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Tanulmányi ügyek 

Készítette: Csonka Diána 

Új törvény – új szabályok 

Az új, 2011-es felsőoktatási törvény és a hozzá kapcsolódó, lassan csordogáló 

rendeletek hozománya, hogy az alattuk levő szabályozásokat is át kellett tekinteni és újraírni. 

Itt lehet gondolni az egyetemünk Szervezeti és Működési Szabályzatára, melynek része a 

Hallgatói Követelményrendszer. Éppen ezért, ha tanulmányi jellegű kérdéssel fordul hozzánk 

egy hallgató, fontos, hogy az első kérdésünk az legyen felé, hogy mikor kezdte a jelenleg futó 

tanulmányait, így különbséget tudunk tenni azok között, akikre még a régi szabályozás 

vonatkozik, illetve akik már az új jogszabályi környezetben folytatják tanulmányaikat. A 

gólyáinkra természetesen az új szabályzatok vonatkoznak, éppen ezért ha mi még az Nftv. 

hatályba lépése előtt kezdtük tanulmányainkat, a ránk vonatkozó egzakt válasz nem feltétlenül 



helyes az ő esetükben. Az alább ismertetett szabályok az új törvényi szabályozásnak felelnek 

meg. 

Képzési szintek 

Alapképzés (BSc – Bachelor of Science) 

Az alapképzésben alapfokozat és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az első 

felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben 

legalább száznyolcvan kreditet – szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet – 

kell, és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A képzési idő legalább hat, 

legfeljebb nyolc félév. A TTK azon szakjain, ahol szakmai gyakorlat került bevezetésre, 

annak kreditértékét 0 kreditben határozták meg, így a tantervi hálók összkreditértéke 

megmaradt száznyolcvan kredit. 

Mesterképzés (MSc – Master of Science) 

A mesterképzésben mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A mesterképzésben 

legalább hatvan kreditet kell, és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő 

legalább két, legfeljebb négy félév.  

Osztatlan képzés (tanárszakok) 

Az osztatlan képzésben legalább háromszáz kreditet kell, és legfeljebb 

háromszázhatvan kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább tíz és legfeljebb tizenkét 

félév. 

Osztatlan tanárképzés 2013-tól  

 

A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, 

kétszakos képzésben szerezhető, amelynek három formája a 4 + 1, a 4,5 + 1 és az 5 + 1 éves 

tanárképzés. A plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti. A 10 féléves (4+1) képzésben 

általános iskolai, a 11 féléves (4,5+1) képzésben vegyes (általános és középiskolai), a 12 

féléves (5+1) képzésben középiskolai tanári szakképzettséget lehet szerezni. 

Az osztatlan tanárképzés mind a három képzési formában egy 6 féléves közös képzési 

szakasszal kezdődik. A harmadik évben kell a hallgatónak döntést hoznia arról, milyen 

(általános iskolai, középiskolai vagy vegyes) végzettséget kíván szerezni. 

A közismereti tanárképzés kizárólag kétszakos formában végezhető. 

A hallgatók tanulmányi ügyintézése − a beiratkozástól a záróvizsgázásig − a hallgató 

alapkarán történik. A hallgatók alapkar szerinti besorolása az alábbi: 

 

Természettudományi Kar az alapkara az alábbi szakpáros hallgatóknak: 

- két természettudományi szak 

- bölcsész szak (nem nyelvszak) − természettudományi szak 

- informatikai szak – természettudományi szak (kivéve matematika) 

 

Bölcsészettudományi Kar az alapkara az alábbi szakpáros hallgatóknak: 

- két bölcsész szak 

- bölcsész nyelvszak (beleértve a magyart is) − természettudományi szak 

 



Informatikai Kar az alapkara az alábbi szakpáros hallgatóknak: 

- informatikai szak – összes bölcsész szak 

- matematika szak – informatika szak 

 

A Tanulmányi Osztály honlapjára most a 4+1 képzés úgynevezett átfedés-mentes 

tantervi hálói kerültek fel. Az átfedés mentesség azt jelenti, hogy a hálóban szereplő 

mindegyik tanegységet teljesíteni kell. Ez a tantervi háló a természettudományi szak - 

bölcsész/nyelvszak szakpáros hallgatókra vonatkozik. A tantervi hálókon kisebb változtatások 

még lehetségesek, ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni! 

