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BEMUTATKOZIK A HÖK ELNÖK

KEDVES ELSŐÉVES  
HALLGATÓTÁRSAIM!
Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat 
nevében szeretnék gratulálni nektek a si-
keres felvételihez és üdvözölni az ELTE 
TTK HÖK legújabb tagjai között. 
Az egyetem mindenképp az éle-
tetek egy új és izgalmas sza-
kasza lesz, remélem mind-
annyian nagyon élvezni 
fogjátok az itt eltöltött 
időt. Előre elmondha-
tom, hogy nagyon sok 
jó és rossz élménnyel  
fogtok egyaránt gyara-
podni.
Sokan elmondják, hogy 
az egyetemi évek a legszeb-
bek, amit talán Leonardo da 
Vinci következő idézete tudja leg-
jobban leírni:

„HA EGYSZER MEGÍZLELTED 
A REPÜLÉST, UTÁNA ÚGY 

FOGSZ JÁRNI A FÖLDÖN, HOGY 
SZEMED AZ EGET FÜRKÉSZI, 
MERT OTT VOLTÁL FENT ÉS 

ODA VÁGYSZ VISSZA.”

Nem szabad elfelejtenünk, hogy első sor-
ban új ismereteket szerezni jöttünk ide, 
hogy az érdeklődésünknek megfelelő 
tudással gyarapodjunk. Szerencsénkre a 
TTK kiváló lehetőséget nyújt a tanulás-
hoz, kutatáshoz és szakmai fejlődéshez, 
de az egyetemi élet nem csak a tanulásról,  

vizsgákról és zh-król szól, bár tény, hogy 
ittlétünk nagy részét ezzel töltjük.
Biztos vagyok benne, hogy sok kérdés me-
rült fel bennetek, mivel most már egyedül 

kell helyt állnotok, nincsenek körü-
löttetek a segítő tanáraitok és 

az osztálytársaitok, de itt 
van a Hallgatói Önkor-

mányzat, aminek többek 
között a segítségnyúj-
tás a feladata. Mi is 
az a Hallgatói Önkor-
mányzat? A Hallgatói 

Önkormányzat önkéntes 
hallgatókból álló moz-

galom, amelynek legfőbb 
feladata az érdekképviselet. 

Fontos megjegyezni, hogy a Hall-
gatói Önkormányzatnak minden a Karon 
folytató tanulmányokat hallgató a tagja, 
csak vannak, akik nagyobb részt vállalnak 
a munkából. Bármikor fordulhatsz hozzánk 
segítségért, mert az érdekképviseleten túl 
több egyéb feladatot ellátunk. A kollégiumi 
elhelyezéstől kezdve a szociális támogatá-
sokon és tanulmányi ügyeken keresztül az 
esélyegyenlőségig, igyekszünk élénkíteni 
a hallgatói tudományos- és sportéletet, il-
letve korrepetálásokat szervezni azok szá-
mára, akik szívesen vennék, ha egy másik 
hallgató magyarázna nekik egy kicsit. 
Ennek ellátásáért egy-egy TTK HÖK tiszt-
ségviselő felel, akit nyugodtan kereshettek 
kérdéseitekkel ugyanúgy, ahogy a szak-
területi képviselőiteket meglátásaitokkal, 

hisz nekik az a feladatuk, hogy szót emel-
jenek értetek a különböző fórumokon. 
Felhívom a figyelmeteket, hogy érdemes 
követnetek a hirdetőfelületeket, a TTK 
HÖK és a szakterületek honlapját, a Fa-
cebook oldalakat és csoportokat vagy a 
TéTéKás Nyúzt olvasgatni. Miért van rá 
szükség? Tudom, hogy néha sok az olyan 
információ is, ami nem feltétlen érint tite-
ket közvetlenül, de nem lenne szerencsés, 
ha emiatt maradnátok le fontos határidőről 
vagy információról. Nekem az a tanácsom, 
hogy tényleg kövessétek a különböző csa-
tornákat. Az Egyetem és a HÖK is idő-
ről-időre szokott e-mailt küldeni, amibe ta-
lálhatok értékes információkat. Ezeken túl, 
a Hallgatói Iroda az északi épület földszint-
jén várja azokat, akik személyesen szeret-
nék feltenni kérdésüket bármilyen tanul-
mányi ügyben vagy csak a hozott ételeteket 

szeretnétek megmelegíteni a mikróban.  
Itt továbbá lehetőségetek van a Tanulmá-
nyi Hivatal számára leadandó kérvények 
kinyomtatására is. 
Végül még szeretnék kitartást kívánni a 
következő időszakhoz és, hogy teljesít-
sétek céljaitokat. Néha még ha minden a 
legrosszabbnak is látszik tudjatok tovább 
menni vagy tovább lépni, hogy elérjétek 
az elképzelt jövőtöket.

„MONDOTTAM EMBER: 
KÜZDJ ÉS BÍZVA BÍZZÁL.”

Barátsággal,
Horváth Luca

elnök
ELTE TTK HÖK

elnok@ttkhok.elte.hu
+36 20/259-9364
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BEMUTATKOZIK A FŐSZERKESZTŐ BEMUTATKOZIK A HALLGATÓI  KÖZÉLET

KEDVES ELSŐÉVES  
HALLGATÓTÁRSAINK!
Ezúton is köszöntünk titeket az ELTE-n, 
Magyarország egyik legnagyobb tudo-
mányos bázisán. Örülünk, hogy a Karunk 
polgárai között tudhatunk benneteket és 
újfent megragadjuk az alkalmat, hogy gra-
tuláljunk a sikeres felvételihez a Hallgatói 
Önkormányzat nevében is. 
Tagjai lettetek annak a kisvárosnyi, közel 
25000 hallgatót magába foglaló közös-
ségnek, akik az ország egyik legrégebben 
működő és legszélesebb oktatási kínálatát 
felmutató egyetemén, sőt a világ egyete-
meinek felső 2%-ában is megtalálható in-
tézményben tágítja elméjét.
Legyetek büszkék erre az eredmény-
re! Elértetek életetek következő, 
izgalmas fejezetének címéhez. 
Egyetemista. Továbblapozva 
nemcsak a karrierálmok meg-
valósítása felé haladtok majd, 
hanem megannyi tapasztalatot 
és élményt is szívtok majd magatokba. 
Ezek azok, amik egy életre veletek marad-
nak. Hiszen az egyetemen, habár az elsőd-
leges cél a tanulás, végtelen lehetőséget 
kínál arra is, hogy több szintéren megis-
merjétek magatokat és egymást. A közös 
előadások, gyakorlatok és csoportos zh-kra 
készülés mellett, számtalan sport és/vagy 
zenés-táncos, tudományos és kulturális 
rendezvényen vehettek részt Egyetemünk 
és Karunk berkein belül. Ezek mellett soha 
ne feledjétek, hogy milyen céllal vágtatok 
neki az Egyetemnek. De ne féljetek a terve-
itek alakításától sem!

A TTK HÖK pedig azért van jelen, hogy 
mindezekben segítsen titeket. Hogy a Ka-
ron eltöltött időtök minél hasznosabban 
és zökkenőmentesebben teljen. Hirtelen 
belecsöppentek a függetlenség és a sza-
badság mámorába, de közben szoros hatá-
ridők fognak kötni, melyek elmulasztása 
komoly következménnyel jár. Már most 
felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy az 
e-mail-jeiteket folyamatosan figyeljétek 
a Neptun üzenetekkel együtt, és figyel-
mesen olvassátok őket végig. Még így is 
rengeteg kérdés merülhet fel bennetek az 
első lépésekkel kapcsolatban. Ezeket ne 

tartsátok magatokban! Kérdez-
zétek mentorjaitokat, akik kü-
lön erre készültek egy féléven 
keresztül. Keressétek a Hallga-
tói Önkormányzat szakos kép-
viselőit vagy tisztségviselőit. 

Szervezetünk zöme, olyan önkéntes 
hallgatókból áll, aki ugyanolyan problé-
mákkal küzdött itt az első héten, mint Te 
vagy a büfében sorba álló srác.
A HÖK a hallgatókért van. Mondjátok el a 
véleményeiteket, hogyan tehetjük közösen 
a képzéseket élhetőbbé, az itt töltött éve-
ket jobbá. De ezen az érdekképviseleten túl 
forduljatok hozzánk az évek során bármely 
kéréssel, kérdéssel. Legyen szó kollégiumi 
elhelyezéstől kezdve a szociális támogatá-
sokon és tanulmányi ügyeken keresztül az 
esélyegyenlőségig.

Kovács Fanni
kommunikacio@ttkhok.elte.hu

KEDVES GÓLYÁK, LEENDŐ OLVASÓK, 
SZERKESZTŐK!
Éppen az első Nyúzotokat tartjátok a kezetek-
ben, abból is egy exklúzív, különleges kiadást, 
a Gólyaszámot. Ebből megtudhatjátok a szá-
motokra legfontosabb dolgokat az egyetem-
mel kapcsolatban. Itt olvashatjátok el 
a tisztségviselők, szakterületek, 
szervezetek bemutatkozása-
it, továbbá a kisokos rész-
ben találhattok olyan fun 
facteket, hogy mivel is 
foglalkoznak a civil szer-
vezetek, illetve hogyan is 
lesz diákigazolványotok.
László Lívia vagyok, az 
ELTE TTK HÖK kari lap-
jának a főszerkesztője. Az én 
koordinálásom alatt jelenik meg 
hétről hétre a TéTéKás Nyúz, amin a 
Természettudományi kar hallgatóival együtt 
dolgozunk. De mi is ez? Az újságunk kéthe-
tente jelenik meg az egyetem folyosóin, de a 
Facebookon (facebook.com/tetekasnyuz/) és 
a honlapunkon (nyuz.elte.hu) is olvashatjá-
tok cikkeinket, továbbá nézhetitek a videó-
inkat és fotóinkat.
A Nyúz első oldalán érdekes ELTE-s előa-
dásokról és pályázatokról kaphatsz hírt, a 
második oldalán találod a Főszerkesztő szok-
nyaszélét. A következő pár lapon a Hallgatói 
közélet rovatot futhatod át, ahol a szociális tá-
mogatástól kezdve a mentorrendszerig min-
dent kiveséznek a HÖK tisztségviselői, így 
átláthatóbbá válik az egyetemi élet, rendszer. 
Ezenkívül két nagyobb tematika köré épül-
nek a cikkeink – tudomány és kultúra.

A Tudósítás rovatban érdekes előadásokról és 
kari rendezvényekről cikkezünk – így, ha lema-
radtok a legutóbbi Alkímia ma vagy az Atomok-
tól a csillagokig előadásról, akkor is lesz egy kis 

összefoglalónk számotokra. A TTT-be 
(Természet – Tudomány – Tech-

nikába) pedig karunk szellemi-
ségéhez híven a legújabb tu-

dományos vagy technikai 
innovációkról írunk.
Mivel a szórakozta-
tásotokat is igyekszünk 
szem előtt tartani, így 

van rovatunk sorozatokról 
és filmekről (Sorozatlövő 

és Mozizóna), továbbá olvas-
hattok a Nyúz lapjain könyvekről 

és színházi előadásokról is kritikákat. 
Ezeken felül pedig még a sporteseményekről 
és a sportolási lehetőségekről is elsőkézből 
értesülhettek tőlünk.
A TéTéKás Nyúz csapatát, mint már emlí-
tettem, a TTK hallgatói alkotják, így téged 
is várunk, ha úgy érzed, hogy szívesen részt 
vennél a közéletben az újságunk szerkesztése 
révén. Jelentkezhetsz cikkírónak, olvasószer-
kesztőnek és tördelőszerkesztőnek. Ezen kívül 
pedig várunk még fotósokat, videósokat, illet-
ve riportereket! Előképzettség nem szükséges, 
csupán a lelkesedés elvárás. Ha kedvet kaptál, 
akkor írj a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu címre 
vagy keress fel a fogadóórámban.

László Lívia
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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BEMUTATKOZIK A TANULMÁNYI  ÜGYEK

KEDVES ÚJ HALLGATÓTÁRSAM!
Köszöntelek az ELTE TTK-n, jó hogy itt 
vagy és színesíted társaságunkat. Éppen ezért 
az alábbiakban egy kis segítséget szeretnék 
nyújtani, hogy ne vessz el a tanulmányi infor-
mációk rengetegében. Biztos vagyok benne, 
hogy a mentoroktól már kaptál egy jó alapot, 
ismételni azonban sosem árt. ☺
Tanulmányi életünk alapja, óvó-
ja és védelmezője a HKR, 
azaz a Hallgatói Követel-
mény Rendszer, melynek 
legfrissebb verziója min-
dig elérhető az egyetem 
honlapján. Nevével nem 
teljesen egyetértésben ez 
a dokumentum nem csak a 
hallgatókra, azaz a ránk vo-
natkozó kötelességeket sorol-
ja fel, hanem jogainknak is kere-
tet ad, tartalma az intézmény minden 
tagjára vonatkozik. Az oktatók és a hallgatók 
is hivatkozhatnak erre, ha valamilyen problé-
ma adódik. Amennyiben kérdésed van ezzel 
kapcsolatban vagy esetleg úgy érzed, hogy 
valamely pont sérült, bátran keress meg.

