt visszaút, kénytelen 
voltam befejezni a jogi tanulmánya-
imat is, úgyhogy így összességében 
három diplomám van.

De emellett a minisztériumban dolgo-
zol főállásban, ott milyen szerepet töltesz be?

Igen, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Kultúráért Fele-
lős Államtitkárságán dolgozom fel-
sővezetőként. Emellett pedig négy 
órás tanársegédi állásom van az 
ELTE TTK-n. A kettő hála Istennek 
nem összeférhetetlen, hiszen a jog is 
kimondja, hogy az oktatói tevékeny-
ség összeférhető bármely más tevé-
kenységgel. Így, amikor a Miniszté-
riumba léptem, már tanársegédként 
dolgoztam az ELTE állományában. 
Egy kérés volt a Minisztérium részé-
ről, hogy munkaidő után oldjam meg a 
tanári teendőimet. Így Kárpáti Andrea 
professzor asszony engedélyével min-
dig a minisztériumi munkaidő után 
tartom az óráimat. Ehhez a hallgatók 
is rugalmasan állnak hozzá. Ha este 
fél hétkor kezdődik egy óra, – bár nem 
is várom el, hogy mindenki bejöjjön, 
amennyiben nem gyakorlati órát tar-
tok – a késői időpont ellenére teljes lét-
számmal van jelen a csoport. Ezt külön  
is köszönöm a hallgatóknak!

Korábban említetted a Flow-t, ez megje-
lenik a munkádban vagy a magánéletedben?

A PhD dolgozatomban – amelyet 
2016-ban szeretnék megvédeni –, foglal-
kozom a Flow-val, ami Csíkszentmihályi 
Mihály nevéhez fűződik. Nem hozzám 
kötődik elsősorban és nem a karrierem-
hez, hanem az érdeklődési körömhöz. 
Mindig nagyon érdekelt, hogy ki hogyan 
és miként tudja átélni a Flow-t, azaz a 
tökéletes élményt, vagy – ahogy a szer-
ző mondja – az áramlatot. Én úgy gon-
dolom, hogy nagyon kevesen élik át a 
tökéletes pillanatot. Arra vagyok kíván-
csi, hogy egy múzeumi térben, egyálta-
lán a múzeum világában ez átélhető-e?  
Jómagam szerencsére átélem nap mint 
nap. Számomra az jelenti a tökéletes 
élményt, hogy amikor tanítok, át tudom 
adni a tudásomat. Természetesen van egy 
előírt tematika, amit be kell tartani, de 
hiába másfél órás egy tanóra, ami után 
nyolckor el lehet menni, mégis vannak 
olyan napjaim, amikor este kilenckor szól-
nom kell a hallgatóimnak, hogy most már 
haza kell mennünk. Ugyanis az órák után 
rengeteg kérdést kapok mind az anyag-
gal, mind pedig az élet egyéb területeivel 
kapcsolatban. Nekem a helyzet tökéletes 
pillanatainak az átélése jelenti a Flow-t.

Térjünk vissza a tudománykommuniká-
cióra. Hogyan kerültél be a tanári gárdába? 

2012-ben keresett meg Vásárhelyi 
Tamás, most már nyugalmazott adjunk-
tusunk, hogy találkozzunk és beszél-
gessünk egy kicsit arról, hogy lenne-e 
kedvem az ELTE-n óraadóként tanítani 
múzeumi témák tekintetében. Vásárhe-
lyi úr tudta, hogy a PhD-m múzeumok-
hoz kötődik és, hogy neveléstudomá-
nyok doktori iskolájába járok, ezenkívül 
több publikációmat is olvasta. Mivel a 
Természettudományi Múzeumhoz kötő-

döm és elsősorban ezt a múzeumot vizs-
gáltam a három ösztöndíjas évem alatt, 
így sokszor találkoztunk. Nagy örömmel 
mondtam neki, hogy miért ne? Próbáljuk 
ki. Miután a Pécsi Tudományegyetemen 
több órát is kellett tartani a képzés alatt, 
nem ijedtem meg a feladattól, bár az első 
órám azért érdekes volt. De ezt majd 
egy másik interjú alkalmával mesélem 
el. Szóval eljöttem ide óraadóként, majd 
Kárpáti Andrea professzor asszony erős 
támogatásával felkínáltak egy négy órás 
tanársegédi állást, miután Vásárhelyi 
Tamás adjunktus úr nyugdíjba vonult. 
Természetesen nagy örömmel vállaltam 
a kihívást. Azóta fél státusszal rendelkez-
ve dolgozom az egyetemen. 

Ennyi tapasztalattal, valamint a tanszék 
oktatójaként kinek tudnád ajánlani a szakot?

Ez egy lényeges kérdés, mert ezt a 
szakot nagyon sokszor összehasonlítják 
a kommunikáció szakkal, és azt mondják, 
hogy összhangban van a bölcsészettudo-
mánnyal. Én inkább úgy látom, hogy mi 
a természettudományokra és a műszaki 
vonalra próbáljuk a hangsúlyt helyezni. 
És hogy miért is nem kommunikáció és 
kik azok, akikre elsősorban számítanánk? 
Én azt mondanám, hogy ez egy gyakor-
latközpontú képzés, ahol mind a média, 
mind a múzeumok területén műszaki és 
természettudományos vonalat erősítünk. 
Ezért TTK-s és műszaki végzettségű hall-
gatókra számítunk. BSc, illetve MSc után 
is be lehet hozzánk iratkozni. Ennek a 
képzésnek pont ez a lényege, hogy ne 
csak elméletben beszélgessünk arról, 
hogy mi az a kommunikáció, hanem 
inkább gyakorlati elemekkel bővített kép-
zést nyújtsunk. A szak két szakiránnyal 
rendelkezik a médiás vonalon: a Tudo-
mánykommunikáció Tudományos isme-
retterjesztés szakiránya alatt elsősorban 
megtanulják a hallgatók, hogy hogyan 

kell egy riportot készíteni. Lásd, itt ülsz 
velem szemben, és épp riportot készítesz 
velem. Megtanulják azt, hogy hogyan 
működnek a tv-s felvételek, vagy hogy 
hogyan kell hozzányúlni egy fényképező-
géphez, hogyan lehet fotósorozatot készí-
teni, mi az hogy tipográfia, mi az hogy 
grafika. Ezeken szépen végigmenve egy 
olyan gyakorlati tudás birtokába kerülsz, 
amit a kommunikáció szakon elméletben 
kaphatsz meg.

 A másik szakirány a Természettu-
dományos múzeumi ismeretterjesztés 
specializáció. Itt elsősorban a TTK-s és 
műszaki múzeumok világába vezetjük 
be a hallgatókat. Megmutatjuk, hogy 
hogyan jelenhet meg, például a Pető-
fi Irodalmi Múzeumban egy kiállítás 
úgy, hogy annak természettudományos 
alapjai legyenek. Ezt csak olyan szakon 
tanulod meg, ahol gyakorlati elemekkel 
kiegészítve kivonulhatsz a terepre neves 
oktatók kíséretében. Természetesen most 
nem magamra gondolok, hanem mond-
juk Kárpáti Andrea professzor asszony-
ra, aki valóban neves szaktekintély. 

Kik jelentkezhetnek, milyen feltételek-
nek kell megfelelni?

TTK-s, vagy műszaki végzettségű 
BSc, vagy pedig MSc diplomával ren-
delkező hallgatók jelentkezését várjuk.

Végigkövetted már pár generációját a 
szaknak, milyen tapasztalataid vannak a 
végzett diákok elhelyezkedésével kapcsolat-
ban, milyen visszajelzéseket kapsz?

Azt kell mondjam, hogy az elhelyez-
kedési arány kiváló a szakot tekintve. 
Végzős diákjaink közül többen is állást 
kaptak már olyan helyeken, mint az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
PR vonala, a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum, a nyomtatott és online 
újságok vagy akár kutató laboratóriu-
mok. Én úgy gondolom, hogy aki becsü-
lettel elvégzi a szakot, az talál munkát.  
Nem hallottunk még olyan esetről, hogy 
valaki munkanélkülivé vált volna a szak 
befejezése után. Ez elsősorban a kiváló 
tanári gárdának köszönhető, amely segíti 
a hallgatók előmenetelét. Ez azt is jelenti, 
hogy már az államvizsga felé közeledve 
igyekszünk minden hallgatót az érdek-
lődési körének megfelelően orientálni. 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy fel-
készült és elhivatott szakemberek között 
taníthatok. Örömmel tölt el, hogy sok 
diákra, akik a kezünk alatt végeznek, 
most már akár kollégaként is tekinthetek.

Csapó András
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Kenik-vágják az állatokat
IV. Anatómia Tanulmányi Verseny – 2015

Az ELTE TTK Biológiai Intézet Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbioló-
giai Tanszéke immáron negyedszer szervezte meg − jelentős hallgatói 
érdeklődés mellett − az Anatómia Tanulmányi Versenyt, melynek első 
fordulója 2015. november 19-én, második fordulója november 28-án 
került megrendezésre.

Az ELTE TTK Hallgatói Önkor-
mányzat honlapján és a Tétékás 
Nyúzban szep-tembertől hirdetett ver-
senyre november 18-ig jelentkezhettek 
azok a biológia alapszakos hallgatók, 
akik korábban az 
Állatszervezettan 
I. tárgyból sikeres 
kollokviumot tet-
tek és az Állattan 
szigorlat teljesíté-
se még előttük áll.  
Az utolsó héten 
plakátok is buzdí-
tották a részvétel-
re a még hezitáló 
hallgatókat. A vizsgáknál kevésbé 
stresszes, helyenként játékos körülmé-
nyek között megrendezett versenyen 
való részvétel lehetővé teszi a szigor-
lat állatszervezettani anyagával való 
szembesülést, ezzel is segítve a vizs-
gára történő felkészülést. A versenyen 
jó, sőt kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
hallgatókat jutalmazó vizsgakönnyíté-
sek csökkentik a vizsgaidőszak terheit.  
A versenyre való felkészülést a korábbi 
versenyek – a NEPTUN Meet Street 
TTK-BIANATSEJTFEJL: hallgatói kom-
munikáció – virtuális terében elhelyezett 
leírásai és két írásbeli mintafeladatsor 
is segítette.