A két természettudományi szakpáros hallgatóknál a természettudományos képzés sajátossága 

miatt előfordul, hogy mindegyik szak tantervi hálója tartalmaz ugyan olyan, vagy hasonló 

tematikájú tárgyat (ilyen lehet például a matematika). Természetesen ilyen esetben nem kell 

kétszer (mind a két szakon) elvégezni az adott tárgyat.  

 

Kritérium-tárgyak 

 
Minden tanár szakos hallgató számára kötelező az anyanyelvi kritériumvizsga. Az ELTE 

Tanárképző Központ honlapján lehet erről majd részletes tájékoztatót olvasni. 

 

Finanszírozási formák 

- magyar állami ösztöndíjjal támogatott 

- magyar állami részösztöndíjjal támogatott 

- önköltséges 

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének teljes költségét, a 

magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének felét az állam, az 

önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.  

Támogatási idő 

Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar 

állami (rész)ösztöndíjas képzésben (támogatási idő). Egy adott fokozat (oklevél) 

megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az 

adott tanulmányok képzési ideje – tehát BSc-n a képzés támogatási ideje 8 félév, MSc-n pedig 

6. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt 

be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot 

(oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon csak önköltséges képzési 

formában folytathatja. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási 

intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti. A hallgató által igénybe vett támogatási 

időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató bejelentkezett. Ugyanazon képzési 

ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente 

a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő 

számú félévet le kell vonni. 

Átsorolás 



A felsőoktatási intézmény tanévenként (hagyományosan minden nyáron) köteles 

önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben 

részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem 

szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven 

százalékát (jelenleg ez 30 kredit), illetve az intézmény szervezeti és működési szabályzatában 

ajánlott tanulmányi átlagot. A megüresedett állami helyekre – ilyen irányú kérelem esetén – a 

felsőoktatási intézményben önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az 

átsorolásról a felsőoktatási intézmény a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre 

átsorolását kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt. 

Az átsorolásról a pontos kari szabályozás még nem készült el, amint pontosítást 

tudunk, tájékoztatva lesztek róla.  

Hallgatói szerződés 

A beiratkozást megelőzően az állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő 

hallgatóval hallgatói ösztöndíjszerződést, illetve az önköltség fizetése mellett folytatott képzés 

tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. 

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató főbb kötelezettségei: 

- A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn, de 

legfeljebb annak másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet. 

- Az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami ösztöndíjjal 

folytatott tanulmányok idejének megfelelő időtartamban magyar joghatóság alatt álló 

munkáltatónál társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni, fenntartani vagy magyar 

joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai 

munkaviszony). 

- Átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam 

által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha 

az első pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami 

ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy 

- Visszafizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által 

folyósított állami ösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét 

megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatot három százalékponttal 

meghaladó kamattal megnövelt összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél 

megszerzését követően nem létesít, nem tart fenn a második pont szerint hazai 

munkaviszonyt. 

Hallgatói jogviszony 

A felvételt nyert jelentkező abban a félévben létesíthet hallgatói jogviszonyt, 

amelyikben a felvételi eljárás során felvételt nyert. A hallgatói jogviszony az Egyetemmel 

létesül. 



Aki felvételt (vagy átvételt) nyert, a beiratkozással létesít hallgatói jogviszonyt. A 

hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincsen szükség. A hallgatónak a 

képzési időszak megkezdése előtt (tehát minden félév elején) be kell jelentkeznie 

(regisztrálnia) az adott képzési időszakra. Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt 

fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.  

A regisztrációs időszak a regisztrációra rendelkezésre álló időtartam, amely az őszi 

félévben a képzési időszak első napját megelőző hét szerdától péntekig tart, illetve a tavaszi 

félévben a képzési időszak első napját megelőző héten van. Ebben az időszakban tanulmányi 

kötelezettségekkel kapcsolatban kizárólag kurzusjelentkezéseket, időpont egyeztetéseket lehet 

lebonyolítani. 