Év eleji fontos információk:
A tárgyak felvételére és leadására kijelölt 
időszak nem zárul le a regisztrációs héttel, 
ez után, az idei évben Szeptember 8-ától 
kezdődik a versenyjelentkezés időszaka, 
ami Szeptember 15. 16 óráig tart. Ebben 
az időszakban minden további költség és 
kérvény nélkül tudtok tárgyakat leadni, de 
figyeljetek, mivel itt már a rangsorpontok 
nem számítanak. Szeptember 22-ig lehe-
tőségetek van utólagosan tárgyfelvételt és 

leadást kezdeményezni a Tanulmányi hiva-
tal felé elektronikus kérvény formájában.  
A tárgyfelvételben a mintatantervetek, 
azaz a tantervi hálótok ad iránymutatást 
minden további félévben. Ezt elérhetitek 
a tanulmányi hivatal honlapjáról a Tan-

tervek fül alatt, ahol a felvételetek 
évére vonatkozó tanterv lesz 

érvényes rátok a képzésetek 
legvégéig. 

Az előfeltétel-rend-
szerről röviden:
A tantervi hálók tartal-
mazzák azt is, hogy egy 

tárgynak mi az előfelté-
tele. Az előfeltétel alapjá-

ban azt jelenti, hogy érdem-
jeggyel kell rendelkezned az 

előfeltételként megjelölt tárgyból, 
hogy a másikból jegyet kaphass. Az elő-
feltételeknek két típusa van, a gyenge és 
az erős előfeltétel. A gyengénél az előfel-
tételt legkésőbb abban a félévben teljesí-
teni kell, amikor a másik tárgyat felvetted, 
azaz akár egy félévben is teljesítheted a 
kettőt, a lényeg, hogy vizsgaidőszak vé-
gére teljesüljön az előfeltétel, különben 
a másik tárgy érdemjegye törlésre kerül.  
Az erős előfeltételnél addig nem tudod 
a másik tárgyat felvenni a Neptunban, 
ameddig az előfeltétel nem teljesült, így 
külön félévben lehet őket elvégezni. 
Az óralátogatásnak is HKR-ben rögzített 
szabályai vannak. Habár az előadások 
nagy része nem látogatásköteles, más szó-
val nem katalógusos, a részvétel erősen 

ajánlott. A gyakorlatok látogatása azon-
ban kötelező, az oktatók nyilvántartják a 
hiányzásokat, amik nem haladhatják meg 
az órák harmadát. Amennyiben ezt meg-
haladod, az oktató nem adhatja meg a gya-
korlati jegyed, akkor sem, ha a Zárthelyi-
ket teljesítetted. 
A kritériumtárgyak a következő fontos 
pontjai az évkezdésnek és a legelső fél-
évnek. Legtöbben már megkísérel-
tétek a teljesítést, akiknek ez 
sikerült, gratulálok, nincs 
velük több gond. A többi-
eknek viszont kötelező 
az adott kritériumtárgy 
felvétele, s érdemes 
odafigyelni, mivel azok 
előadásai is katalógu-
sosak lehetnek. A krité-
riumtárgyat legkésőbb a 
2. aktív féléved végéig tel-
jesíteni kell, erre az oktatók a 
lehető legtöbb alkalmat fogják biz-
tosítani és az első alkalomkor tájékoztatni 
fognak benneteket a teljesítéshez szükséges 
teendőkről, kiadott gyakorlóanyagokról.

A vizsgákról
A szorgalmi időszak 14 hetét 7 hét vizs-
gaidőszak követi. A vizsgákat az oktatók 
általában pár héttel jelentkezés előtt már 
kiírják a Neptunban, érdemes már ek-
kor gondosan megtervezni, hogy melyik 
tárgyra hány napot szántok, hogy vizsga-
jelentkezéskor már céltudatosan, gyorsan 
el tudjátok intézni a felvételt. Egy tárgyból 
többször is lehet vizsgát tenni, a második 
és minden további kísérlet már utóvizs-
gának minősül. A harmadik vizsgaal-
kalom már térítésköteles. Egy tárgyból  

6 alkalommal (osztatlan tanárszakon 5 
alkalommal) lehet vizsgát tenni, de le-
hetőség van egy további alkalom kérvé-
nyezésére. Egy tantárgyat 3 alkalommal 
lehet felvenni, de itt is kérvényezheted 
a 4. alkalmat. Azonban ha a 7. vizsgaal-
kalom és a 4. tárgyfelvétel kérvényeket 
nem adod le időben, akkor az egyetem el-
tanácsolhat, így ezekre a határidőkre oda 

kell majd figyelni.

Az átsorolásról
Az átsorolási időszak 

mindig a tavaszi félév 
után esedékes. Az eset-
leg a lapot böngésző 
felsőbb éveseknek is 
felhívnám a figyelmét 

a változásokra. Ettől a 
tanévtől kezdve két aktív 

félév alatt a 2016/17-es tan-
év előtt felvetteknek 27 kredi-

tet, a 2016/17-es tanévtől felvettek-
nek 36 kreditet kell teljesíteni az átsorolás 
elkerüléséhez. E mellett a tanulmányi át-
lagnak is el kell érnie a 2,25-ös, osztatlan 
szakon a 2,5-ös átlagot. 
Most, hogy ezzel a sok ijesztő adattal és 
szabállyal traktáltalak benneteket, még 
egyszer szeretnélek köszönteni Titeket. 
Az egyetem azonban nem csak szabályzat 
és kötelesség, hanem egy kaland is! Kívá-
nom, hogy kitartással vegyétek az akadá-
lyokat és örömötöket leljétek az egyetemi 
létben! Amennyiben bármilyen tanulmá-
nyi jellegű kérdésetek, problémátok van, 
a tanulmanyi@ttkhok.elte.hu e-mailcímre 
bátran írhattok!

Németh-Prátpál Mirtyll
tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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BEMUTATKOZIK AZ ÖSZTÖNDÍJ  RENDSZER

ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK
Az egyetemi tanulmányaitok megkezdésé-
vel rengeteg új információval szembesültök, 
többek között egy teljesen új világ tárul elé-
tek az ösztöndíj lehetőségek megjelenésé-
vel. Elsőre nehéznek tűnhet mindezt átlátni, 
azonban idővel mindannyian könnyedén 
fogjátok kezelni a rendszert. Amíg ez a pil-
lanat el nem érkezik, engedjétek meg, hogy 
egy kis támogatást nyújtandó ismertessem 
veletek a lehetőségeitek egy részét!

Általános információk
Az egyik legfontosabb első lépés, hogy a 
Neptunban legyen beállítva bankszámla-
számotok – ezt a Pénzügyek/Beállítások fül 
alatt tehetitek meg. Ugyancsak a Neptunban 
tudjátok leadni a különböző ösztöndíjas kér-
vényeket az Ügyintézés/Kérvények résznél, 
a Kitölthető kérvényeknél. Mindig tartsátok 
szemmel a határidőket – sem előbb, sem ké-
sőbb nem tudtok pályázni!
Az adott féléves kiírások mindig az osztondij.
elte.hu oldalon érhetőek el. Ha valamivel el-
akadtok, nyugodtan forduljatok hozzám segít-
ségül, az osztondij@ttkhok.elte.hu címen érhet-
tek el. Emellett használhatjátok a Facebookon 
található TTK Ösztöndíjas Fórumot is kérdés 
esetén.

Szociális alapú ösztöndíjak
Rendszeres szociális ösztöndíj
Ez a köznyelvben csak „szoctámként” em-
legetett ösztöndíjtípus, amelyet elnyerve 5 
hónapon keresztül részesülhettek támogatás-
ban – az első (egyben dupla) utalás október-
ben történik, az utolsó januárban. Rendszeres 
szociális támogatásra három kategóriában 

lehet jogosult a hallgató, amelyeket a kiírás 
tartalmaz, minden további információval és 
szükséges dokumentumokkal egyetemben.  
A kiírást ebben az esetben is az osztondij.
elte.hu találjátok. Nem gond, ha nem tartozol  
A vagy B kategóriába, attól még elnyerheted 
a szoctámot, ha eléred a féléves ponthatárt!
A kategória
• fogyatékossággal élő vagy egészségi 

állapota miatt rászorult vagy
• halmozottan hátrányos helyzetű vagy
• családfenntartó vagy
• nagycsaládos vagy
• 25 éves kor alatti árva
B kategória
• hátrányos helyzetű vagy
• gyámsága nagykorúsága miatt szűnt 

meg vagy
• 25 éves kor alatti félárva
Alaptámogatás
Ez egy nagyon fontos ösztöndíjtípus, mivel 
csak az első félévetekben tudtok rá pályázni! 
Ennek értelmében csak azok pályázhatnak, 
akik a 2017/2018-as tanév őszi félévében 
első alkalommal létesítenek hallgatói jog-
viszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív 
teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzé-
sen, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan 
képzésen vagy mesterképzésben. Az alaptá-
mogatás összege megegyezik az éves hall-
gatói normatíva 50%-val (jelenleg 59.500 
Ft), amennyiben a hallgató alapképzésben, 
felsőoktatási szakképzésben vagy osztatlan 
képzésben kezdi meg tanulmányait, illetve 
az éves hallgatói normatíva 75%-val (je-
lenleg 89.250 Ft), amennyiben a hallgató 
mesterképzésben kezdi meg tanulmányait. 

Alaptámogatásra csak az a hallgató lehet 
jogosult, aki az A kategóriába vagy B kate-
góriába való tartozását a pályázati kiírásban 
szereplő dokumentumokkal igazolja.
Rendkívüli szociális ösztöndíj
Erre az ösztöndíjra azok a hallgatók pá-
lyázhatnak, akiknek életében, szociális 
helyzetében anyagi vonzattal is járó rend-
kívüli esemény történt. Rendkívüli ese-
ménynek számít az a gyorsan lefolyó, előre 
nem számítható változás, mely az egy 
háztartásban élők számának, 
egészségügyi állapotának, 
munkakörülményeinek, 
állapotának, státuszának 
megváltozását jelen-
ti – pl. munkahely el-
vesztése. A rendkívüli 
esemény beállta és a 
rendkívüli szociális tá-
mogatás pályázat leadása 
között maximum 90 nap 
lehet. További információkat a 
kiírásban találhatsz.

Tanulmányi ösztöndíj
Az első félévben még nem kaphattok tanul-
mányi ösztöndíjat, de a következőtől már 
igen. Nem átlag, hanem tanegységalapú a 
tanulmányi ösztöndíjrendszerünk, illetve ez 
a felsoroltak közül az egyetlen, amire nem 
kell külön pályázni, az előző féléves tanul-
mányi teljesítményetek alapján a Tanulmá-
nyi Hivatal automatikusan számolja.

ISZTK ösztöndíjak
A Természettudományi Karon különböző 
ösztöndíjakkal találkozhattok még a felso-
roltakon kívül, amelyek az ún. ISZTK ke-
retbe tartoznak. Ajánlom figyelmetekbe a 

sportösztöndíjakat, amennyiben rendsze-
resen és versenyszerűen sportoltok – rend-
szeres és egyszeri támogatást is el tudtok 
nyerni. Érdekes lehet még számotokra az 
egyszeri kulturális ösztöndíj, ha szerettek 
színházba vagy komoly zenei események-
re járni. Emellett a későbbiekben a szak-
mai és tudományos ösztöndíjak is remek 
lehetőségekkel szolgálhatnak számotokra.  
Az elnyeréshez szükséges feltételeket 

szintén a kiírásban találjátok minde-
gyik említett ösztöndíj esetében 

az osztondij.elte.hu honla-
pon.

Művészeti ösztöndíj
Ez egy új típusú ösz-
töndíj, melyet először 
az őszi félévben lehet 

megpályázni. Rendsze-
res, 5 hónapig járó tá-

mogatást jelent, ha valaki 
elnyeri. Célja Egyetemünk 

azon hallgatóinak támogatása, 
akik a tantervi követelményeken túlmu-
tató művészeti tevékenységet végeznek. 
Részletesen ebben az esetben is a kiírás-
ból tájékozódhattok, melyet a már több-
ször említett honlapon az egyéb ösztön-
díjak között találtok meg.
Nagyon remélem, hogy sikerült egy kis 
útmutatást nyújtanom és felhívnom a fi-
gyelmeteket a lehetőségeitekre! Sikerek-
ben gazdag első félévet kívánok nektek és 
forduljatok hozzám bizalommal, ameny-
nyiben kérdés merülne fel bennetek!