A verseny első, írásbeli fordulója 
– mely 17 rövid, az Állattan szigorlat 
beugró kérdéseihez hasonló feladat 
megoldásából és 4 ábra feliratozásából 
állt – 45 lelkes hallgató részvételével 
zajlott a Kitaibel Pál teremben. 17 ver-
senyző ért el 60% feletti eredményt, 

ezzel mentesülve a szigorlathoz tarto-
zó beugró dolgozat állatszervezettani 
részének megírásától. Közülük 6-an 
70% feletti eredménnyel továbbjutot-
tak a második fordulóra. További 9 

versenyző  50% 
felett tel jesített, 
közülük nyolcan 
úgy nyilatkoztak, 
hogy a döntőben 
csapatverseny for-
májában szívesen 
tovább küzdenek 
a beugró dolgozat 
alóli  mentesség  
megszerzéséért.

A második, szóbeli feladatokból álló 
fordulót – mely nyilvános volt – a Bioló-
giai Intézet Tanácstermében rendeztük. 
Az első részben minden jelölt kötelező 
feladata volt egy legalább 15 perces, a 
megszerezhető pontok többségével jutal-
mazható, rajzokkal illusztrált előadás 
megtartása a verseny anyagából húzott 
témakörben. A 20 perces felkészülés után 
az előadások sorrendje sorshúzás alapján 
dőlt el. Egy-egy felelet után a verseny-
társak és a csapatok további pontokért 
versengve egészíthették ki az elhangzot-
takat, egy versenyző összesen négyszer 
szólhatott hozzá. Egy rövid szünet után, 
a forduló második részében villámkérdé-
sekre adott feleletekkel lehetett a pontok 
számát gyarapítani. A válaszadás jogát itt 
licitálással szerezhették meg.

A döntőben kialakult végső sor-
rend a következő: I. helyezett: Bencze  
Dániel, II. helyezett: Mittli Dániel 
Árpád, III. helyezett: Szigeti Balázs, 

IV. helyezett: Bátora Dániel, V. helye-
zett: Farkas Péter József, és VI. helye-
zett: Kovács Dániel. Mindkét csapat 
tagjai Marosi Vanda, Szabó Gyu-
la, Szebik Huba és Zsilák Borbála 
Anna, valamint Baki Szilvia Mónika, 
Pinke Gergely, Richolm Krisztina és 
Szebellédi Ingrid helyes válaszaik-
kal, illetve a versenybeli aktivitásukkal 
megszerezték a beugró dolgozat alóli 
mentességet.

A versenybizottság megítélése sze-
rint a döntőben résztvevő hallgatók 
teljesítménye elérte a szigorlat szín-
vonalát. Ha az utolsó szorgalmi idő-
szak hetében eredményesen megírják 
az emberi idegrendszer és érzékszer-
vek beszámolót, akkor Bencze Dáni-
el megajánlott jeles (5), Mittli Dániel 
Árpád, Szigeti Balázs és Bátora Dániel 
megajánlott jó (4), illetve Farkas Péter 
József és Kovács Dániel megajánlott 
közepes (3) szigorlati részjegyet kap-
nak állatszervezettanból.

A versenyt több szervezet is támo-
gatta, ezért minden, döntőbe jutott 
hallgató részesül valamilyen jutalom-
ban, melyet a cégek képviselőitől vehet 
át: a Kossuth Kiadó értékes ajándék-
könyveket, az ELTE Sport Kft. és az 
ELTE BEAC pedig sportolási lehe-
tőségeket ajánlott fel. Az ELTE TTK 

Hallgatói Alapítvány a döntő megren-
dezési körülményeinek otthonosabbá 
tételében nyújtott anyagi segítséget.  
A szponzoroknak ezúton is köszönjük, 
hogy támogatásukkal hozzájárultak a 
verseny sikeres megszervezéséhez és 
rangjának emeléséhez!

A tanulmányi verseny a hagyo-
mányos oktatási formáktól eltérő 
ismeretszerzést tesz lehetővé. A meg-
mérettetés után maguk a versenyzők 
köszönték meg a lehetőséget és nagyon 
hasznosnak ítélték a szigorlatra való 
felkészülés tekintetében.

Gratulálunk a versenyen sikeresen 
szereplő hallgatóknak!

A szervezők:
Csikós György, Molnár Kinga, 

Lőw Péter, Pálfia Zsolt, Zboray Géza

FOTÓK: BURGHARDT EDVÁRD
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Képtelen képzetek
Érezted már úgy, hogy néz egy fenyő? Hidd el nekem, 

rendkívül zavarba ejtő élmény.
– Vegyél meg! – súgta a lábamnál fekvő fa. Gyanakodva 

körülnéztem, de senki sem volt a közelemben, így vádlón a 
fenyőre meredtem. Igazából szép kis példány volt, gömbö-
lyű és szimmetrikus, de még meg sem néztem a többit, nem 
akartam rögtön megvenni az elsőt, amit megláttam.

– Ne próbálj befolyásolni – sziszegtem összeszorított 
fogakkal, majd gyors mosolyt villantottam az arra tébláboló 
eladóra –, túl duci vagy, a végén még leesnél az asztalról.

A fa – cseppet sem meglepő módon – nem válaszolt. Fél 
percig még várakozva néztem rá, majd fejcsóválva arrébb 
léptem, és szemügyre vettem a további kínálatot. Hamar 
nyilvánvalóvá vált, hogy nem fogok tudni másikat válasz-
tani: szívem visszahúzott a „beszédes” fenyőhöz.

– De aztán szép legyél nekem – dünnyögtem apró után 
kutatva, és figyelmen kívül hagytam az eladó kérdő pillantását.

A következő esetre pár hónappal később került sor, 
amikor éppen elmenni készültem otthonról – találkozóm 
volt egy olyan barátommal, akivel akadt pár problémánk a 
múltban, ezért haragudtam rá egy picit.

– Legyél barátságos – kérte lágyan a bejárati ajtónk. Meg-
ütközve bámultam rá – keveset aludtam vagy dehidratált 
vagyok? Esetleg valaki drogot csempészett a teámba?

– Oké – feleltem az üres előszobának, és sietve a kulcsom 
után nyúltam –, de csak akkor, ha ő is az lesz.

Fél órával később nekisétáltam egy rendkívül szófukar 
lámpaoszlopnak.

– Megígérted! – morgolódott, miközben sajgó vállamat 
próbáltam átmozgatni. A társaságomra való tekintettel a 
megjegyzést nem méltattam válaszra, de onnantól fogva 
igyekeztem kedvesebben viselkedni, pár óra múlva pedig 
egy meglehetősen kellemes találkozót tudhattam magam 
mögött. Milyen különös, morfondíroztam magamban, tény-
leg segített a dolog…

Szinte napra pontosan két hónappal később elgondol-
kodva nézelődtem a zsúfolt, aprócska londoni üzletben, 
amikor az egyik bögre figyelmeztetően mocorogni kezdett.  

Lopva körülnéztem magam körül, nehogy 

valaki azt higgye, teljesen elment az eszem, majd 
szólásra nyitottam a számat.

– Nem kellesz – siettem leszögezni, mielőtt 
ismét azt hallucináltam volna, hogy beszél hoz-
zám egy élettelen tárgy. A bögre csak tovább 
mozgolódott (mert az persze teljesen normá-
lis), ezért végül lekaptam a polcról, és pár 
héttel később már meg sem lepődtem, amikor 
barátnőm örömében a nyakamba ugrott, ami-
ért emlékeztem rá, hogy gyűjti a különböző 
városokból származó bögréket.

Hát persze, hogy emlékeztem rá. Hát 
persze.

A különös jelenség tovább folytatódott, 
én pedig egészen hozzászoktam, hogy 
időnként egy vékonyka hang eszembe 
juttat valamit, leszid vagy éppen tanács-
csal lát el. A dolog addig működött zök-
kenőmentesen, amíg azon nem kaptam 
magam az egyik vizsgámon, hogy kime-
redt szemekkel szuggerálom a tollam, 
hátha ő tudja a megoldást.

Nem tudta.
Bezzeg a könyvem teljesen fel-

háborodott, amikor másnap olvasni 
szerettem volna.

– Menj tanulni, hétfőn vizsga!
– Nem hiszlek el – zsörtölőd-

tem, de a számonkérésen már örültem neki, hogy 
hallgattam a könyvre és alaposan átnéztem az anyagot.

Szerintem életem végéig abban a boldog tudatban 
maradtam volna, hogy egy alapvetően szétszórt, lusta és 
feledékeny lány vagyok, aki valamiért különös kapcsolatban 
áll a környezetével, ha az egyik barátom nem nyitja fel a 
szemem – persze teljesen véletlenül.

Egy egyetemi projekttel kapcsolatban kért tőlem segít-
séget, és volt is pár remek ötletem, amivel elősegíthettem 
volna a feladat megoldását, de vonakodtam megosztani 
vele a gondolataimat, mivel a kérdéses barátom elfejtette a 
névnapomat. Apró kis dolog, nem is olyan lényeges, mégis 
csak azután egyeztem bele egy ötletcserés találkozóba, hogy 
a reggeli müzlim felett hosszasan kitárgyaltuk a témát a 
kanalammal. Igazán meggyőző volt.

A projekt nem várt sikerrel zárult, és a 
következő találkozóra barátom büszkeséget 
sugározva tette le elém jegyzőkönyvét, amin 
legnagyobb megdöbbenésemre az én nevem 
is szerepelt.

– Eredetileg megtartottam volna magamnak 
az egészet – magyarázta kissé szégyenkezve –, 
gondoltam én dolgoztam vele, enyém az érdem. 
De aztán megszólalt a lelkiismeretem, és…

– Mi szólalt meg? – vágtam közbe meglehe-
tősen illetlenül. A gyomrom tájékán olyan érzé-
sem támadt, mint amikor nem tudom, hogy van 
még egy lépcsőfok előttem, és hirtelen nagyot 
döccenek miatta.

– A lelkiismeretem – ismételte barátom tel-
jes komolysággal. – Elvégre tőled jött az ötlet.

