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Csatlakozz a szerkesztőségünkhöz! 
Semmilyen előképzettség nem szüksé-

ges, csak írj egy e-mailt a foszerkeszto@
ttkhok.elte.hu-ra vagy keress fel a foga-
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BEMUTATKOZIK A HÖK ELNÖK BEMUTATKOZIK A FŐSZERKESZTŐ

KEDVES ELSŐÉVES TTK-S HALLGATÓTÁRSAIM!

Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzatának nevé-
ben szeretnélek sok szeretettel köszönteni titeket az 
ELTE TTK egyetemi polgárainak körében és újfent 
gratulálni a sikeres felvételitekhez. 
Immár az ország egyik legnívósabb, 1635 óta mű-
ködő intézményének hallgatói lettetek. Legyetek  
büszkék erre az eredményre! Ezzel mindenképpen 
életetek egy új, izgalmas szakaszának kapujához 
érkeztetek, amely kapun belépve nem csak 
terveitek megvalósítása felé tesz-
tek egy határozott lépést, de egy 
olyan környezetben találjátok 
magatokat, amely remélhető-
leg meghatározó lesz számo-
tokra az elkövetkezendőkben. 
Ahogy Madách Imre írja, „amit 
tapasztalsz, érzesz és tanulsz, // 
évmilliókra lesz tulajdonod”. Az 
ittlétetek elsődleges célja a tanulás, a 
tudásszerzés, amire a nagy hagyományok-
kal rendelkező Karunk kiváló lehetőséget biztosít, 
de az egyetemista lét nem csak a könyvek és jegy-
zetek felett átvirrasztott, koffeinben bővelkedő éj-
szakákról szól.
Élénken él még bennem annak az emléke, hogy 
milyen volt az egyetemi életbe csöppenni. Számta-
lan kérdés merült fel bennem is az első időszakban, 
hiszen egyetemistaként immár vállunkra neheze-
dik az önállóság terhe. Szerencsére van mire tá-
maszkodni. A TTK Hallgatói Önkormányzata egy 
önkéntes hallgatókból álló mozgalom, amelynek 
legfőbb feladata a TTK-s hallgatók képviselete és 
segítése. A Hallgatói Önkormányzat a hallgatókért 
van; ha akadályba ütköztök az első lépések meg-
tételekor vagy bármikor a tanulmányaitok során, 
forduljatok hozzánk bizalommal! A Hallgatói Ön-
kormányzat a képviseleteteken túl sok egyéb fela-
datot ellát. Fordulhatsz hozzánk, ha kérdésed van  

a kollégiumi elhelyezéstől kezdve a szociális tá-
mogatásokon és tanulmányi ügyeken keresztül az 
esély egyenlőségig, igyekszünk élénkíteni a hallga-
tói tudományos- és sportéletet, illetve korrepetálá-
sokat szervezni azok számára, akik szívesen ven-
nék, ha egy másik hallgató magyarázna nekik egy 
kicsit. Ezen napi feladatok ellátását a TTK HÖK 
egy-egy tisztségviselője koordinálja, akiket keres-

setek nyugodtan, éppúgy, ahogy a minden 
tavasszal újraválasztott szakos képvi-

selőiteket, akik feladata, hogy szót 
emeljenek értetek. 
Nem lenne szerencsés, ha le-
maradnátok egy fontos határ-
időről vagy információról, így 
érdemes követni a hirdetőfelü-

leteinket, a TTK HÖK és a szak-
területek honlapját, a Facebook 

oldalakat és a csoportokban történő 
kommunikációt vagy átlapozni a TéTéKás 

Nyúzt. Felhívnám a figyelmeteket, hogy érdemes 
időről-időre nézegetni az email fiókokat is, hiszen 
mind az Egyetemtől, mind tőlünk kaphattok oda 
hasznos információkat. Ezeken túl, a Hallgatói Iro-
da az északi épület földszintjén várja azokat, akik 
személyesen szeretnék feltenni kérdésüket bármi-
lyen tanulmányi ügyben. Itt lehetőségetek van a 
Tanulmányi Hivatal számára leadandó kérvények 
kinyomtatására is. 
Végül még szeretnék kitartást kívánni ahhoz, hogy 
elérjétek céljaitokat, és , hogy ha a körülmények 
összeesküdni is látszanak ellenetek, tovább tudjatok 
haladni a megkezdett utatokon.
„A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri 
el a célt.” 
Barátsággal,

Hoksza Zsolt
ELTE TTK HÖK elnöke

KEDVES GÓLYÁK, LEENDŐ OLVASÓK, SZERKESZTŐK!
Éppen az első Nyúzotokat tartjátok a kezetek-
ben, abból is egy exklúzív, különleges kiadást, 
a Gólyaszámot. Ebből a kiadványból megtud-
hatjátok a számotokra legfontosabb dolgokat az 
egyetemmel kapcsolatban. Itt olvashatjátok el a 
tisztségviselők, szakterületek, szervezetek bemu-
tatkozásait, továbbá a kisokos részben találhattok 
olyan fun facteket, hogy mivel is foglalkozik az 
Alapítvány, milyen rendezvények ke-
rülnek megrendezésre és hogyan is 
lesz diákigazolványotok.
Én László Lívia vagyok, az 
ELTE TTK HÖK kari lapjá-
nak a főszerkesztője. Az én 
koordinálásom alatt jelenik 
meg hétről hétre a TéTéKás 
Nyúz, amin a Természettudo-
mányi kar hallgatóival együtt 
dolgozunk. De mi is ez? Az ELTE 
leggyakrabban megjelenő lapja? Az új-
ság, ami 1000 példányszámban jelenik meg? 
Az a kiadvány, amiből több mint 150 példányt 
postázunk ELTE-s oktatóknak és dolgozóknak? 
Az összes kérdésre igen a válasz! Ti az újságot 
az egyik héten nyomtatott formában kaphatjá-
tok kézhez, a rákövetkező heti kiadvány pedig 
online elérhető a nyuz.elte.hu honlapon.
A Nyúz első oldalán érdekes ELTE-s előadá-
sokról és pályázatokról kaphatsz hírt, a második 
oldalán találod a „Főszerkesztő szoknyaszélét”, 
ami az én rovatom, ahova a heti aktualitások-
nak megfelelően írok. A következő pár lapon a 
Hallgatói közélet rovatot futhatod át, ahol a szo-
ciális támogatástól kezdve a mentorrendszerig 
mindent kiveséznek a HÖK tisztségviselői, így 
átláthatóbbá válik az egyetemi élet, rendszer. 
Ezenkívül két nagyobb tematika köré épülnek 
a cikkeink – tudomány és kultúra.

A tudósítás rovatban érdekes előadásokról és kari 
rendezvényekről cikkezünk – így, ha lemarad-
tok a legutóbbi Alkímia ma vagy az Atomoktól a 
csillagokig előadásról, akkor is lesz egy kis ösz-
szefoglalónk számodra. A TTT-be (Természet 
– Tudomány – Technikába) pedig karunk szel-
lemiségéhez híven a legújabb tudományos vagy 
technikai innovációkról írunk.

De nehogy azt higgyétek, hogy „csak koc-
ka dolgokról” szól a Nyúz, a kultu-

rális igényekre is nagy figyelmet 
fordítunk, hiszen van rovatunk 
sorozatokról és filmekről (So-
rozatlövő és Mozizóna), továb-
bá olvashattok a Nyúz lapjain 
könyvekről és színházi előadá-

sokról is kritikákat. Ezeken felül 
pedig még a sporteseményekről és 

a sportolási lehetőségekről is elsőkéz-
ből értesülhettek tőlünk.

A TéTéKás Nyúz csapatát, mint már említet-
tem, a TTK hallgatói alkotják, így téged is vá-
runk, ha úgy érzed, hogy szívesen részt vennél 
a közéletben az újságunk szerkesztése révén. 
Jelentkezhetsz cikkírónak, olvasószerkesztőnek 
(ők javítják az írások helyesírását) és tördelőszer-
kesztőnek (az ő munkájuknak köszönhetően lesz 
egy word fájlból újság). Előképzettség nem szük-
séges, csupán a lelkesedés elvárás. Ha kedvet 
kaptál, akkor írj a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu  
címre vagy keress fel a fogadóórámban.
Kellemes, izgalmakkal teli tanévet kívánok 
nektek és keressétek a Nyúzt a campus terüle-
tén kihelyezett újságtartókban!

László Lívia
Főszerkesztő

ELTE TTK HÖK - TéTéKás Nyúz
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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kérdés érkezik az ösztöndíjakkal kapcsolatban fő-
leg a félév elején a rendszeres pályázatok leadásá-
nál, de félév közben is. Így több lehetőségetek is 
van tájékozódni az ösztöndíjakkal kapcsolatban, 
ilyen a honlapunk az osztondij.elte.hu, ahol minden 
kiírást megtaláltok és elolvashattok. A kérdésekkel 
az osztondij@ttkhok.elte.hu címre vagy a Faceboo-
kon megtalálható Ösztöndíjas fórumba írhattok.
Sikeres és élményekben gazdag egyetemi éveket 
kívánok Nektek! 
Ha bármilyen kérdésetek van, keressetek és kér-
dezzetek, ezzel is megkönnyítve egymás életét.

Balogh Dániel
Ösztöndíjakért felelős biztos

ELTE TTK HÖK
osztondij@ttkhok.elte.hu

SZOCIÁLIS ÜGYEK

ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK
Amikor felkerülünk, amikor elkezdjük az 
egyetemet és kezdünk kicsit saját lábra állni, 
akkor szembesülünk vele igazán, hogy nem 
egyszerű kigazdálkodni egy hónap költségve-
tését, ha az ember jól is akarja érezni magát. 
Így minden egyetemista pénzt próbál szerezni 
munka vagy ösztöndíj útján. Ebben a cikkben 
az utóbbi lehetőségeket ismerhetitek meg.
Karunkon többfajta ösztöndíjjal is találkozhattok, 
amelyeket két nagyobb kategóriába lehet sorolni: 
szociális alapú, illetve teljesítmény alapú ösztön-
díjak. A nevéből adódóan a szociális alapú ösztön-
díjaknál a pályázó szociális helyzete alapján kap-
hat ösztöndíjat. A teljesítmény alapú ösztöndíjakat 
két további nagyobb csoportra lehet bontani: a ta-
nulmányi ösztöndíjra (amit csak második félévtől 
kaphattok), illetve az ISZTK ösztöndíjra, ide tarto-
zik, a tudományos, a sport, a kulturális, a szakmai 
és a közéleti ösztöndíj. Na de akkor nézzük meg 
egy kicsit részletesebben.

SZOCIÁLIS ALAPÚ ÖSZTÖNDÍJAK

Rendszeres szociális ösztöndíj
Az egyik legismertebb ösztöndíj a „szoctám”. 
Erre az ösztöndíjra minden félév elején van lehe-
tőségetek pályázni. A részletes pályázati kiírást a 
http://osztondij.elte.hu oldalon találjátok meg.  
A pályázatot Neptunban lehet leadni, az Ügyinté-
zés/Kérvények menüpont alatt. A leadási határidő 
szeptember közepe fele várható. Azon hallgató 
szociális ösztöndíjának összege, aki az ‘A’ kategó-
riába tartozik, nem lehet alacsonyabb a hallgatói 
normatíva 20%-nál, vagyis 23.800 Ft-nál havon-
ta. A ‘B’ kategóriába tartozó hallgatók szoctámja 
pedig nem lehet kevesebb, mint a hallgatói nor-
matíva 10%-a, tehát 11.900 Ft/hónap. Azon-
ban nem kell megijedni, ha nem tartozol egyik  

kategóriába sem, akkor is van lehetőséged elnyer-
ni az ösztöndíjat, ha eléred a pályázási időszak 
után húzott ponthatárt. Az ösztöndíj 5 hónapig jár, 
az első utalás októberben történik, ekkor dupla 
utalás van, mivel ilyenkor kapjátok meg a szep-
temberi és októberi ösztöndíjakat egyszerre.

Alaptámogatás
Az egyik legfontosabb ösztöndíj számotokra, mert 
ezt csak az első félévben igényelhetitek, és ez az 
összeg nagyban megkönnyíti az egyetem kezde-
tét. Alaptámogatásban csak az a hallgató részesül-
het, aki az adott félévben, az adott képzési szinten 
először létesít felsőoktatási, aktív hallgatói jogvi-
szonyt és államilag támogatott, teljes idejű, nap-
pali tagozatos, állami ösztöndíjas alapképzésre, 
felsőoktatási szakképzésre, osztatlan vagy mester-
képzésre jelentkezik be. Ezen kívül a hallgatónak 
vagy az A vagy a B kategóriába kell tartoznia és el 
kell érnie a rendszeres szociális ösztöndíj pályá-
zat ponthatárát. Ebből következik, hogy csak az 
kaphat alaptámogatást, aki szoctámra is pályázik.  
A pályázás szintén a Neptunban fog zajlani az 
Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt, egy kér-
vénysablonon a szoctámmal. Az alaptámogatás 
összege annak a hallgatónak, aki tanulmányait 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőok-
tatási szakképzésben kezdi meg az éves hallgatói 
normatíva 50%-a, ami jelenleg 59.500 Ft, aki mes-
terképzésben kezdi meg tanulmányait, annak az 
éves hallgatói normatíva 75%-a, azaz 89.250 Ft. 
A pályázat leadási határideje várhatóan szeptem-
ber közepe.

Rendkívüli szociális ösztöndíj
A harmadik szociális alapú ösztöndíj, amit igény-
be vehettek. Gyakran előfordul, hogy hirtelen 
romlik a szociális vagy az anyagi helyzete a hall-
gatónak a félév során, amikor már nem tud szoc-
támra pályázni, de mégis szüksége van a kiesett 

összegre. Erre az esetre lett létrehozva a rendkívüli 
szociális ösztöndíj, amely egy egyszeri ösztöndíj, 
tehát nem rendszeresen jár, hanem egyszeri ese-
tekre. Pályázni a Neptunban lehet, az Ügyintézés/
Kérvények menüpont alatt szeptember elejétől de-
cember elejéig.

TELJESÍTMÉNY ALAPÚ  
ÖSZTÖNDÍJAK

Tanulmányi ösztöndíj
Számotokra jelenleg ezzel még nem kell foglal-
kozni, ugyanis az első félévben nem jogosult rá a 
hallgató, de egy rövid ismertetést adnék róla, hogy 
a második félév elején ne legyenek fehér foltok 
ezen a téren. A tanulmányi ösztöndíjat a tanulmá-
nyi teljesítményetek után kapjátok, azonban nem 
átlag után, hanem a teljesített tanegységek után 
járó összegek alapján. Ezzel nem lesz más dolgo-
tok csak tanulni, mivel pályázni nem kell rá és a 
Tanulmányi Hivatal számolja.

ISZTK ÖSZTÖNDÍJAK
Mint korábban említettem ide több ösztöndíj is 
tartozik, amelyek megtalálhatóak mind rendszeres 
(5 hónap), mind egyszeri formában. A rendszeres 
ösztöndíjakra a félév elején van lehetőségetek pá-
lyázni, míg az egyszeri ösztöndíjak az egész fél-
év során elérhetőek a Neptunban az Ügyintézés/
Kérvények menüpont alatt. Pár példával élnék, 
hogy milyen lehetőségek nyílnak meg előttetek pl: 
színházjegyek összegének visszaigénylése, kon-
ferenciák részvételi költségének visszaigénylése, 
sportverseny részvételi díjának visszaigénylése 
stb. Ezeknél az ösztöndíjaknál nagyon fontos a 
névre szóló számla a költségekről, anélkül nem 
támogatható semmi.

ÖSZTÖNDÍJAS ELÉRHETŐSÉGEK
Az évek során megtapasztaltuk, hogy nagyon sok 

„A kategória” 
A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének 
mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 
hallgatói normatíva 20%-a (jelenleg 23.800 Ft), 
amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján 
rendszeres szociális támogatásra jogosult 
• fogyatékossággal élő vagy egészségi állapo-

ta miatt rászorult vagy 
• halmozottan hátrányos helyzetű vagy
• családfenntartó vagy 
• nagycsaládos vagy 
• 25 éves kor alatti árva

„B kategória”
A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének 
mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 
hallgatói normatíva 10%-a (jelenleg 11.900 Ft), 
amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján 
rendszeres szociális támogatásra jogosult
• hátrányos helyzetű vagy 
• gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg 

vagy 
• 25 éves kor alatti félárva
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TANULMÁNYI  ÜGYEK

A TANULMÁNYI  
ÜGYEKRŐL DIÓHÉJBAN

Kedves elsőéves, gratulálok a felvételidhez! 
Ahhoz, hogy az Egyetem keretei között foly-
tatott tanulmányaid során ne ütközz előme-
neteledet hátráltató problémákba, ajánlott 
megismerni az intézmény működését. Mindezt 
megkönnyítendő, egy kis iránymutatás követ-
kezik most az egyetemi rendszer tanulmányi 
útvesztőiben.

Alapok
Az elkövetkező hetekben számos rövidítéssel 
fogsz találkozni, ezekhez szeretnék most egy 
kis értelmezést nyújtani. Első és legfontosabb a 
HKR, vagyis a Hallgatói Követelményrendszer. 
Ez tartalmazza az Egyetem összes oktatójára és 
hallgatójára, így mostantól Rád is vonatkozó sza-
bályokat, jogokat és kötelezettségeket. Érdemes 
átfutni a szabályzatot, amelyet az ELTE Hall-
gatói Önkormányzat (ehok.elte.hu) honlapján a 
dokumentumok menüpont alatt találhatsz meg. 
Mostantól tanulmányi ügyeidet személyesen 
a Tanulmányi Hivatalon (TH) keresztül és az 
interneten az Elektronikus Tanulmányi Rend-
szerben (Neptun) intézheted. A Neptunban a 
hallgato.neptun.elte.hu oldalon tudsz a saját 
Neptun-kódod segítségével belépni, tárgyakat 
és vizsgákat felvenni, számos kérvényt kitölteni 
és leadni, ösztöndíjaid és pénzügyeid nyomon 
követni. A Neptun felülete hivatalos tájékozta-
tási fórum, így az ott megjelenő információkat 
mindenképpen szükséges elolvasnod.