Dohány-Juhos Nikolett
Ösztöndíjakért felelős referens

ELTE TTK HÖK
osztondij@ttkhok.elte.hu
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BEMUTATKOZIK A KÜLÜGY

KEDVES GÓLYÁK!
Mivel úgy gondolom, hogy elég kevesen fogjá-
tok ezt végigolvasni ezért elrejtettem egy viccet 
a szövegben valahol, hátha ez ad egy kis mo-
tivációt.
Ez talán az a szekció, amiről eddig a lehető 
legkevesebbet hallhattatok, hiszen a külügy té-
maköre gyakran akár az egész képzés ideje alatt 
elkerüli a diákok figyelmét. Hiszen pont eléggé 
lekötnek a tanulmányok amúgy is, minek fog-
lalkozna bárki azzal, hogy valami Erasmus+, 
meg Campus Mundi vagy esetleg épp csak 
ESN plakátja lóg az arcába a hirdetőtáblán.  
Mit jelentnek ezek, és mivel tudnak hozzájárul-
ni az amúgy is pont eléggé kavalkádos, forgata-
gos, nyüzsgő és zsünnyögő egyetemi élethez?
Érdemes tán az elején kezdeni. Mint értelmes 
nebulók, minden bizonnyal rendelkeztek vala-
miféle nyelvtudással, esetleg már ezt igazoló 
dokumentummal is. A külügyi programok, 
az ESN mentorrendszere valamint a külön-
böző ösztöndíjak azt a célt szolgálják, hogy 
több kevesebb nyelvtudásotok megerősödjön, 
esetleg magabiztossá váljatok tudásotokban és 
mindezt a lehető legváltozatosabb nemzetközi 
környezetben tegyétek meg.
Másik oldalról, ha már nemzetközi környezet-
ről van szó… Szinte minden értelmiségi körbe 
tartozó fiatalnál elvárás már, hogy minél több 
időt töltsön utazással, esetleg vendéghallgató 
legyen valamely színvonalas vagy épp szak-
májához őt hozzásegítő külföldi egyetemen.  
A tudományok területén melyeket közösen 
művelünk, az angol szaknyelv ismerete olyan 
alapvetésnek számít, mint tisztában lenni 
a szögfüggvények nevezetes értékeivel, az 
elemek rendszámával vagy épp a gravitáci-
ós gyorsulás értékével. Annak okán hogy az 

angol (és egynémely más) nyelvben való is-
meretetek elmélyíthessétek, több ösztöndíjat, 
illetve szervezett külföldi szakmai gyakorlati 
vagy munkalehetőséget is kínál az egyetemi 
környezet. Ezek közül méltán a legismertebb 
a Tempus Alapítvány által koordinált Eras-
mus+ hallgatói mobilitás több vállfaja. Ezen 
felül, illetve ehhez kapcsolódóan azonban 
akadnak más lehetőségek is, így az EU hatá-
rain is túlnyúló Campus Mundi ösztöndíjak, 
a közép-európai térséget összetartó CEEPUS 
vagy akár az egyetemünkkel szoros együtt-
működésben álló CCUSA szervezet amerikai 
nyári diákmunkái.
Itt jön a vicc: A nyuszika megy az erdő szé-
lén….és hirtelen leesik. Az egyetem falain 
kívülre nem vágyóknak azonban akad le-
hetőség, hogy multikulturális közegbe ke-
veredjenek, hiszen az ELTE ESN (Erasmus 
Student Network) mindig keres önkénteseket 
karunkon, akik az ide ösztöndíjjal érkező 
európai, de akár egyiptomi, szír, indiai, iraki 
vagy bármely más helyről érkező hallgatók 
magyarországi életét segítik. Ez nyilván egy 
másik kultúra alaposabb megismerését, va-
lamint önnön nyelvismereteink fejlesztését 
is lehetővé teszi. Az ESN érdeklődés esetén 
gyakran tart mentorfelvételt, támogatásotok-
ra a külföldi hallgató egyre növekvő létszáma 
miatt nagy szükség van. 
Amennyiben idáig eljutottál, és érdeklődé-
sedet valami felébresztette, és a lehetőségek 
bármelyikéről tájékozódnál, keress bátran a 
kulugy@ttkhok.elte.hu e-mail címen, avagy 
keress fel személyesen, hogy rábeszélhesselek 
valami egészen őrült vállalkozásra!
Puszikapocitokra

Biró Máté
Külügyi referens

kulugy@ttkhok.elte.hu

KEDVES GÓLYÁK!
Először is, szeretnélek benneteket sok sze-
retettel köszönteni az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Természettudományi Karán.
Mint ahogyan azt remélhetőleg az elő-
ző oldalakon már párszor olvashattátok, 
a Hallgatói Önkormányzatnak, melynek 
ti is tagjai vagytok, elsődleges feladata, 
hogy a hallgatók, azaz a Ti érdekeite-
ket képviselje. A természettu-
dományok meredélyén való 
felfelé kaptatás, ahogyan 
majd azt láthatjátok, ön-
magában is viszontag-
ságos, ám annál izgal-
masabb vállalkozás.  
Mi arra törekszünk, 
hogy ezt a túrát megegy-
szerűsítsük, és élvezetes-
sé tegyük a számotokra.
A karunkat érintő jogszabá-
lyokat és rendelkezéseket az ELTE 
Szervezeti- és Működési Szabályzatának II. 
kötete (SzMSz II./ HKR), illetve a Nemzeti 
Felsőoktatási Törvény (NFTV) foglalja ma-
gába. Mindenképpen bátorítalak benneteket 
ezen dokumentumok tanulmányozására, 
mert felhasználói szintű ismeretük nagyban 
megegyszerűsítheti boldogulásotokat az 
egyetemi évek alatt.
Tanulmányaitok során előfordulhat, hogy 
lesznek nézeteltéréseitek az oktatókkal, 
vagy akár a kar vezetésével. Fontos, hogy 
tisztában legyetek azzal, hogy semmikép-
pen nem maradtok magatokra ezekben a 
szituációkban, és ne habozzatok megke-
resni a problémáitokkal a hallgatói érdek-
képviseletet.

Most valószínűleg felmerül bennetek a 
kérdés: Jó, jó...de mit tesz mindehhez hoz-
zá a jogsérelmi referens?
Jogsérelmi referensként az a feladatom, 
hogy hallgatói kérelem alapján tájékozta-
tást nyújtsak a jogorvoslati lehetőségek-
ről. Amennyiben arra szükség van köz-
vetítő személyként lépek fel az érintett 
felek között, ezzel is elősegítve a gördü-
lékenyebb kommunikációt. A hallgatói 

kérelem érkezhet hozzám közvetlenül  
Tőletek, hallgatóktól, de ugyan-

úgy történhet a mentoraito-
kon vagy a szakterületi 

koodinátoraitokon ke-
resztül. Lényeg, hogy 
ha lehet, és megfogad-
játok ezt a jó tanácsot, 
ne Ti magatok kerülje-
tek konfliktusba.

Summa summárom, 
ha bármi gondotok vagy 

kérdésetek adódna, írjatok a 
jogserelmi@ttkhok.elte.hu e-ma-

il címre, illetve keressetek meg nyugod-
tan telefonon vagy a fogadóórámban az 
északi Hallgatói Irodában. Minden ezt 
illető információ elérhető a TTK HÖK 
weboldalán, a “Tisztségviselők” fül alatt.
Őszintén remélem, hogy keveset látjuk 
majd egymást az elkövetkező évben jog-
sérelmi ügyek kapcsán. Cserébe, remélem 
ott lesztek az Überfúzión, a Gólyahajón, 
Gólyaavatón, Gólyabálon stb.
Sok sikert kívánok a továbbiakban, és kelle-
mes hegymászást!
Barátsággal,

Imre Dóra
Jogsérelmi referens

ELTE TTK HÖK

BEMUTATKOZIK A JOGSÉRELEM
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BEMUTATKOZNAK A SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

GYERE ÉS SPORTOLJ AZ ELTE-N!
Gyorsan eltelnek az egyetemi évek, ezért már a 
tanév kezdetén érdemes az egyetemi sportágak 
közül választani és a sportprogramokon részt 
venni. Az ELTE-n számos sportolási lehető-
ség áll a hallgatók és a dolgozók rendelkezé-
sére. Mindenkit várunk, aki mozogni, edzeni, 
testileg-lelkileg felüdülni, esetleg versenyezni 
szeretne. Az érdeklődők több mint 40 sportág 
közül válogathatnak, így mindenki megtalál-
hatja a számára legmegfelelőbb mozgásformát, 
legyen szó szabadidő- vagy versenysportról. 
A hallgatók számára lehetőség nyílik kurzus-
ként sportot választani, illetve a BEAC is várja 
edzéseire, foglalkozásaira a sportolni vágyókat. 
Szinttől függetlenül, kezdőket és haladókat is 
egyaránt várunk valamennyi sportágban.

Sportolj kreditért! – Általános testneve-
lési kurzusok
Az Általános testnevelés kurzusokra – hason-
lóan a többi egyetemi tanegységhez – a Nep-
tun-rendszeren keresztül lehet jelentkezni.  
A testnevelés kurzusokon 1 kreditért, heti egy 
órában lehet sportot űzni.
A jelentkezés menete:
1. Belépés a Neptun-rendszerbe
2. A „Tárgyfelvétel” fül alatt az aktuális fél-

év kiválasztása, majd kattintás a „Minden 
intézményi tárgy” fülre

3. A jobb oldali „Keresés” ikon kiválasztása, 
majd keresés a tárgy VTN-kódja szerint

4. Jelentkezés a kiválasztott kurzusra

Sportágak

A tavaly indított csörgőlabda, argentin tan-
gó és swing tánc kurzusok mellett vadonatúj 

sportágak, játékvezetői tanfolyam, hajózási 
ismeretek és paraúszás kurzus is indul!
Választható sportágak: aerobik, argentin tan-
gó, asztalitenisz, atlétika, boksz, brazil jiu jitsu, 
cheerleading, csörgőlabda, dinamikus jóga, fal-
mászás, floorball, futsal, funkcionális tréning, 
futás, hajózási ismeretek, hastánc, jazztánc, 
játékvezetői tanfolyam, jóga, kajak-kenu, ke-
rékpár, kettlebell, kick-boksz, kondicionálás, 
kosárlabda, kung-fu (kínai mozgásművészet), 
lacrosse, labdarúgás, muay-thai boksz, női lab-
darúgás, paraúszás, röplabda, sakk, spinning, 
squash, swing tánc, sziklamászás, tartásjavító 
konditorna, tenisz, természetjárás, tollaslabda, 
triatlon, TRX, úszás, zumba.
Az általános testnevelési kurzusok ára 6000 
Ft/félév, viszont egyes kurzusok többletkölt-
séggel is járhatnak! A költségeket a Neptun 
rendszeren keresztül, a „Pénzügyek” fül alatt 
átutalással tudod rendezni a félév vége felé. 
Egy kurzus általában 12-13 alkalom, a telje-
sítés, így a kreditek megszerzésének feltétele a 
részvétel, maximum 3 hiányzással.
Bővebb segédlet a kurzusok felvételéhez a 
www.beac.hu oldalon.

Az ELTE-BEAC sportöszöndíjasainak 
edzései
Az általános testnevelés kurzusok mellett a 
BEAC edzésein is részt lehet venni, mely órá-
kat az ELTE sportösztöndíjas hallgatói tartják. 
A következő sportokat választhatják a jelentke-
zők a BEAC edzései közül:
Csapatsportok: futsal, kézilabda, labdarúgás, 
kosárlabda, röplabda
Küzdősportok: brazil jiu- jitsu, goju-ryu kara-
te, kick-boksz, muay thai

Aerobik: alakformáló, dinamikus jóga, pilates, 
zumba, zsírégető edzés
Táncok: argentin tangó, cheerleading, hastánc, 
modern jazztánc
Labdás, golyós játékok: asztalitenisz, különle-
ges ütős sportok, tenisz, tollaslabda
Funkcionális tréningek: cross training, funk-
cionális köredzés, kettlebell, klasszikus test-
építés, saját testsúlyos edzés, TRX, TRX RIP 
trainer
Vízi sportok: kajak-kenu/evezés, vízilabda
Egyéb sportok: atlétika, falmászás, jóga, kon-
diterem, polefitness, sakk, spinning, tájfutás, 
természetjárás, triatlon (úszás, futás, kerékpár)
A délutáni BEAC-os edzések helyszínei, idő-
pontjai és az edzők elérhetőségei a beac.hu/
sportolni-szeretnek/ oldalon megtalálhatók.