Lassan éreztem, hogy széles mosolyra húzó-
dik a szám. Hogy ez nekem eddig miért nem 
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jutott eszembe? Nincsen bennem semmi különleges, nem vesz körül semmi természetfeletti 
furcsaság. Egyszerűen csak hangos a tudatalattim.

– Ez csodálatos – jelentettem ki boldogan –, egyszerűen zseniális! Akkor teljesen átlagos 
vagyok! Normális és hétköznapi!

– Hát a normálissal azért vitatkozhatnánk… – érkezett a viccesnek szánt felelet, de én 
meg se hallottam: felpattantam, felkaptam a füzetemet és az ajtó felé siettem. Szerettem volna 
kimenni a parkba, és hirtelen eltűnt az irracionális félelmem, hogy az egyik mókus odaszalad 
hozzám, és alaposan leszid, amiért nem mosogattam el indulás előtt.

– Ne haragudj, de ezt meg kell ünnepelnem. Este felhívlak!
A becsapódó ajtó hangja pár pillanatig szinte visszhangzott a szoba csendjében.
– Még hogy normális... – A magára hagyott fiú hitetlenkedve csóválta a fejét, és bizalmasan 

közelebb hajolt a kávéjához. – Mondtam, hogy kicsit kattant a csaj.
– Csak különleges – javította ki szelíden a kávé.
– Az is igaz – hagyta rá a fiú, és szórakozottan a tolla után nyúlt –, de te ezt már tavaly is meg-

mondtad.
K.S.

Hollandia – Pécsi Linda
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Csókolsz? Feledsz? 

Szeretsz?

Hazudnék, ha tagadnám 

Ez égi-földi vádakat, 

Nem feledlek feladván 

Testi-lelki vágyakat, 

Örülnék, ha maradnál 

De távozásod tétova, 

Elcsentek az ebadták, 

Összedőlt a lét hona.

Döntened kell, kellek-é: 

Kimennél, vagy bent maradsz? 

Küszöbön állsz, s tetten érű 

Szívem amint elhaladsz: 

Nem kell hozzá engedély, 

Megfordulni bűntelen, 

Ne szenvedj a tettedért, 

Ha szeretsz engem szűntelen.

Százszor. Soha. Örökké.

Sycorat 

(2015.05.20-21.)

Nosztalgia
Illatos szappanként habzik a világ, Lelkekben rajzó emlék-Tiszavirág, Kérésznyi élete gyorsan elenyész, Buborékburkába búsan belevész.
Suhanó emberek, röpülő évek, Tegnap történt, már sárguló fényképek, Jelenkor helye múltba nyúló ösvény, Kincsei százáért elindul a fösvény.

Önnön maga az, mit féltve dédelget, Egyik énjéből másikba lépdelget, Csak óvatosan, nehogy észrevegyék, Végül minden tulajdonát elvegyék.
Mozaikok vagyunk a sors fonákján, Darabonként égünk e korholt máglyán, De nem feledjük, kik egykoron voltunk: Eszméinkhez hű, hősi halált holtunk.

Sycorat 
(2015.08.05.)
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Kulturális melléklet Tudósítás 11Előadás és diszkusszió
TDK vegyészhallgatók számára

Minden őszi félévben elérkezik a sokak által várva várt Tudo-
mányos Diákköri Konferencia, amelynek idei fordulóját a kémiás 
hallgatók számára 2015. december 12-én tartották. A rendezvénynek 
ebben az évben is a Lágymányosi Campus Kémia Intézetének Than 
Károly terme adott helyet.

Mindazok az érdeklődők, akik 
ezt a kicsit szürke, téli szombat 
délelőttöt a tudománynak szeret-
ték volna szentelni, s ellátogattak 
a rendezvényre, vegyészhallgatók 
tudományos szárnypróbálgatásait, 
erőfeszítéseit láthatták, hallhatták. 
Ebben az évben kilenc pályamunka 
érkezett a bírálók asztalára – nyolc 
egyéni és egy páros dolgozat, melyek 
a legváltozatosabb témákban íródtak.  
A „tédékázó” diákok egy része az 
egyetemen, míg a hallgatók közül 
többen is a Magyar Tudományos 
Akadémia valamely kutatási telep-
helyén végezték a kísérleti munkát.

Több dolgozat is foglalkozott 
anyagtudományi témával, köztük a 
győztes pályamű is. A TDK-dolgo-
zatból minden érdeklődő különböző 
érdekességeket hallhatott, tudha-
tott meg az intelligens anyagokról.  
Az anyagtudománynak ez egy 
viszonylag új területe, a ’80-as évek-
ben indult hirtelen rohamos fejlő-
désnek. Ezekre az anyagokra jellem-
ző, hogy a válasz, amit a környezeti 
változásokra adnak, nem lineáris 
jellegű, azaz a vizsgált tulajdonság 
a környezeti paraméterek változá-
sával hirtelen változik meg. Tehát az 
intelligens anyagokra a nemlineáris 
inger-válasz kapcsolat a jellemző, 
a válasz mértéke az inger nagysá-
gánál jelentősen nagyobb, nem ará-
nyos azzal. Aki esetleg érdeklődne 
a téma iránt, azonban nem tudott 

elmenni és meghallgatni az 
előadást, annak lehetősége 
lesz a tavaszi félévben, a 
május elején megrendezés-
re kerülő Eötvös napon 
mindezt bepótolni.

A Kémia Intézet 
elsősorban középiskolá-
sok számára rendezett, 
igen népszerű Alkímia ma 
című programsorozatának 
egyik előadását szintén 
az egyik, szombaton 
hallott pályamunka 
adja. A dolgozat témája a PEDOT 
(poli(3,4-etiléndioxitiofén)) elektro-
kémiai tulajdonságainak vizsgálata 
volt. Ez egy nagyon stabil, számos 
kedvező tulajdonsággal rendelke-
ző vezető polimer, amely mindezen 
tulajdonságainak köszönheti szé-
leskörű felhasználását. A szakiro-
dalomban több ezer tudományos 
munka foglalkozik ezzel a polimer-
rel, azonban csak kevés cikk vizsgál-
ja az elektrokémiai tulajdonságait.  
A tudományos diákköri dolgozat 
témáját is a PEDOT filmek néhány 
elektrokémiai tulajdonságának sike-
res vizsgálata adta.

Saját tudományos diákköri mun-
kám témájaként az atomi rétegle-
választást választottam, amely egy 
kémiai gőzfázisú vékonyréteg-levá-
lasztási módszer. A dolgozatban 
különböző leválasztási hőmérsékleten 
készített és különböző mértékben gal-

liummal adalékolt cink-oxid rétegek 
minőségét és tulajdonságait (különös 
tekintettel az elektromos tulajdonsá-
gokra) vizsgáltam meg. A módszert 
egy finn kutató, Tuomo Suntola és 
munkatársai fejlesztették ki az 1970-es  
évek második felében, a technikát 
akkor még atomi réteg epitaxiának 
(ALE – atomic layer epitaxia) nevez-
ték. A ’90-es években indult meg a 

fokozott érdeklődés a mód-
szer iránt, mert felmerült 

a lka lmazhatóságának 
lehetősége a szilíciumala-
pú mikrotechnológiában. 
Az ALD (atomic layer 
deposition – magyarul 
atomi rétegleválasztás) 
kifejezést csak későbbtől, 
a 2000-es évektől hasz-
nálják, amikortól a tech-

nika egyre szélesebb kör-
ben terjedt el, s megindult 
a felhasználása különböző 

hordozók felületére történő 
polikristályos rétegek leválasztására. 
A módszer számos előnnyel rendel-
kezik, a vékonyrétegek leválasztása 
akár atomi szinten is kontrollálha-
tó, a különböző szubsztrátok felszí-
nén folytonos, összefüggő rétegeket 
képeznek, akár bonyolult, strukturált 
nanoszerkezetek is bevonhatóak vele, 
lehetséges epitaxiás réteg készítése, 
valamint lehetővé teszi az alacsony 
(üzemi) hőmérsékletű (szobahőmér-
séklet-néhány száz fok intervallum) 
rétegleválasztást, azonban időigé-
nyes, így vastagabb, mikronos rétegek 
készítésére nem alkalmazzák.

A Természettudományi Kar követ-
kező, s egyben utolsó kari TDK Konfe-
renciája ebben az évben a környezettu-
domány szakos hallgatóké lesz január 
29-én. Mint minden esetben, így most 
is nyíltak az előadások, a szervezők 
mindenkit sok szeretettel várnak.

Zs
medveczky.zsofia@nyuz.elte.hu

Színező – eredményhirdetés
Először is szeretném megköszönni nektek, hogy ilyen sokan beküldtétek a kiszínezett ábrát. Sajnos több csak befényké-

pezve jutott el hozzánk, így azok színei biztosan nem olyan szépek mint eredetiben (illetve a nyomdai CMYK színkódolás 
is biztosan módosít egy kicsit), de az remekül látszik, hogy mennyire mást hoz ki az egyes emberekből ugyanaz az ábra.

A verseny nagyon szoros volt, az első helyen például döntetlen alakult ki, de a harmadik helyezett is egyetlen szavazattal 
csúszott le a hármas holtversenyről. Arról, hogy ki került végül a „címlapra” – amiért ezúton szeretnék elnézést kérni, hogy nem 
az újság címoldalán van, de sajnos ennyi alapanyaggal nem lehetett megtölteni egy teljes újságot – két dolog döntött: egyrészt, 
hogy az ülésen személyesen jelenlévő szerkesztők közül melyikre szavaztak többen, másrészt pedig a korábban már említett digi-
talizálási minőség. Mindenesetre minden „megfejtőnek” gratulálok (a rejtvény ötletgazdájának, Czauner Borikának nevében is):

Ákos

A látottak alapján kedvet kaptál egy kis színezéshez? Az újság honlapján 
(http://nyuz.elte.hu/5105szinezo/) megtaláljátok a fenti ábrát, amelyet kinyomtat-
hattok magatoknak! Az eredményt ne felejtsétek el beküldeni nekünk!

A fenti képek alkotói: Balázs Viktória, Czauner Borbála, Gera Anna, 
Magyari Laura, Murvay Anna Rebeka, Musza Alexandra, Németh Győző, 
Németh Rita, Schimek Éva, Szabó Réka, Szombati Eszter, Zvekán Fanni és 
még valaki, aki nem szeretné, hogy eláruljuk a nevét. Köszönjük!