A félév menete
Minden félév 14 hét szorgalmi és 7 hét vizs-
gaidőszakból áll. A szorgalmi időszak előtt, a 
regisztrációs időszakban tudsz bejelentkezni 

a félévre, vagyis aktívvá vagy passzívvá tenni 
a tanulmányi státuszod, felvenni a tárgyaidat. 
Megkülönböztetünk eltérő tárgyfelvételi idő-
szakokat. A regisztrációs héten zajlik a rangso-
rolásos tárgyfelvétel, mely során rangsorolják 
a tanegységre jelentkezőket különböző szem-
pontok alapján, így a jelentkezési sorrend nem 
számít. Ugyanannyi ponttal indulsz a gólya-
társaiddal egyetemben, ezért ebben az esetben 
egy véletlenszerűen generált szám dönti el a 
végleges sorrendet. A versenyjelentkezés az 
első oktatási héten valósul meg, itt a jelent-
kezési sorrend alapján töltik fel a fennmaradt 
helyeket a jelentkezők között. A mentoraid 
igyekeznek Neked lehetőséget biztosítani a 
regisztrációs héten közös tárgyfelvételre, aján-
lott megvárni ezt az alkalmat, hogy semmi se 
kerülje el a figyelmedet.
A szorgalmi időszak során lesznek előadása-
id, melyekre általában nem kötelező bejárnod 
(de erősen ajánlott) és gyakorlataid, amelye-
ken viszont kötelező a megjelenés, ugyanis az 
órák egyharmadát meghaladó távollét esetén 
nem kaphatsz érdemjegyet. Minden oktató 
legkésőbb az első órán tájékoztat a jegyszer-
zés követelményeiről. Ha ezt nem tenné meg, 
mindenképpen kérdezzetek rá! A gyakorlatok 
általában év közben megírt zárthelyi dolgoza-
tokkal (ZH) teljesíthetőek.
A vizsgaidőszak 7 hétből áll, egy félévben 
egy tárgyból többször vizsgázhatsz, a második 
vizsgalehetőségtől kezdve utóvizsgának (UV) 
nevezzük.
A tanügyi időrendet megtalálhatod a https://
qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend honlapon

Kredit, tanterv
A kredit a tanegységhez rendelt szám, amely cél-
ja felmérni annak értékét. Alapszakon a diploma 
megszerzéséhez 180 kreditet kell teljesítened. 

Minden esetben megkapod a tanegységért járó 
kreditet, ha elégtelennél jobb jegyet szereztél. 
Tanulmányaid megtervezéséhez ajánlott átfogó-
an ismerned a tantervi hálót (nem csak a Nep-
tunban szereplő mintatantervet), hiszen egyes 
tárgyak egymásra épülnek, vagyis nem teljesít-
heted az egyiket a másik nélkül. Ezt nevezzük 
előfeltételnek. Az erős előfelvétel azt jelenti, 
hogy ha teljesítetted egy előző félévben előfel-
tételnek megadott tárgyat, akkor felveheted 
a rá épülőt. Gyenge előfeltétel ese-
tében ugyanabban a félévben 
mindkét tárgyat teljesítheted. 
A szakod kezdési évekre 
lebontott tantervi hálóját 
a Tanulmányi Hivatal 
honlapján érheted el a 
tantervek fül alatt.
Azt tanácsolom, hogy  
minden tárgyat a 
tantervben megjelölt 
félévben igyekezz fel-
venni, legalább az első 
tanévedben. Ha egy tárgyat 
nem tudsz teljesíteni, a következő 
félévben vagy évben újra fel kell venned 
(nem minden félévben hirdetik meg az össze-
set). Egy tárgyat háromszor vehetsz fel a ta-
nulmányaid során, az adott tárgyból összesen 
6 (osztatlan tanárszakon 5) vizsgalehetőséged 
van. Amennyiben így sem sikerül teljesíteni, 
megszűnhet a jogviszonyod. A vizsgaidőszak 
folyamán elégtelentől eltérő vizsgajegyet is 
van lehetőséged javítani, azonban ezt csak há-
romszor teheted meg egy félévben díjtalanul.
Alapszakon a kötelező 180 krediten túl 18 kre-
ditet (10%-ot) vehetsz fel térítésmentesen, ez-
után minden kreditért 3000 Ft-ot kell fizetned. 
További térítési díjakról bővebben az alábbi 
címen olvashatsz:

http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/teritesi_es_
szolgaltatasi_dijak_2014_szeptembertol.pdf.
Optimális esetben minden félévben 30 kreditet 
teljesítesz, viszont pár fontosabb szabályozást 
tudnod kell: 2 félév alatt 36 kreditet kell leg-
alább megszerezned vagy 2,25-ös (osztatlan 
tanárszakon 2,5-ös) kreditekkel súlyozott ta-
nulmányi átlagot szükséges legalább elérned, 
különben átsorolnak önköltséges képzésre, az 

első 3 aktív félév alatt pedig 36 kredit tel-
jesítése szükséges ahhoz, hogy ne 

szűnjön meg a jogviszonyod. 
Továbbá teljesítened kell az 

első két aktív félév alatt 
az adott szakon kiírt 
kritériumtárgyakat is.

Hallgatói nyilat-
kozat
Az államilag támoga-

tott képzésen résztvevők 
hallgatói nyilatkozatot 

(http://www.felvi.hu/felvete-
li/jelentkezes/koltsegek_es_jut-

tatasok/magyar_allami_osztondij_
feltetelei) írnak alá a beiratkozáskor, amely 

egyik sarkalatos pontja az, hogy a képzési idő 
másfélszeresén (alapszakon ez 9 félév) belül kell 
oklevelet szerezni, különben az állami támoga-
tás felét vissza kell téríteni. Ez alól mentesülnek 
azon hallgatók, akik egy aktív félévet (osztatlan 
tanárképzésen kettő félévet) felhasználva szünte-
tik meg a jogviszonyukat.
Bármilyen felmerülő kérdésed esetén keresd 
elsősorban a mentorodat, a tanulmányi előadó-
dat vagy engem.
Sok sikert az első félévedhez!

Rádl Attila
Tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu
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BEMUTATKOZIK A HALLGATÓI  KÖZÉLET

TEGYETEK TI IS HALLGATÓTÁRSAITOKÉRT!
Az ELTE TTK hallgatójaként nem csak 
arra nyílik páratlan lehetőségetek, hogy a 
természettudományokban elmélyedjetek, 
hanem még számos olyan tevékenységben 
is részt vehettek, amelyek színesebbé teszik 
az itt töltött éveket. A TTK-n töltött egye-
temi évek színesebbé tételéhez azonban ti 
is komolyan hozzájárulhattok! A következő 
sorokban arról szeretnék néhány szót ejte-
ni, hogy mégis hogyan.
Mielőtt ebbe belefognék, egy valamit meg 
kell jegyezni. Az első és legfontosabb 
dolog, hogy az Egyetemen arra 
szánjátok a legtöbb időt és 
energiát, amiért itt vagy-
tok, a tanulásra, a kijelölt 
utatokon való menete-
lésre. Mindenkit 
arra biztatok, akár 
közéleti aktivitás, 
akár egyéb hobbi 
terén ne vállalja-
tok többet annál, 
mint amennyit e cél mellett is megenged-
hettek. Természetesen mi törekszünk arra, 
hogy minimális ráfordítással is megtaláljá-
tok a helyeteket a TTK közösségben és so-
kat tehessetek érte. 
Karunkon számos civil szervezethez is 
csatlakozhattok, amelyek rendszerint 
egy-egy szakterülethez kapcsolódnak és 
a szakos életet kívánják felpezsdíteni.  
Ha szí vesen szerveznétek a szaktársaitok-
nak programokat vagy szívesen vennél rész 
ilyeneken, akkor tárt karokkal vár a Ma-
gyar Fizikushallgatók Egyesülete, a Föld-
rajzos Klub, a Környezettudományi Klub, 
Egyesült Biológushallgatók Szövetsége és 

számos más hozzánk közel álló szervezet. 
A felsoroltak mellett meg kell említeni az 
egész Kar hallgatóinak érdekképviseletét 
ellátó TTK HÖK-öt is. A Hallgatói Önkor-
mányzat szintén igyekszik sok különböző 
programmal és rendezvénnyel élményekkel 
gazdagítani titeket. A közéleti tevékenység 
egyik legfontosabb színhelye a szakterüle-
ti csoport (SzaCs), ahol az adott szakterü-

let közösségszervezése 
zajlik. Többek között 
itt szerveződik szá-
mos szakos tudomá-

nyos és szabad-
idős program, a 
hallgatótársakat 
segítő korrepe-
tálási rendszerek 
(Maszat, Kékó, 
Fóka, RuBiSCo), 
az adott szak 

prezentálása a nyílt napokon, Education, 
a szakos rendezvények előkészítése és a 
szakterülethez kapcsolódó érdekképviselet 
ellátása. A szakterületi csoportok tevékeny-
ségét a TTK HÖK egy-egy tisztségviselője, 
az úgynevezett szakterületi koordinátorok 
vezetik. Bátran keressétek őket, ha kedvet 
kaptatok valamihez vagy kérdésetek len-
ne! Persze a kérdések olyan dolgok, amiket 
nyugodtan feltehettek bárkinek. 
A szabadidő kellemes és hasznos eltöltésé-
re szolgáló programok mellett még szót kell 
ejteni egy igen fontos területről, ez pedig 
nem más, mint a hagyományos értelemben 
vett érdekképviselet. Az Egyetem ugyan 
oktatási intézmény, de több egy iskolánál, 
ahova a diákok nap, mint nap bejárnak. 

Az Egyetemet az oktatók és hallgatók ér-
tékközpontú közössége alkotja. Ebből adó-
dik, hogy a hallgatók szervesen be vannak 
csatornázva az Egyetem döntéshozó me-
chanizmusaiba. Ez egy-egy megválasztott 
képviselőn keresztül zajlik, ami igen fele-
lősségteljes feladat, hisz rajtuk keresztül 
juthat el a véleményünk az Intézet, a Kar 
vagy az Egyetem vezetéséhez. Bár ez a fel-
adat felkészültséget igényel, de már az el-
sőévesek számára is nyitva áll a lehetőség, 
hogy ebbe bekapcsolódjanak a megfelelő 
szinten, ami nem is kell, hogy sok időt el-
vegyen.
A Hallgatói Önkormányzat felel az imént 
említett érdekképviseletért. Ennek a szerve-
zetnek a legfőbb döntéshozó szerve a Kül-
döttgyűlés, ahol a tavasszal megválasztásra 
kerülő szakos képviselők ülnek, azért, hogy 
szót emeljenek értetek. A képviselők körül-
belül havonta-kéthavonta üléseznek, meg-
választják a tisztségviselőket, döntenek az 
Egyetem testületeibe való delegálásról, ar-
ról, hogy mire költsön és mennyit a Hallgatói  

Önkormányzat, illetve, hogy különböző 
hallgatókat érintő kérdésekben hogyan fog-
laljon állást. Ami végül nagyon fontos: a fent 
leírtak nem feltételei egymásnak, nem kell 
rendezvényeket szervezni, hogy valaki tagja 
lehessen a Küldöttgyűlésnek, elég felkészül-
ten eljárni az ülésekre, és a hallgatótársak 
érdekének megfelelően szavazni. Valamint 
nem kell küldöttgyűlési tagnak lenni ahhoz, 
hogy mentorok legyetek, ösztöndíjakkal, 
külföldi csereprogramokkal, esélyegyenlő-
séggel, újságírással, hallgatói tudományos 
élet szervezéssel, sportélettel, rendezvény-
szervezéssel stb. foglalkozzatok szabadidő-
tökben. A TTK HÖK megtesz mindent azért, 
hogy bármekkora részt is vállalnál abból a 
munkából, amit közel kétszázan végeznek 
hallgatótársaikért, ti is megtaláljátok a he-
lyeteket, és aktívan ki is tudjátok venni be-
lőle a részetek. Számítunk rátok, forduljatok 
hozzánk bizalommal!

Hoksza Zsolt
elnök

ELTE TTK HÖK 
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BEMUTATKOZIK A KÜLÜGY

ÉRDEMES KÜLFÖLDÖN TANULNI?
Miért?
Röviden azért, mert fejleszti az embert, 
ha kiszakad a megszokott környezetéből. 
Emberileg fejlődik, mert rákényszerül az 
önállóságra és a rugalmasságra. Kinyílik a 
világ felé a sok más kultúra és szokás megta-
pasztalása után, elfogadóbb és türelmesebb 
lesz. Talpraesettebb lesz, mert külföldön a 
legtöbb apróság is komoly kihívássá válhat. 
Megtanul az ember segítséget kérni mások-
tól. Ezeket a dolgokat a mindennapi életben 
tízszeresen kamatoztathatod. Ezen felül 
szakmailag is komolyan előreléphetsz, be-
tekintést nyerhetsz más szemléletekbe, más 

oktatási módszerekbe, hozzáférhetsz olyan 
tudástárhoz és eszközökhöz, amik sajnos ná-
lunk nem elérhetőek. A meglévő nyelvtudás 
fejlődése és új nyelvek megtanulása is egye-
nes következménye az utazásnak. Az angol a 
fő nyelv szinte minden esetben.

Hova?
Célállomásnál a legfontosabb előre megfo-
galmazni miért azt választod. Van egy or-
szág, aminek a kultúrája, nyelve érdekel és 
azért akarok oda menni? Van egy egyetem, 

aminek az oktatói messze földön híresek 
vagy kiváló a laboruk felszereltsége? Szeret-
nél minél több külföldit megismerni tanulás 
mellett és világot látni, bulizni? Akárhova is 
mész tanulni, lesznek sorstársaid, akik más 
országból érkeztek. Az "Erasmus életérzés" 
gyakorlatilag minden fogadó egyetemen 
megvan, azt nem az ország adja, hanem ti, 
akik kiutaztok oda. A többi szempontot vi-
szont te tudod, mi motivál téged, és érdemes 
az alapján dönteni. Sajnos egyes országok-
nál a kint tanulás lényegesen drágább a tá-
mogatás ellenére, mint máshol, mások az 
utazási lehetőségek.

Mikor?
Legfontosabb jó előre megtervezni, évek-
kel előre az utazást. A legtöbb ösztöndíjhoz 
kell legalább két lezárt félév BSc-n, hogy 
pályázhass. Erasmus esetében kell jogvi-
szony az ELTE-vel mikor kiutazol, vagyis 
itthon is kell felvenned tárgyakat, amikből 
levizsgázol hazautazáskor, de ha csak rövid 
időre is utazol ki hiányozni fogsz az órákról, 
ezért fontos nagyon előre a tervezés. Saj-
nos sokszor a kinn eltöltött félév csúszást 
jelent az itthoni tanulmányokkal, de nem 

kell megijedni, sokkal többet ér egy kint 
eltöltött félév mindenki szemében, mint a 
csúszás, és szorgalom, valamint jó tervezés 
esetén ez is elkerülhető, de nem könnyű. Ha 
mesterképzés alatt szeretnél külföldre utaz-
ni, azt is érdemes már a BSc alatt eldönteni. 
Van lehetőség akár az egészet is külföldön 
elvégezni az Erasmus Mundussal.

Meddig?
Egy hosszabb távollét nem csak az itthoni ta-
nulmányokat nehezíti meg, hanem a szemé-
lyes kapcsolatokat is. Aki úgy érzi, nem tud 
itthonról elszakadni, annak mindig ott van-
nak a rövid lehetőségek, de a legtöbb ösztön-
díj egy szemeszterre szól, ami meghosszab-
bítható egy teljes évre, akár az is megoldható, 
hogy az ember kint gondolja meg magát és 
tovább szeretne maradni. Észben kell tar-
tani viszont, hogy a pénzügyi támogatás 
hosszabbítás esetén nem mindig nyerhető 
el. Itt is a legfontosabb az előre tervezés, 
sok esetben a takarékoskodás. Érdemes  

viszont a lehető leghosszabb időszakot kint 
eltölteni, mert ennél jobb lehetősége az em-
bernek az életében valószínű, hogy nem lesz, 
ennyire kedvező feltételek mellett.

Mennyiért?
Ahogy már feljebb leírtam, a költségek 
országonként változnak. Nem mindenhol 
ugyanannyi a mindennapi költségek és a 
szállás ára, ahogy a megítélt támogatás 
sem. Skandinávia és pár Nyugat-Európai 
ország sajnos komoly önerőt is igényel, 
még mindig az előre tervezés a kulcsa min-
dennek. A pályázatok kiírásában mindig 
megtalálható a támogatás összege, elnyer-
hető rá külön ösztöndíj a hallgatói önkor-
mányzatnál és szociális juttatások is létez-
nek a rászorulóknak. Népszerű megoldás 
még huzamosabb külföldön tartózkodás 
esetén részmunkaidőben dolgozni, az egye-
temi hallgatókat minden országban keresik 
különböző pozíciókba.

Fricz Gergely
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BEMUTATKOZNAK A SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

GYERE ÉS SPORTOLJ  
AZ ELTE-N!

Gyorsan eltelnek az egyetemi évek, ezért 
már szeptemberben válassz sportágat és 
vegyél részt a programjainkon! Legyél te 
is része egy nagy ELTE-s közösségnek, 
nem fogod megbánni! Szinttől függetlenül, 
kezdőket és haladókat is várunk minden 
sportágban. Két lehetőséged is van: elvé-
gezheted általános testnevelés kurzusként 
valamely sportágat vagy részt vehetsz a 
délutáni sportösztöndíjas edzéseken!
Alapíts egy új csapatot vagy csatlakozz 
egy meglevőhöz, fedezz fel egy számodra 
ismeretlen sportágat vagy csak látogass el 
sportrendezvényeinkre! Kötelezd el magad 
az egészséged, a sport és a barátaid mellett!
A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club 
(BEAC) az ELTE sportegyesületeként, az 
ELTE Hallgatói Önkormányzatának támo-
gatásával vár Téged, ha mozogni, edzeni, 
testileg-lelkileg felüdülni, esetleg verse-
nyezni szeretnél. Közel negyven sportág 
közül választhatsz, ezért biztosan megtalá-
lod a számodra megfelelő mozgásformát!  
A sportolási lehetőségekkel már a gólyatá-
borban is találkozhatsz.