A hallgató a bejelentését a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül 

visszavonhatja. Rendkívüli esetben, ösztöndíjas tanulmányok, baleset, betegség vagy más 

váratlan ok miatt a hallgató a szorgalmi időszak kezdetétől számított egy hónap alatt 

személyesen vagy meghatalmazott útján nyilatkozhat a váratlan ok igazolására szolgáló 

eredeti dokumentum bemutatásával az alapszakja szerinti TO-n bejelentésének 

visszavonásáról. 

A hallgatói jogviszony szünetelése 

Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói 

kötelezettségének nem kíván eleget tenni (passziváltat), illetve, ha a hallgató a soron 

következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói 

jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. Az 

intézmény a hallgató kérésére engedélyezheti a jogviszony szünetelését hosszabb, egybefüggő 

időtartamban, illetve az első félév teljesítése előtt is. Szünetel a jogviszony, ha a hallgatót 

fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától. A hallgatói jogviszony 

szünetelése alatt a hallgató tanulmányi kötelezettségeket nem teljesít, tanulmányi 

teljesítményre nem kötelezhető. A szünetelés időtartama alatt a hallgatót az ingyenes 

szolgáltatások és hallgatói juttatások nem illetik meg (tehát semmilyen ösztöndíjat nem 

kaphat, nem juttatásképes). A hallgatói jogviszony szüneteltetésére a jogviszony létrejöttét 

(beiratkozást) követően, már az első félévben sor kerülhet. 

Vendéghallgatói jogviszony 

A hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik 

felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet.  

Átvétel 

A hallgató kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon 

képzési ciklusba és képzési területhez tartozó szakjára.  

A hallgatói jogviszony megszűnése 

(amennyiben a hallgató nem folytat más szakon tanulmányokat) 

- Abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésekor 

- A tanulmányi idő maximumának túllépésekor 



- Másik felsőoktatási intézménybe történő átvételkor 

- Kiiratkozáskor 

- Ha a hallgatónak elfogytak az állami félévei és tanulmányait nem kívánja 

önköltséges képzésben folytatni 

- Fizetési hátralék miatt 

- Kizárás esetén (a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján) 

- Ha a hallgató egymást követően harmadik alkalommal nem tesz bejelentést 

- Ha két passzív félév után harmadszor is passziváltatni akar 

- Ha egy tantárgyat három tantárgyfelvétellel nem teljesít 

- Egy tantárgyból tett hat sikertelen vizsga esetén 

 

Nem szűnik meg az alapképzésben résztvevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az 

alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert.  

Neptun 

A 2012/2013-as év őszi félévének közepén került bevezetésre a korábbi ETR helyett a 

Neptun elektronikus tanulmányi rendszer. Az indulás ugyan zökkenőmentesnek volt 

nevezhető, de a használatba vétellel a rendszer rengeteg hiányosságára derült fény. Jelenleg is 

dolgoznak ezek kiküszöbölésén, illetve a Facebook ELTE TTK Neptun fórum csoportban is 

segítséget igyekeznek nyújtani a szakértők és a hallgatók egyaránt, ha gond adódna. Az 

ígéretek szerint a Neptunba fog integrálódni az ösztöndíj kérvények leadása, az Erasmus 

pályázás, a kollégiumi jelentkezés, a kényelmi funkciók is használhatóak lesznek, valamint a 

rendszer automatikusan generálni fog minden tantárgyhoz fórumot. Fontos, hogy hívjátok fel 

a gólyáitok figyelmét a gyűjtőszámla működésének lényegére: a kivetéseik azzal, hogy a 

gyűjtőszámlára átutalták a pénzt, nem egyenlítődnek ki, a Neptunban be kell állítaniuk, 

melyik kivetésüket szeretnék rendezni a számlájukról.  