Díjazottak

Név Témavezető TDK címe Díj, helyezés

Róth Csaba Dr. Varga Imre Hidrofil héj kialakítása poli(N-izopropil-akrilamid) 
mikrogél részecskéken

I. helyezés  
Eötvös-napi előadó

Nádor Attila Kasza György, Dr. 
Iván Béla

Poli(etilén-imin) alapú makromolekuláris antioxidánsok 
szintézise és vizsgálata II. helyezés

Szekeres Krisztina Zsélyné Dr. Ujvári 
Mária, Dr. Láng Győző

Poli(3,4-etiléndioxitiofén)-filmek elektrokémiai tulajdonsá-
gainak vizsgálata III. helyezés

mailto:medveczky.zsofia%40nyuz.elte.hu%0D?subject=
http://nyuz.elte.hu/5105szinezo/
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Rangsorok módszertana,  
hatásai és megítélésük

A globális rangsorok meghatározzák az egyetemek megítélését, meg-
könnyítik a jelentkezést, és megmutatják mit várhatunk, ha bekerülünk 
egy adott helyre, mik a lehetőségeink és a perspektíváink. Vagy mégsem 
ez a helyzet? Fábri György, az ELTE PPK habilitált docense, az ELTE 
korábbi rektorhelyettese, a HVG-ben évente megjelenő felsőoktatási 
rangsor megalkotója szerint a válasz egyértelmű: nem.

A tanár úr jelenleg a PPK Társadalmi 
Kommunikáció Kutatócsoportjának vezető-
je, őt kérdezem most az egyetemi rangsorok 
mibenlétéről. Hogy kezdődött?

A globális rangsorok viszonylag 
új képződmények, történetük 2004-re 
vezethető vissza. Legelőször Kínában, 
Shanghai Ranking néven jelent meg egy 
ötszázas lista, amely rangsorolja a világ 
egyetemeit. 2006-ban a Times Higher 
Education Supplement Ranking, 2008-ban 
pedig a CWTS Leiden Ranking indult el.  
A Shanghai-rendszer a sorba rendezéshez 
kizárólag nyilvánosan elérhető adatokat 
vesz figyelembe, ezek közül is az egyetem 
tudományos teljesítményét mutatóakra 
koncentrál, mint amilyen a publikációs 
teljesítmény és az egyetemhez köthető 
(alumni, oktató) Nobel-díjasok száma.  
A leideni Rankingben az ugyancsak 
nyilvános publikációs adatok alapján 
rangsorolnak. A Times (és a később belő-
le kivált QS) rangsora szintén a tudomá-
nyos teljesítményre teszi a legnagyobb 
hangsúlyt, de ehhez olyan adatokat is 
használnak, amelyeket közvetlenül a 
vizsgált intézménytől és más intézmé-
nyektől szereznek. Ilyen szempontok a 
külföldi diákok és oktatók száma, vala-
mint az egyetem reputációja, amihez 

most már a világ több mint tízezer okta-
tójának a véleményét kikérik.

Sokan nem tudjuk, hogy pontosan 
milyen indikátorok mentén mérik az egye-
temeket ezek a rangsorok. Rendbe tudná ezt 
tenni a fejünkben?

Az alábbi szempontok figyelembe 
vétele rangsoronként változik. Ahogy 
már említettem, elsősorban tudományos 
teljesítmény alapján ítélik meg a különbö-
ző egyetemeket. Mit is jelent ez? Nature-, 
Science-cikkek száma, a sokat idézett 
cikkek száma a Web of Science vagy a 
Scopus adatbázisai alapján, a nemzetközi 
kollaborációban készült cikkek száma, 
a konferencia-részvételek, valamint az 
iparral való kapcsolatok mennyisége és 
még néhány hasonló indikátor alapján 
készülnek a rangsorok. Miért baj ez? Ezek 
az indikátorok nagyon szűkre szabják, 
hogy kinek a munkáját veszik figyelembe 
egyáltalán. Egy régi magyar agyagedé-
nyekkel foglalkozó kutató munkája itt 
általában nem fog számítani, lehet akár-
milyen jó szakember a saját területén. 
Egész tudományterületek maradnak ki, 
csupán a tudományos kultúra különb-
ségei miatt: orvosi, természettudományi 
kutatásoknál a tudományos tanulmány 
a fő műfaj, míg a bölcsészeknél a kutatói 
minőséget sokszor egy könyv megírása 
jelenti. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy 
ha egy egyetemnek nincs orvosi kuta-

tással foglalkozó kara, akkor alig van 
esélye bekerülni egy ilyen rangsor 

első 500 helyére.
Bár oktatási indikátornak 

hívják, a következők sem 
mérik valójában az okta-
tási teljesítményt. Számít, 
hogy hány külföldi hallga-
tó jár az adott egyetemre, 
hány külföldi oktató tanít 
ott, milyen az egyetem 

online megjelenése, 

hány diák jut egy oktatóra, hány diák jut 
egy minősített oktatóra és milyen az egye-
tem tudományos teljesítménye egy főre 
nézve. Ide számít az is, hogy milyen támo-
gatásokat, kitüntetéseket kapnak az okta-
tók és PhD hallgatók, ami viszont megint 
csak szoros összefüggésben van a tudo-
mányos teljesítménnyel. Az egyetem füg-
getlen megítélése is számít nemzetközileg 
elismert szakemberek által, éppen csak a 
hallgatókat nem kérdezte még meg senki.  
Az OECD AHELO és az EU Multiranking 
projektjében zajlik ez utóbbira kísérlet, de 
ezek messze nem teljesek.

Említette, hogy a tudományterületek 
közti különbségek torzítják a rangsorokat. 
Milyen limitáló tényezők szerepelnek még?

Nagyon fontos a nyelvi korlát.  
A figyelembe vett, nemzetközileg elis-
mert folyóiratok és a tudományos élet 
nyelve egyértelműen az angol. Nagyon 
kevés, szűk szakterületen elképzelhető 
nem angol nyelvű nagyobb impakttal 
rendelkező folyóirat. A legnagyobb 
kiadóknak a központja szintén elsősorban 
angol nyelvterületeken van, így közvet-
lenebb kapcsolat tud kialakulni köztük 
és a földrajzilag, kulturálisan és történel-
mileg hozzájuk közelebb álló egyetemek 
közt. A brit és amerikai egyetemek egy-
értelműen előnyben vannak ezért. Illetve 
ezért is. A kulturális különbség a kon-
ferencia-szervezés, vendégprofesszor-
fogadás gyakoriságában is megnyilvánul.  
Egyszóval ezek az egyetemek benne van-
nak a főáramban és olyan finanszírozási 
hátterük van, amellyel csak kevesen kel-
hetnek versenyre. És ahogy a sokat idé-
zett bibliai mondás (amit aztán Merton a 
tudomány Máté-effektusának nevezett) 
tartja: akinek van, annak adatik, úgy azok 
az egyetemek, amelyek eddig is vonzóak 
voltak például külföldi hallgatók számá-
ra, most például a külföldi hallgatók szá-
ma alapján jobb helyre kerülnek a rang-
sorban, így még vonzóbbakká válnak.  
A folyamat öngerjesztő.

Alapvető kérdés, hogy milyen 
módon számolják ki a rangsor-helyezé-
seket. Az, hogy a különböző indikátorok 
milyen százalékos arányban szerepelje-
nek a rangsorok készítésekor, az nem-
csak hogy nem objektív, még csak nem is 
egységes, sőt, a rangsorkészítők is önké-
nyesen, akár évente változtathatnak rajta. 
Ez a fajta önkényesség önmagában befo-
lyásolja a sorrendet. További probléma, 
hogy a definíciók sem mindig egyértel-
műek és persze változnak. Indonéziában 
egy egyetem két egymást követő évben 

zuhant 100 helyet, mert megváltozott a 
külföldi hallgatók definíciója, így az ott 
élő kínaiak gyerekei már nem számítottak 
külföldinek. És az sem mindegy, hogy a 
legjobb egyetemhez képest a  százalékos 
eltérést nézik, és ez alapján állítanak rang-
sort vagy az átlagtól való eltérést veszik 
figyelembe a rangsorolásnál. Utolsónak 
említeném, hogy a rangsorokban egy-
egy hely különbség nagyon sokat vagy 
nagyon keveset egyaránt jelenthet.

Mit okozhat a rangsorok ilyen fokú 
szubjektivitása? Mi lehet az eredménye a 
folyamat öngerjesztődésének?

A rangsorok hatásának értelmezése 
több szempontból félrevezető. A rangso-
roknak széles körben nincs komoly hatá-
sa. Egyetlen egy, szűk körben van igazi 
impaktja ezeknek a listáknak. A gond az, 
hogy ez a szűk kör a döntéshozóké.

A hallgatókat – bár ez meglepő lehet 
– kevéssé érinti. Felmérések mutatják, 
hogy alapvetően nem ez alapján válasz-
tanak egyetemet. Ha rangsorok alapján 
választanának, mindenki a Harvardra 
vagy az MIT-re jelentkezne, de a hely-
zet persze nem ez. Nem saját hazájában 
az UNESCO felmérése szerint mintegy  
4 millió hallgató tanul, ami nagyon ala-
csony szám. 10 évvel ezelőtt ez a szám 
2,5 millió volt. Ezeknek a tanulóknak 
is a jelentős része földrajzilag, kultu-
rálisan és történelmileg determinált.  
Mit jelent ez? Sok szlovákiai hallgatója 
van a prágai Károly Egyetemnek, csak 
mert régen egy ország volt és a nyelvük 
is igen hasonló, így ez a tendencia állan-
dósult régen és nem volt rá nagy hatás-
sal a keletkező országhatár. Ugyanez a 
helyzet a volt szovjet országokban, mint 
Türkmenisztán, Üzbegisztán, Ukrajna és 
még sok másik, ahonnan tradicionálisan 
Moszkvába mennek tanulni a tehetséges 
hallgatók. Az ő választásukat sem fogja 
érdemben befolyásolni, hogy a CalTech 
megelőzi-e Oxfordot vagy sem. Röviden 
tehát nem a teljes világ a piaca egy-egy 
egyetemnek, lokális hallgató-piacok van-
nak, ahol indifferens a többi, távolab-
bi egyetem. Sokkal kisebb a valóságos 
érdeklődés egy-egy top egyetemre, mint 
amit a rangsorok sugallnak.