SPORTOLJ KREDITÉRT! – általános 
testnevelés kurzusok
Vegyél fel sport (általános testnevelés) kurzusokat 
a többi órádhoz hasonlóan a Neptunon keresztül.

Hogyan vedd fel a kurzust?
1. Lépj be a Neptunba!
2. A „Tárgyfelvétel” fül alatt válaszd ki az 

aktuális félévet és a „Minden intézményi 
tárgy” típust!

3. Jobb oldalt az ikonok közül válaszd ki a 
keresés ikont!

4. Állítsd be a tárgy kódja szerinti keresést, 
és írd be a VTN- kódot!

5. Válogass a sportok közül, és jelentkezz!

Sportágak:
Evezés, muay-thai, goju-ryu karate, brazil 
jiu jitsu, kick-box, jóga, aerobik, zumba, 
jazztánc (kezdő és haladó), hastánc, cheer-
leading, TRX, kettlebell, funkcionális tré-
ning, dinamikus jóga, tájfutás, természetjá-
rás, sziklamászás, falmászás (kezdő/haladó), 
futsal, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, 
röplabda, sakk, asztalitenisz, futás, kerékpár, 
tollaslabda, tamburelli, gyorstollas, tenisz.
Az általános testnevelési kurzusok ára 6000 
Ft/félév, a költségeket a Neptun rendszeren 
keresztül, a „Pénzügyek” fül alatt átutalás-
sal tudod rendezni. Egy kurzus általában 
12-13 alkalom, a teljesítés, így a kreditek 
megszerzésének feltétele a részvétel, maxi-
mum 3 hiányzással.
Bővebb segédletet a kurzusok felvételéhez a 
www.beac.hu oldalon találsz.

Az ELTE-BEAC sportösztöndíjasainak 
edzései
A 2016/2017-es tanévben a következő spor-
tokat választhatod a BEAC edzései közül.  
A vá lasztásban segítséget nyújt a beac.hu 
„Sportolni szeretnék” menüpontja, ahol az 
edzésidőpontok és helyszínek is megtalál-
hatóak.
Csapatsportok: kézilabda, kosárlabda, futsal, 
röplabda, nagypályás labdarúgás.
Küzdősportok: brazil jiujitsu, goju-ryu karate, 
muay thai, kick-box.
Aerobik: alakformáló, zumba, zsírégető edzés, 
pilates, dinamikus jóga.

Táncok: hastánc, modern jazztánc, cheerleading.
Labdás, golyós játékok: tenisz, asztalitenisz, 
tollaslabda, gyorstollas.
Funkcionális tréningek: TRX, kettlebell, cross 
training.
Vízi sportok: vízilabda, evezés.
Egyéb sportok: polefitness, triatlon (úszás, 
futás, kerékpár), atlétika, spinning, sakk, 
természetjárás, tájfutás, jóga, falmászás, 
edzőterem – kondicionálás.

Kari bajnokságok
Gyűjtsd össze barátaidat (6-8 fő), szervezz 
csapatot a gólyatáborban vagy csoporttár-
saiddal, nevezzetek szeptember közepéig és 
induljatok az ELTE kari focibajnokságain!
A bajnokságok az előző tanévben hétfőtől 
szombatig 182 csapatnak nyújtottak rend-
szeres sportolási lehetőséget, ezzel az ELTE 
legnagyobb folyamatos sporteseményét  

jelentik, ahol hétről-hétre több mint ezer 
sportoló hódolhat szenvedélyének.

Részletek a bajnokságokról:
www.eltefoci.hu
http://elteonline.hu/rovat/sport/
http://www.jogaszfoci.hu/
További információ:
BEAC Iroda, ahol tájékoztatást kaphatsz min-
den sportágról!
Telefon: 06 (1) 209-0617
Honlap: www.beac.hu
Email: info@beac.elte.hu (gazdasági ügyintézés)
Email: szervezes@beac.elte.hu (edzésekkel, 
sportnapokkal kapcsolatos kérdések, egyéb 
információk)
Cím: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.10./B 
1. lépcsőfeljáró, 2. emelet

Simó Szabolcs
BEAC
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BEMUTATJUKA A HASZNOS OLDALAKAT BEMUTATKOZIK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG

ESÉLYEGYENLŐSÉG – RÓLAD SZÓL, RÓLUNK SZÓL 
Esélyegyenlőség. Amikor meghalljuk ezt a szót, 
legtöbbünkben már él egy elképzelés ennek 
kapcsán, de mit is értünk ez alatt pontosan?

Az esélyegyenlőség fogalma az emberi jogok 
általános felfogásán alapszik. Célja az embe-
rek egyenlősége nemre, fajra, nemzetiségre, 
korra, egészségi állapotra, társadalmi helyzetre 
stb. való tekintet nélkül. 
Úgy gondolhatod, hogy az itt töltött éveid alatt 
neked nem lehetnek esélyegyenlőségi problémá-
id. Ez nem feltétlenül igaz! Az is annak számít, 
ha ugyanazon tárgy két csoportjának a javítási 
lehetőségei nem ekvivalensek. Azt se felejtsük 
el, hogy az esélyegyenlőség nem egyoldalú. Te is 
nagyon sokat tehetsz azért, hogy másoknak köny-
nyebb legyen. Hogyan segíthetsz?
A legfontosabb, hogy figyelj embertársaidra!  
Egy számodra aprónak tűnő gesztus másnak 
nagyban megkönnyítheti az életét. Az ajtó kinyi-
tása, az ülőhely átadása is nagy segítség lehet. 
Már azzal rengeteget teszel az esélyegyenlősé-
gért, ha csak felajánlod a segítséged annak, aki-
nek úgy véled szüksége lehet rá. Hidd el, megéri! 
Természetesen az egyetemhez szorosan kap-
csolódva is van lehetőség másoknak segíteni. 
Erre egy jó példa a mentorrendszer (amiről bő-
vebben is olvashatsz ebben a számban) vagy a 
személyi segítők rendszere. 
Mi is a személyi segítő feladata? Röviden össze-
foglalva, mint ahogy az elnevezés is sugallja egy-
egy speciális szükségletű (fogyatékossággal élő 
vagy tartósan vagy krónikusan beteg) hallgató út-
ját egyengeti és az évközben felmerülő problémáit 
próbálja megoldani. Itt olyanokra kell gondolni 
főleg, mint: tárgyfelvételben való segítés, jegyzet 
beszerzése stb. Amennyiben a későbbiekben akár 
szívesen lennél személyi segítő, bátran keress fel!

Ezek után nem meglepő, hogy karunkon nagy 
figyelmet kapnak a fogyatékossággal élő, tartó-
san vagy krónikusan beteg hallgatók. A felsőok-
tatási törvényben rögzített különleges engedmé-
nyekre, kedvezményekre jogosultak azok, akik 
mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogya-
tékos, több fogyatékosság együttes előfordu-
lása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődé-
si zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy ma-
gatartásszabályozási zavarral) küzdenek. Bár a 
törvény nem írja elő, egyetemünk megsegíti a 
tartósan vagy krónikusan beteg hallgatókat is. 
Ám ezek igénybevételéhez regisztráció szüksé-
ges. Regisztrálni a Kar fogyatékos-ügyi koor-
dinátoránál Török Gabriellánál lehet. Ez min-
denképp egy nagyon fontos teendő, amit minél 
előbb el kell végezni (!!!). 
Miért ajánlott regisztrált hallgatónak lenni? 
Néhány példa erre:
• A speciális igények felmérése, megbeszélé-

se a hallgatóval, azokról igazolás készítése 
(pl. az előadáson használt diák, vagy fóliák 
megküldése a hallgatónak digitális formá-
ban; jeltolmácsolás; jegyzetelő alkalmazá-
sa, írásbeli vizsga kiváltása szóbelire, vagy 
fordítva, vizsgán többletidő biztosítása stb.)

• Személyi segítő és jegyzetelő biztosítása
• Speciális eszközök kölcsönzése
• Kurzusfelvételnél járó többletpont
Amennyiben bármilyen kérdésed, kérésed lenne, 
nyugodtan keress fel az eselyegybiz@ttkhok.elte.hu  
e-mail címen keresztül vagy szeptembertől a fo-
gadóórákon. 
Sok sikert az elkövetkezendő évekhez!

Seres Ákos
Esélyegyenlőségi biztos

eselyegybiz@ttkhok.elte.hu

HASZNOS OLDALAK, AMELYEKET JÓ HA ISMERSZ
Elsőévesként fontos az, hogy minden informáci-
ót a lehető leghamarabb, és legpontosabban kap-
jatok meg. Ebben igazán sokat segíthet egy adat-
bázis, ami a jövőben is óriási segítségedre lesz.
Kezdjük a legalapvetőbb oldallal. A Tanulmányi 
Hivatal weboldala szolgáltatja számodra a legko-
rábbi és legfrissebb információkat. A http://to.ttk.
elte.hu főoldalán megkapod a legfrissebb híreket, 
míg a tanrend fülön tudjátok az órák időpontját és 
helyszínét megtudni akár tárgynév, akár tár-
gykód alapján.
A második legfontosabb a ta-
nulmányi rendszerünk ol-
dala a http://neptun.elte.
hu. Itt tudjátok intézni a 
tárgyfelvételt és a vizs-
gafelvételt. Ezen kívül 
itt kaptok az oktatók-
tól fontos információ-
kat, melyek az évközi 
órákhoz is hasznosak 
lehetnek. Ezen rendszer  
kiterjesztett tere a 
MeetStreet, ahová az oktatók 
a tárgy teljesítéséhez szükséges 
anyagokat töltik fel.
A következő website a http://qter.elte.hu. A GYIK 
fülét érdemes jól áttanulmányozni, ugyanis itt tud-
játok meg mi is az a gyűjtőszámla, és hogyan is 
kell használni. Amennyiben az egyetemnek kell 
fizetnetek, akkor az összeget gyűjtőszámlára kell 
utalni a megadott utasítások szerint. Ilyen uta-
landó összegek merülnek fel a diákigazolvány 
igénylés, a kollégiumi jelentkezés, a harmadszori 
tárgyfelvétel, a harmadszori vizsga, a sportok, stb 
esetén. Ez az oldal alkalmas arra, hogyha elfelej-
titek a NEPTUN belépéseteket, akkor segítsen új 
jelszót generálni.

A http://iig.elte.hu oldal lesz segítségetekre, ha 
szeretnétek az egyetemen ingyenes WIFI hoz-
záférést kapni. Létre tudtok hozni egy ún. cae-
sar azonosítót, amivel szert tesztek egy Eduro-
am fiókhoz. Ezzel akár a külföldi, eduroamhoz 
csatlakozott egyetemen is ingyenes vezeték-
nélküli hálózatot használhattok.
Végül, de nem utolsó sorban a http://facebook.
com közösségi oldalt említeném meg. Minden 

szakterületnek megvan a maga elérhető-
sége, gólyacsoportja. Az oldalt 

megéri követni, hogy a lehető 
leghamarabb jussatok fon-

tos információkhoz, míg 
a csoporthoz jó minél 
előbb csatlakozni, 
hogy egymással is 
megismerkedjetek, 
és a mentoraitok to-
vábbi információk-

kal lássanak el. A tár-
gyakkal, ügyintézéssel 

kapcsolatban talán ez a 
leggyorsabb csatorna, hisz 

a csoportokban több felsőbb-
éves is van, és a lehető leghamarabb 

válaszolnak a kérdéseitekre.
Bár ez a felsorolás nem tartalmazza az ösz-
szes oldalt, de talán ezek a legfontosabbak az 
információ áramlással kapcsolatban. Persze 
fontosak a szakterület, valamint az intézetek 
honlapjai, de véleményem szerint a fenti olda-
lakon megtaláljátok azokat a fontos informáci-
ókat, ami a kezdéshez szükséges.
Sok sikert, és rengeteg kitartást kívánok nektek!

Fetter Dávid
ELTE TTK HÖK Informatikus

informatikus@ttkhok.elte.hu
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KEDVES GÓLYÁK! 
A biológia szakterület nevében üdvözöllek titeket 
az ELTE-n, és gratulálok a sikeres felvételihez!
A következő pár sorban be szeretném nektek mu-
tatni a szakterületünket, hogy minél hamarabb el-
igazodjatok a biológia szak világában.
De előtte engedjétek meg, hogy bemutatkoz-
zak. Nagy Anikó, biológia 
BSc szakos hallgató, illetve a 
biológia szakterületi koordi-
nátor vagyok. Az én tisztem, 
hogy megfelelően képvisel-
jem szakterületünk hallgató-
inak érdekeit, válaszoljak a 
kérdéseikre, továbbá folya-
matosan tájékoztassam őket. 
További feladatom az, hogy 
kapcsolatot tartsak a hallga-
tók és az oktatók között, va-
lamint figyelemmel kísérjem 
a képviselők és mentorok 
munkáját. Most pedig mesélek egy kicsit arról, 
hogyan is fog kinézni az életetek az ELTE-n. 
A legtöbb időtöket a Déli tömbben fogjátok 
tölteni, ami nem véletlen, hiszen itt található 
a Biológia Intézet összes tanszéke. Érdemes az 
Intézet honlapját (http://bio.elte.hu) böngész-
ni, mert itt fogjátok megtalálni a mintatanter-
veket, a 12 tanszék honlapját és természetesen 
különböző információkat a szigorlatokról és 
a záróvizsgáról. Igazi biológus hallgatóként 
természetesen bűn lenne kihagyni a Biológiai 
és Paleontológiai Múzeumot, így mindenféle-
képpen ajánlom ennek megtekintését, mivel a 
gyűjtemény segíthet a tananyag elmélyítésé-
ben is. Ráadásul számotokra ingyenes a be-
lépés, tehát érdemes ellátogatni oda. További 
tudnivalókat a múzeumról az előbb említett 
honlapon találtok.

Mindjárt az elején sor kerül a középiskolai bio-
lógia és kémia tudásotok felmérésére a kritéri-
umdolgozatok által (a kritériumtárgyakat az első 
két félév alatt kell teljesíteni). A későbbiekben 
erről bővebb információkat is fogtok kapni, de 
egyelőre csak annyit bocsátanék előre, hogy ké-
szüljetek rá, hiszen így az első féléveteket sok-
kal könnyebben kezdhetitek el. Tanulmányaitok 

során lehetőségetek lesz arra, 
hogy egyes tárgyakat „A” 
vagy „B” szinten vegyetek fel.  
Az „A” szint azt jelenti, hogy a 
„B” szinthez képest emelt óra-
számban lesz megtartva nektek 
a kurzus, és ennek köszönhe-
tően egy adott terület tudását 
sokkal mélyebben tudjátok el-
sajátítani. A második félévben 
sor kerül a szakirányválasz-
tásra, ami biológia BSc esetén 
a biológus szakirány. További 
szakosodásra a biológus MSc 

alatt lesz lehetőség, ahol 5 szakirány közül lehet 
majd választani. A 3. félévben egy állattan, míg 
a 4. félévben egy növénytan szigorlat vár rátok, 
ami azt jelenti, hogy több tárgy és félév anyagá-
ból fogtok egyszerre levizsgázni. Ebből látszik, 
hogy a folyamatos évközi készülés, illetve tanu-
lás elengedhetetlen. Sőt erősen ajánlott is, hiszen 
ezzel is megkönnyítitek a vizsgaidőszakotokat, 
és sokkal maradandóbb tudást szereztek.
Ha esetleg tanulás közben elakadtok, mert va-
lamit nem sikerül megérteni, akkor forduljatok 
a RuBiSCo (Rutinos Biológia Szakterületi 
Korrepetálás) oktatóihoz, akik ingyenes kor-
repetálást tartanak minden bajba jutott hallga-
tónak. A korrepetitorok olyan hallgatók, akik 
sikeresen teljesítettek egy felmérő tesztet, va-
lamint konzultáltak az adott tárgy oktatójával, 
így biztosak lehettek abban, hogy megfelelő 

segítséget fogtok kapni. Természetesen ti is 
hozzászólhatok ahhoz, hogy melyik tárgyból 
induljon korrepetálás, illetve oktatónak is bár-
ki jelentkezhet a http://biosz.elte.hu oldalon.
Ez egyébként az ELTE TTK HÖK Biológia szak-
terület honlapja, ahonnan folyamatosan frissülő 
információkat kaphattok arról, hogy jelenleg mi 
zajlik a szakterület életében, emiatt érdemes folya-
matosan figyelemmel kísérni. Számunkra fontos, 
hogy minél több csatornán keresztül eljussanak 
hozzátok a legfontosabb hírek, emiatt nem hagy-
hatom szó nélkül a hivatalos gólyacsoportot, ami-
hez érdemes minél előbb csatlakozni, és amelynek 
linkjét megtaláljátok a Facebook oldalon, illetve 
a szakterületi honlapon, hiszen itt is rendszeresen 
tájékoztatunk titeket. Hasonló kommunikációs 
csatorna a Biológia szakterület Facebook oldala, 
amelyet lájkolni természetesen ér. Mindenfélekép-
pen érdemes folyamatosan figyelni az e-maileket 
is, hogy ne maradjatok le a szakterületi hírleve-
lünkről, amelyben fontos tudnivalókról és prog-
ramlehetőségekről tudtok majd olvasni.
Ha esetleg nem lenne ötleteket arra, hogy mi-
lyen programot szervezzetek a szabadidőtök-
ben, akkor mindenféleképpen keressétek meg 
a BReKi programjait a honlapunkon (http://
biosz.elte.hu/breki). Hogy mi is ez? A válasz 

egyszerű! A BReKi (Biológus Rendszeres Ki-
rándulások) tagjai különleges kirándulásokat 
szerveznek az érdeklődőknek. Így a kirándu-
lók megismerhetik például a Füvészkert vagy 
az Ócsai Madárvárta működését, de akár tanúi 
lehetnek boncolásnak is. Így látható, hogy ezek 
a programok nemcsak nagyszerű időtöltések, 
hanem még a szakmai fejlődést is elősegítik.
Ugyanerre hivatott a Tudományos Diákkör 
(TDK) is, hiszen az órákon megtanult módsze-
reket használhatjátok a saját kutatásotok során. 
TDK-s helyet akár az ELTE-n is találtok, így 
nem is kell messzire menni. Bővebben a TDK-
ról a http://btdk.elte.hu oldalon olvashatok.
Megjött a kedvetek a közélet megszervezéséhez? 
Akkor sok szeretettel várunk titeket a Szakterü-
leti Csoportunkba vagy röviden SzaCs! A gyűlé-
seken megbeszéljük az ötleteinket, megvitatjuk, 
majd megszervezzük őket. A meghívókat mindig 
megtaláljátok a szakterületi honlapunkon.
Mentoraitok és én is szívesen segítünk bár-
miben, forduljatok hozzánk bizalommal! Sok 
sikert kívánunk a tanulmányaitokhoz!