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 rendsze-
res sportolási lehetőséget, ezzel az ELTE leg-
nagyobb folyamatos sporteseményét jelentik, 
ahol hétről-hétre több mint ezer sportoló hó-
dolhat szenvedélyének.
Részletek a bajnokságokról:
http://elteonline.hu/rovat/sport/
http://www.jogaszfoci.hu/
www.eltefoci.hu 

További információ
BEAC Iroda, ahol tájékoztatást kaphatsz min-
den sportágról!
Telefon: 06 (1) 209-06-17
Honlap: www.beac.hu
Facebook oldal: facebook.com/elte.beac
Email: info@beac.elte.hu (gazdasági ügyinté-
zés)
Email: szervezes@beac.elte.hu (edzésekkel, 
sportnapokkal kapcsolatos kérdések, egyéb in-
formációk)
Cím: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.10./B 
1. lépcsőfeljáró, 2. emelet
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BEMUTATKOZIK A MENTORRENDSZER

ÉRTED VAN!
Hallottál már arról, hogy vannak men-
torok, de nem tudod kik ők és mit csi-
nálnak? Tanácstalan vagy az egyetemi 
ügyekkel kapcsolatban? Jó lenne valaki-
hez fordulni, de nem ismersz senkit?
A Mentorrendszer azért jött létre 10 évvel 
ezelőtt, hogy minden gólya gördü-
lékenyebben tudja kezdeni 
egyetemi éveit és otthono-
sabban érezze magát az 
új környezetben.
Aki már volt gólyatá-
borban az elmúlt hó-
napban, személyesen 
is megismerhette azo-
kat az embereket, akik 
a Facebook csoportba 
posztolgatnak és kérdések-
re válaszolnak, ők a mento-
rok. Ők azok az önkéntesek, akik 
arra adták a fejüket, hogy Nektek segít-
senek bármiben. 
A gólyatáborban feleltek a jó hangulatért 
és igyekeztek elősegíteni azt, hogy minél 
több barátra leljetek. Ám talán ennél is 
fontosabb dolguk az, hogy minden kérdé-
setekre válaszoljanak akár adminisztra-
tív, akár tanulmányi ügyekről legyen szó.
A mentorok egy féléven át tartó képzésen 
esnek át, hogy megfelelően felkészültek 
legyenek és mindenben segítséget tud-
janak nyújtani az újonc hallgatóknak. 
A jelentkezés a képzésre minden év-
ben február végén/március elején indul.  
Ezt az utóbbi években megelőzte egy 
Bevonó előadás, ahol minden érdeklődőt 
várunk szeretettel. Itt szó esik az azévi 

képzés ismertetéséről, az újdonságokról 
és mindenki választ kaphat a kérdéseire. 
A jelentkezést követően valamilyen ösz-
szejövetelre kerül sor, hogy kicsit megis-
merjék egymást a jelöltek. Minden évben 
készül friss információkkal egy Men-
torkisokos, amiben minden hallgatókat 
érintő területről van szó, ebből tanultak a 
mostani mentorok is. Azért, hogy valami-

lyen formában ellenőrizve legyen a 
tudás és a mentorok élesben 

tényleg a legtöbb alap in-
formációval tisztában 

legyenek, mindenki ír 
egy úgynevezett Men-
tortesztet. Aki veszi 
ezt az akadályt, to-
vábbra is részese lehet 

a képzésnek. Amikor 
már elkezd tavaszodni az 

idő, kivonolunk egy közeli 
erdőbe az első igazi csapat-

építő programra, egy kirándulásra, 
ahol még minden mentorjelölt részt vesz. 
Az írásbeli mellett van még egy fontos 
lépcsője a legalkalmasabb emberek ki-
választásának. Egy elbeszélgetésen kell 
különböző szituációs helyzetekre reagál-
ni. Nemsokkal ez után sor kerül minden 
szakterületen a végleges mentorok kivá-
lasztására. A kiválasztott mentorok részt 
vesznek egy hétvégén és egy nyári tábo-
ron, ahol további ismereteket és készsé-
geket sajátíthatnak el, hogy minél tökéle-
tesebben el tudják látni feladatukat.
Ti is láthatjátok, tényleg mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy a lehető 
legjobban felkészült emberek segíthes-
sék az első lépéseiteket egyetemistaként.  
Nyugodtan forduljatok hozzájuk bármilyen 

problémával és kérdéssel, ha ők maguk 
nem is tudják a választ vagy a megoldást, 
tudják ki az az ember, akihez érdemes for-
dulni. Ha nem tudjátok kik ők, keressétek 
fel a szakos Facebook csoportokat vagy a 
mentor.elte.hu oldalt.
Ha tetszik a mentoraitok munkája és 
ti is kipróbálnátok magatokat ebben a 
szerepben, akkor várjatok türelmesen a  

következő félév elejéig és jelentkezzetek 
a következő képzésbe!
Addig is, ha bármi kérdésetek van a Men-
torrendszerrel kapcsolatban, keressetek 
engem nyugodtan a mentorkord@ttkhok.
elte.hu címen!

Vigh Patricia
Mentorkoordinátor

ELTE TTK HÖK
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BEMUTATKOZIK A BIOLÓGIA

Soxeretettel üdvözöllek titeket a bioszak-
terület nevében. Engem Farkas Sophie-nak 
hívnak. Harmadéves biológia alapszakos 
hallgató vagyok és Biológia Szakterületi 
Koordinátorként én képviselem a biológia 
alap- és mesterszakos hallgatók érdekeit 
minden felületen. Amolyan kapocs 
vagyok az oktatók és a hall-
gatók között évfolyam-
szintű problémák esetén.  
Tájékoztatlak titeket és 
megszervezem a szak-
területi programokat a 
Szakterületi Csoporttal 
(SzaCs).
Az első félévben sok 
minden vár rátok, kezd-
jük például a Gólyaava-
tóval vagy éppen a Gólyaha-
jóval, amely egy városnéző túra a 
Duna hullámain. Persze a Gólyabálról 
se feledkezzünk meg, amikor mindenki 
felfedi, hogy normálisan is ki tud nézni. 
Aztán eljön a zh (zárthelyi dolgozat) hét 
és később a vizsgaidőszak. Mindebben, 
a bulizásban, a tanulásban és sok min-
den másban, mentoraitok fognak segíte-
ni benneteket a félév során (és tovább).  
A mentorok olyan felsőéves hallgatók, 
akik részt vettek a mentorképzésben, 
majd egy írásbeli és egy szóbeli vizsgá-
val tettek tanúbizonyságot rátermettsé-
gükről. Értetek vannak, forduljatok hoz-
zájuk bizalommal!
Ha esetleg egy tantárgy mégis nehézséget 
okozna, akkor a RuBiSCo (Rutinos Bio-
lógus Szakterületi Korrepetálás) keretein 

belül fogtok segítő hallgatókra találni.  
A korrepetitori gárdát felsőévesek alkot-
ják, akik vizsgát tesznek tudásukról az 
adott tantárgyat oktató tanár és a RuBiS-
Co koordinátor előtt. Bármilyen tárgyból 
a szakterület honlapján (http://biosz.elte.

hu/rubisco_felmeres) tudtok korre-
petálást kérvényezni.

Remélem, hogy van közte-
tek kirándulni vágyó is, 

mert ezért van a BReKi 
(Biológus Rendszeres 
Kirándulások). Ennek 
keretein belül már elju-
tott a szakterület ember-

boncolásra, az állatkert 
kulisszái mögé, de persze 

egy nyári Velencei tavi élő-
világ kutatás is belefért.

Egyelőre összpontosítsatok a ta-
nulmányaitokra és az egyetemi életbe 
való beilleszkedésre. Másodévtől pedig 
érdemes már kutatómunkát végezni és 
bemutatni azt a Tudományos Diákköri 
(TDK) Konferencián, amelyen ha helye-
zést értek el az később pluszpont lehet az 
MSc felvitelinél és az önéletrajzban is 
jól mutat. J Az intézet honlapján (http://
bio.elte.hu) erről tovább tájékozódhat-
tok, ahol megtaláljátok az összes tanszék 
honlapját és azok kutatási területeit.
Ha bármilyen kérdésed merülne fel vagy 
egyszerűen csak be szeretnél kapcsolódni 
a szakterületi közéletbe, keress bátran!

Farkas Sophie Zoe
Biológia Szakterületi Koordinátor

bioszk@ttkhok.elte.hu

KEDVES GÓLYÁKOK! KEDVES GÓLYÁK!
Gratulálok a felvételihez és üdvözöllek 
titeket az ELTE TTK-n. Az első akadályt 
sikeresen teljesítettétek és bízom benne, 
hogy a többi is sikerülni fog. Engedjétek 
meg, hogy bemutassam magunkat. Mi va-
gyunk a Földrajz- és Földtudományi Szak-
terület. Már a nevében is benne van, hogy 
két szak, földrajz-földtudomány, hallga-
tóinak egyvelegéből áll a csoportunk. Ez 
egyedülálló a TTK-n. Habár kevés a kö-
zös tanóránk, mégis a gondolkodásunk, a 
habitusunk, a humorunk és az érdeklődési 
körünk eléggé egyezik.
Már a félév elején rögtön belekóstolhattok 
az egyetemi életbe a jó kis kritériumdolgo-
zatokkal és ahogy haladtok tovább egyre 
több és nehezebb megmérettetésre számít-
hattok. Ám nem szabad megijedni! Mi is 
átéltük, és ott vannak a mentoraitok. Ők a 
szakterület szerves részét képezik és az a 
fő feladatuk, hogy mindenbe segítsenek 
nektek. A szakterületi csoport (SzaCs) fő 
célja az, hogy megmutassa nektek, az egye-
tem sokkal többről szól, mint a tanulás…  
Új emberekkel ismerkedtek meg, akikkel 
akár életre szóló barátságokat is köthet-
tek, és rengeteg szórakozási lehetőséget 
is biztosítunk mindenki számára. Havon-
ta egyszer-kétszer szoktunk ülésezni, ahol 
megvitatjuk az aktuális problémákat és 
megtervezzük a következő időszak esemé-
nyeit. Persze semmi hivatalos, mindig re-
mek szokott lenni a hangulat, legjobb vic-
ceinket is ilyenkor sütjük el. Ide mindenkit 
szívesen várunk, főleg az elsőéveseket, hi-
szen mindig ők hozzák az újabb lendületet. 
Ha esetleg lenne egy remek ötleted, ilyenkor 

nyugodtan mondhatod, átbeszéljük és még 
az is lehet, hogy egy teljesen új esemény ki-
találója leszel!
Szeptemberben a fő hangsúly a gólyaava-
tón, a gólyahajón és a kocsmatúrán lesz. 
Remek lehetőség, hogy azok is megismer-
hessék egymást, akik valamilyen oknál 
fogva nem tudtak részt venni a gólyatábor-
ban. A félév bulisorozatát a Gólyabál zárja 
majd, amit idén a TTK a BGGYK-val és a 
BTK-val közösen fog megrendezni.
Közületek sokan vannak, akik nem pestiek 
és kollégiumban vagy albérletben laknak és 
sajnos nem ismerik annyira szeretett fővá-
rosunkat. Ezért október elején megrende-
zésre kerül egy Városismertető túra, amin 
megmutatjuk nektek a főbb nevezetessé-
geket, hogy tudtok a leghamarabb beérni 
a Campusra, és esténként mely vendéglátó 
egységekbe érdemes ellátogatni.
A SzaCs mellet párhuzamosan működik 
két szervezet, akikkel együtt tesszük felejt-
hetetlenné a földes hallgatók szabadidejét. 
A Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tu-
dományért Egyesület egy civil szervezet, 
illetve az EGEA egy európai földrajzos 
hallgatói szervezet, melynek célja, hogy a 
különböző nemzetiségű hallgatók megis-
merjék egymást.
Sikeres egyetemkezdést, majd pedig sike-
res éveket kívánok mindenkinek! Ha bár-
milyen kérdésetek van, nyugodtan keresse-
tek fel engem, kérdezzetek mentoraitoktól 
vagy keressétek fel a Facebook-oldalunkat: 
ELTE TTK HÖK – Földrajz- és Földtudo-
mányi Szakterület.