A döntéshozók azonban ráálltak a 
rangsorokra, amiben a médiának hatal-
mas szerepe van. A rangsor semmi mást 
nem jelent, mint a felsőoktatás poszt-
modern kommunikációs percepcióját.  
Az egyetemi teljesítmény értéke hagyo-
mányosan, a modernitásig összetett volt: 
az oktatás, a kutatás, a történeti tartalom, 

a tudás egyetemessége együtt számított 
és senki nem akarta egy skálán mérni 
ezek egy szuperpozícióját. Mindenki 
tudta és tiszteletben tartotta, hogy nem 
lehet különböző kultúrákból, különböző 
társadalmi helyzetben működő egyete-
meket egymással összemérni. De a poszt-
modern korban, amelyben élünk, az ilyen 
abszolút értékek fellazulnak, minden 
összehasonlítható, és a világ egyre több 
jelensége a médián keresztül kap tartal-
mat. A média a valódi értéket viszont 
általában nem érti,  amíg a sorrendet igen.

A tömegdemokráciában megvá-
lasztott döntéshozókat pedig elsősorban 
a szavazók érdeklik. Mit lát a szavazó? 
„Legyen jobb a rangsori pozíció!” Ezért 
a döntéshozónak is ez lesz az érdeke, ezt 
fogja közvetíteni az egyetem felé, ezt fog-
ja elvárni az egyetemtől. Az intézmény 
dönt, és akár kap a jobb rangsorpozíció 
eléréséhez anyagi támogatást, akár nem, a 
rangsor szempontjai szerint fogja csopor-
tosítani a pénzt. Ennek van a legnagyobb 
káros hatása, mert egyetlen rangsor sem 
nézi az oktatás színvonalát valójában.

A médiarangsorok nem valós telje-
sítményt mérnek, ezért rendkívül kár-
tékonyak, ha abszolút jelentőséget tulaj-
donítunk nekik. Egyelőre nem látjuk a 
folyamat végét, a módszertani kritikák 
mindenesetre már megfogalmazódtak 
és éreztetik is hatásukat, így több szak-
területi rangsor is kialakult az abszolút 
rangsorok mellett.

Mi a helyzet itthon?

Magyar egyetemek közül maximum 
három-négy szokott bekerülni nemzet-
közi rangsorokba, amelyben fontos sze-
repet játszanak a fent megfogalmazott 
limitációk: ELTE, SZTE, SE, DE, néha 
a BME is. A szakterületi rangsorokba a 
BME, CEU, PTE és időnként a Miskolci 
Egyetem anyagtudományi része kerül 
be. Eleve hátránnyal indulunk, például a 
hihetetlen nagy finanszírozási különbsé-
gek miatt. Nem érdemes a legjobbakhoz 
hasonlítani magunkat éppen ezért. A tér- 
ségünkben lévő versenytársakkal kell 
felvenni a versenyt. A másodvonal köze-
péhez tartozunk, stabilan előttünk van a 
Varsói Egyetem, a prágai Károly Egye-
tem és egy kicsit a Jagelló is. Ez a sorrend 
érdemben mostanában nem fog változni, 
csak sok éven át tartó forrásbővítés és 
döntéshozói türelem tudná megteremteni 
a növekedéshez a légkört. Ennek viszont 
az elmúlt években nem látszott sok jele.

Azt is hozzá kell tenni, hogy a rang-
sorban való feljebbjutáshoz szükséges 

publikációk létrehozása három-négy évet 
mindenképp igénybe vesz. Ez azt jelenti, 
hogy hiába fordítana az állam most sok 
pénzt az egyetemeire, jövőre még nem 
lépnénk előre, sőt, a lecsúszó tendencia 
maradna meg, amit a 2011-2013 évi for-
ráskivonás okozott – de ettől persze még 
el kell kezdeni a visszapótlást, csak nem 
szabad gyors eredményeket várni tőle.

A hazai rangsorok is ezeket a ténye-
zőket mérik?

Itthon két nagy rangsor van, az 
egyiket a HVG adja ki, ezt csináljuk mi, 
a másikat a Heti Válasz. Mi felvételi ada-
tokat veszünk figyelembe, hogy hányan 
jelölték meg elsőnek az adott egyetemet, 
milyen pontszámmal lehet bejutni, hány, 
versenyhelyezéseket elérő diák került be 
adott egyetemre, valamint a nyelvvizs-
gák száma is számít. A minősített oktatók 
számát, illetve az egy minősített oktatóra 
jutó hallgatók számát is nézzük. Ez a kis 
intézmények esetében persze torzít.

De itthon se jelent nagyon sokat a 
rangsor. Az alacsony és csökkenő társa-
dalmi mobilitás a továbbtanulást is deter-
minálja. Sokkal többet számít a családi hát-
tér, a középiskola, a földrajzi elhelyezke-
dés, mint maga a rangsor. Így a választás 
teljeskörű szabadsága nem valósul meg.

Többször mondta, hogy a hallgatókat nem 
kérdezik meg. Nekünk minden félév végén 
kérik a véleményünket az oktatók értékelésé-
ben. Ezeket miért nem veszik figyelembe?

Tíz évvel ezelőtt még volt lehetősé-
günk országos hallgatói véleménykuta-
táson alapuló rangsorokat is készíteni, de 
erre ma nincs forrás. Az igazi megoldás 
persze valóban az oktatói munka hallga-
tói véleményezésén alapuló összevetés 
volna, de ehhez nemhogy országos stan-
dardokat nem sikerült még kialakítani, de 
gyakran intézményeken belül is vitatottak 
az alkalmazott megoldások, módszertani 
elvek, s ami a legnagyobb gond: alacsony 
a kitöltési arány. Erről mindig némi keser-
nyés nosztalgiával tudok csak beszélni, 
mivel bő negyedszázaddal ezelőtt a hall-
gatói önkormányzatot azzal a motivá-
cióval hoztuk létre az ELTE-n is, hogy 
az OMHV figyelembevételét kikénysze-
rítsük az egyetemi döntéseknél. Azóta 
a hallgatói önkormányzatok stabilan 
működnek, országos szövetségük is erős 
felsőoktatás-politikai tényező, a hallga-
tói jogok érvényesülnek – csak éppen az 
OMHV döcög…

Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu
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Hey!

Let me welcome you all in a very 
new and very different section of 
our beloved Tétékás Nyúz! As you 
may have already noticed, this 
whole page is in English. Let me 
clarify in advance, that this section 
will not be full of academic con-
tent. In fact, I intend to make it a 
little corner of joy every couple of 
weeks, a little something to make 
you relax, or turn off your brain 
for a short time. So do not expect 
many scientific articles, nor per-
fect use of grammar. We are open 
to all suggestions, so if you have 
any constructive ideas, let us know 
by sending an email to the editors.  
I hope you are going to enjoy this 
as much as I enjoy creating it!

Stockholm
‘Work hard!’

The noise was fading. Many cameramen from many nations turned 
their cameras towards the door. The door opened. The complete silence 
was full of expectations. And suddenly all cameras started to fire like 
guns. At the very same moment two men and a woman stepped in the 
room: William C. Campbell, Satosi Omura and Youyou Tu.

My first article in this special jour-
nal was about my experience in Stock-
holm. Probably none of you remember 
that. I was amazed by the Venice of 
the North, the city between sea and 
lake, the houses built on granite and 
the nature I could find in every corner.  
It was summer and the sun was up from 
2 am until 11 pm. The world of islands, 
the archipelago was full of ships, sail-
ing boats, yachts and many other types 
of vessels I had never seen before.  
I was there because I have been accept-
ed by the Karolinska Institutet’s sum-
mer research program for undergrad-
uate students. I emphasize it again, 
because I believe that all biologists 
should know about this opportunity. 
Now I write about Stockholm again.  
It is not summer anymore – there are 
no sunny nights, rather dark days. 
There are no sailors on the sea – all 
boats are resting on the shore. But I 
do admit: being there is totally worth 
its price.

On the 10th of December 1896 a 
great man died. He was the wealthiest 
man of his epoch, the one who saved 
many lives with his invention: dyna-
mite. Yes, I said saved, not took away. 
Dynamite is safer than pure nitroglyc-
erin, which was used in mines before 
dynamite. The pacifist inventor was 
pretty disappointed when people 
began to use dynamite in wars too.  
If you have not found out his name yet, 
I will tell you. He was Alfred Nobel. 
Nobel made a four-page-long will 
that shocked everyone: his family, his 
colleagues, even the king of Sweden.  
He had not appointed any heir of his 
fortune, but made a prize that should 
be given in five categories to people 
who provided the greatest benefit for 
mankind. These people, who contrib-
uted to the hard and long process of 
creating a better world, became and 
will become the heirs of Alfred Nobel. 
The tradition keeps going on.

It was surprisingly easy to partici-
pate in the Nobel Week. All lectures are 
free, low cost airlines and Couchsurf-
ing are available, and it is also easy to 
get access to the press conferences on 
behalf of any newspaper like Tétékás 
Nyúz (but in my case it was the Élet 
és Tudomány). In the lead you have 
already read about the moment when 
the Nobel Laureates in Physiology or 
Medicine entered the room of the Press 
Conference. I had some other never-
to-be-forgotten moments, like the fol-
lowing one with one of the Laureates 
in Chemistry.

I’d been waiting for half an 
hour. Everyone else had already got-
ten in. Paul Modrich was not there 
anymore. The officer told me that I 
might be lucky, but the door opened 
and Aziz Sancar stepped out with 
another officer, followed by a grey-
headed man: Thomas Lindahl. I had 
one chance: I jumped up, stepped 
in front of him and forced myself 
to ask. Questions were running in 
my mind: ’How does it feel to have 
your name in the university books?  