Nagy Anikó
ELTE TTK HÖK

Biológia szakterületi koordinátor 
(bioszk@ttkhok.elte.hu)

BEMUTATKOZIK A BIOLÓGIA
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BEMUTATKOZIK A FIZIKA

KEDVES GÓLYÁK!
Az egyetemi életbe való bevezetés 0. lépése 
A Fiziqs Gólyatábor. Itt olyan kapcsolatok-
ra és barátságokra tehetsz szert, amiért ké-
sőbb igencsak hálás leszel – akár szabadidős 
programokról legyen szó, akár tanulmánya-
id szempontjából. Megismerkedhetsz évfo-
lyamtársaiddal, felsőéve-
sekkel és a mentoraiddal.  
A mentorok előzőleg rész-
letes képzést kaptak ahhoz, 
hogy segíteni tudjanak nek-
tek az első lépésektől az első 
vizsgaidőszak végéig, vála-
szolni tudjanak a kérdései-
tekre vagy éppen a megfe-
lelő emberhez irányítsanak 
titeket.
A Gt után szeptember első 
hetében írjátok meg a krité-
riumdolgozatokat fizikából 
és matematikából és vektorból, amely alap-
ján eldől, hogy elegendő tudásanyaggal ér-
keztetek-e a középiskolából. Nem kell meg-
ijedni, ha nem, ugyanis a fizikánál ez csak 
annyit jelent, hogy plusz órában kell tanulni 
a mechanika tárgyat (és teljesíteni a gya-
korlatot), míg a matek kritet még négyszer 
megpróbálhatjátok megírni az első évetek 
folyamán, viszont az utolsónak mindenképp 
meg kell lenni. A „szankciók” alól csak a 
vektor kivétel, ami egy szimpla szintfelmérő 
és javaslatot kaptok, hogy melyik gyakorla-
ti csoportba lenne érdemes jelentkeznetek. 
Ezenkívül ekkor, a regisztációs időszakban 
történik meg a beiratkozás, amikor hivata-
losan is hallgatói jogviszonyotok lesz az 
egyetemmel. Mivel első évben a főbb tan-
tárgyakból, mechanikából, vektorszámítás-

ból és kalkulusból alap és emelt szint is van, 
érdemes előtte mérlegelni, akár a kritérium-
dolgozatok eredménye alapján, hogy mit 
milyen szinten tanulnátok (az emelt mecha-
nikához a fizika szintfelmérő kiemelkedően 
jól kell, hogy sikerüljön).
Fontos még tudni, hogy a tantárgyak között 
létezik egy bizonyos hierarchia, vagyis adott 

tárgyak teljesítése előfelté-
tele a mintatanterv alapján 
ráépülő tárgy felvételének. 
A gyenge előfeltétel meg-
engedi, hogy egy tárgyat a 
ráépülő tárggyal párhuza-
mosan lehessen felvenni, 
ilyen például a gyakorlat és 
az előadás tantárgyak viszo-
nya, viszont ekkor is előa-
dásanyagból vizsgázni csak 
érvényes gyakorlati jeggyel 
lehet. A fizika alapképzés 
mintatanterve többféle kate-

góriába csoportosítja a 3 év tantárgyait: ala-
pozó ismeretek (matekos tárgyak, számító-
gépkezelés, kémia és egyéb érdekességek), 
szakmai törzsanyag („tiszta” fizika és labo-
rok), elméleti fizika, felsőbb matematika és 
informatika, illetve a szakirányos tárgyak.
Szakirányt első év végén lehet választani a fi-
zikus, biofizikus, informatikus fizikus, csilla-
gász, geofizikus és meteorológus szakirányok 
közül. Érdemes évközben is tudakolózni 
felsőévesektől, tanároktól a szakirányokról, 
emellett a második szorgalmi időszak végén 
megrendezésre kerül egy fizikás szakirány-
választó fórum is, amely segíthet eldönte-
ni melyik szakterület érdekel leginkább. 
Szakosodás után bizonyos tárgyakat A és B 
modulban lehet felvenni, amely hasonlít az 
elsőéves emelt és alap szintes rendszerre.  

A fizikus szakirányosoknak kötelező A mo-
dult tanulniuk, a biofizikus és informatikus 
fizikus például választhat a két modul közül. 
A visszakérés tantárgyanként változó, de ál-
talában jellemző, hogy egy félév során a gya-
korlatokból két zárthelyi dolgozatot írtok, a 
szorgalmi időszak közepén és végén – vagyis 
az őszi (tavaszi) szünet és a téli (nyári) vizs-
gaidőszak előtt – az előadás anyagból pedig 
vizsgaidőszakban vizsgáztok szóban vagy 
írásban. 
A tanulmányok mellett az egyetemi éveitek 
színesebbé tételéről gondoskodik a szakterület 
hallgatói közélete, amely két alappillérre tá-
maszkodik. Az egész egyetemet átfogó ELTE 
Hallgatói Önkormányzaton (EHÖK) belül te-
vékenykedik a Természettudományi Karhoz 
tartozó ELTE TTK HÖK, amely magába fog-
lalja a fizika szakterületet. Minden tanévben 
a fizikus hallgatók is választanak magunknak 
küldötteket, akik a TTK HÖK Küldöttgyűlé-
sében képviselik az érdekeiket és közvetítik a 
szakterület álláspontját. A képviselők, illetve 
póttagok alkotják a fizika Szakterületi Bizott-
ságot (SzaB), amelynek elnöke a szakterületi 
koordinátor, illetve az ő hiányában a szakterü-
leti bizottság elnöke – akit a képviselők válasz-
tanak maguk közül. Képviselőnek akár már el-
sőévesként is lehet jelentkezni! Kérdéseiddel 
keresd bármelyik jelenlegi fizikás képviselőn-
ket – Rácz Gergely, Berekméri Evelin, Rádl 
Attila és jómagam.)
A fizikus közélet másik alappillére a Magyar 
Fizikushallgatók Egyesületének (Mafihe) 
ELTE Helyi Bizottsága (EHB). A Mafihe 
az ország különböző városaiban (Debrecen, 
Szeged, Pécs, Budapest BME, ELTE) levő 
fizikushallgatókat fogja össze. A Mafihé-
hez tartozni több előnnyel is járhat, hiszen 
színvonalas szakmai kirándulásokon vehetsz 

részt akár a CERN részecskekutató központ-
ba, de Téli Iskolát és tanulmányi versenyeket 
is szervez (NYIFF, Ortvay). Egyetemünkön 
a TTK HÖK fizika szakterülete és az EHB 
általában együttes erővel szervez rendezvé-
nyeket és szakmai eseményeket. Elmehetsz 
a fiziqs bulikra vagy barátságbulikra. Fiúk, 
lányok, sőt tanárok is meg szokták mozgatni 
magukat az évente kétszer megrendezendő 
fiziqs focin. Az előadói kör és a Tea&keksz 
gyakran ugyanazon a napon, egymás után 
kerül megszervezésre, ekkor egy hallgató 
kutatási témáját mutatja be, majd egyik ok-
tatónkkal beszélgetünk, természetesen tea 
és keksz mellett. Kutatni és TDK-zni már 
hallgatóként, szakdolgozat előtt izgalmas 
és hasznos lehet, ehhez segít témát találni a 
TDK hétvége, ahol különböző kutatási terü-
leteken dolgozó témavezetők mutatják be, 
milyen kérdésekre lehet az ők koordinálásuk 
alatt választ találni.
A HÖK-ös képviselőknek a rendezvényszer-
vezésen jóval tovább mutat a feladatkörük. 
Hozzájuk fordulhattok a képzés során bár-
mikor, ha tanulmányi, szociális, esélyegyen-
lőségi, kollégiumi stb. ügyekben kérdésetek, 
problémátok merül fel. Ahhoz, hogy a tite-
ket érintő információkról minél hamarabb 
értesüljetek, érdemes figyelni elsősorban az 
email címeteket, amely felkerült az évfo-
lyamlistára, a szakterület és az EHB közös 
honlapját (http://eltehb.mafihe.hu) és Face-
book oldalát (http://www.facebook.com/eh-
bfizszacs), illetve a Facebook-os évfolyam-
csoportot (ELTE TTK Fizika & Fizikatanár 
2016). Elmét megmozgató, sikeres és izgal-
mas évet kívánok nektek!

Székely Gellért Zsombor
Fizika szakterületi bizottság elnöke

fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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BEMUTATKOZIK A KÖRNYEZETTUDOMÁNY

A SZAKOK ÖTTUSÁJA
Kedves Gólyák! Engedjétek meg, hogy gra-
tuláljak a sikeres felvételitekhez, s egyben 
üdvözöljelek titeket az ELTE TTK Környe-
zettan szakán. A címben szereplő kifejezés 
szakfelelősünk, Weiszburg Tamás egyik 
kedvenc hasonlata, ám lévén, hogy csak 
szökőévente egyszer ilyen 
időszerű, magam is átvettem.
En garde! Allez! Kezdhetném 
stílszerűen, hiszen immár ti is 
a felsőoktatás pástjára lépte-
tek, hogy megvívjátok asszó-
itokat különféle tételekkel, 
jegyzetekkel s gonosz vizs-
gáztatókkal. Hogy ez olyan 
könnyed lesz-e, mint Szilágyi 
Áron döntőbeli győzelme, 
csak rajtatok áll. 
De mi is ez a szak, és hogy 
jön ide e nagyszerű sport, 
az újkori pentatlon? Hosszas előkészületek 
után az ELTE is képesnek érezte magát, 
hogy önálló pályára állítsa a környezettan 
szakot, így 2004-ben kvalifikáltuk magunkat 
a TTK legjobb hét szakterülete közé. Mikor 
a képzés végén átszakítjátok a célszalagot, 
rendelkezésetekre fog állni az a tudás, mely-
lyel képesek lesztek a környezettudomány-
hoz kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatói 
feladatok ellátására. S hogy mit kell tudni 
ehhez? Vívni, úszni, lovagolni, futni és lőni. 
Azaz ismerni a kémia, biológia, fizika, ma-
tematika, földrajz- és földtudományok alap-
jait. Az ehhez szükséges felkészítést pedig 
5 intézmény kiváló tanárai adják meg. Egy 
környezettan szakos hallgatótól nem várható 
el, hogy olyan mély ismereteket szerezzen 
kémiából vagy földtudományokból, mint 

egy vegyész vagy geológus, viszont átfogó, 
komplex képet tud alkotni a minket körülve-
vő környezetről, benne lejátszódó folyama-
tokról, problémákról.
Ússzunk azonban tovább, s nézzük meg 
kik azok, akik a partról adják az instrukci-
ókat, hogy bele ne fulladjatok a vízbe. Ők a  
mentorok. Edzett felsőévesek, akik bírják 

a strapát, szóval nyugodtan 
nyúzzátok őket. Feladatuk, 
hogy könnyebbé tegyék 
számotokra az első karcsa-
pásokat. Mivel legalább 2 
félév van már a hátuk mö-
gött, kellő tapasztalatuk van 
a tárgyfelvétellel, egyéb 
tanulmányi ügyekkel, vala-
mint ösztöndíjakkal kapcso-
latban. Hasznos tanácsokkal 
tudnak ellátni a vizsgázás 
terén is, például hogy me-
lyik tárgynak kell jobban 

nekifeküdni vagy ha mentsük a menthetőt 
címszó alatt kezdetek el tanulni utolsó éjsza-
ka, mit érdemes átnézni. De bátran hívjátok 
őket vagy írjatok nekik akkor is, ha nem ta-
lálsz egy tantermet vagy utcát, esetleg össze-
tűzésed akadt a Neptunnal.
Amennyiben sikerült jól megülnötök a lovat 
és vettétek az akadályokat, figyelmetekbe 
ajánlom a TDK munkát. Ha találsz egy olyan 
területet a kurzusok során, ami különösen 
felkelti az érdeklődésedet és szívesen foglal-
koznál vele komolyabban, akkor használd ki 
ezt a lehetőséget! A TDK a Tudományos Di-
ákkört jelenti, vagyis valaki egy adott témá-
ban mélyebben elmerülve, önálló kutatást is 
végezhet akár, majd ezt egy dolgozatban ösz-
szefoglalva előbb a kari fordulón adja elő egy 
szakmai konferencia keretében, majd onnan 

tovább jutva akár országos szintű versenye-
ken is részt vehet vele. Ugye mondanom sem 
kell, hogy egy ilyen gyakorlattal a későbbiek 
során a tanulmányaitokban, álláskeresésnél 
és egyéb helyeken mekkora előnyre tehetsz 
szert másokkal szemben? Ha valamilyen 
téma érdekel, mindenképpen érdemes tehát 
megkeresni a tantárgy oktatóját és tanácsot 
kérni tőle ez ügyben.
Fussunk pár kört lazább területeken is. Elmon-
dom, mit kell tenned, ha nem szereted, hogy 
más mondja meg mit csinálj. Először 
is tedd túl magad e briliáns po-
énon. Aztán amint lehető-
ség van, látogass el egy 
SzaCs ülésre (Szakte-
rületi Csoport). Kor-
látainkhoz mérten 
a kedvünkre ala-
kíthatjuk a szakot.  
Különféle progra-
mokat, kirándulá-
sokat, üzemlátogatá-
sokat szervezhetünk, 
ötletelhetünk a hogyan 
továbbról. Elvégre a szak-
terület mi vagyunk. Ha komo-
lyabbak a terveid, és részt szeretnél 
venni a hallgatói érdekképviseletben, esetleg 
csupán nem éred be annyival, hogy tudsz a HÖK 
létezéséről, gyere el bevonó ülésünkre. Ott min-
den szükséges információt megkapsz, s eldönthe-
ted, hogy mi érdekel. Tanulmányi- vagy szociális 
ügyek? Rendezvényszervezés? Széles a repertoár.
S ha már rendezvények. Gondolom, még 
mindig érzed Bódvarákó hatását és már most 
hiányzik (mert ugye ott voltál?), de ne csüg-
gedj, hamarosan itt a Gólyaavató, majd a 
Gólyahajó és a Gólyabál, mely rendezvények 
csak rólatok szólnak, a ti szájízetek szerint 

rendezve. Mindezek között nem lesz hiány 
kisebb-nagyobb barátság-bulikban sem, szó-
val nem lesz időtök unatkozni. 
Programok terén igen erős a mezőny az első 
félévben, ugyanis két terepgyakorlatotok 
is lesz az ásványtan kurzus keretén belül. 
Első alkalommal a Csódi-hegyet fogjátok 
szétkalapálni különböző ásványok után 
kutatva, majd az Északi-Középhegységben 
tesztek egy három napos kirándulást hason-

ló misszióban. 
S hogy még előrébb tekintsünk, 

negyedik félév után ajánlott 
megcsinálni a szakmai 

gyakorlatot, ahol olyan 
cégeknél/vállalatok-

nál tudtok elhelyez-
kedni a hat hetes 
kiképzésre, mint a 
MOL, különböző 
nemzeti parkok, 
erdőgazdaságok.

Látogassátok meg a 
szakos honlapunkat 

is (kornyezet.elte.hu), 
illetve keressétek a sza-

kos Facebook oldalt (ELTE 
TTK HÖK Környezettudomá-

nyi Szakterület), hogy mindig azonnal 
értesülhessetek az aktuális eseményekről. 
Ha bármiben segítségre, támogatásra lenne 
szükségetek, forduljatok bizalommal a men-
torokhoz, vagy hozzám e-mail-ben vagy sze-
mélyesen.
Az egyetemi éveitekhez sok kitartást, sikert és 
élményt kívánok! Célra tarts! Tűz!

Pánczél Balázs
Környezettudományi Szakterületi  

Bizottsági elnök
kornyszk@ttkhok.elte.hu
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KEDVES MATEKOS  
GÓLYÁK!