Laza Dániel
Földrajz- és Földtudományi szakterületi 

koordinátor
foldtudszk@ttkhok.elte.hu

BEMUTATKOZIK A FÖLDRAJZ-FÖLDTUDOMÁNY
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BEMUTATKOZIK A FIZIKA BEMUTATKOZIK A KÉMIA

KEDVES FIZIKUS GÓLYÁK!
Ismételten szeretnélek köszönteni Benne-
teket az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
fizika szakán! 
A következő pár sorocskát a fizika szak bemu-
tatására szeretném fordítani, de előtte engedjé-
tek meg, hogy bemutatkozzak. Rácz Gergely, 
fizika BSc szakos hallgató vagyok, harma-
dévemet kezdem meg az ELTE-n, in-
formatikus fizikus szakirányon. 
Jelenleg én töltöm be a TTK 
HÖK fizika szakterületi ko-
ordinátor posztját. Szacs-
kóként a feladatom, hogy 
koordináljam a szakterü-
let életét, hogy eljusson 
minden információ hozzá-
tok, hogy hidat képezzek 
az oktatók és hallgatók közti 
kommunikációban. 
Nade! Mi is az a szakterület?  
Az ELTE 8 karból áll össze, a kar, amin 
mi is tanulunk, a Természettudományi Kar, rö-
viden TTK. A TTK-n 8 szak indul, ezt a nyolc 
szakot pedig 7 szakterületbe soroljuk. (A többi 
szakterülettel az előző és következő oldalakon 
és természetesen a bulikon tudtok ismerked-
ni). Ezek közül az egyik és természetesen a 
legnagyszerűbb a fizika szakterület.
Magáról a képzésről nem szeretnék sokat írni, 
hiszen mentorapáitok és mentoranyátok ezt 
már vagy megtették vagy meg fogják tenni.  
A rövid verzióban elmondanám, hogy maga az 
alapképzés 6 féléves, ezt követi egy 4 féléves 
mesterképzés. Az alapképzés első hetében kri-
tériumdolgozatot és szintfelmérőket kell/érde-
mes írnotok, ezek alapján kerültök besorolásra 
a felzárkóztató/alap/emelt szintű kurzusokra.
Az egyetemen idejüket tengető fizikusok életét 

alapvetően két szervezet határozza meg, a TTK 
HÖK és a Magyar Fizikushallgatók Egyesüle-
te. A Mafihe az országban 5 egyetemen kép-
viselteti magát, többek között az ELTE-n is.  
Az egyes közösségi programok szervezésében 
a TTK HÖK Fizika Szakterülete és a Mafihe 
ELTE Helyi Bizottsága közösen vállal szerepet. 

Minden évben hagyományos és újdon-
ságnak számító programokkal is 

készülünk Nektek, mint példá-
ul a Komplex Számháború, 

Fiziqs Foci, szakterületi ba-
rátságbulik.
Ha már ide jöttetek az 
ELTE-re fizikát tanulni, 
akkor azt hiszem az intéz-
ményi oldalt is érdemes 

kicsit megismerni. A Fizikai 
Intézetben magas szintű oktató- 

és kutatómunka folyik, a sanghaji 
ARWU 2015-ös értékelése szerint, az 

ELTE fizika szakja – immár negyedszer – a vi-
lág 150 legjobbja közé tartozik. Az Intézet igaz-
gatója Frei Zsolt, aki egyben az Atomfizikai 
Tanszék vezetője is. Maga az Intézet hat tan-
székből áll: Anyagfizikai Tanszék, Atomfizikai 
Tanszék, Biológiai Fizikai Tanszék, Elméleti 
Fizikai Tanszék, Komplex Rendszerek Fizikája 
Tanszék és Szombathelyi Fizikai Tanszék.
Remélem kellő bepillantást tudtam adni az itt 
folyó munkába, életbe, szórakozási lehetősé-
gekbe. Ha bármi kérdésetek lenne, óhaj-sóhaj, 
esetleg egy sörözéshez, kávézáshoz partnerre 
lenne szükségetek, keressetek bátran!

Rácz Gergely
Fizika Szakterületi Koordinátor

ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat
fizikaszk@ttkhok.elte.hu

A KÉMIA SZAKTERÜLET
Vajda Levente vagyok, másodéves MSc-s 
hallgató, kémia szakterületi koordinátor. Az itt 
eltöltött 4 év alatt volt lehetőségem belelátni a 
szakterület és a hallgatói önkormányzat műkö-
désébe. A szakterületi csoporttal közösen igyek-
szem megvalósítani a közélet minél színesebb 
megszervezését, amihez a Ti véleményetekre 
is szükség van, hiszen mi a hallgatókért 
tevékenykedünk.

Mi a SZACS?
A Kémia Szakterületi 
Csoport egy hallgatókból 
álló szervezet, akik napi 
szinten kiveszik a részü-
ket a hallgatói közélet 
megszervezésében. Segíti 
a szakterületi koordinátor 
munkáját, ezáltal fontos sze-
repet vállal a szakterületet érintő 
programok lebonyolításában és dönté-
sek meghozatalában. 
Általában havonta szoktunk összeülni, ez egy 
kötetlen, jó hangulatú közös ötletelés, melyből 
bárki kiveheti a részét és nem jár felelősséggel. 
Remek lehetőség azoknak, akik szeretnének 
jobban belelátni az egyetemünk, hallgatói ön-
kormányzatunk és szakterületünk működésébe, 
hiszen a tagok a legfrissebb információkat kap-
ják a történésekről.
Ha érdekel a SZACS gyűlés, akkor egysze-
rűen gyere el, mindenkit szívesen látunk!  
Az időpontokról a szakterületi oldalon talál-
hatsz információkat.

Kik a SZACS tagjai?
Az összes kémia szakos hallgató. Ezért báto-
rítok mindenkit, hogy gyertek, mondjátok el a 

véleményetek és ötleteitekkel segítsétek a szak-
terület fejlődését.

Mit csinálunk?
Mint már említettem, a programok szervezése 
is ide tartozik, erről szeretnék itt bővebben írni. 
Mi találjuk ki és szervezzük meg az egyes szak-

területi programokat, pl.: Kémiás Játé-
kest, Tavaszköszöntő vegyészbuli 

és minden gólyaprogram.
A buli szervezésen igyek-

szünk nagy hangsúlyt 
fektetni a szakmai és fél-
szakmai események meg-
szervezésére. Ide tartoznak 
az üzemlátogatások, illetve 

egy-egy oktató bemutatása 
az Intézetből. Ezzel nem csak 

megismeritek az oktatókat, de 
talán egy-egy előadás alapján so-

kaknak segítséget nyújthat a számukra 
megfelelő tanszék/téma kiválasztásában. 
Egyéb kikapcsolódási lehetőségekre is gondol-
tunk: Sportnap, Filmdélután mely során a be-
szélgetős közösségépítésre fektetnék hangsúlyt. 
Kik a képviselők és mit képviselnek?
A megválasztott képviselők tagjai lesznek a 
TTK HÖK Küldöttgyűlésének. A Küldöttgyű-
lésen részt veszünk egy-egy tisztségviselő kivá-
lasztásában és munkájuk ellenőrzésében. Ezen-
kívül a kari szintű programok megszerezésében 
és lebonyolításában is részt veszünk. Fontos, 
hogy megfelelő létszámban képviseljük sza-
kunkat, így aki a későbbiekben szeretné kipró-
bálni magát, ebben a szerepben is, írjon bátran!

Vajda Levente
Kémia szakterületi koordinátor

kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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BEMUTATKOZIK A KÖRNYEZETTUDOMÁNY BEMUTATKOZIK A MATEMATIKA

A SZAKOK ÖTTUSÁJA
Kedves Gólyák! 
Engedjétek meg, hogy gratuláljak a sike-
res felvételitekhez, s egyben üdvözöljelek 
Titeket az ELTE TTK Környezettan sza-
kán. A címben szereplő kifejezés szakfele-
lősünk, Weiszburg Tamás egyik kedvenc 
hasonlata, ám remélem nem kövez meg 
senki a „plágium” miatt.
En garde! Allez! Kezdhetném stílszerűen, 
hiszen immár Ti is a felsőoktatás pástjára 
léptetek, hogy megvívjátok asszóitokat kü-
lönféle tételekkel, jegyzetekkel s gonosz 
vizsgáztatókkal. Hogy ez olyan könnyed 
lesz e, mint Szilágyi Áron tavalyi döntőbeli 
győzelme, csak rajtatok áll. 
De mi is ez a szak, és hogy jön ide e nagy-
szerű sport, az újkori pentatlon? Hosszas 
előkészületek után az ELTE is képesnek 
érezte magát, hogy önálló pályára állítsa 
a környezettan szakot, így 2004-ben kva-
lifikáltuk magunkat a TTK legjobb hét 
szakterülete közé. Mikor a képzés végén 
átszakítjátok a célszalagot, rendelkezése-
tekre fog állni az a tudás, mellyel képesek 
lesztek a környezettudományhoz kapcso-
lódó alap- és alkalmazott kutatói feladatok 
ellátására. S hogy mit kell tudni ehhez? 
Vívni, úszni, lovagolni, futni és lőni. Azaz 
ismerni a kémia, biológia, fizika, matema-
tika, földrajz- és földtudományok alapja-
it. 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 földtudomá-
nyokból, mint egy vegyész vagy geológus, 
viszont átfogó, komplex képet tud alkotni 

a minket körülvevő környezetről, benne 
lejátszódó folyamatokról, problémákról.
Fussunk pár kört lazább területeken is. 
Elmondom, mit kell tenned, ha nem sze-
reted, hogy más mondja meg mit csinálj. 
Először is tedd túl magad e briliáns poé-
non. Aztán amint lehetőséged van rá, lá-
togass el egy SzaCs ülésre (Szakterületi 
Csoport). Korlátainkhoz mérten a ked-
vünkre alakíthatjuk a szakot. Különféle 
programokat, kirándulásokat, üzemláto-
gatásokat szervezhetünk, ötletelhetünk a 
hogyan továbbról. Elvégre a szakterület 
mi vagyunk. Ha komolyabbak a terveid, 
és részt szeretnél venni a hallgatói érdek-
képviseletben, esetleg csupán nem éred be 
annyival, hogy tudsz a HÖK létezéséről, 
gyere el bevonó ülésünkre. Ott minden 
szükséges információt megkapsz, s el-
döntheted, mi érdekel. Tanulmányi- vagy 
szociális ügyek? Rendezvényszervezés? 
Széles a repertoár.
Látogassátok meg a szakos honlapunkat 
is (kornyezet.elte.hu), illetve keressétek a 
szakos Facebook-oldalt (ELTE TTK HÖK 
Környezettudományi Szakterület), hogy 
mindig azonnal értesülhessetek az aktuális 
eseményekről. Ha bármiben segítségre, tá-
mogatásra lenne szükségetek, forduljatok 
bizalommal a mentorokhoz, vagy hozzám 
e-mailben vagy személyesen.
Az egyetemi éveitekhez sok kitartást, sikert 
és élményt kívánok! Célra tarts! Tűz!

Pánczél Balázs
Környezettudományi Szakterületi  

Bizottsági elnök
kornyszk@ttkhok.elte.hu

KEDVES ELSŐÉVESEK!
Szeretnék gratulálni, hogy érettségid és fel-
vételid az Egyetemre sikerrel zárult! A kö-
zépiskolai tanulmányok befejeztével hosszú 
utat tudhatsz magad mögött, és amennyi 
élménnyel az idő alatt gazdagodtál, hihetsz 
nekem, az elkövetkező években ez csak 
sokszorozódni fog. Én Tóth Marcell 
Dávid vagyok, a Matematika 
Szakterület koordinátora.  
A következőkben szeret-
ném neked a Szakterüle-
tet a közéleten keresztül 
bemutatni.
Bármilyen esemény, 
ami csak részben meg-
célozza a matekos ér-
dekeltségű hallgatókat, 
többször véleményezésre 
kerül a Matematika Szakte-
rületi Csoport (MatSzaCs) által. 
Itt gyűjtjük össze a közélet pezsdítésében 
segédkezni vágyó hallgatókat. Havi, két-
havi gyakorisággal üléseket tartunk, mely 
minden TTK-s hallgató számára nyitott.  
Minden alkalommal van valami megbe-
szélnivaló, ez lehet csak egy újabb ese-
mény szervezése vagy komolyabb, akár 
tantervi módosítás véleményezése.
Minden héten várni fog téged a Matekos 
Teadélután. Itt kipihenheted a fáradalmakat 
hallgatótársaid körében, illetve kedvedre 
játszhatsz a különböző logikai és társasjá-
tékokkal. A jó társaság garantált, főleg, ha 
te is csatlakozol! Az időpont és a helyszín 
már évek óta változatlan: minden kedden 
16 órától a Matematika Múzeumban talál-
kozunk!