Do you consider your findings about 
the DNA repair enzyme the greatest 
success in your life? What are you 
the most interested in right now?’ 
But I had time for only one ques-
tion that requires a short answer.  
I started it one way then another way, 
their patience was about to run out, 
my time was up soon. I realized I 
should take a deep breath and stop 
mumbling. I did. ‘Do you have any 
message to university students like 

myself?’ And the air become soft 
again. He smiled at me, tapped my 
shoulder and said: ‘Work hard!’

It was a great moment, probably 
the greatest during my seven days, 
although I had quite some experi-
ences. For example the Nobel Muse-
um opened its temporary exhibition 
called Nobel Creations. I already wrote 
about it in that particular journal last 
week. You can find it online, on the 
http://issuu.com/tetekas_nyuz webpage.  
For the ones who might have not read 
it, I can spoiler a bit. Nobel Creation 
is the art interpretation of this year’s 
Nobel Prizes. What unites composers, 
fashion designers and Nobel Laure-
ates? ‘Creativity’, answered Olov Ame-
lin, the director of the museum. Gustav 
Källstrand, the senior curator of the 
museum, described that the museum is 
not about people, but ideas, not about 
science, but about the way that led to 
the scientific achievement. The muse-
um is about inspiration and creativity. 
So composers and designers interpret 
the feeling of the prizes, take out the 
key points of these great achievements 
and offer them to us in another form 
– music, clothes or object. I liked the 
results pretty well. You can also hear 
and see them in the online article.

Stockholm is dark these days, but 
the city resists. Mankind has some diffi-
culties, but each and every of us should 
fight to make the world a better place. So 
did this year’s Nobel Laureates.

Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

Klímakonferencia
Párizs, 2015

Az ENSZ klímakonferenciáját 1995 óta minden évben megrendezik. Volt már eredményes és – a 
résztvevők szerint is – kudarcnak számító. Azonban a nemrég lezárult párizsi konferencia után Nicholas 
Stern, a Brit Tudományos Akadémia elnöke úgy fogalmazott, hogy ez a megállapodás „fordulópont a 
világ harcában a klímaváltozás ellen”. De lássuk, miről is van szó.

Az 1980-as évek elejére a klíma-
változás kérdéskörével foglalkozó 
szakemberek, politikusok számára 
világossá vált, hogy az éghajlat-
változás kockázatának elhárítása 
túlnő az egyes országok határain.  
E felismerés vezetett el – az 1992. 
évi Rio de Janeiro-i ENSZ Környezet 
és Fejlődés Konferencia keretében 
– az Éghajlatváltozási Keretegyez-
mény (UNFCCC, United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change) aláírásához, amelyet eddig 
192 ország ratifikált. Az egyez-
mény egyik fő alapelve az elő-
vigyázatosság, a másik pedig 
az, hogy, bár a felelősség 
közös, de megkülönbözte-
tett, így nem kötelező jel-
leggel írta elő a csatlakozó 
fejlett és átalakuló gaz-
daságú országok számára, 
hogy 2000-re az üvegházha-
tású gázkibocsátásuk  
nem haladhatja meg 
az 1990. évi szintet. 
Ezenkívül a felek köte-
lezettséget vállaltak a 
közvélemény tájékoz-
tatására, a kutatásra és a rendszeres 
megfigyelésre. A Keretegyezmény 
döntéshozó testülete a COP, vagyis 
a Részes Felek Konferenciája, melyet 
évente rendeznek meg. Ezek közül 
mérföldkőnek számít a Kiotói Jegy-
zőkönyv 1997-es elfogadása, amely 
az első konkrét feladatmegjelölést 
tartalmazta, miszerint a fejlett és 
átmeneti gazdaságú országok vál-
lalták az üvegházgázok kibocsá-
tásának kötelező csökkentését a 
2008–2012 közötti időszakra átlago-
san 5,2%-kal az 1990-es bázisszint-
hez viszonyítva. Azonban voltak 
kivételek és országonként nagy 
különbségek a vállalások között. 
A jegyzőkönyv 2005-ben léphetett 
hatályba, miután megfelelő szá-
mú és a kibocsátás minimum 55%-
áért felelős államban ratifikálták.  

Bár A vállalások teljesültek 2012-
ig, a protokoll így is alig járult 
hozzá a probléma megoldásához. 
A 2009-es koppenhágai klímacsúcs 
célja már az volt, hogy lefektes-
sék egy új, a Kiotói Jegyzőkönyvet 
leváltó, kötelező jogi érvénnyel 
bíró klímamegállapodás alapjait. A 
találkozó nem zárult megegyezéssel, 
de létrejött egy politikai nyilatko-

zat, melyben célként rögzítették, 
hogy a globális felszíni átlag-

hőmérséklet-növekedés nem 
haladhatja meg a 2°C-ot. A tár-
gyalások a 17. konferencián, 
Durbanban vettek kedvező 
fordulatot, amikor a Részes 
Fe lek  megfogalmazták 
célkitűzésüket, hogy az új 
klímaegyezmény 2015-ben  

megszülessen, és 2020-ban 
érvénybe  lépjen. Ennek érde-

kében létrehoztak egy kormány-
közi munkacsoportot, 
mely 2012-től dolgozik 
e célok megvalósulá-
sán. A 18. konferencián 
a Kiotói Jegyzőkönyv 
meghosszabbításáról – 

melyet második kötelezettségválla-
lási időszaknak neveznek – született 
megállapodás, ez azonban máig nem 
lépett érvénybe, mivel nem ratifikál-
ták megfelelő számú országban.

Ilyen előzmények után nem cso-
da, ha sokan szkeptikusan tekintettek 
a 2015-ös, Párizs mellett megrende-
zett 21. klímakonferenciára. Közvet-
len előzményeként a tavalyi, Limá-
ban rendezett csúcstalálkozó szolgál, 
amelyről azzal a feladattal tértek haza 
a résztvevők, hogy mindenki gondolja 
át, szedje össze és küldje el az ENSZ 
illetékes titkárságának, milyen klíma-
célokat vállal önkéntes alapon 2030-ra. 
A szakértők meglepetésére idén ősz-
re 150 ország adott be vállalásokat, és 
a számuk mostanra majdnem 190-re 
nőtt. Az önkéntes vállalások mellett jót 
tett a klímamegállapodás előkészítésé-

nek, hogy 2014 végén a világ két legna-
gyobb üvegházhatású gázkibocsátója, 
Kína és az Egyesült Államok partner-
ségre lépett a klímaváltozás ellen.

A több mint egy hónapon át 
tartó tárgyalások után végül dec-
ember 12-én fogadták el a globális 
klímamegállapodás végleges szöve-
gét, amelyet többen történelminek, és 
a 2009-es koppenhágai csúcstalálkozón 
megélt kudarc kijavításának neveztek.

Az egyezmény fő vállalása, hogy a 
195 ország a légkör felmelegedését 2°C 
alatt tartja az iparosodás előtti mértékhez 
képest, és folytatja az erőfeszítéseket arra 
is, hogy a felmelegedés csak 1,5°C-os  
legyen. Ez utóbbi érték megemlítése 
a tengerszint emelkedésével létükben 
fenyegetett szigetállamok kérésére került 
a megegyezés szövegébe.

Ráadásul konkrét emissziós célt 
is vállalnak az országok: az évszázad 
közepéig az üvegházhatású gázok 
emissziója terén semleges állapotba 
állítják gazdaságukat. Ehhez a fejlő-
dő országok évi 100 milliárd dolláros 
támogatást fognak kapni, így köny-
nyítve meg az átállásukat. Továbbá 
az országok 2020-ig benyújtják saját, 
önként vállalat klímatervüket, amit 
2023-tól kezdve ötévente ellenőrizni 
fognak, és kötelezően felül kell vizs-
gálni őket. A rendszer előkészítésére 
pedig az Éghajlatváltozási Kormány-
közi Testületnek (IPCC) 2018-ra egy, a 
1,5°C-os emelkedés hatásait modellező 
jelentést kell prezentálnia.

Az eddigi egyezményeket sokan 
kritizálták, mondván, hogy azok csak 
egyéni vállalásokat tartalmaznak, azon-
ban most egy globális célt is megfogal-
maztak, amely sokak szerint még min-
dig nem elég, de annyit mindenképpen 
elértek, hogy már a legnagyobb szeny-
nyezők is vállalásokat tettek. Úgy tűnik, 
a döntéshozók is kezdenek rájönni, 
hogy a klímaváltozás enyhítése tényleg 
mindannyiunk érdeke.

Schimek Éva
schimek.eva@nyuz.elte.hu

http://issuu.com/tetekas_nyuz
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Helyvektor & Kritika Cooltér & Mondok egy...16 17„Több mint építészet”
Makovecz Imre 80 – második rész

Sajnálatos tény, hogy az utóbbi húsz esztendő során a 80 éve 
született Makovecz Imre egyetlen budapesti épületterve sem való-
sult meg, és a világhírű építésznek éppen saját hazája fővárosában 
nincs egyetlen általa tervezett templom sem. Lássuk, jelenleg kik 
„versengenek” az űr betöltéséért!

Az egyik „pályázó” az építész leg-
monumentálisabb terve, a krisztinavárosi 
római katolikus templom, melyet XVI. 
Benedek pápa 2011-ben, még Makovecz 
Imre életében megáldott. A mester erede-
tileg – teológiailag támadhatóan – Szentek 
és Kárhozottak Templomának nevezte az 
épületet, ma inkább Szent Mihály-temp-
lomként ismeretes. Ennek a 
nagyszabású katedrálisnak 
a terve magasan kiemelke-
dik Makovecz meg nem 
valósult alkotásai közül, 
és az egész életmű össze-
foglalásának tekinthe-
tő. Többen a magyar 
Sagrada Familiaként 
emlegetik, az egyik 
Makovecz-tanítvány 
pedig úgy nyilatkozott 
róla, hogy „több mint 
építészet”. A mester az 
Apor Vilmos térre kép-
zelte el az épületet, de 
mivel a Felső-krisztinavárosi Egyházköz-
ség közösségi házat építtet a kiszemelt 
területre, így ez a lehetőség elszállt. A 
Szent Mihály-templomnak egyébként 
még nincs engedélyezési és kivitelezési 
terve, ráadásul az alapkőletételhez szük-
séges kezdőtőke, és Erdő Péter bíboros 
engedélye is hiányzik, így a katedrális 
egyelőre biztosan álom marad.