Elsősorban szeretnék gratulálni, hogy felvételt 
nyertetek és szeptembertől az ELTE falai kö-
zött folytathatjátok tanulmányaitokat!
A szakterületi csoport – röviden SzaCs – 
olyan lelkes matekos hallgatókból áll, akik a 
különböző fórumokon hallgatótársaikat kép-
viselik, továbbá szakmai, közösségi progra-
mokat és bulikat szerveznek.
Engem Vida Nikolettnek hív-
nak, jelenleg én koordinálom a 
MATSZACS-ot, legközelebb a 
gólyatáborban és a szeptembe-
ri kezdésnél fogunk találkozni!  
A matekszk@ttkhok.elte.hu cí-
men mindig elérhető vagyok, 
így ha bármi problémátok/gon-
dotok/kérdésetek van, fordulja-
tok hozzám bizalommal!
A SzaCs tevékenységei közül 
először a gólyatáborral ta-
lálkozhattok – GyógyMatek 
GT 2016. A GT szervezése 
és a mentorrendszer matekos 
részének működtetése fontos részét képezi a 
SzaCs tevékenységének. Ne csüggedjetek vi-
szont, ha nem tudtatok részt venni a gólyatá-
borban, hiszen számos más olyan programmal 
várunk titeket, amik jó ismerkedési és tájéko-
zódási lehetőséget kínálnak.
Kezdetnek a regisztrációs héten rögtön elhal-
mozunk titeket – a kötelező iskolai teendőkön 
kívül mint a beiratkozás vagy a kirtériumdol-
gozat – mindenféle programmal, hogy élvez-
hetőbbé tegyük nektek az első napokat. Ilyen 
például a közös tárgyfelvétel, ahol mentoraitok 
segítségével kerülhettek közelebbi kapcsolatba 

a Neptunnal, vagy a kicsit könnyedebb fakul-
tatív jellegű, kifejezetten a szórakozást előtérbe 
helyező programok. Igyekszünk majd a segít-
ségetekre lenni a Lágymányosi Campuson tör-
ténő eligazodásban is. Egy játékos vetélkedő, 
a Campus Discovery keretein belül megismer-
kedhettek az épület titkos zugaival és stratégiai 
pontjaival. Ehhez kapcsolódóan, a GyógyMa-
tek Kocsmatúra 2016 során pedig megmutatjuk 
a Campus környékén elhelyezkedő, kiemelt 
fontosságú, hallgatók által gyakran látogatott 
vendéglátóipari egységeket, tereket, boltokat.

Mindezek után vár bennete-
ket majd a TTK-BGGYK kö-
zös Gólyahajója, ahol bulizva 
hajókázzuk körbe Budapes-
tet. Nem sokkal a Gólyahajó 
után kerül megrendezésre a 
GyógyMatek Gólyaavató is, 
szintén közösen a Bárczival.
Ezeken a mára már ikonikus-
sá vált programokon kívül 
még sok „barátság bulival” 
várunk titeket, ami a többi 
TTK-s szakterülettel való jó 
kapcsolatot erősíti, illetve 
számos kifejezetten matekos 

programunk is lesz. A tavasszal megrendezett 
Pi-napi Piknik egy ezek közül, ilyenkor egy 
jót kirándulunk a közeli hegyekbe, természe-
tesen 03.14-én.
Még folytatható a programok sora, hiszen 
minden héten vár majd titeket a Matekos Te-
adélután, ahol kipihenhetitek a fáradalmakat 
hallgatótársaitok körében, illetve kedvetekre 
játszhattok a különböző logikai és társasjá-
tékokkal, ördöglakatokkal és a Matematikai 
Múzeum eszközeivel. A jó társaság garantált, 
főleg, ha ti magatok is csatlakoztok! 
A szakma és a szórakozás ötvözése képpen fél-

évente megrendezésre kerül a Matekos Film-
klub, ahol pattogatott kukorica és kispárnák 
társaságában egy olyan filmet nézünk meg, 
ahol a matematikának központi szerep jut (pl.:  
Krízispont vagy a Good Will Hunting) majd an-
nak matematikai hátterét egy meghívott előadó-
val felderítjük. Érdekes dolgok szoktak kiderül-
ni, megéri eljönni!
A már bejáratott, nagy múltú programjaink 
mellett természetesen folyamatosan készü-
lünk nektek újdonságokkal, amikben – ha 
van kedvetek és időtök – segíthettek is ne-
künk. Fontos, hogy kiemeltem: ha van időtök.  
Természetesen elsősorban tanulni jön min-
denki az ELTE-re. A szórakozás is 
nagy (nagyon-nagyon nagy) ré-
szét képezi a hallgatói életnek, 
de kérlek figyeljetek arra, ne-
hogy a bulik és egyéb prog-
ramok túlzottan átvegyék a 
hatalmat és elvesszetek a rá-
tok zúduló tanulnivalókban.
Próbáljatok folyamatosan lé-
pést tartani a tárgyakkal, még 
akkor is, ha úgy érzitek, hogy bizo-
nyos tárgyakból már sokat tanultatok, és 
nagyságrendekkel nehezebben megy minden, 
mint korábban. Természetesen, ha problémátok 
van bizalommal fordulhattok hallgatótársaitok-
hoz, illetve a MASZAT révén is igyekszünk 
nektek segítséget nyújtani. Itt felsőéves hall-
gatók segítik a hatalmas tanulnivaló elsajátí-
tását, magyarázzák el a kérdéses anyagot, és 
válaszolják meg a felmerülő kérdéseket. He-
tente több alkalommal van ilyen konzultációs 
lehetőségetek, természetesen teljesen ingyen.  
Ha előre tudjátok, hogy milyen témában lesz-
nek kérdéseitek, akkor érdemes írni egy levelet 
a maszat@ttkhok.elte.hu címre – esetleg konk-
rét feladatokkal együtt –, így a korrepetitorok 

felkészültebben érkezhetnek és tudnak előre 
gondolkodni a megoldásokon.
A BSc-sek számára fontos mérföldkő lesz az 
első év végén sorra kerülő szakirányválasztás. 
Ebben is megpróbálunk majd segíteni, és egy 
Szakirányválasztó Fórumot szervezni, ahol a 
Matematikai Intézet szakirányfelelős oktatói, 
tapasztalt felsőévesek és végzett hallgatók me-
sélnek a szakirányokról. Ahhoz, hogy jól vá-
lasszatok szakirányt szükséges az is, hogy egész 
év során legyetek figyelmesek, tekintsetek kör-
be, hogy mi az, ami benneteket jobban érdekel 
(inkább gyakorlatiasabbak vagytok, vagy az el-

méleti témákkal szerettek foglalkozni).
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy 

mentoraitokra nyugodtan támasz-
kodjatok, és forduljatok hozzá-

juk bizalommal! Akármilyen 
egyetemmel kapcsolatos 
kérdésetek van, vagy szí-
vesen jelentkeznétek majd 
mentornak és több infóra van 

szükségetek, nyugodtan zak-
lassátok őket. Ők igyekeznek 

majd mindenben segíteni nektek. 
A mentorrendszerről bővebben olvas-

hattok az újságban.
További információkért keressétek újuló hon-
lapunkat: http://matszacs.elte.hu, Facebook 
oldalainkat/csoportjainkat, illetve érdemes 
figyelni az e-mail fiókokat is, ugyanis az évfo-
lyam levelezőlistáján sok hasznos információt 
fogunk küldeni nektek. Mindemellett a mento-
raitoktól is tájékozódhattok a fontos dologok 
kapcsán.
Sikeres tanulmányokat és remek ELTE-s éve-
ket kívánok!

Vida Nikolett
Matematika szakterületi koordinátor

matekszk@ttkhok.elte.hu

BEMUTATKOZIK A MATEMATIKA
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BEMUTATKOZIK A KÉMIA

KÉMIA ALAPSZAK
A képzés célja olyan vegyészek kinevelé-
se, akik elméleti és gyakorlati kémiai is-
meretekkel, a rokon szakterületeken (pl. 
matematika, fizika, informatika, szakmai 
idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel 
rendelkeznek és az alapfokozat birtokában 
alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati fel-
adatok és problémák felismerését és önálló 
megoldását igénylő munkakörök ellátására 
a vegyipari termelésben, analitikai, minő-
ségbiztosítási laboratóriumokban, valamint 
igazgatási, környezetgazdálkodási és kör-
nyezetvédelemi területeken.
Az egyetemi oktatási rendszer lényegesen 
több önállóságot igényel, mint a középisko-
lai mind tanulmányi, mind a hallgatót érintő 
egyetemi ügyek intézése terén. Szerencsére, 
ahogy a TTK többi szakán, nálunk is műkö-
dik egy Mentorrendszer nevű felsőbbévesek-
ből álló önkéntes csoport, akik az elsőévesek 
segítségére vannak. Velük már a Gólyatábor-
ban is találkozhattok, de minden fontosabb 
eseményen részt vesznek (pl.: beiratkozás) 
és folyamatosan tájékoztatnak titeket a ha-
táridőkről, fontos dolgokról. Bármikor fel-
kereshetitek őket és szívesen válaszolnak 
minden  kérdésre, ami az egyetemi ügyei-
tekkel kapcsolatos. Mint ahogy fent említet-
tem, a Gólyatábor az első nektek szervezett 
program, ahol megismerhetitek egymást és a 
felsőbbéveseket is. Minden évben jó hangu-
latú programokkal, vetélkedőkkel várjuk az 
elsőéveseket. Mi csak ajánlani tudjuk ezt a 
lehetőséget, hiszen már a félév megkezdése 
előtt megismerkedhetsz az évfolyamtársa-
iddal, bekapcsolódhatsz a közösségi életbe.  
A félév során még sok más programot szer-
vezünk kifejezetten nektek, hogy kialakuljon 

egy összetartó közösség és a rengeteg tanulás 
mellett ki tudjatok kapcsolódni. Kiemelném 
a Kémiás Játékesteket, ahol rengeteg társas-
játékkal és nassolni valóval várjuk az érdek-
lődőket. Gólyaprogramként pedig a Kémiás 
Gólyaavató és Kémia Gólyatábor Afterparty 
vár rátok!
Első megpróbáltatásotok az egyetemen egy 
kritériumdolgozat megírása, melynek célja 
a középiskolából hozott kémiatudás elvárt 
szintjének ellenőrzése. Javasolt nagy figyel-
met fordítani erre a tárgyra, mivel súlyos 
következményekkel jár, ha nem sikerül a 
követelményeket teljesíteni. Sikeres kritéri-
umdolgozat esetén a tárgyat a Kémiai Intézet 
teljesítettnek ismeri el, és felmentést kaptok 
az órák látogatása alól, ellenkező esetben a 
félév során előadás és gyakorlat formájában 
lehet bepótolni a kimaradt részeket és két 
zárthelyi formájában számot adni tudásotok-
ról. Ha a kritériumtárgy követelményeit nem 
teljesítitek az 1. félév végéig, akkor a tárgyat 
a 2. félévben, vizsgakurzus formájában újra 
fel kell vennetek. Ha a teljesítés második al-
kalommal sem sikerül, akkor elbocsájtanak a 
szakról. Mind a kritérium dolgozathoz, mind a 
későbbi tárgyak teljesítéséhez kérhettek ingye-
nes korrepetálást, a KéKó jóvoltából, melyet 
önkéntes felsőbbévesek alkotnak és gyakorlati 
foglalkozás kereti között igyekeznek felkészí-
teni titeket egy-egy zárthelyire. Mint már emlí-
tettem nagyon fontos a szorgalom és az önálló 
tanulás, hiszen így nagy eséllyel vágtok bele 
az egyetem megpróbáltatásaiba.

Milyen tárgyak is várnak rátok, ha beke-
rültök a Kémia szakra?
Alapvetően 4 tanszék tárgyaival fogtok ta-
lálkozni egyetemi tanulmányitok során, ez 
a Szervetlen kémia, Fizikai kémia, Szerves 

kémia és Analitikai kémia. Első félévben 
a fent említett Kémia kritériumtárgyon kí-
vül van egy másik alapozó tárgy a Kémia 
alapjai, amely a matematika tudásotok elle-
nőrzésére fekteti a hangsúlyt. Nem kémiai 
alapozó tárgyak közé tartozik a Bevezető 
matematika, Fizika, Számítástechnika labor, 
melyektől az alapismeretek 
elsajátítását várja el a Ké-
mia Intézet. Az emelt szintű 
Matematika (1) előadás és a 
kapcsolódó gyakorlat felvé-
tele azoknak ajánlott, akik 
precízebb matematikai is-
meretek megszerzését tűzik 
ki célul, amelyek szilárd ala-
pot adnak a kémia elméleti 
tárgyainak elvégzéséhez. 
A Szervetlen kémiai tan-
szék tárgyaihoz tartozik az 
Általános kémia EA, a két 
részes Szervetlen kémia EA, az ezekhez tar-
tozó számolási gyakorlatok és laboratóriumi 
gyakorlatok, melyekkel az első évben talál-
kozhattok, illetve harmadik évben a Szer-
kezetkutató módszerek EA. Az emelt szintű 
Általános Kémia azok számára ajánlott, akik 
az átlagosnál több kémiát tanultak a közép-
iskolában, esetleg versenyeken vettek részt. 
A kapcsolódó laboratóriumi és számolási 
gyakorlatok szintén külön csoportban foly-
nak. Az emelt szintre bejutókat egy feladat-
lap megoldása alapján választják ki, melyet 
a kritériumdolgozattal együtt kell megírni. 
Mindenkit arra buzdítok, próbálja ki ma-
gát, kockázat nincs, hiszen az emelt szintről 
bármikor vissza lehet térni a „alapszintű” 
tárgyakhoz. A Fizikai kémia oktatását a tan-
szék több részre osztotta, így külön félévben 
tanulhattok Termodinamikát, Reakciókineti-

kát és Elektrokémiát, Kolloidikát és Elméle-
ti kémiát. Melyhez két kötelező és egy vá-
lasztható laboratóriumi gyakorlat is tartozik. 
Elméleti kémiából emelt szint is választható. 
Ezeket második és harmadik évben tudjátok 
felvenni. A Szerves kémia oktatása mind a 
6 féléven át húzódik, ez alatt három részre 

osztott Szerves kémia előa-
dást, hozzá tartozó egy kö-
telező és egy választható 
laboratóriumi gyakorlatot, 
Biokémiát, Polimer kémi-
át és Kémiai technológiát 
hallgathattok. Az Analitikai 
kémián belül klasszikus és 
műszeres analitikai tárgya-
kat is hallgathattok, illetve 
ezekhez kötelező labora-
tóriumi gyakorlat is tarto-
zik. Ezenkívül Magkémia, 
Anyagtudomány és Környe-

zetkémia tartozik ehhez a tárgycsoporthoz.

Előadások
Az Alkímia Ma előadássorozat nem csak 
középiskolások, hanem minden érdeklődő, 
hallgató felé irányul. Az előadások során 
egy-egy oktató/kutató tart előadást különféle 
témákról, melyeket kísérleti bemutatók, kvíz 
és egyéb meglepetések kísérik. Az Észbontó 
előadássorozat kifejezetten középiskolások 
számára lett létrehozva, mely demonstrációs 
kísérletekkel egybekötött, szintézis jellegű 
előadás-sorozat, az anyag szerveződéséről, a 
szerkezet – tulajdonság – felhasználás logikai 
kapcsolatáról, a folyamatok önszerveződésé-
ről és egymásra építéséről, a kémiai törvé-
nyek fizikai hátteréről, az egyszerűbb élettani 
folyamatok kémiai hátteréről.

Vajda Levente



29.28.

KEDVES GÓLYÁK! 
Gratulálok a felvételhez, és üdvözöllek ti-
teket az ELTE TTK-n. Bízom benne, hogy 
sikeres és élményekben gazdag egyetemi 
évek állnak előttetek. 
Mi olyan különleges helyzetben vagyunk, hogy 
két szak tartozik hozzánk, a földrajz és a földtu-
domány. Az alábbiakban e „földes” szakterület 
bemutatása következik.
A félévet kritériumdolgoza-
tokkal kezditek, ettől nem 
kell megijedni, érdemes rá 
tanulni, de akinek nem sike-
rül, megfelelő felzárkózta-
tásban részesül a félév során.  
A félév vége felé haladva 
egyre több és nehezebb zárt-
helyivel kell majd szembe-
néznetek, de ahogy telik az 
idő, ti is egyre jobban hoz-
zászoktok majd a számon-
kérésekhez. Ha rászánjátok 
az időt, sikeresen teljesítitek 
majd az akadályokat, illetve bizonyos tár-
gyakból korrepetálásokat is biztosítunk.
Aggodalomra semmi ok, hiszen rengeteg le-
hetőség vár rátok a kikapcsolódásra és a buli-
zásra. Kezdjük a sort például a Földes játék-
estekkel, ahol sokféle társasjátékot, zsíros 
kenyeret és jó hangulatot biztosítunk. Szep-
temberben egy gólyatábori hangulatot idéző 
gólyaavatóval indítunk, melyet a Gólyahajó 
követ, az őszi félévet pedig a Gólyabál zárja.
Ezeken felül a játékestekhez hasonló szak-
területi rendezvényeken is részt vehettek: 
ilyen például a Földes felező, ahol a tanul-
mányaik felénél járó diákok állnak a közép-
pontban, de mindenkit szeretettel várunk, 
és az oktatókat is meghívjuk. A tavaszi  

időszakban pedig kezdetét veszi a több na-
pos Lágymányosi Eötvös Napok, ahol kü-
lön sátorral (Geo sátor) képviseljük szak-
területünket. Napközben civil szervezeti 
programokkal, este pedig hatalmas bulikkal 
várjuk az érdeklődőket. Vannak fúziós bu-
lik is, ahol megismerheted a többi szakterü-
letet, ilyen az Überfúzió és a geo-bio bulik. 
Nem utolsó sorban szakterületünkhöz híven 

ősszel és tavasszal kirándu-
lások, gyár- és múzeumlá-
togatások számos sora kö-
vetkezik.
A tanulás és a bulik mellett 
a tudományhoz kapcsolódó 
egyéb érdekes előadásokat 
is hallgathattok a Földraj-
zos Klub szervezésében. 
Ez egy civil szervezet, 
amely szorosan kapcsoló-
dik a szakterületünkhöz, 
tudományos programokat 
(konferenciák, vitaestek) 
is szervez mind földrajzos, 

mind földtudós hallgatók részére. A Föld-
rajzos Klub Egyesület célja az ELTE TTK 
földrajz és földtudományi alapszakok és a 
hozzájuk kapcsolódó mesterszakok hallga-
tói számára egy szakmai alapokon nyugvó 
közösség kialakítása hazai és nemzetközi 
kapcsolatok bővítése és a képzés színvona-
lának emelése. Ezek keretein belül az Egye-
sülettel lehetőségetek van részt venni egy 
nemzetközi diákszervezet életében, cseré-
ken és szakmai konferenciákon keresztül 
egyaránt. Szerdai előadássorozatunkkal a 
világ számos táját igyekszünk bemutatni 
számotokra, olyan előadók által, akik saját 
bőrükön tapasztalták meg a másik táj kul-
túráját. 