Nagy múlttal és hagyománnyal rendelkezik 
a Matekos Filmklub. Egy olyan filmet né-
zünk meg, ahol a matematikának központi 
szerep jut (pl. Kódjátszma), majd annak ma-
tematikai hátterét egy meghívott előadóval 
felderítjük. Érdekes dolgok szoktak kide-

rülni, megéri eljönni! Tavasszal ren-
dezzük meg a π Naπ πkniket, 

ilyenkor egy jót kirándulunk 
a közeli hegyekbe, érte-

lemszerűen 03.14-én.
Természetesen a tanév 
során még rengeteg más 
esemény is vár rád, ahol 
nemcsak a matekosokat, 

hanem a többi Szakterület 
és a Bárczi is képviselteti 

magát. Ilyen a Kocsmatúra, a 
Gólyahajó, a Bál, az Avató és a 

szakos-színes barátságbulik.
Fontos, hogy tanulmányaidról a sok izgalmas 
program mellett ne feledkezz meg, ebben is a 
segítségedre vagyunk. Mentoraidra nyugod-
tan támaszkodj, fordulj hozzájuk bizalom-
mal! Ahogy év elején a kritériumdolgozat-
nál, úgy a tanév közben is mindig működik 
a MaSzaT, írj bátran a korrepetitoroknak. Ha 
érdeklődsz az informatika iránt, már az őszi 
félévben beindítjuk számodra a Matekos 
Programozó Szakkört (MaPro), ahol kedvet 
kaphatsz a programozáshoz, mely a tanulmá-
nyi előmeneteledhez nélkülözhetetlen lesz!
Sikeres tanulmányokat és remek ELTE-s 
éveket kívánok!

Tóth Marcell Dávid
Matematika Szakterületi Koordinátor

matekszk@ttkhok.elte.hu
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BEMUTATKOZIK A TANÁRKÉPZÉS

KEDVES GÓLYÁK!
Először is gratulálok a sikeres felvéte-
lihez, köszöntünk az ELTE TTK-n, a ta-
nárszakos hallgatók köreiben! Az alábbi-
akban olvashattok az osztatlan képzésről, 
illetve a Tanárképzési Szakterületről is.
Osztatlan tanárképzés 2013 óta van ismét az 
ELTE-n, minden hallgató két egyen-
értékű szakkal rendelkezik. Na-
gyon sokféle szakpár létezik, 
ami mindenkinek közös 
lesz, azok a pedagógiai 
és pszichológiai tárgyak, 
az ELTE PPK Kazinczy 
utcai épületében.
Nemrég már megírhattá-
tok a TTK-s tárgyakhoz 
tartozó kritériumvizsgá-
kat, remélhetőleg sikeresen. 
Amennyiben most mégsem si-
került valamelyik, akkor a félév fo-
lyamán fel kell vennetek tantárgyként őket. 
A kritériumok teljesítésére az első 2 aktív 
félév áll a rendelkezésetekre, ha ezalatt az 
idő alatt nem sikerül elvégezni őket, az saj-
nos automatikus elbocsájtással jár.
Szakváltás is lehetséges a képzésben, mely-
ben a szakpárotok egyik tagját le tudjátok 
cserélni. Fontos, hogy ezt csak a második 
félév végén tehetitek meg, a meghatározott 
feltételek teljesítése esetén. Két lezárt aktív 
félévvel kell rendelkeznetek hozzá, nem áll-
hattok elbocsájtás alatt (vagyis a kritérium-
tárgyaknak sikerülnie kell) és 30 kreditet is 
teljesíteni kell a képzésben.
Bizonyára észrevettétek már, hogy általá-
nos iskolai képzésen vagytok. Ez azért van 
így, mert az első három év a közös képzési 

szakasz, ahol még mindenki ugyanazokat 
a tárgyakat tanulja, majd ezután történik a 
szakképzettség választás, mely során nyi-
latkoztok, hogy az egyes szakotokat milyen 
szinten szeretnétek végezni: általános isko-
lai, vegyes (egyik általános, másik középis-
kolai) vagy középiskolai.
Most pedig néhány mondatot írnék a szakte-
rületről. Én Pintér Kornélia vagyok, az ELTE 

TTK HÖK Tanárképzési szakterüle-
tének koordinátora. Feladatom a 

szakterület vezetése, és a kari 
tanárképzéssel kapcsolatos 
teendők ellátása. Engem a 
tanarszk@ttkhok.elte.hu 
e-mail címen érhettek el, 
keressetek nyugodtan, 
ha bármiféle segítségre 

lenne szükségetek vagy 
problémátok van, mert 

megoldjuk.
A Tanárképzési Szakterület a 

2014/15-ös tanévtől létezik, mind-
azok a hallgatók a szakterülethez tartoz-
nak, akik tanárképzésben vesznek részt és 
legalább egy TTK-s szakkal rendelkeznek.  
A szakterület feladata a tanárszakos hallga-
tók érdekképviselete a különböző testüle-
tekben, valamint a hallgatói élet szervezése. 
A felmerülő problémák összegyűjtésére és 
megoldására szolgál a Tanárképzési Szakte-
rületi Csoport, melynek tagjai mind tanáris 
hallgatók. Természetesen nem csak problé-
mákkal 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.

Pintér Kornélia
tanarszk@ttkhok.elte.hu
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MAFIHE
Kedves frissen felvett fizika szakos gólyák! 
Először is szeretnék gratulálni a sikeres fel-
vételihez! 
Arról szeretnék írni nektek, hogy mi is 
az a Mafihe. A Magyar Fizikushallgatók 
Egyesületét 1988-ban alapította a legen-
da szerint 137 fizikus és fizikushallgató. 
Az akkori alapítók mára már elismert fi-
zikusok, és bár rengeteg elnökség váltot-
ta egymást, az alapítók által kijelölt cél 
továbbra is ugyanaz, hogy a különböző, 
általunk szervezett programok által segít-
sük a fizikushallgatók szakmai és szociális 
előremenetelét. Mindezek mellett újabban 
egyre több energiát fordítunk a fizika nép-
szerűsítésére laikusok és középiskolás di-
ákok között.

De hogy mik is ezek a programok? Min-
den évben szervezünk egy nyugat-európai 
tanulmányutat, több különböző kutatóin-
tézetbe, mint például a svájci CERN-be, 
ahol az ember megtapasztalhatja mit is 
jelent a „nagyműszer” kifejezés, illetve 
az ILL, amely  Európa legnagyobb neut-
ronfluxusú kutatóreaktora. Ez egy nagyon 
jó lehetőség arra, hogy a hallgatók meg-
ismerkedjenek a jelenlegi modern kutatá-
si irányzatokkal. Emellett, általában két 
évente szoktunk szervezni egy nemzetközi  

Nyári Iskolát, amelyre nemzetközi élvo-
nalba tartozó előadókat szoktunk meg-
hívni, illetve rendszeresen segítünk olyan 
rendezvények megszervezésében, mint 
a hajmeresztő feladatairól híres NYIFFF 
vagy az Ortvay Rudolf nemzetközi fizikai 
feladatmegoldó verseny.
A Mafihe emellett része a különböző nem-
zeti egyesületeket tömörítő Internatio-
nal Association of Physics Students-nek 
(IAPS). Így a Mafihén keresztül lehetősé-
getek van részt venni különböző nemzet-
közi programokon, mint a minden évben 
megrendezésre kerülő ICPS, ami a Nem-
zetközi Fizikushallgatók Konferenciája 
vagy a PLANCKS nemzetközi fizika ver-
seny. Ezek a programok jó lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a hallgatók megis-
merjenek más nemzetiségű fizikushallga-
tókat és ezáltal tágítsák látókörüket.
A Mafihének emellett létezik helyi, egye-
temekre épülő tevékenysége is, ezt az 
úgynevezett Helyi Bizottságok alkotják. 
Ezekből jelenleg öt létezik, kettő a fővá-
rosban (ELTE, BME) és három vidéken 
(Debrecen, Szeged, Pécs ). Itt alapvetően 
olyan programokat szervezünk nektek, 
amelyek erősítik a helyi közösségeket. 
Erre példa az ELTE-én például a Komp-
lex számháború vagy a Fizikus Activity 
vagy éppen az oktató-hallgató viszonyra 
szeretnék ráerősíteni, amelyre jó példa a 
Tea és Kex.
Ha bármi kérdésetek van, megkereshettek 
minket e-mailben, vagy beugorhattok az 
Északi épület 2. emeletén található 2.106-os 
irodánkba.

Szigeti Balázs
EHB Elnök

ehb-elnok@mafihe.hu
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EGEA
European Geography Association vagy rövi-
den EGEA egy egész Európát átszövő szer-
vezet, mely geográfus hallgatóknak és fiatal 
geográfusoknak nyújt lehetőséget arra, hogy 
nézeteiket és tudományos munkáikat megvi-
tassák egymással. Ennek elérése érdekében 
tagjai kongresszusokat tudományos konfe-
renciákat, nemzetközi vagy nemzeti csere 
eseményeket, különböző szakmai és szaba-
didős eseményeket szerveznek és tudomá-
nyos cikkeket publikálnak. 
Ezen kívül, olyan lehetőségeket kínál, melyek 
a fiatalok fejlődését teszik lehetővé, és segít 
abban, hogy elérjék céljaikat. Ezt az EGEA 
mottója is bizonyítja :
„Experience geography, explore Europe!”
1987-ben a varsói, barcelonai és utrech-
ti egyetem hallgatóiban merült fel az ötlet, 
hogy elindítsanak egy szervezetet, melyen 
keresztül a geográfus hallgatók megvitathat-
ják földrajzi ismereteiket. Egy évvel később, 
1988-ban vált hivatalossá a szervezet, mely-
nek központja Utrechtben található.
Az alapító szervezetek azóta folyamatosan 
bővültek, így mára, több mint 90  városban 
van jelen. Az EGEA-t 4 régióra lehet felosz-
tani az országok földrajzi helyzete alapján: 
Északi és Balti, Keleti, Nyugati és EuroMed 
régióra. Egy városban egy entitás létezhet, 
melynek lehet többtagú a vezetősége vagy 
vezetheti 2 kapcsolattartó, akik a tagok kö-
zötti kommunikációt segítik.
Az EGEA Budapest jelenlegi formájában 2012 
óta lézetik. A keleti régióhoz tartozik. Tagjává 
válhat minden földrajz és földtudomány alap-
szakos, illetve mesterszakos hallgató. 
Ezek után a nem túl érdekes, de annál fonto-
sabb információk után szeretném pár szóban 

elmondani, hogy miért is érdemes az EGEA 
tagjává válni. Először is, az EGEA tényleg egy 
nagy család, ahol különböző embereket és kul-
túrákat ismerhetünk meg. Egy-egy esemény 
alatt barátságok alakulhatnak ki, tanulásra és 
szórakozásra is adódik lehetőség, valamint 
nyelvtanulás szempontjából is hasznos lehet.
Minden tagnak lehetősége nyílik számos 
eseményen való részvételre. Évente leg-
alább 200 eseményt hirdetnek meg az egy 
napostól kezdve az egy héten át tartóig, 
melyeknek témája is teljesen különböző. 
Vannak melyek a tudományra fókuszálnak, 
de akadnak olyanok is, melyek a sporttevé-
kenységeket vagy a kultúrális ismereteket 
helyezik előtérbe. (Scientific Conference, 
Catalan Experience, Conquer the Transylva-
nian Alps). 
Minden évben lehetőség van részt venni az 
EGEA legnagyobb eseményein is, a kong-
resszusokon. 5 kongresszust szerveznek egy 
évben, a Nyugati, Keleti, Északi, Balti és a 
Mediterrán kongresszust a tavaszi félévben és 
a legnagyobbat, az Éves Kongresszust pedig 
az őszi félévben. Ezeken tudományos és sza-
badidős programok egyaránt megtalálhatók.
Végül, egyetemünk támogatja a kongresszu-
sokon való részvételt, lehetőség van a költ-
ségek visszatérítésére is az Egyszeri tanul-
mányi versenyeken és  konferenciákon való 
részvétel támogatása kérvénnyel.
Még több információ elérhető a hivatalos hon-
lapon: www.egea.eu
Ha bármi kérdésed van az EGEA-val kapcso-
latban, akkor írj a budapest@egea.eu címre. 
Látogasd meg a budapesti entity Facebook ol-
dalát: www.facebook.com/egea.budapest
Vagy keresd a kapcsolattartókat: Juhász 
Dorina, Serbán Bernadett

EGEA
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FÖLDRAJZOS 
KLUB
A névvel ellentétben ez a szervezet nem-
csak a földrajzos hallgatókért jött létre, 
hanem ugyanúgy magában foglalja a szak-
területhez tartozó föltudósokat is. Az egye-
sületi forma ugyan csak 2012-től lépett 
érvénybe, de az ehhez tartozó te-
vékenység nagyobb múltra 
tekint vissza. A Földraj-
zos Klub néven már 
korábban elhíresült 
csoport lelkes hall-
gatók szerveződé-
sének eredménye, 
így a ma már okta-
tók között számon 
tartott Dr. Nagy 
Balázs is foglal-
kozott a szerda esti 
előadások lebonyo-
lításával. Ez a hagyo-
mány azóta is töretlen, az 
érdeklődők az említett napon, 
este 6-tól némi zsíros kenyér társaságában 
hallgathatják az élménybeszámolókat a vi-
lág minden tájáról.
2011-ben úgy döntöttünk, hogy nyitunk 
Európa felé, így csatlakoztunk az EGEA-
hoz, amely az európai geográfusokat ma-
gába tömörítő szervezet. A Budapest entity 
az egyesület külügyi szárnyaként szolgál, 
így a tevékenységek összefogásával pró-
báljuk minél elérhetőbbé tenni a külföldi 
lehetőségeket a szakterületi tagok számá-
ra. Az EGEA-val alkalom nyílik külföldi 
földrajzosok, földtudósok megismerésére, 

az idegen nyelv gyakorlására, külföldi 
előadásokon, kirándulásokon, konferen-
ciákon, kongresszusokon, valamint cse-
reprogramokon való részvételre. Ehhez 
nem kell mást tenni, mint regisztrálni az 
egea.eu oldalon, illetve ajánlott a Buda-
pest entity munkájába is bekapcsolódni.
Idén tavasszal, a Földes Nap alatt a Föld-
rajz-Földtudományi szakterülettel úgy 
döntöttünk, hogy nem fogunk külön utakat 

járni, egy a célunk, így közösen 
összefogva igyekszünk 

színesebb egyetemi 
életet biztosítani 

nektek.
Nem titkolt cé-
lunk, hogy előbb-
utóbb nagy látoga-
tottságot érjünk el 
az előadások alatt, 
illetve vitaestek új-
bóli bevezetésével, 
kirándulásokkal, 
ásványgyűjtések-
kel, játékestekkel 
könnyítsük meg a 
tanulmányaid.