Ennél egy fokkal kedvezőbb a hely-
zete a XX. kerületi Mátyás király tér-
re építendő református templomnak, 
melynek csak első vázlatait készítette 
Makovecz Imre, a tervek pedig egy 
tanítványa, Dósa-Papp Tamás mun-
kái. A mintegy negyedmilliárd forintos 
beruházást a Heti Válasz információi 
szerint többek között Orbán Viktor, 
Sólyom László és Jókai Anna is támo-
gatja. Bagdy Emőke pszichológus 
egyévi jövedelmét ajánlotta fel, több 
előadóművész pedig jótékonysági kon-
certeket szervez a templom felépítésé-
nek céljára. A pesterzsébeti épületnek 
van saját honlapja (makovecztemplom.

hu), vázlattervei kész vannak, jelenleg 
az engedélyezési terveken dolgoznak 
az építészek.

„A főváros első Makovecz-temploma” 
címre jelen állás szerint a rákoskerti 
Mennybemenetel ökumenikus templom 
a legesélyesebb. A Liszt Ferenc repülőtér 
szomszédságában, Budapest legkeleteb-

bi csücskében fekvő város-
részben még egyetlen feleke-
zetnek sincs temploma, bár 
mindig is volt rá igény. Ezt 
bizonyítja, hogy Rákoskert 
harmincas évekbeli par-
cellázásakor kihagy-
tak a templomnak egy 
nagyobb telket a Rózsa-
szál utca és a Tiszaörs 
utca sarkán, mely ma 
is üresen áll. 2004-ben 
a helyiek létrehoztak 
egy alapítványt, hogy 
megteremtsék egy 
ökumenikus temp-

lom felépítésének feltételeit. Az épület 
eredetileg a katolikus és a református 
hívek összefogásával készült volna el, a 
katolikus egyház azonban azt nyilatkoz-
ta, hogy „a templomépítés ügye a Főegy-
házmegye részéről jelenleg nem aktuális”.  
A reformátusok tehát magukra marad-
tak, azonban a templom ökumenikus 
szellemiségén így sem változtattak. 
Makovecz Imre felkérése, valamint a 
tervek elkészítése és többszöri átdol-
gozása után 2009-ben sor kerülhetett 
a templom alapkövének letételére.  
Az üres telek földhasználati jogának és 
az Egyházkerület engedélyének birtoká-
ban idén márciusban hivatalosan meg-
kezdődött az építkezés, bár ennek még 
nincs szemmel látható jele. A református 
egyház és a XVII. kerület támogatja a 
templom felépítését, a félmilliárdos pro-
jekt azonban csak további adományok 
által valósulhat meg a kitűzött időpont-
ra, 2020-ra.

Telek Máté
telek.mate@nyuz.elte.hu

Toldi
A legutóbbi három lapszámban 

zenés előadásokat, két operát és egy 
operettet mutattunk be nektek. Ezen a 
héten is egy színikritikával készültem: a  
Pesti Színház néhány produkciójáról már 
írtam korábban, elsősorban a modern 
stílusban rendezett Shakespeare-komé-
diákról. Most egy olyan mű színpadi 
adaptációját szeretném a figyelmetekbe 
ajánlani, amelyet biztosan mindannyian 
ismertek az iskolai kötelező olvasmá-
nyok közül, de esetleg nem magától érte-
tődő, hogy kerül a színlapra. Ugyanis  
nem drámáról van szó: Arany János  
Toldijából biztosan lehetne drámai átiratot 
készíteni, de ebben az esetben az alkotók 
nem próbálkoztak ezzel a bizonytalan 
eredményű kísérlettel, hanem megtar-

tották a teljes eredeti szöveget, amelyet 
ráadásul Csőre Gábor egyes-egyedül 
szaval el a színpadon, mindössze két 
zenész működik közre. Joggal merül föl 
a kérdés: Mi ebben az izgalmas? Akkor 
ez olyan, mint egy hangoskönyv?

Bizonyos értelemben igen, de 
sokkal nagyobb élmény. Csőre Gábor 
ugyanis nemcsak „felmondja a memo-
ritert”, hanem az összes szereplőt el is 
játssza, és bár sem változatos jelme-
zeket, sem különleges díszletet nem 
használ, egy-egy apró változtatás a 
beszédmódban, gesztusokban tökéle-
tesen felismerhető karaktert ad Toldi-
nak, gonosz bátyjának, a jóságos öreg 
Bencének vagy az özvegy Toldi Lőrinc-
nének, sőt, még a narrátornak is.

Mivel a Toldi kötelező olvasmány, 
ráadásul talán nem is annyira könnyű 

megszerettetni a hatodik osztályos,  
12-13 éves korosztállyal, a magyartaná-
rok, osztályfőnökök előszeretettel hord-
ják a diákcsoportokat az előadásra. Én 
eddig kétszer láttam, mindkétszer leg-
alább a nézőtér felét iskolai csoportok 
töltötték meg. Nagyon jó fokmérője Cső-
re Gábor előadásának, hogy úgy tűnik, 
az első pár perc után a legtöbb gyereket 
teljesen magával ragadja a színészi játék 
változatossága, humora. Volt olyan kis-
diák, aki az első jelenet után kicsit felhá-
borodva kérdezte, hogy „most komolyan 
az egészet egyedül fogja eljátszani?!”, 
az első szünetben pedig már vidáman 
mondta, hogy nem is gondolta, hogy 
ilyen jó lesz. Pedig mint tudjuk, a gye-
rekek talán a legszigorúbb kritikusok…

T.A.T.
toth.teodora@nyuz.elte.hu

Chefparade
Főzni jó, együtt főzni még jobb!

Ezzel a szlogennel biztat és csalogat minket Budapest egyik 
legnagyobb tapasztalattal rendelkező főzőiskolája. Csokik, sütemé-
nyek, nemzetközi ételkülönlegességek várnak arra, hogy megtanuld 
elkészíteni őket, miközben különleges élményben van részed.

Immáron kilenc éve nyitotta meg 
kapuit a város legnagyobb főzőiskolája. 
A kezdeti események gyors ütemben 
való fejlődését az is mutatja, hogy mára 
már öt helyszínen, több mint 600 m2 -en 
kínálnak különböző kurzusokat. A Páva 
utcában – ez volt az első helyszín –, a Sas 
utcában, a Bécsi úton és Etyeken is élvez-
heted a főzőiskola programjait. Itt közös 
kerti főzésre, csapatépítésre, ünneplésre 
invitálnak minket Chefparade Country 
konyhával és élménykerttel.

Ez év decemberében egy otthonos, 
de zártkörű helyszínként megnyitot-
ták ötödik helyszínüket is, egy pop-up 
lakáséttermet. Ez annyiban más, mint 
a többi, hogy kicsit jobban étterem, és 
kicsit kevésbé konyha, de megmarad 
a séfparádés hangulata, ugyanakkor a 
séfeknek lehetőségük van megmutatni 
szakmai tudásuk magasabb szintjét is.

A Chefparade-nél megtanulhatod a 
konyhaművészet alapjait – részt vehetsz 
klasszikus konyhai alapkurzusokon, 
tradicionális, nemzetközi és tematikus 
esteken ismerkedhetsz meg mestersza-
kácsokkal, süthetsz-főzhetsz gyerekek-
kel, vagy csapatépítő tréninget is szer-

vezhetsz ide. Szülinapi partyknak is jó 
ötlet a hely, de a leány- és legénybúcsúk 
központi helyévé is válhat.

Ha nem lenne mindez elég, beje-
lentkezhetünk a Csokiműhelybe is. 
Itt csokikurzusok, csoki és macaron 
házibulik, csoki teambuildingek vár-
nak ránk. A legutóbbi program témája 
a bonbonkészítés csapatmunkában, 
vacsorával egybekötve. Különleges 
és csapatépítő, vidám hangulatú, 
ahol a séfek irányításával teamekben 
készíthetsz el bonbonokat, pralinét, 
trüffelt, mártott csokit, töltött csokit, 
marcipános csokit és/vagy macaront is.  
A csokikészítés több fázisban zajlik, 
közel háromórás foglalkozást jelent, és 
természetesen a különböző, elkészített 

desszerteket haza is viheted a nekik 
való dobozkákban.

A csokiimádás pedig már a gyerek-
korunkban elkezdődik, így jó ötlet, hogy 
gyerekeknek is kínálnak főzős, sütős zsú-
rokat, cupcake partyt, vagy szülő-gyerek 
házibuli-lebonyolítást animátorokkal.

Az általad kiválasztott menüsort 
előre megtudod, amikor jelentkezel a 
honlapon keresztül. Nagyon népszerűek 
a programok, így időben kell rá jelent-
kezned, ha szeretnél valamelyiken részt 
venni. Egy tanfolyam egy főnek 13 000 
forintjába kerül, ha többen mentek, kicsit 
olcsóbb. A kurzusok mindegyike kb. 
három órányi elfoglaltságot jelent, ahol 
tízfős csoportok sütnek-főznek együtt.

Más a séfparádés főzőiskola, mint a 
többi, mert szakácskönyvbolttal – hazai 
és nemzetközi, illetve saját kiadású – és 
egy kávézóval is rendelkeznek a Bécsi 
úti helyszínükön, ahol frissen készült 
reggelivel várnak, de mindemellett 
ebédmenüsorral is készülnek hétről hétre.

A séfekből és trénerekből álló csapat 
folyamatosan utaznik, járja a világot, és 
igyekszik újabb és újabb ötletekkel, ízek-
kel hazatérni. A tanfolyamok egy része 
így angol nyelven is elérhető.

Nagy tapasztalattal rendelkeznek, 
amit az évi 700 egyéni főzőtanfolyam és 
350 céges csapatépítés is jól mutat.

Én kipróbáltam a helyet és nagyon 
tetszett. Szívesen visszamennék egy 
csokikészítő kurzusra is még karácsony 
előtt, de sajnos nem terveztem időben 
előre, és minden kurzusuk megtelt.

Richter Ancsa
richter.aniko@nyuz.elte.hu

Mondok egy...
Utak az ökofilozófiához: Egy kant-i 
megállapításról: „Ezt a hajunkra kenhet-
jük, illetve a parókánkra.”