Szeretnéd beutazni Európát? Segítünk!  
Az EGEA egy európai földrajzos hallgatói 
szervezet, melynek célja, hogy a különböző 
nemzetiségű hallgatók megismerjék egy-
mást egész Európából, megosszák egymás 
tapasztalatait, barátságokat kössenek és fej-
lesszék tudásukat. Egy évben összesen 5 al-
kalommal lehet a szervezet keretein 
belül kongresszusra utazni, 
ahol a tudományos isme-
retek bővítése mellett 
akár 100-nál is több 
hasonló érdeklő-
désű külföldivel 
ismerkedhetsz 
meg a szaba-
didős prog-
ramok során. 
Emellett egész 
évben számos 
r endezvényen 
vehetsz részt 
Bakutól Leiceste-
rig vagy Sevillától 
Moszkváig bárhol Eu-
rópában, legyen az tudomá-
nyos vagy szabadidős program. 
Ha csak városokat szeretnél megismerni, de 
jobban, mint egy turista, adott a lehetőség 
diákcsere-kapcsolatra, több mint 90 várost 
látogathatsz meg, ahol teljes ellátást kapsz, 
cserébe pedig megmutathatod vendéglátód-
nak a gyönyörű Budapestet.
Nagyon fontosnak tartom még megemlí-
teni a TDK-t, ami a Tudományos Diákkör 
rövidítése, ennek lényege, hogy a Diákkör 
keretein belül kutatsz egy témában, amiből 
szakmai dolgozatot hozol létre, illetve egy 
ehhez tartozó rövid prezentációt készítesz, 
és ezt előadod tanárok, valamint érdeklődő 

diákok előtt. Ha jól teljesítesz, továbbjut-
hatsz az országos fordulóba. A TDK meg-
becsülése igen jelentős, nagy dicsőség, ha 
valaki ilyenre vállalkozik, és sikeresen tel-
jesíti is azt. 
Az első év végén kell eldöntenetek, milyen 
szakirányra szakosodtok, a földrajzos hallga-

tók a regionális elemző, a terület- és te-
lepülésfejlesztő, és a környezet-

földrajz szakirányok közül 
választhatnak, előbbi 

kettő a társadalom-
földrajzos beállí-

tottságú hallgatók-
nak kedvezőbb, 
míg utóbbi a 
természetföld-
r a j z o s o k n a k . 
A földtudósok 
a csillagászat, 

geofizika, geoló-
gia, geográfia, me-

teorológia és a térké-
pész szakirányok közül 

választhatnak. Érdemes 
továbbmenni mesterképzésre, 

majd utána akár doktori képzésben 
is folytathatjátok tanulmányaitokat, kutatása-
itokat. 
Addig is sikeres egyetemkezdést, majd pe-
dig sikeres éveket kívánok mindenkinek! 
Ha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan 
keressetek fel engem, kérdezzetek mentora-
itoktól, vagy keressétek fel a Facebook-ol-
dalunkat: ELTE TTK HÖK – Földrajz- és 
Földtudományi Szakterület. 

Sipos Fanni
Földrajz- és földtudományi szakterületi 

koordinátor 
foldtudszk@ttkhok.elte.hu

BEMUTATKOZIK A FÖLDRAJZ ÉS FÖLDTUDOMÁNY 
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BEMUTATKOZIK A TANÁRKÉPZÉS

KEDVES GÓLYÁK!
Először is gratulálok a sikeres felvételihez, kö-
szöntünk az ELTE TTK-n, a tanárszakos hall-
gatók köreiben! Az alábbiakban olvashattok 
az osztatlan képzésről, illetve a Tanárképzési 
Szakterületről is.
Remélem már mind megtaláltátok vagy hama-
rosan meg fogjátok találni mentoraitoknak, ők 
mindenben segíteni fogják az évkezdéseteket, 
és veletek lesznek az első félév során! A mento-
rok olyan tanárszakos hallgatók, akik tanulmá-
nyi, ösztöndíjas vagy igazából bármilyen kérdés 
esetén segítenek nektek, csak bátran kérdezni 
kell őket. Idén tíz tanáris mentorunk van több-
féle szakpárral, szóval a TTK-s szakjaitokon 
mindenképp lesz valaki, akihez fordulhattok.
Osztatlan tanárképzés 2013 óta van az EL-
TE-n, minden hallgató két egyenértékű szak-
kal rendelkezik. Nagyon sokféle szakpár lé-
tezik, ezért ne is próbáljátok összehasonlítani 
őket. Ami mindenkinek közös lesz, azok a 
pedagógiai és pszichológiai tárgyak, az ELTE 
PPK Kazinczy utcai épületében. Ne lepődjetek 
meg azon sem, ha a szakos óráitokon alapsza-
kos (TTK-n BSc, BTK-n BA) hallgatókkal ül-
tök egy teremben, inkább ismerkedjetek meg 
velük, mert az hasznos!
A beiratkozás utáni első lépés a tárgyfelvétel 
lesz, de ne aggódjatok, mert a mentoraitok se-
gíteni fognak benne a közös tárgyfelvétel so-
rán (melynek időpontját majd a gólyacsoport-
ban tesszük közzé).
Mint arról már remélhetőleg hallottatok, a 
TTK-s tárgyakhoz tartoznak úgynevezett kri-
tériumvizsgák, amiket a regisztrációs héten 
(beiratkozás hete) írtok meg először. Ezek 
amolyan szintfelmérők, és ha elsőre nem si-
kerülnek, akkor a félév folyamán fel kell 
vennetek tantárgyként őket. A kritériumok  

teljesítésére az első 2 aktív félév áll a rendel-
kezésetekre, ha ezalatt az idő alatt nem sikerül 
elvégezni őket, az sajnos automatikus elbo-
csájtással jár.
Az osztatlan tanárképzésen létezik még két kri-
térium, amelyet minden tanáris hallgatónak tel-
jesítenie kell. Az egyik az Anyanyelvi kritérium-
vizsga, amelyet az első hat félév alatt, a másik 
a Közösségi gyakorlat, amelyet a 2-10. félévek 
valamelyikében kell teljesítenetek. Ezekről bő-
vebb információt mentoraitoktól, illetve majd az 
e-mailes tájékoztatókból kaphattok.
Szakváltás is lehetséges a képzésben, melyben 
a szakpárotok egyik tagját le tudjátok cserélni. 
Fontos, hogy ezt csak a második félév végén te-
hetitek meg, a meghatározott feltételek teljesí-
tése esetén. Két lezárt aktív félévvel kell rendel-
keznetek hozzá, nem állhattok elbocsájtás alatt 
(vagyis a kritériumtárgyaknak sikerülnie kell) 
és 30 kreditet is teljesíteni kell a képzésben.
Bizonyára észrevettétek már, hogy általános 
iskolai képzésen vagytok. Ez azért van így, 
mert az első három év a közös képzési sza-
kasz, ahol még mindenki ugyanazokat a tár-
gyakat tanulja. A harmadik év vége felé tör-
ténik a szakképzettség választás, mely során 
nyilatkoztok, hogy az egyes szakotokat milyen 
szinten szeretnétek végezni: általános iskolai, 
vegyes (egyik általános, másik középisko-
lai) vagy középiskolai. A nyilatkozat majd a 
Neptun rendszerében lesz elérhető és egyszer 
lehet módosítani. Részletesebb tájékoztatást 
a Tanárképző Központ honlapján kaphattok. 
(http://tkk.elte.hu)
Most pedig néhány mondatot írnék a szakterü-
letről. Én Pintér Kornélia vagyok, a Szakte-
rületi Bizottság elnöke, a szakterület aktuális 
vezetője. Feladatom a szakterület vezetése, és 
a kari tanárképzéssel kapcsolatos teendők ellá-
tása. A tanarszk@ttkhok.elte.hu e-mail címen 

érhettek el, keressetek nyugodtan, ha bármifé-
le segítségre lenne szükségetek vagy problé-
mátok van, mert megoldjuk.
Az új osztatlan tanárképzés 2013-ban indult, 
ám külön szakterületként a TTK Hallgatói 
Önkormányzatában csak a 2014/15-ös tanév-
től tekinthetünk rá. Mindazok a hallgatók a 
szakterülethez tartoznak, akik osztatlan tanár-
képzésben vesznek részt, legalább egy TTK-s 
szakkal vagy TTK-s szakkal rendelkező tanári 
mesterképzésben tanuló hallgatók. A szakterü-
let feladata a tanárszakos hallgatók érdekkép-
viselete a különböző testületekben, valamint 
a szakterület hallgatói életének szervezése. 
A felmerülő problémák összegyűjtésére és 
megoldására szolgál a Tanárképzési Szakte-
rületi Csoport (SzaCs), melynek tagjai mind 
tanáris hallgatók. Természetesen nem csak 
problémákkal foglalkozunk, hanem itt találjuk 
ki a félév programjait is. Fontos, hogy minél 
több szakról és évfolyamról a lehető legtöbb 
információnk és véleményünk legyen, ezért 
sok szeretettel várunk titeket is. Vannak már 

hagyományosnak tekinthető szakterületi ren-
dezvényeink, mint például a Tanári Mikulás 
vagy a Tanári Piknik, de mindig tervben van-
nak újabb programok is.
Összegyetemi szintű tanárszakos rendezvény a 
Tanáris Hallgatói Fórum, mely félévente kerül 
megrendezésre. Itt a Hallgatói Önkormányzat 
tanárképzésben érdekelt tisztségviselői tarta-
nak tájékoztatást az aktuális teendőkről, tud-
nivalókról, valamint természetesen a hallgatói 
kérdésekre is választ adnak. A következő fó-
rum szeptemberben kerül megrendezésre.
A szakterülettel, tanulmányaitokkal kapcsolat-
ban sok hasznos információt találhattok a hon-
lapunkon (http://ttktanar.elte.hu), illetve majd 
az érkező e-mailekben.
Végezetül élményekben gazdag gólyatáborokat, 
sikeres kritériumvizsgákat és problémamentes 
tárgyfelvételt kívánok mindannyiotoknak!

Pintér Kornélia
elnök

Szakterületi Bizottság
tanarszk@ttkhok.elte.hu
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KORREPETÁL ÁS KISOKOS

TANULNI AKAROK!
A Természettudományi kar számos szakja biztosít 
korrepetálási lehetőségeket a hallgatói számára.

FÓKA
Fizika Oktatás az Alapoktól – Ingyenes korre-
petálás fizikából egyetemistáknak.
A célunk, hogy lehetőséget adjunk nektek arra, 
hogy az egyetemen rendszeres időpontokban, 
hozzáértőktől, ingyenes fizika korrepetáláson 
vehessetek részt.
A Fóka keretein belül csoportos foglalkozá-
sokat tartunk, úgyhogy arra kérünk titeket, 
kollektív problémával keressetek meg minket 
(minimum 5 fő).
Témától függően alkalmanként más-más fel-
sőéves fizikushallgató fogja vezetni a foglal-
kozásokat. Az adott időpontokra e-mailben, az 
ehb-fokakoord@mafihe.hu címre írva tudtok 
jelentkezni, megadva a témát, amiből magya-
rázatot igényeltek. Előre jelzett nagy résztve-
vői létszám esetén több előadó is tud segíteni, 
a hatékonyabb tanulás érdekében. Egy dologra 
hívjuk fel figyelmed: a FÓKA nem azért jött lét-
re, hogy házi feladatodat helyetted készítse el, 
de az ahhoz szükséges alapokat elmagyarázzuk.
Nagyobb létszámú csoport jelentkezése ese-
tén, levélben történő egyeztetéssel egyéb idő-
pont is megbeszélhető.
forrás: http://eltehb.mafihe.hu/egyetem/foka/

RUBISCO
A RuBiSCo (Rutinos Biológiai Szakterületi Kor-
repetálás) egy hallgatókat segítő korrepetációs 
csoport. A felkészítő "tanárok" olyan hallgatók, 
akik jó eredményt szereztek az adott tárgyból, és 
képesek a tudásukat továbbadni. A korrepetációk 
ingyenesek, és személyes jellegűek. Általában 
kisebb-nagyobb csoportokban zajlik, és lehet 

időpontot kérni az oktató hallgatótól. Elérhettek 
minket a rubisco@ttkhok.elte.hu címen.
A „tanárok” tudását egy előzetes teszten fel-
mérjük, biztosítva ezzel, hogy a legjobb tudást 
legyenek képesek átadni a segítéségre szoruló 
hallgatóknak.
Amennyiben tetszik ez a koncepció, és szíve-
sen oktatnál Te is valamilyen bioszos tárgyat 
jelentkezz az alábbi oldalon (biosz.elte.hu/ 
rubisco_oktatoi_jelentkezes), és felvesszük 
Veled a kapcsolatot. Akár Te lehetsz a követ-
kező oktatója a RuBiSConak!
forrás: http://biosz.elte.hu/rubisco

GEKKO
A GEKKO a Földrajz- és Földtudományi 
Szakterület korrepetációs alakulata. Tavaly 
alakult két koordinátorral, akik a saját szakjuk-
nak megfelelő korrepetációk megszervezéséért 
felelnek. Fiatalok vagyunk még, ennek ellené-
re büszkén mondhatjuk, hogy sok hallgatónak 
segítettünk átvészelni a szorgalmi időszakok 
viharát.
Gólyaként mindenkinek megpróbáltatást je-
lent átváltani középiskoláról az egyetemre és 
olykor a gyakorlatokon, előadásokon elhang-
zottak rengeteg kérdést hagynak a fejekben. 
Mi azért vagyunk, hogy segítsünk megvála-
szolni ezeket a kérdéseket.
Ami a korrepetitorokat illeti, mi mind nagyon 
lelkes hallgatók vagyunk, akik szívesen segí-
tenek nektek, átadva azt a tudást és tapaszta-
latot, ami az adott tárgy teljesítéséhez szüksé-
ges. Amit fontosnak tartunk, hogy ne csak a 
gyakorlaton elhangzott anyagot adjuk le újra, 
hanem kissé hallgatóbarátabbra szabva, akár 
az alapoktól felépítve vegyük át azt. A földtu-
dományi szakon – mint azt bizonyára hallottá-
tok már – a fizika, illetve az analízis a mumus, 
ez a fő profilunk. Fizikából jelenleg három  

korrepetitor munkálkodik, heti fix időpontok-
ban, kis csoportokban segítünk nektek felké-
szülni a ZH-kra. Emellett e-mailben elérhetőek 
vagyunk, így szinte akármikor tudunk vála-
szolni a felmerülő kérdésekre. (Akár vasárnap 
este 11-kor is, mint ahogy az már előfordult).
Földrajz szakon első évben inkább a matek 
kritérium, ami problémát okoz, ennek a meg-
értésében segítenek a korrepetitoraink.
Amennyiben kérdésetek van hozzánk, elértek 
minket e-mailben.
Földrajz szakterület: Sipos Réka, e-mail:  
sipos.reka@ttkhok.elte.hu
Földtudmányi szakterület: Berényi Alexandra, 
e-mail: berenyi.alexandra@ttkhok.elte.hu
Sok sikert kívánunk az első évetekhez, és ne 
felejtsétek: ha valami nem megy, keressetek 
minket bizalommal!

Berényi Alexandra
GEKKO koordinátor

KéKó
A Kémia Korrepetálás (röviden KéKó) egy köz-
hasznú hallgatói tömörülés, amelynek célja a 
tanulmányaik során megrekedt vagy segítségre 
szoruló hallgatók, kémia tárgyú korrepetálása, 
szakmai segítségnyújtás az arra 
igényt tartónak.
A szervezet biztosítja az ELTE 
minden polgára számára az in-
gyenes korrepetálást a kémia 
tárgykörein belül.
Igény, külön egyeztetés és 
megfelelő oktatói háttér esetén 
bármi egyéb típusú foglalkozás 
megszervezhető, ehhez a szervezet 
vezetője segítséget nyújt. A jelent-
kező hallgatók tetszőleges számú és típusú 
órán vehetnek részt, függetlenül szaktól, és 
évfolyamtól. Az órákat a hivatalos kommuni-

kációs felületeken meghirdetett korrepetitorok 
tartják. A foglalkozások nem fix időpontokban 
vannak, hanem igény szerint szerveződnek a 
hallgatóknak, és csak a bejelentett igény esetén 
kerülnek megtartásra.
A KéKó-nak három hivatalos kommunikációs 
felülete van. Az ezeken megjelenő információk 
a mérvadóak. Ezen felületek a következők: az 
autmatikus SetMore időpontfoglaló rendszer, a 
keko@chem.elte.hu e-mail cím, valamint a Fa-
cebook közösségi oldalon a KéKó nevű oldal. 
Amennyiben a szervezet vezetője, illetve vala-
mely korrepetitora személyes tájékoztatás útján 
eltérő információt ad – például az órák időpontját 
illetően –, ez kezelendő hivatalos információként.
forrás: http://kemia.elte.hu/node/49

MASZAT
Ha valamit nem értesz matekból, vagy kifogott raj-
tad egy feladat, akkor gyere, kérdezz, és segítünk! 
Fakultatív alkalmunk is van, ha esetleg találsz 
korrepetitort, a hetente megrendezett matekos te-
adélutánon is ott vagyunk! (Kedden 16 órától az 
épület zárásáig). Ne csüggedj, ha nem lenne jó 
egyik időpont se, az alább található e-mail címen 
a korrepetitorokhoz irányítunk, akikkel megbe-

szélhetsz egy személyes, vagy kisebb 
csoportos korrepetálást bármikor 
a héten. Ha tudsz, írj e-mailt a 
következő címre, mielőtt jönnél, 
vagy ha külön időpontot kérsz: 
maszat@ttkhok.elte.hu.
Ne arra használd a MA-
SZAT-ot, hogy megírasd a 
leckédet, anélkül, hogy előtte 
megnézted volna! Gyűjtsd ösz-

sze, hogy miket nem értesz, így 
sokkal hatékonyabban tudunk majd haladni! 
Gyertek bátran, itt nem ciki kérdezni!
forrás: http://matszacs.elte.hu/maszat
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KOLLÉGIUMI ÜGYEK KISOKOS

SZIASZTOK! 
Elsősorban az elsőéveseknek íródott ez a cikk, de 
talán sokaknak hasznos lehet. Ha szeretnétek egy 
igazán remek közösséghez tartozni, akkor jelent-
kezzetek ti is az ELTE szociális kollégiumaiba! 
Rengeteg sportolási lehetőség és kulturális prog-
ram vár rátok a kollégiumokban, a mára már ha-
gyományossá vált bulikról nem is beszélve. 
A jelentkezés pofonegyszerű! A Neptunban tudjá-
tok jelentkezéseteket leadni, majd csatolni a szük-
séges dokumentumokat. A jelentkezéshez hasonló 
dokumentumok szükségesek, mint a “szoctám” 
igényléshez, de a pontos listát megtaláljátok a 
kolhok.elte.hu oldalon, a felvételi menüpont alatt, 
az elsős jelentkezésnél. Ha a kollégiumi jelentke-
zésnél az összes kollégiumot bejelölitek, akkor 
nagyobb eséllyel fognak felvenni titeket. A jelent-
kezésnél (ugyanúgy, mint anno az egyetemi vagy 
középiskolás felvételinél is), prioritási sorrendben 
tudtok jelentkezni, ezért ha már valamelyik kollé-
gium lakói vagytok/voltatok az előző években és 
megszerettétek drága diákotthonotok, akkor írjá-
tok azt az első helyre! Gyertek és legyetek kolisok!