A Földrajzos Klub Facebook csoportjában 
már általánossá vált a különböző szakmai 
gyakorlati helyek és álláslehetőségek meg-
hirdetése, emellett aktuális ízig-vérig föl-
des cikkeket is tartalmaz.

Hogy hol találsz meg minket?
Írj a Földrajzos Klub Facebook oldalának, 
gyere el a meghirdetett programokra, és ha 
tetszik ez az Egyesület, aktívan is vegyél 
részt a munkánkban, mert egy jó csapat tag-
jává válsz ezáltal!

Földrajzos Klub
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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

CIVIL  SZERVEZETEK KOLLÉGIUMI KISOKOS

SZIASZTOK! 
Elsősorban az elsőéveseknek íródott ez 
a cikk, de talán sokaknak hasznos lehet.  
Ha szeretnétek egy igazán remek 
közösséghez tartozni, akkor je-
lentkezzetek ti is az ELTE 
szociális kollégiumaiba! 
Rengeteg sportolási le-
hetőség és kulturális 
program vár rátok a 
kollégiumokban, a 
mára már hagyomá-
nyossá vált bulikról 
nem is beszélve. 
A jelentkezés pofonegy-
szerű! A Neptunban tudjá-
tok jelentkezéseteket leadni, 
majd csatolni a szükséges dokumen-
tumokat. A jelentkezéshez hasonló doku-
mentumok szükségesek, mint a “szoctám” 
igényléshez, de a pontos listát megtaláljátok 
a kolhok.elte.hu oldalon, a felvételi menü-
pont alatt, az elsős jelentkezésnél.  
Ha a kollégiumi jelentkezésnél 
az összes kollégiumot be-
jelölitek, akkor nagyobb 
eséllyel fognak felvenni 
titeket. A jelentkezés-
nél (ugyanúgy, mint 
anno az egyetemi 
vagy középiskolás 
felvételinél is), priori-
tási sorrendben tudtok 
jelentkezni, ezért ha már 
valamelyik kollégium la-
kói vagytok/voltatok az előző 
években és megszerettétek drága di-
ákotthonotok, akkor írjátok azt az első hely-
re! Gyertek és legyetek kolisok!

Nem vettek fel?
Az elutasító határozatnak két oka lehet, 
egyrészt a felvételi eljárás során elköve-
tett véletlen hibák, szabálytalanságok, ami 

miatt nem hibáztatható a felvételiző.  
Ekkor érdemes fellebbezni, amit 

a Neptunban lehet megtenni, 
a Kollégiumi ügyintézés 

menüpontban. 
A másik ok viszont az 
elért alacsony pontszám 
lehet. Ilyenkor a Váró-
listás jelentkezés a vá-
lasztandó, amely szintén 

a Neptunban tehető meg. 
A várólistáról való felvétel 

folyamatos, ám jelentkezé-
si sorrend alapján kerülnek be 

a jelentkezők. Amennyiben felvettek 
egy kollégiumba, de az nem az általad vá-
lasztott, 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 le-
mondható a Neptunban, 
a Kérvények fül alatt. 
A lemondást azonban 
visszamondani nem le-
het és az adott szemesz-

terben már többször nem 
lehetséges a kollégiumi je-

lentkezés!
Bármilyen kérdésed van a témá-

val kapcsolatban, keresd a Hallgatói 
Önkormányzatot!

Járó Kristóf
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KORREPETÁL ÁS KISOKOS

TANULNI AKAROK!
A Természettudományi kar számos szak-
ja biztosít korrepetálási lehetőségeket a 
hallgatói számára.

FÓKA
Fizika Oktatás az Ala-
poktól – Ingyenes 
korrepetálás fizikából 
egyetemistáknak.
A célunk, hogy lehe-
tőséget adjunk nektek 
arra, hogy az egyete-
men rendszeres időpon-
tokban, hozzáértőktől, in-
gyenes fizika korrepetáláson 
vehessetek részt.
A Fóka keretein belül csoportos fog-
lalkozásokat 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 magyará-
zatot igényeltek. Előre 
jelzett nagy résztvevői 
létszám esetén több 
előadó is tud segíteni, 
a hatékonyabb tanulás 
érdekében. Egy dolog-
ra hívjuk fel figyelmed: a 
FÓKA nem azért jött létre, 
hogy házi feladatodat helyetted 
készítse el, de az ahhoz szükséges ala-
pokat elmagyarázzuk.

Nagyobb létszámú csoport jelentkezé-
se esetén, levélben történő egyeztetéssel 
egyéb időpont is megbeszélhető.

forrás: http://eltehb.mafihe.hu/egyetem/
foka/

RUBISCO
A RuBiSCo (Rutinos 

Biológiai Szakterüle-
ti Korrepetálás) egy 
hallgatókat segítő 
korrepetációs csoport. 
A felkészítő "tanárok" 

olyan hallgatók, akik 
jó eredményt szereztek 

az adott tárgyból, és ké-
pesek a tudásukat tovább-

adni. A korrepetációk ingyene-
sek, 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 

felmérjük, biztosítva ezzel, hogy 
a legjobb tudást legyenek ké-

pesek átadni a segítéségre 
szoruló hallgatóknak.

Amennyiben tetszik 
ez a koncepció, és 
szívesen oktatnál Te 
is valamilyen bio-
szos tárgyat jelent-

kezz az alábbi ol-
dalon (biosz.elte.hu/ 

rubisco_oktatoi_jelent-
kezes), és felvesszük Veled 

a kapcsolatot. Akár Te lehetsz 
a következő oktatója a RuBiSConak!

forrás: http://biosz.elte.hu/rubisco

KéKó
A Kémia Korrepetálás (röviden KéKó) egy 
közhasznú hallgatói tömörülés, amelynek 
célja a tanulmányaik során megrekedt 
vagy segítségre szoruló hallga-
tók, kémia tárgyú korrepe-
tálása, szakmai segítség-
nyújtás az arra igényt 
tartónak.
A szervezet biztosítja 
az ELTE minden pol-
gára számára az in-
gyenes korrepetálást a 
kémia tárgykörein belül.
Igény, külön egyeztetés 
és megfelelő oktatói hát-
tér esetén bármi egyéb típusú 
foglalkozás megszervezhető, eh-
hez a szervezet vezetője segítséget nyújt. 
A jelentkező hallgatók tetszőleges számú 
és típusú órán vehetnek részt, függetlenül 
szaktól, és évfolyamtól. Az órákat a hivata-
los kommunikációs felületeken meghirde-
tett korrepetitorok tartják. A foglalkozások 
nem fix időpontokban vannak, ha-
nem igény szerint szerveződ-
nek a hallgatóknak, és 
csak a bejelentett igény 
esetén kerülnek meg-
tartásra.
A KéKó-nak három 
hivatalos kommuni-
kációs felülete van. 
Az ezeken megjelenő 
információk a mérva-
dóak. Ezen felületek a 
következők: az autmatikus 
SetMore időpontfoglaló rend-
szer, a keko@chem.elte.hu e-ma-
il cím, valamint a Facebook közösségi  

oldalon a KéKó nevű oldal. Amennyiben a 
szervezet vezetője, illetve valamely korre-
petitora személyes tájékoztatás útján eltérő 

információt ad – például az órák idő-
pontját illetően –, ez kezelendő 

hivatalos információként.
forrás: http://kemia.elte.

hu/node/49

MASZAT
Ha valamit nem értesz 
matekból, vagy kifo-
gott rajtad egy feladat, 

akkor gyere, kérdezz, 
és segítünk! Fakulta-

tív alkalmunk is van, ha 
esetleg találsz korrepetitort, 

a hetente megrendezett matekos 
teadélutánon 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 megbeszélhetsz egy 
személyes, vagy kisebb csoportos korrepe-

tálást 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 
MASZAT-ot, hogy 
megírasd a leckédet, 
anélkül, hogy előt-

te megnézted volna! 
Gyűjtsd össze, hogy mi-

ket nem értesz, így sokkal 
hatékonyabban tudunk majd 

haladni! Gyertek bátran, itt nem 
ciki kérdezni!

forrás: http://matszacs.elte.hu/maszat



33.32.

RENDEZVÉNY KISOKOS DIÁKIGAZOLVÁNY KISOKOS

A DIÁKIGAZOLVÁNY KÉRDÉS
KEDVES GÓLYA! 

Az alábbiakban el szeretném mondani, 
hogyan is fogsz a diákigazolványhoz jut-
ni az egyetemen, hiszen ez egy fontos ügy, 
mivel a régi intézményedben kapott ideig-
lenes okmány csak október 31-ig 
érvényes, a BKK bérlet pedig 
drága.
Első lépésként fel kell ke-
resned egy tetszőleges 
okmányirodát, hogy 
megszerezd a NEK azo-
nosítódat. Ehhez nem 
kell más, mint az aláírá-
sod és egy a helyszínen 
készült fénykép, ami nyil-
ván nem lesz életed fotója. 
Ha megkaptad a papírokat, ak-
kor ezek egyikén rajta kell legyen az 
azonosító. 
Ezután a Neptun hallgatói felületén el-
lenőrizni kell, hogy van-e már oktatási 
azonosítód. (Ez szeptember közepére már 
benn szokott lenni a rendszerben.) Ezt a 
Neptunban az Adatok, azon belül a Szemé-
lyes adatok fülre kattintva tudod megnézni, 
az oktatási azonosító mellett egy 11 jegyű 
számnak kell lennie. Ameddig ez nincs ott, 
nem tudsz diákot igényelni, ideiglenest 
sem. A folyamatot a rendszer nem tudja 
gyorsítani, ezt türelmesen meg kell várni, 
míg megjelenik. Ha ez nem történik meg, 
akkor érdemes a többi személyes adatot 
ellenőrizni, mivel a nem megfelelő adatok 
felvitele akadályozhatja, meghosszabbít-
hatja a várakozást. 

Arra is érdemes figyelni, hogy a diákigazol-
ványra csak és kizárólag a lakcímkártyán 
szereplő pontos cím kerülhet. A sikeres di-
ákigazolvány-igényléshez az összes, a NEK 

regisztrációs adatlapon rögzített 
személyes adatnak (viselt- és 

születési név, édesanya szü-
letési neve, nem, állam-

polgárság, születési hely, 
születési idő) karakterre 
egyeznie kell a Neptun 
rendszerben található 
adatokkal. 

A Neptunban az igénylé-
si felület már elérhető az 

Ügyintézés, Diákigazolvány 
igénylés menüpont alatt, ahol az 

Új felvételre kattintva lehet az igény-
lést elindítani. Ekkor kezdetét veszi a gyár-
tás. Amennyiben ideiglenes igazolványra 
van szükséged, ezt az igazolványigénylés 
feldolgozása után tudják neked kiállítani a 
Questura irodáiban. A kártya 60 napon be-
lül az intézménybe érkezik, erről értesítést 
fogsz kapni. Azonban az még önmagában 
nem érvényes, a questura irodáiban lehet rá 
matricát kérni, ami validálja. 
A központi Questura iroda címe:
Budapest, Ferenciek tere 6, 1053
Q-pont:
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 
Északi tömb I. emeleti galériája (az Eötvös 
Kiadó mellett)

Németh-Prátpál Mirtyll
tanulmanyi@ttkhok.elte.hu

KEDVES BULIZNI 
VÁGYÓK!
Köszöntelek titeket az ELTE, azon belül is a 
TTK berkein belük! A tanulás mellett sok le-
hetőségetek lesz a könnyed kikapcsolódásra 
is, amik közül párat be is mutatnék nektetk a 
következő sorokban.