Lányi András

Differenciálegyenletek (gyakorlat): Az 
„elmagyarázzam mégegyszer?” kérdés foly-
tatása: „Most vagyok itt... este nem leszek... a 
ZH-n sem leszek. Vagyis... nem ilyen módban.”

Csomós Petra

Matematika 1.: „Két nagy számnak a 
hányadosáról sose nyilatkozzanak!”

Mezei István

Fizika: Mechanika és hőtan: „A szög-
sebességvektor csak a vizsgán szokott prob-
lémát okozni, egyébként nem…”

Vető Balázs

Informatikai alapismeretek: „A vesz- 
teséges tömörítésnél nem a pénztárcánkat 
vagy a szüzességünket veszítjük el…”

Gudenus László

Bevezetés az ásvány- és kőzettanba: 
„Nem attól vagyunk TTK-sok, hogy nem 
tudunk helyesen írni, hanem attól, hogy 
számolni is tudunk!”

Weiszburg Tamás

Általános földtani alapismeretek: 
„Mekkora mázlija volt a rovarnak, hogy 
ősmaradvány lehetett!”

Pálfy József

Nukleáris tudományok alapjai: „Ezt 
most idézőjelben mondtam, remélem hal-
latszott!”

Süvegh Károly

Emelt matematika gyakorlat: „Van még 
öt percünk.. kezdjünk el integrálni!”

Pfeil Tamás

Általános kémia: „Most nem kívánom 
elmondani a zh-feladatokat, mert még én 
sem tudom…”

Pasinszki Tibor

Geotermika és radiometrikus kormeg-
határozás: „Hát, ezt a választ egy bölcsész 
el is fogadná…”

Lenkey László

Általános földtani alapismeretek:  
„A tudomány attól tudomány, hogy 
mindennek van külön neve.”

Sztanó Orsolya
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Heti nyerteseink
Kordé András

Petz Denise Gerda
Zvekán Fanni

Kicsi ország, kicsi Kína
A „megszokottól” eltérően most 

egy ismeretterjesztő sorozatról lesz 
szó. Jó a változatosság, kicsit kilépni a 
megszokott stílusú műsorok világából, 
ráadásul nekünk, akik itt, Budapesten 
élünk, különösen érdekes lehet a Kicsi 
ország, kicsi Kína című minisorozat. 
A rendszerváltás után sokan jöttek 
Kínából Magyarországra, mert az 
akkori időkben vízummentesen lép-
hették át az országhatárt. Legtöbben a 
jobb megélhetés reményében utaztak 
ilyen messzire – van, akinek sikerült is 
elérni a célját, de akadt, aki továbbra 
is örül, ha legalább 10 Ft-os hasznot 
húz egy póló eladásával. Gondolom, 
nagyon sokan ismeritek vagy hallotta-
tok a híres-hírhedt Józsefvárosi piac-
ról, ahol rengeteg kínai árus kínálta 
portékáit. Engem is nagyon érdekelt 
a hely, és voltam is ott, ami tényleg 
egy egészen más világ volt. Egy kis 
ország a városon belül. Magyar szót 
alig hallottam, és a kínai ruhák vége-

láthatatlan sorai között kicsit elve-
szettnek éreztem magamat. Akkor azt 
gondoltam, hogy milyen érdekes ez 
a kis terület, ahol ennyi külföldi van.  
De ezt a sorozatot nézve rájöttem, 
hogy még semmit se láttam az igazi 
kínai negyedből. A piac felszámolása 
után az út túloldalán levő raktárépü-
letekbe költözött át minden kereske-
dő. Ott még sosem jártam, bevallom 
őszintén, nem is mertem olyan zárt és 
ismeretlen helyre bemenni. Most kide-
rült számomra, hogy gyakorlatilag 
egy saját városközpontjuk van ott bol-
tokkal, bankkal, fodrásszal és a többi 

szükséges dologgal. Nagyon érdekes 
volt látni, hogy ott, gyakorlatilag a sze-
meink előtt, de a falak mögött mi is rej-
tőzik valójában. Utcatáblák is vannak, 
magyarul és kínaiul, de sok helyen 
csak kínaiul. A másik rendkívül meg-
kapó az volt számomra, hogy konkrét 
történeteket mutattak be. Számomra 
teljesen elképzelhetetlen, hogy miért 
gondolkoznak úgy, ahogy, bizonyos 
dolgokról. Például szinte sokkoló volt, 
hogy teljesen elfogadott a körükben 
az, hogy ha éppen alkalmatlan a szülő 
számára felnevelni a saját gyermekü-
ket, akkor pár évre hazaküldik Kínába 
a nagyszülőkhöz, vagy „felbérelnek” 
valakit, hogy vigyázzon rájuk, ők meg 
majd időnként meglátogatják. Ilyen 
és ehhez hasonló dolgokat tudhattok 
meg, ha megnéztek egy-egy epizódot, 
amit mindenképpen ajánlok nektek, 
hiszen mindannyian együtt élünk 
Budapesten, és izgalmas egy más kul-
túrát is megismerni.

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

Sziasztok!
Az ünnepekre való tekintettel egy 

szókereső meglepetést hoztam aján-
dékba. A rejtvény mellett szavakat lát-
tok, amelyeket meg kell keresnetek 
a nagy betűrengetekben. A szavak 
elhelyezkedhetnek függőlegegesen, 
vízszíntesen, átlósan, visszafe-
lé, vagy akár egymásba írva is!  
Miután megtaláltátok az összeset, 
színezzétek ki a szavak betűit tar-
talmazó cellákat, és három alakzat 
fog megjelenni (ami kapcsolódik az 
ünnepekhez). Megfejtésként ezeket 
küldjétek el a rejtveny@nyuz.elte.hu  
e-mail címre.

Segítség: Mivel alakzatok fognak 
kijönni, ezért ha találsz egy szót, érde-
mes a közelében keresgélni. A fekete 
négyzet az egyik megfejtés része.

Eredményes felkészülést, vizs-
gázást, no meg kellemes ünnepeket 
kívánok nektek!

Fetti
fetter.david@nyuz.elte.hu
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Ha úgy érzed, jó lenne színezni, de a múltkori képnek nem volt értelme, akkor itt van ezúttal egy részletgazdagabb, konkrét ábra 
(a kép a Secret Garden című színezőkönyvből származik). Ezúttal biztosan tűhegyes ceruzákra lesz szükség! Színezésre fel, a képet 
scannelve beküldők között szintén sorsolunk! Mivel több Nyúz nincs már idén, a nyerteseket e-mailben értesítjük. Jó szórakozást!

utóirat: a Mondok egy...-et ezúttal a 18. oldalon találjátok :)

Emlékszel?
Az emlék más...

Ezzel a szörnyű szóviccel kezdem ezt a rendhagyó házimozizónát, 
ahol egyszerre két filmről lesz szó úgy, hogy közben nem is róluk 
beszélek igazán. Ne kerülgessük a forró kását: a remake-ekről lesz 
szó röviden. Csapjunk bele!

Először is, tisztáznunk kell azt a 
kérdést, hogy van-e értelme remake-t 
gyártani. Természetesen ezt több szem-
pontból is lehet (sőt kell) vizsgálni: a 
film producereinek nyilván, olyan ez 
mint a folytatás: bejáratott brand, sok 
embert vonz, ha jó a marketing.

Na és a nézőknek? Itt is két cso-
portra oszthatjuk a válaszokat: attól 
függ, az adott néző látta-e az eredetit 
vagy sem, ugyanis teljesen más elvárá-
sokkal fognak beülni a filmre.

Igazából, szerintem nem lehet min-
denkinek megfelelni. Egy jó remake 
kellően régi, ugyanakkor elég jó alap-
anyagból dolgozna, aminek vannak 
kijavításra váró hibái, és jó nagy rajon-
gói köre. Ha megvan az eredeti, akkor 
jöhet a megvalósítás: kijavítani a hibá-
kat, újragondolni a koncepciót anélkül, 
hogy elrugaszkodna az eredetitől, de 
elkerülje a másolást.

Mindezt egyszerre teljesíteni mond-
hatni lehetetlen: vagy az lesz a kritika, 
hogy „ez meg ez az eredetiben sokkal jobb 
volt, miért kellett megváltoztatni”, vagy „ezt 
már láttuk egyszer, más színészekkel”.

Heti filmünk azért érdekes, mert ő 
tényleg megpróbálta mindkettőt telje-
síteni: elég nagyot csavart a történeten 
ahhoz, hogy utána eladhassa nekünk 
szinte ugyanazt még egyszer. Nem is 
robbantott nagyot, végül maradt az „ezt 
már láttuk” utóérzés.

Szerintem azonban a kritikusok 
egy kicsit mostohán bánnak a filmmel: 
tiszteli az elődjét, rengeteg kikacsintás 
van az eredeti ikonikus jeleneteire, ami 
számomra inkább humoros, mint eről-
tetett, emellett pedig a technikai megva-
lósítása valami hihetetlenül látványosra 
sikerült szerintem, annyira más mint 
amit a jelenünk nyújt, hogy meg sem 
fordul a fejünkben, hogy itt játszódik.

Persze nem minden hibája megbo-
csátható. Például szerintem a történe-
tet a Mars-Föld kettősről áthelyezni a 
Föld két oldalára elég nagy baki volt, bár 
tény, hogy a Marsi környezet ma már 
nem nyűgözi le annyira az embereket, 
mint huszonöt évvel ezelőtt. Hosszúra 
is nyúlt, a mutánsok szinte teljesen kima-
radtak, és hát valljuk be, Colin Farrel 
– bár nagyon csípem – nem tudja helyet-
tesíteni Schwarzeneggert... bocs Colin.

Igazából ezúttal nem tudom meg-
mondani, melyiket érdemes megnéz-
ni (először), a ’90-es mai szemmel már 
nagyon műanyag, ugyanakkor a techni-
kai megvalósításon túl az új nem nyújt 
semmi extrát... inkább olvassátok el a 
könyvet :)

Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

TOTAL RECALL (amerikai sci-fi, 1990 és 2012) 
Pontszám: 7/10 (mindkettőre)
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