Nem vettek fel?
Az elutasító határozatnak két oka lehet, egy-
részt a felvételi eljárás során elkövetett véletlen  

hibák, szabálytalanságok, ami miatt nem hi-
báztatható a felvételiző. Ekkor érdemes fel-
lebbezni, amit a Neptunban lehet megtenni, a 
Kollégiumi ügyintézés menüpontban. 
A másik ok viszont az elért alacsony pont-
szám lehet. Ilyenkor a Várólistás jelentkezés 
a választandó, amely szintén a Neptunban 
tehető meg. A várólistáról való felvétel fo-
lyamatos, ám jelentkezési sorrend alapján 
kerülnek be a jelentkezők. Amennyiben fel-
vettek egy kollégiumba, de az nem az általad 
választott, cserélhetsz egy hallgatótársaddal 
a kívánt kollégiumból. Ekkor a Diákbizott-
ságokhoz, illetve az adott tagkollégiumok 
igazgatóihoz kell fordulnod!

Felvettek, de nem akarsz beköltözni? 
A kollégiumi férőhely lemondható a Nep-
tunban, a Kérvények fül alatt. A lemondást 
azonban visszamondani nem lehet és az 
adott szemeszterben már többször nem le-
hetséges a kollégiumi jelentkezés!
Ha a jelentkezéssel vagy egyéb kollégiumot 
érintő üggyel kapcsolatban problémád/kér-
désed merülne fel, keress bátran! 

Járó Kristóf
Kollégiumi biztos

kollbiz@ttkhok.elte.hu
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AL APÍT VÁNY KISOKOSMENTORRENDSZER KISOKOS

KEDVES GÓLYÁK!
Valószínűleg annyi már világos számotokra, 
hogy az egyetemi adminisztráció nem is olyan 
egyszerű dolog, és bőven van mit elsajátítani 
ahhoz, hogy egyetemisták lehessetek.
Bizonyára, akik voltak közületek Gólyatá-
borban, már sok mindent hallottak a tanter-
vekről, órákról, ZH-król, vizsgákról, bulikról 
stb. (de még koránt sem eleget). Valószínűleg 
legtöbbetek mindezen ismeretek birtokába 
kedves mentorán/mentorain keresztül jutott. 
Ők azok, akik arra vállalkoztak, hogy titeket 
ebben a félévben megismertessenek az egye-
temi lét minden velejárójával. Ők fognak 
segíteni nektek minden tanulmányi, szociá-
lis, ösztöndíj, illetve egyéb közéleti 
tevékenységekkel kapcsolatban, 
de persze ezt már tudjátok. 
Pár szóban bemutatnám most 
nektek a Mentorrendszert, 
hisz biztos érdekel titeket 
mitől lesz mentor a mentor.
A jelentkezés minden év 
január-februárjában indul. 
A közös kommunikációs csa-
tornák megnyitásával kezdetét 
veszi a felkészítés minden elengedhetet-
len témából, ahol a mentorjelöltek minden 
lényeges dolgot meghallgathatnak előadás 
formájában tanulmányi ügyekről, ösztön-
díjakról, sportról, külügyről, esélyegyen-
lőségről, a HÖK-ről, rendezvényekről, stb. 
Ez 2-3 héten át tart 1-1 alkalommal. Ezután 
összeállítunk számukra egy mentorkiso-
kost, amelyből kellően fel tudnak készül-
ni egy írásbeli tesztre. Az írásbeli teszten 
számot adnak  a tudásukról, hogy biztosak 
legyünk benne, tudnak majd válaszolni a 
kérdéseitekre. A teszt előtt vagy után egy 

szóbeli elbeszélgetésre is sor kerül, ahol 
a szakterületi koordinátorral és mentorfe-
lelőssel felmérjük, hogy a mentorra rábíz-
hatunk-e nyugodt szívvel egy gólyatábori 
csapatot és megfelelőek-e a kommuniká-
ciós képességei. Ezeket a képességeket a 
későbbiek folyamán igyekszünk fejleszteni 
különböző interaktív játékokkal és szituáci-
ós gyakorlatokkal.
Ha ezeken túl vannak, lényegében már csak a 
bulis része van hátra a közös képzésnek: két 
táborszerű eseményen vesznek részt, a Men-
torhétvégén és a Mentortáborban, ahol amel-
lett, hogy jobban megismeri egymást a csa-
pat és jól szórakoznak, gólyatábori játékok 
szimulációjával és egyéb kreatív képzésekkel 

igyekszünk fejleszteni a helytállá-
sukat és talpraesettségüket. Itt a 

mentorok szakterületenkénti 
csapatokat alkotnak, a men-
torfelelősük és a szakterületi 
koordinátoruk segítségével, 
így próbálnak helytállni és 
elsőként végezni a vetélke-

dőkön. Ezek a táborok többek 
között arra is lehetőséget biztosí-

tanak, hogy megismerj pár embert a 
TTK más szakterületeiről is. Erre ilyen for-

mában kevés más lehetőség nyílik.
Téged is érdekelne a mentorság? Kérdezz róla bát-
ran mentorodtól, a szakos mentorfelelőstől, a szak-
területi koordinátortól, vagy tőlem a mentorkord 
@ttkhok.elte.hu címen! Látogass el a mentor.
elte.hu weboldalra, ahol minden információt 
megtalálsz a Mentorrendszerrel kapcsolatban, és 
a mentorok bemutatkozását is elolvashatod.
Sikeres félévet kívánva,

Égerházi Bálint
Mentorkoordinátor

ELTE TTK HÖK

MINDENT A HALLGATÓKÉRT!
BEMUTATKOZIK AZ ELTE TTK HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY

Kedves elsőéves Hallgatótársaink!
Engedjétek meg, hogy – vélhetően sokadjá-
ra – gratuláljunk a sikeres felvételitekhez az  
ELTE-re. Azon túl, hogy a jövőben számos új 
ismerettel gazdagodhattok az előadásokra járás 
és vizsgákra készülés során, bizonyára a min-
dennapjaitok szempontjából is jelentős válto-
zás veszi kezdetét szeptembertől. Új társaság, 
új célok és kihívások, új közeg vár mindenkire. 
Az egyetemi élet túlmutat az előadások láto-
gatásán. A tantervi kötelezettségeken túl szá-
mos lehetőség adódik a tudományos, sport- és 
kulturális életbe való aktív bekapcsolódásra. 
Mindehhez szükséges egy biztos háttér, amely 
infrastruktúrával, szolgáltatásokkal, pályázati 
lehetőségekkel támogatja az ELTE hallgatóit. 
Ezt a hátteret hivatott az ELTE TTK Hallgatói 
Alapítvány erősíteni.
Az ELTE TTK Hallgatói Alapítványt az ELTE 
TTK HÖK alapította. Az alapításának, és a 
több mint huszonöt évre visszanyúló tevékeny-
ségének első számú célja az ELTE, elsősorban 
a Lágymányosi karok hallgatóinak támogatá-
sa, minden olyan területen, ami hozzájárul a 
szakmai fejlődéshez, az egyetemi élet minden-
napjainak könnyebbé tételéhez, a pezsgő, aktív 
és hasznos közösségi élethez.
Ezeknek a céloknak az eléréséhez az Alapít-
vány tevékenységi körét igyekszünk a lehető 
leginkább kibővíteni, a hallgatói igényekre 
szabni. Az első, és talán legfontosabb, a szak-
mai, tudományos rendezvények, konferenciák 
aktív támogatása.
Igyekszünk több szolgáltatással is kielégíte-
ni az igényeket, fénymásolószalont üzemel-
tetünk, ahol lehetőség van fénymásolásra és 

szakdolgozat kötésre is. Nagy részt vállalunk 
a mentorrendszer építésében, rendszeresen 
szervezünk, vagy aktívan részt veszünk egye-
temi, kari és szakos rendezvények szervezésé-
ben, ezzel segítve a közösségépítést, élénkítve 
a kulturális életet. Sikeresen bonyolítjuk le a 
nagy múltra visszatekintő érettségi előkészí-
tőinket, mind az ELTE-re vágyók, mind más 
intézménybe felvételizők körében.
Ami viszont talán ennél is fontosabb, az a lehető-
ségteremtés arra, hogy a közösségi kezdeménye-
zések valóra váljanak. Ha úgy érzed hogy igény 
lenne rá, vagy esetleg szerveznél is egy konfe-
renciát, tanulmányi versenyt, nyári iskolát, tábort 
vagy bármi egyéb rendezvényt, mi igyekszünk 
megteremteni erre a lehetőséget! Hasonlóképpen 
a szolgáltatások terén, ha úgy érzed lehetne vala-
mi, ami megkönnyíti a hallgatótársaid minden-
napjait, fordulj hozzánk bizalommal!
Az Alapítvány tevékenységeinek nagy részét 
önkéntesek bevonásával végzi el, közösségi 
alapon. Számos projekt alulról szerveződve 
indult el, hiszen fontosnak tartjuk azt, hogy 
bárki, aki tenne valamit a közösségéért vagy 
csak egy ötlettel, javaslattal járulna hozzá ah-
hoz, hogy társai egyetemi életét jobbá, köny-
nyebbé tegye, annak lehetősége legyen erre. 
Ha kedvet érzel magadban arra, hogy bármifé-
le közösségi tevékenységben részt vegyél csat-
lakozz a csapatunkhoz, nálunk te is megtalálod 
a helyed! Kövess minket facebookon, hogy 
mindenről értesülj! (facebook.com/eltettkha).

Béni Kornél
kuratóriumi elnök

és az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 
egész csapata
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RENDEZVÉNY KISOKOS

KEDVES ELSŐÉVESEK! 
Sok szeretettel köszöntelek titeket az ELTE, 
azon belül is a TTK berkein belük! A tanulás 
mellett sok lehetőségetek lesz a könnyed ki-
kapcsolódásra is, mindezekhez pedig remek 
keretet nyújtanak majd számotokra a rendez-
vényeink. Ezekről szeretnék nektek írni, meg-
ismertetni veletek miben lehet részetek, ha van 
kedvetek és időtök hozzá. 

Gólyaavatók és egyéb gólyabulik:
Az első hetek során szokásosan gólyaavatókat 
szoktunk szervezni, amelyek felidézik a tábo-
ri hangulatot és így még azok is megtapasz-
talhatják milyen lehetett ott, akik sajnos nem 
voltak a saját táborukban. Ilyenkor szórakozta-
tó, humoros feladatokat végeztek, amiknek az 
eredményét az esti bulin hirdetik ki. Továbbá 
remek lehetőség nyílik jobban megismerkedni 
szaktársaitokkal. Az avatókon kívül megren-
dezésre szoktak kerülni gólyatábor-after bulik, 
amik sokszor a kocsmatúráknak felelnek meg. 
Utóbbi azért is hasznos, mert már az első hetek 
során megismerkedhettek a környéken található 
közkedvelt helyekkel, ahol általában szaktársa-
itokkal is találkozhattok vagy kiereszthetitek a 
gőzt, levezethetitek az egyetemi fáradalmakat. 

Gólyahajó:
Az első nagy kari rendezvény, amin a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógia Kar hallgatóival 
közösen bulizhattok, ráadásul Közép-Európa 
legnagyobb rendezvényhajóján. Éjfélkor kiha-
józunk és megcsodálhatjátok az éjszakai Bu-
dapest szépségeit, a Lágymányosi Campusnál 
visszafordulunk, és ismét kikötünk. A hajóká-
zás után még hajnalig bulizunk, a fedélzeten 
több helyszín is a rendelkezésetekre áll, ame-
lyek közül az egyikben karaokézni is tudtok 

majd. Mindez kihagyhatatlan emlék tud lenni 
és garantáltan nagy buli! 

Gólyabál:
Az utolsó igazán csak nektek szóló esemény a gó-
lyabál, amely során, a Campuson bulizhattok egy 
hatalmasat, megint csak a Bárczisok társaságában. 
A rendezvényt egy gólyakeringő nyitja, melynek 
a középpontjában természetesen ti álltok, így erre 
a bált megelőzően lesz lehetőségetek jelentkez-
ni. A nyitótánc után több helyszínen is koncertek 
vannak. Valamint külön gólyaszoba is vár titeket, 
ahol csak az elsőéveseknek szóló programok vár-
nak rátok. Egy kihagyhatatlan élmény az egész, 
amit az tesz még különlegesebbé, hogy egy olyan 
helyen, ahol általában csak tanultok, kivételesen 
elengedhetitek magatokat és bulizhattok hajnalig. 

Szakos- és kari bulik:
A gólyaprogramok után se lesz unalmas az 
élet, ugyanis a szakterületek is szoktak több 
rendezvényt szervezni a szorgalmi időszak-
ban, így gyakorlatilag minden héten lehet 
találni valamilyen bulit a TTK-n. Ezekről 
legegyszerűbben a szakterületek Facebook 
csoportjaiból értesülhettek, vagy a TTK HÖK 
oldaláról. Megéri résen lenni és nem elmulasz-
tani semmit. Az ilyen kari bulik bár nem olyan 

nagyszabásúak, mint egy gólyabál, de remek 
kikapcsolódást nyújtanak két zh között, vagy 
az unalmas hétköznapokon. Olykor összkari 
bulik is vannak, amik általában valamilyen 
különleges esemény alkalmából jönnek létre, 
ilyenek lehetnek a farsang, mikulás stb. Ilyen-
kor olyan kartársaitokkal is együtt bulizhattok, 
akikkel általában nem találkoznátok, szóval ez 
is remek lehetőség az ismerkedésre. Mindezek 
mellett ráadásul minden évben megrendezésre 
kerülnek a szakos felezőbulik, amin az aktuá-
lis 3. féléveseket ünnepeljük – vagy osztatlan 
tanárszakosok esetében a 3. éveseket.

Lágymányosi Eötvös Napok:
A legnagyobb ELTE-s rendezvény, ami tulajdon-
képpen egy kisebb fesztivállal is felér. A LEN 
hagyományosan a három Lágymányosi kar kö-
zös szervezésében jön létre minden tavasszal.  

Az immár 13 éves történelemre visszatekintő 
rendezvény az északi és a déli épület között, il-
letve az északi épület előtti téren kerül megren-
dezésre. Két helyszínen folyamatosan koncertek 
zajlanak, a civil falu pedig számos érdekes prog-
rammal szolgál számotokra, általában minden 
szakterület egyedi szórakoztatást nyújt. Ráadásul 
amiatt sem kell aggódnotok, hogy a májusi haj-
tásban másnapra kelljen tanulnotok és emiatt ne 
tudnátok lejönni, mivel az egész hagyományosan 
az Eötvös- és Pázmány napokon kerül megren-
dezésre, amik szünnapok a TTK-n. A legfonto-
sabb információ pedig, hogy a LEN látogatása 
teljesen ingyenes! Ha egy vizsgaidőszak előtti 
kieresztő, zh-fel-/levezető programot kerestek, 
akkor ez egy remek lehetőség lehet számotokra. 

Muliter Ádám
Rendezvényekért felelős biztos

rendbiz@ttkhok.elte.hu
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DIÁKIGAZOLVÁNY KISOKOS

HONNAN LESZ DIÁKOM?
Bizonyára tudjátok mennyire fontos a diá-
kigazolvány egy hallgató életében, hiszen 
számos kedvezményt vehettek vele igény-
be legyen szó utazásról, koncertről, buliról 
vagy egyéb szolgáltatásokról.

Mi szükséges az állandó diákigazol-
vány igényléshez?
El kell menned a lakhelyed szerinti vagy bár-
mely más okmányirodába, ahol fényképet ké-
szítenek rólad és aláírás mintát is kell adnod. 
Az okmányirodában kapott papírok egyikén 
rajta lesz a „NEK azonosító”, amely elenged-
hetetlenül szükséges a diákigazolvány igénylé-
séhez, ezért őrizd meg!
Ezután a hallgato.neptun.elte.hu oldalon be-
lépve a bal oldali „Saját adatok” menüben a 
„Személyes adatok” menüpontra kattintva a 
„Személyes adatok” fülön az „Oktatási azono-
sító” mellett egy 11 jegyű számot kell látnod. 
Amennyiben a mező üres, úgy még nincsen 
azonosítód, így nem tudod elkezdeni a diák-
igazolvány igénylését.
Amennyiben nem rendelkezel oktatási azo-
nosítóval, úgy nem igényelhetsz ideiglenes 
igazolást sem. Az oktatási azonosító az új 
hallgatóknál szeptember közepétől automa-
tikusan jelenik meg a rendszerben, ameny-
nyiben a személyes és tanulmányi adataid 
is helyesen vannak a Neptunban rögzítve. 
Ezeket ellenőrizd le!
A diákigazolványra kerülő lakcím csak a lak-
címkártyán feltüntetett adatokkal megegyező 
cím lehet! Tartózkodási cím esetén a lakcím-
kártyának érvényességi ideje van. Ha az ér-
vényességi idő lejárt, meg kell újítani a lak-
címkártyád, mivel lejárt tartózkodási címmel 
nem fogják legyártani a diákigazolványt.