Gólyaavatók és egyéb  
gólyabulik
A szeptemberi hetekben, 
amikor még nincsenek 
zh-k, akkor szervezzük 
nektek a gólyaavatókat, 
amiken hasonló felada-
tokkal találkozhattok, 
mint a gólyatáborokban, 
így azoknak is lehetősége nyí-
lik megismerni a többi csapatot, 
akik nem voltak a gólyatáborukban.  
Az avatókon kívül megrendezésre szoktak 
kerülni gólyatábor-after bulik, amik sokszor a 
kocsmatúráknak felelnek meg. Itt megismer-
hetitek a „hagyományos” helyeket, ahol bár-
mikor összefuthatsz a szaktársaiddal.

Gólyahajó
Az első nagy kari rendezvény, aminek az 
egyik fénypontja az éjféli kihajózás, így meg-
csodálhatjátok az éjszakai Budapest szépsé-
geit (a forduló a Lágymányosi Campusnál 
van). Mindez kihagyhatatlan emlék tud lenni 
és garantáltan nagy buli!

Gólyabál
Az utolsó igazán csak nektek szóló esemény a 
gólyabál, amely során, a Campuson bulizhattok 

egy hatalmasat. A rendezvényt egy gólyakerin-
gő nyitja, amelynek a középpontjában ti álltok, 
erre a bált megelőzően lesz lehetőségetek je-
lentkezni. A nyitótánc után több helyszínen is 
koncertek vannak.

Szakos- és kari bulik
A gólyaprogramok után se lesz unalmas az 
élet, ugyanis a szakterületek is szoktak több 

rendezvényt szervezni a szorgalmi 
időszakban, így gyakorlatilag 

minden héten lehet találni 
valamilyen bulit a TTK-n. 

Ezekről legegyszerűbben 
a szakterületek Face-
book csoportjaiból ér-
tesülhettek, vagy a TTK 
HÖK oldaláról.

LEN
A legnagyobb ELTE-s ren-

dezvény, ami tulajdonképpen 
egy kisebb fesztivállal is felér. A LEN 

hagyományosan a három Lágymányosi kar 
közös szervezésében jön létre minden ta-
vasszal. 
Az immár 13 éves történelemre visszatekin-
tő rendezvény az északi és a déli épület kö-
zött, illetve az északi épület előtti téren kerül 
megrendezésre. Két helyszínen folyamatosan 
koncertek zajlanak, a civil falu pedig számos 
érdekes programmal szolgál számotokra, 
általában minden szakterület egyedi szóra-
koztatást nyújt. Ráadásul amiatt sem kell ag-
gódnotok, hogy a májusi hajtásban másnap-
ra kelljen tanulnotok és emiatt ne tudnátok 
lejönni, mivel az egész hagyományosan az 
Eötvös- és Pázmány napokon kerül megren-
dezésre, amik szünnapok a TTK-n.

László Lívia
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WI-FI  KISOKOS

EDGE VAN? WI-FI VAN!
Most már szinte elképzelhetetlen az élet in-
ternet nélkül, így nagy megkönnyebbülést 
jelent, hogy azzal, hogy felvettek titeket az 
ELTE-re ingyen Wi-Fi-t is kaptok. Na, de 
hogyan is regisztrálod be magad ebbe a rend-
szerbe?

Igénylés
Az ELTE minden polgárának 
biztosítja az ingyenes Wi-
Fi-t, amit az Informatikai 
Igazgatósága szolgáltat. 
Ennek a lehetőségnek 
az igénybevétele sze-
mélyhez kötött, emiatt 
saját Wi-Fi-azonosítót 
kell igényelned. Ezt az 
Informatikai Igazgatóság 
Ügyfélkapujának igénybevé-
telével teheted meg, elektroni-
kus úton. Az IIG ügyfélkapujába IIG 
azonosítóval léphetsz be – ez megegyezik 
a Caesar-azonosítóddal (felhasználónév és 
jelszó ugyanaz). Viszont, ha még nincs ilye-
ned, akkor a Neptun-kódoddal és jelszavad-
dal léphetsz be, majd elkészítheted az IIG 
azonosítódat.
Fontos még, hogy az általad igényelt azono-
sítódhoz (Caesar-azonosítódhoz) tartozik egy 
ELTE-s e-mail cím is, amit te generálhatsz 
az ügyfélkapu honlapján (ugykezelo.elte.hu). 
Ezt a http://webmail.elte.hu honlapon tudod 
majd használni, az e-mail cím minden eset-
ben 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 terüle-

tek, liftek előtere, könyvtárak, előadóter-
mek,

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

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

klub.

EDUROAM
Az EDUROAM nevű háló-

zatot minden olyan intéz-
mény polgára használ-
hatja, akinek a honos 
intézménye csatlakozott 
az EDUROAM hálózatá-
hoz. Autentikáció szük-

séges, a hálózat beállítása: 
Hitelesítés: WPA2(-Enter-

prise) Titkosítás: AES.
Az EDUROAM hálózatot az 

Egyetem polgárai minden olyan intéz-
ményben használhatják, amelyek az EDURO-
AM-hoz csatlakozott. Mégpedig úgy, hogy a 
felhasználói névhez megadják a Wi-Fi-azo-
nosítójukat és utána írják a @elte.hu-t (pl.:  
felhasználónév@elte.hu). Az egyéb beállítások 
hasonlóak, mint az ELTE-s hálózat esetén, de 
intézményenként lehet eltérés a WPA verziója, 
valamint a titkosítás típusa között. Ez minden 
esetben a helyi intézmény infrastruktúrájától 
függ. Az SSID: eduroam, a többi része válto-
zatlan. EAP-TTLS típusú autentikáció esetén 
a külső vagy „anonymous felhasználói név” 
esetén elegendő az anonymous@elte.hu nevet 
megadni. A belső felhasználónévnek a felhasz-
náló saját WiFi-azonosítójának kell lennie a 
fent említettek szerint.
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HASZNOS OLDALAK
Elsőévesként fontos az, hogy minden in-
formációt a lehető leghamarabb, és leg-
pontosabban kapjatok meg.
Kezdjük a legalapvetőbb oldallal. A Tanul-
mányi Osztály weboldala szolgáltatja 
számodra a legkorábbi és legfrissebb 
információkat. A to.ttk.elte.hu 
főoldalán megkapod a leg-
frissebb híreket, míg a 
tanrend (vagy to.ttk.elte.
hu/tervezet) fülön tud-
játok az órák időpont-
ját és helyszínét meg-
tudni akár tárgynév, 
akár tárgykód alapján.
A második legfonto-
sabb a tanulmányi rend-
szerünk oldala a neptun.
elte.hu. Itt tudjátok intézni 
a tárgyfelvételt és a vizsgafel-
vételt. Továbbá itt kaptok az oktatóktól 
fontos információkat (amelyek évköz-
ben hasznosak lehetnek), itt fizethetitek 
a kollégiumot, pályázhattok ösztöndíjat 
stb. stb. Ezen rendszer kiterjesztett tere a 
MeetStreet, ahová az oktatók a tárgy telje-
sítéséhez szükséges anyagokat tölthetik fel.
A következő website a qter.elte.hu.  
A GYIK fülét érdemes jól áttanulmá-
nyozni, ugyanis itt tudjátok meg mi is az 
a gyűjtőszámla, és hogyan is kell használ-
ni. Amennyiben az egyetemnek kell fizet-
netek, akkor az összeget gyűjtőszámlára 
kell utalni a megadott utasítások szerint. 
Ilyen utalandó összegek merülnek fel a 
diákigazolvány igénylés, a kollégiumi je-
lentkezés, a harmadszori tárgyfelvétel, a 

harmadszori vizsga, a sportok, stb esetén. 
Ez az oldal alkalmas arra, hogy ha elfe-
lejtitek a NEPTUN belépéseteket, akkor 
segítsen új jelszót generálni.
Az iig.elte.hu oldal lesz segítségetekre, 

ha szeretnétek az egyetemen ingyenes 
WIFI hozzáférést kapni. Létre 

tudtok hozni egy ún. caesar 
azonosítót, amivel szert 

tesztek egy Eduroam fi-
ókhoz. Ezzel a témával 
a „Wi-Fi-s cikk” (lásd 
balra) bővebben fog-
lalkozik.
Végül, a Facebook-ra 

hívnám fel a figyelme-
teket, hiszen minden 

szakterületnek megvan 
a saját oldala,  gólyacso-

portja, ahol a lehető leghama-
rabb elérnek hozzátok az olyan infor-

mációk, mint például megszűnik egy 
gyakorlatcsoport, és át kell variálnod az 
órarendedet. Itt megismerkedhetsz az év-
folyamtásaiddal, illetve mentoraiddal is. 
A Facebookon megtalálhatod a Hallgatói 
Önkormányzatot is, róluk a 7. oldalon ol-
vashatsz többet.
Ezt a listát a végtelenségig lehetne foly-
tatni, de talán ezek a legfontosabbak.  
Az első óráitokon még kapni fogtok egy 
rakat webcímet, ahol fontos infókat ta-
láltok, így a többi oldal ismertetésének 
örömét már meghagyom az oktatóknak.
Sok sikert, és rengeteg kitartást kívánok 
nektek!

László Lívia
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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 mostani te-
rületén, 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 megköze-
líteni, lehetőségek tárháza áll rendelkezése-
tekre. Elérheted a 4-es és 6-os villamos vagy 
a 15-ös, 212-es, 153-as és 154B-s busz Pe-
tőfi híd, budai hídfő állomásáról gyalogosan.  
Ha már kötöttpályás közlekedés – az Infopark 
felől is megközelítheted Egyetemünket, ha az 
1-es villamost preferálod. 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 Északi 
tömb névre lett keresztelve, míg a C épület 
lett a Déli tömb. Az előbbiben található a 
Tanulmányi Hivatal, a fizika és kémia inté-
zetek. Délen kap helyet a matematika, bio-
lógia, földrajz- és földtudomány intézetek 
tanszékei. Az Északi tömbön a társadalom-

tudományi karon tanulókkal, a délin pedig 
az informatikusokkal osztozunk.
A B épület a kakukktojás a három közül, 
ugyanis egyes szóbeszédek szerint a középső 
füves placcra még egy épületet terveztek, de 
végül ez nem került kivitelezésre. Így a hall-
gatók nagy örömére jó idő esetén adott egy 
hely, ahova ki lehet ülni órák között.

TO
Ha már várakozás! A Tanulmányi Osztálynál 
érdemes előbb odamenni, a sorszámos rend-
szer ellenére, mivel az sokszor nem műkö-
dik. A hosszú várakozásra hasznos vizet vin-
ni magaddal, 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 kémia 
épületben és az új építésűben. A régi kémiá-
ban 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 található. Az 
újabb részeken viszont már olyan termekkel 
találkozhattok, amik 0.79-es vagy 2.54-es 
számmal rendelkeznek – a pont előtti szám-
jegy ez esetben is a szintet 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.
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TO 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 érvényesítheted 
a diákigazolványodat, 
vehetsz fel diákhitelt,  
továbbá itt kérhetsz 
hallgatói jogviszony 
igazolást. Szeren-
csénkre 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 mel-
lett, 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 kötélideg-
zetű hallgató mindig tanul az 
itt található foteleknél, de 
ha igényed van a csendre 
(és télen a melegre), ak-
kor inkább egy könyv-
tárat ajánlanék.

Gömbaula
Az Északi tömb déli 
bejáratánál található ez 
a hatalmas tér. Itt szokott 
lenni többek közt a Gólyabál 
és a dékáni kézfogó is. Az aulának 
elég érdekes az akusztikája – nagyon vissz-
hangos 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 Ma-
tematika Gyűjteményét, a 

Biológiai és Paleontológi-
ai Gyűjteményt és a Tu-
dománytörténeti 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 keressé-
tek, 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 megköze-

líthető. Tökéletesen alkalmas 
társasozásokra és egy kis pi-

henésre.

BEAC
A Budapesti Egyetemi 
Atlétika Club az ELTE 
legnagyobb sportköz-

pontja, ahol mindenki 
megtalálja a neki kedves 

mozgásformát. Szerencsénk-
re a BEAC telepe közvetlenül a 

Campusunk 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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Jegyek elővételben korlátozott számban kaphatóak (Pázmány Péter stny 1/c, 00.734; Ecseri út 3, A/61)
A rendezvény rossz idő esetén is megrendezésre kerül.

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

GÓLYA: 1590,-
(TTK, BGGyK, TáTK, IK)

ELTE: 1990,- 

VENDÉG: 2990,-

NYITÁS: 21:00 
~ KIHAJÓZÁS: 23:30 ~

Indulás és érkezés: Infopark kikötő

KARAOKE, TOMBOLA

DJ JUHÁSZ LACI

HŐSÖK

PROGRAM