Igénylést a Neptunban most először nyilván-
tartásba vett (aktív, beiratkozott) hallgatók 
legkorábban csak a szorgalmi időszak első 
napjától, szeptember 12-től tudnak indítani.

Igénylést indítani két módon lehet.
Elektronikusan, otthonról: A Neptunba belépve 
az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés menü-
pont alatt indíthatod el az igénylésed (az „Új 
felvétel”-re kattintva a Műveleteknél).
A személyes ügyintézés: Csak abban az 
esetben, ha nem tudod az elektronikus 
ügyintézés során elindítani az igénylést!  
A NEK azonosítót tartalmazó papírral be 
kell menned a Quaestura Hallgatói Ügyfél-
szolgálati Irodába. Azonban a tanév elején 
hosszas sorban állásra lehet számítani.
Amennyiben mindent a leírt módon csi-
náltál, és befizetted a Neptunban megjele-
nő kivetést, akkor nincs más dolgod, csak 
várni, hogy az elkészült diákigazolványt az 
Oktatási Hivatal postázza.
Az elkészült igazolvány matrica nélkül még 
nem lesz érvényes, azt a Quaestura érvényesíti.
Amennyiben ideiglenes igazolásra van szük-
séged, úgy azt a Neptunban aktív, beiratko-
zott hallgatóként csak legkorábban a szor-
galmi időszak első napjától tudsz igényelni 
személyesen a Questura irodáiban, miután 
a fent leírt módon elindítottad az állandó 
igénylését. Az ideiglenes igazolás a rajta fel-
tüntetett időpontig érvényes.
Amennyiben az igénylés nem személyesen, 
hanem meghatalmazott útján történik: 1 db – 
az ügyben eljáró számára kiállított – megha-
talmazás szükséges, amelyet két tanú aláírt.  
(Meghatalmazott azonosítása személyes 
okmányok alapján.) Az új állandó diákiga-
zolvány várható elkészülési ideje a kivetés 
befizetésétől számított 60 nap.

Hol lehet a diákigazolványt érvé-
nyesíttetni vagy ideiglenes igazolást 
igényelni?
• központi Quaestura Iroda (1053 Buda-

pest, Ferenciek tere 6.)
• Q-pont a lágymányosi campus területén 

(1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 
1/A Északi tömb I. emeleti galériája az 
Eötvös Kiadó mellett)

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

Az érvényesítő matricával ellátott diákigazol-
vány érvényességének határideje: március 31., 
illetve október 31.

Hol kaphatok részletes információkat a 
készülő diákigazolványom gyártásáról?
Bővebb információ az igenyles.diakigazolvany.
hu oldalon található. 
Az „Igénylőlap nyomkövető”-be a 11 je-
gyű hallgatói/OM azonosítód beírása után 
láthatod.

Rádl Attila
Tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu
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CAMPUS KISOKOS

DE MI IS AZ A CAMPUS?
A Természettudmányi kar két másik karral 
– az IK-val és a TáTK-val – osztozik a mos-
tani területén, ahova 2001-ben költözött. A 
Campust keletről a Duna, északról az Irinyi 
József utca, nyugatról a Magyar tudósok 
körútja és délről pedig az Infopark határolja.

Utazás
Az egyetemet kifejezetten könnyű megkö-
zelíteni, lehetőségek tárháza áll rendelkezé-
setekre. Elérheted a 4-es és 6-os villamos 
vagy a 15-ös, 212-es, 153-as és 154B-s 
busz Petőfi híd, budai hídfő állomásáról 
gyalogosan. Ezeken kívül pedig a 33-as 
és a 133-as busz Budafoki út/Szerémi sor-i 
megállójából is bekocoghatsz. 

Épületek
A campus területe három nagyobb részegy-
ségre tagolható: A, B és C épületre. Az A 
épület található északabbra, emiatt az Észa-
ki tömb névre lett keresztelve, míg a C épü-
let lett a Déli tömb. Az előbbiben található 
a Tanulmányi Hivatal, a fizika és kémia 
intézetek. Délen kap helyet a matematika, 
biológia, földrajz- és földtudomány inté-
zetek tanszékei. Az Északi tömbön a társa-
dalomtudományi karon tanulókkal, a délin 
pedig az informatikusokkal osztozunk.

A B épület a kakukktojás a három közül, 
ugyanis egyes szóbeszédek szerint a kö-
zépső füves placcra még egy épületet ter-
veztek, de végül ez nem került kivitele-
zésre. Így a hallgatók nagy örömére jó idő 
esetén adott egy hely, ahova ki lehet ülni 
órák között.

TH
Ha már várakozás! A Tanulmányi Hivatal-
nál érdemes előbb odamenni, a sorszámos 
rendszer ellenére, mivel az sokszor nem mű-
ködik. A hosszú várakozásra érdemes ma-
gaddal vizet vinni, mivel az üvegtető alatt 
nyáron elég durva hőmérséklet alakulhat ki.

Teremszámozás
Az alapszabály: északon három számjegy, dé-
len négy. Így, ha csak egy teremszámot kapsz, 
már sokkal könnyebb behatárolni, hogy me-
lyik épületbe is keresd.
Északon kétféle szisztéma van – a régi ké-
mia épületben és az új építésűben. A régi 
kémiában és a hajóorrban vannak az olyan 
termek, mint például a 065-ös, 115-ös vagy 
a 317-es. Ezekben az esetekben az első 
számjegy a szintet jelöli, ahol a terem ta-
lálható. Az újabb részeken viszont már 
olyan termekkel találkozhattok, amik 0.79-
es vagy 2.54-es számmal rendelkeznek – a 
pont előtti számjegy ez esetben is a szin-
tet jelöli. Az alagsori termeknél annyiban 
különbözik, hogy egy mínusz jelet kap az 
egész, pl. -1.75-ös terem.
Délen kicsit más a helyzet – a számjegy a pont 
előtt még mindig a szintre utal, de az utána 
következő első számjegyből a folyósóra is kö-
vetkeztethetünk. Az alagsori termeket itt nem 
mínusszal jelölik, hanem 00-val.

László Lívia

TH Nyitvatartása
Hétfő: 10:00-12:00
Kedd: 13:30-15:30

Szerda: zárva
Csütörtök: 13:30-15:30

Péntek: 10:00-12:00

MÉG FONTOS LEHET
Questura
Biztos, hogy fontos lesz! Ugyanis itt érvényesít-
heted a diákigazolványodat, vehetsz fel diákhitelt,  
továbbá itt kérhetsz hallgatói jogviszony igazolást. 
Szerencsénkre a Questura a campusunk területén 
működtet egy kihelyezett egységet, a Q-pontot, 
ahol szintén intézheted az ügyeid. A Q-pontot az 
Északi tömb első emeletén találod az Eötvös kiadó 
mellett, a büfével szemben, a Gömbaulánál.

Földgömb
Az Északi tömb északi bejáratánál található 
baromi nagy – ki nem találod – földgömb sok 
találkozó meghatározó eleme (mint régen az 
óra a Moszkván). Pár kötélidegzetű hallgató 
mindig tanul az itt található foteleknél, de ha 
igényed van a csendre (és télen a melegre), ak-
kor inkább egy könyvtárat ajánlanék.

Gömbaula
Az Északi tömb déli bejáratánál található ez a ha-
talmas tér. Itt szokott lenni többek közt a Gólyabál 
és a dékáni kézfogó is. Az aulának elég érdekes 
az akusztikája – nagyon visszhangos és igazából 
bármit lehet hallani, amit ott elsuttognak.

Természetrajzi múzeum
Több tárlatnak a gyűjtőneve ez, de mindet a Déli 
tömbben találhatjátok. Amiket megtekinthettek: 

az Ásvány- és Kőzettárat, Bakos Tibor Matema-
tika Gyűjteményét, a Biológiai és Paleontológiai 
Gyűjteményt és a Tudománytörténeti Tárat. 

Lovarda (Lovi)
Ez egy nagy gépterem, amit az Informatikai kar 
hallgatóinak tartanak fent, de mindenki más is 
használhatja, akinek van felvett órája az IK-n. 
A Déli tömb 0-308-as számú termét keressétek, 
a szorgalmi időszakban reggel 7.30 és este 10 
között, ha egy kicsit gépezni szeretnétek.

Aréna
A Déli tömbben a hallgatók egyik kedvenc 
pontja. Az alagsorban található, fényes, tágas, 
körfolyósóval is megközelíthető. Tökéletesen 
alkalmas társasozásokra és egy kis pihenésre.

BEAC
A Budapesti Egyetemi Atlétika Club az ELTE 
legnagyobb sportközpontja, ahol mindenki 
megtalálja a neki kedves mozgásformát. Sze-
rencsénkre a BEAC telepe közvetlenül a Cam-
pusunk mellett található nyugati irányban. Két 
labor között igazi felüdülés kicsit kiszakadni 
és kikapcsolódni egy-egy edzésen.

László Lívia
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TÉRKÉP

MERRE?
1. ELTE Északi menza
Az Északi épület földszintjén találjátok, ez a 
legjobb megoldás, ha nincs semmi időtök és 
gyorsan szeretnétek enni valami főtt ételt.

2. Kocka Büfé
Ha ugyancsak nincs sok időtök vagy minden-
ki másik irányba megy haza, akkor tökéletes 
megoldás, hiszen közel van, van sör és mindig, 
mindenkinek útba esik.

3. ELTE Déli büfé
Ha az Északiba sincs időtök átmenni, mert 
„csak még ezt az egy mondatot hadd mondjam 
el” óráról jöttetek ki, akkor szendvicseket, piz-
za szeletet, üdítőket és kávét is találhattok itt. 
Vigyázat: drága...

4. BME Q2 menza
A BME ebédlője, ha több időtök van minden-
képpen érdemes beiktatni, megéri a fáradságot.

5. Schönherz melletti hamburgeres
A kis bódéhoz is kilátogathattok, és ha már idáig 
eljöttök, akkor inkább ezt válasszátok, mint a kínai 
éttermet mellette, ott ugyanis kicsik az adagok.

6. Goldmann étterem
A BME másik nagy étkeztetője. A napi menük 
és a közelsége az, amiben verhetetlen, azon-
ban ha nem jön be, nem sokat kell gyalogolni a 
következő lehetőségig, például az Íz-lelő étte-
remig, amit szintén érdemes kipróbálni.

7. Kínai a 6-os mellett
Itt már emberes adagokkal és normális árak-
kal találkozhattok. Ha gyalog mentek a má-
sodik kínai lesz, ez az ami a villamosmegálló  

szomszédságában van közvetlenül. A Mó-
riczon is érdemes ilyen helyet keresni, így 
mindenki megtalálhatja a számára leginkább 
szimpatikus törzshelyet.

8. Hentes
Egy kiváló sült kolbász lelőhely. „Magyaros” 
ételek. Hús, mustár, kenyér. Valóban nagyon 
finom és mindenképpen nézzetek be, hiszen ez 
sincs messze és nem is drága.

9. Pinyó Club
Régebben – még talán most is – kocsma 
kvízeket is rendezett. Nem túl olcsó, kicsit 
sötét hely, de legalább tágas a Tündéhez (12) 
képest.

10. Stoczek menza
Olcsón, jót lehet itt enni, és míg talán más he-
lyeken kevésbé, itt tudtok fizetni bankkártyával, 
Erzsébet-utalvánnyal és SZÉP Kártyával is.

11. Allee
A legközelebbi pláza, kávézókkal és gyor-
séttermekkel. Így ha közösen akartok enni, 
de mindenki mást preferál (tészta, hambur-
ger, szendvics, főzelék), remek választás 
lehet.

12. Tünde presszó
Kici-oco-jo. No, nem kínai piacon vagyunk, 
bár órák után sokszor akkora (vagy még na-
gyobb) a tumultus. Nem túl nagy hely, de a 
célnak megfelel és olyan, mint a Kocka: ez is 
mindig, mindenkinek útba esik.

13. Cardial söröző
Amíg jó idő van, addig ki is tudtok ülni, bent 
is egész tágas. Szintén közel normális árakkal 
várnak bennetek, TV és meccs is van.

14. Pizza King, Gyrososok
A Móriczon sok jó kajálda fér el kis helyen.  
Az Egyetem felé eső oldalon találhatjátok meg 
sorban ezeket a kis talponállókat.

15. Wikinger étterem
Ha elvből nem mentek McDonald’sba, akkor vi-
szont ide térjetek be alkalomadtán, nagy választék, 
finom ételek, hús-hús-hús.

16. Hadik Kávéház
Ha megjött az ösztöndíj vagy randizni mennél, ak-
kor ez a legközelebbi felvágós hely.

17. Feneketlen-tó
Ha bejött a Hadik és folytatnátok ott, ahol abba-
hagytátok, de meg is szeretnétek ismerkedni a 
másikkal és egy jó beszélgetést lőttetek be prog-
ramnak, akkor – ha szép az idő – itt biztosan meg-
találjátok a számításaitokat és egymást. Spoiler: a 
tó valójában nem is feneketlen...

18. Kopaszi-gát
Kiváló rekreációs hely, a csöndet és nyugalmat, 
csak hétvégén töri meg a gyerekzsivaj, így szép 
idő esetén a rakparti autóforgalmon átverekedve 
magatokat hamar kikerülhettek a természetbe.  
A kilátás azért nem az igazi, ha ilyesmire vágytok, 
inkább ballagjatok fel a Gellért-hegyre.

19. Boráros tér
Itt megint megannyi helyet találhattok, van itt  
McDonald’s, Spar, 220Volt bolt, ahol ha szeret-
nétek beszerezni egy új alkatrészt a laptophoz, 
webkamerát vagy fényképezőt, akkor talán a leg-
egyszerűbb megoldás. Rendeljetek mindig neten, 
mert úgy hosszabb cseregaranciát vállalnak.

+1 ARC kiállítás
Ha még nem voltaltok ARC kiállításon, minden-
képpen látogassatok ki rá, így tanév elején rende-
zik az Ötvenhatosok terén, ingyenes, megtekint-
hető szeptember 9-től 25-ig.
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Bárczium, BIT, Jurátus, LáTÓKör, PersPeKtíva, 
Pesti Bölcsész Újság, TáTKontúr, TéTéKás Nyúz, 

Kollázs, ELTE Online

AZ EGYETEMI SAJTÓ 
CSAK RÁD VÁR!

KERESD AZ ELTE PRESS SZERKESZTŐSÉGÉT! 
(FOSZERKESZTO@ONLINE.ELTE.HU)
Részletek az elteonline.hu/eltepress oldalon

WI-FI  KISOKOS

EDGE VAN? WI-FI VAN!
Most már szinte elképzelhetetlen az élet 
internet nélkül, így nagy megkönnyebbü-
lést jelent, hogy azzal, hogy felvettek tite-
ket az ELTE-re ingyen Wi-Fi-t is kaptok.  
Na, de hogyan is regisztrálod be magad ebbe 
a rendszerbe?

Igénylés
Az ELTE minden polgárának biztosítja 
az ingyenes Wi-Fi-t, amit az Informatikai 
Igazgatósága szolgáltat. Ennek a lehető-
ségnek az igénybevétele személyhez kö-
tött, emiatt saját Wi-Fi-azonosítót kell igé-
nyelned. Ezt az Informatikai Igazgatóság 
Ügyfélkapujának igénybevételével teheted 
meg, elektronikus úton. Az IIG ügyfélkapu-
jába IIG azonosítóval léphetsz be – ez meg-
egyezik a Caesar-azonosítóddal (felhaszná-
lónév és jelszó ugyanaz). Viszont, ha még 
nincs ilyened, akkor a Neptun-kódoddal és 
jelszavaddal léphetsz be, majd elkészíthe-
ted az IIG azonosítódat.
Fontos még, hogy az általad igényelt azo-
nosítódhoz (Caesar-azonosítódhoz) tartozik 
egy ELTE-s e-mail cím is, amit te generál-
hatsz az ügyfélkapu honlapján (ugykezelo.
elte.hu). Ezt a http://webmail.elte.hu hon-
lapon tudod majd használni, az e-mail cím 
minden esetben azonosito@caesar.elte.hu  
formátumú lesz, tehát jó előre gondold 
meg, hogy milyen azonosítót is választasz 
magadnak. További szolgáltatásokról a 
http://info.caesar.elte.hu címen olvashatsz 
részletesebben.

Lefedettség
• Lágymányosi Campus közösségi területek, 

liftek előtere, könyvtárak, előadótermek,

• Jogi kari épület,
• BTK Trefort kerti épületek közösségi te-

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

EDUROAM
Az EDUROAM nevű hálózatot minden olyan 
intézmény polgára használhatja, akinek a honos 
intézménye csatlakozott az EDUROAM hálózatá-
hoz. Autentikáció szükséges, a hálózat beállítása: 
Hitelesítés: WPA2(-Enterprise) Titkosítás: AES.
Az EDUROAM hálózatot az Egyetem polgá-
rai minden olyan intézményben használhat-
ják, amelyek az EDUROAM-hoz csatlakozott. 
Mégpedig úgy, hogy a felhasználói névhez 
megadják a Wi-Fi-azonosítójukat és utána ír-
ják a @elte.hu-t (pl.: felhasználónév@elte.hu).  
Az egyéb beállítások hasonlóak, mint az EL-
TE-s hálózat esetén, de intézményenként le-
het eltérés a WPA verziója, valamint a titko-
sítás típusa között. Ez minden esetben a helyi 
intézmény infrastruktúrájától függ. Az SSID: 
eduroam, a többi része változatlan. EAP-TTLS 
típusú autentikáció esetén a külső vagy „anony-
mous felhasználói név” esetén elegendő az  
anonymous@elte.hu nevet megadni. A belső fel-
használónévnek a felhasználó saját Wi-Fi-azono-
sítójának kell lennie a fent említettek szerint.

László Lívia
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