 

Kurzusfelvétel 

A kurzusfelvétel (tantárgyfelvétel) az adott félévben elvégezni kívánt kurzusokra és 

vizsgakurzusokra a Neptunban történő jelentkezés. Három szakasza van: 

Előzetes kurzusfelvétel 

Az előzetes kurzuskínálat alapján a kurzusok felvétele. Az előző félév 

vizsgaidőszakának 4. hetének kezdetén indul. Amennyiben valaki felvett egy adott kurzust 

előzetesen, plusz pontokat kap a rangsorolásos jelentkezés rangsorának számításánál. Az 

előzetes kurzusfelvétel során egy hallgató legfeljebb 45 kredit értékű kurzusra jelentkezhet. A 

gólyáknak az adott szakon/szakirányon előzetes kurzusfelvétel nem írható elő. 

Rangsorolásos kurzusfelvétel 



A regisztrációs időszak és a szorgalmi időszak első hete, mely során megállapításra 

kerülnek a rangsorok az egyes kurzusokon és a hallgató felvehet és leadhat kurzusokat ezek 

alapján.  

Versenyjelentkezés 

A szorgalmi időszak második hetének első napjától a hét utolsó napjának a végéig tart, 

ebben az időszakban a kurzusfelvétel a rangsor pontszámától függetlenül, a jelentkezés 

időrendjében történik.  

Az adott félévi időrendi bontás elérhető a http://qter.elte.hu honlapon.  

Kurzusok meghirdetése 

Kollokviumokat és gyakorlatokat minden évben, szigorlatokat minden félévben meg 

kell hirdetni. Kritériumtárgyak esetében az őszi félévben kontaktórás, míg a tavaszi félévben 

vizsgakurzus kerül meghirdetésre. 

Egy kötelező tanegység teljesíthetőségének érdekében legalább annyi kurzust kell 

meghirdetni, hogy a maximált összlétszám a mintatanterv szerinti létszámnak legalább 115%-

a legyen. A mintatanterv szerinti első féléves kötelező tanegységek esetében a teljesítés 

érdekében meghirdetett kurzusok maximális összlétszáma a felvételi létszám és az 

előjelentkezett hallgatók létszáma összegének legalább 115 %-a kell legyen. Ha a kötelező 

tanegységre van előzetes kurzusfelvétel, legalább annyi kurzust kell meghirdetni, hogy az 

összlétszám az előjelentkezést benyújtó hallgatók számának legalább 115 %-a legyen. 

Az órarend összeállításakor figyelnek arra, hogy az ajánlott tanterv szerint egy félévre 

eső kötelező órák ne ütközzenek egymással. Mivel a TTK-n rengeteg laborgyakorlatot kell 

így összeegyeztetni, jóval később szokott végleges órarendünk lenni, mint más karoknak.  

A félév menete 

Szorgalmi időszak 

A félév tanórák megtartására szolgáló 14 hetes időszaka. 

Vizsgaidőszak 

A félévnek a vizsgák letételére szolgáló hét hetes időszaka. 

Kontaktóra típusai 

Előadás 

Olyan kontaktóra, amelynek során elsődlegesen az oktató szóbeli magyarázata segíti 

az ismeretek elsajátítását, általában kollokviummal zárul. Az előadáson való részvétel nem 

kötelező.  

Gyakorlat 

http://qter.elte.hu/


Olyan kontaktórás tanegység, amely alapvetően az aktív, önálló hallgatói munkára 

épül; speciális formája: szeminárium, laboratóriumi gyakorlat. Általában gyakorlati jeggyel 

zárul. A gyakorlaton a részvétel és a gyakorlati követelmények teljesítése kötelező. A 

gyakorlaton való jelenlétet az oktatónak egyértelmű módon ellenőriznie kell, és nyilván kell 

tartania. 

Laboratóriumi gyakorlat 

Olyan gyakorlat, melynek során műszereket és eszközöket használnak a hallgatók. A 

laboratóriumi gyakorlatokon (vagy a szak tanterve szerint ilyennek minősített más 

gyakorlatokon) a részvétel kötelező, a jelenlétet rendszeresen ellenőrizni kell, és a 

foglalkozások számának 1/4-ét meghaladó hiányzások esetén a gyakorlati jegyet meg kell 

tagadni. 

Szeminárium 

Olyan gyakorlat, amely elsődlegesen a hallgató és az oktatói közötti szóbeli 

kommunikációra épül. A szeminárium érdemjegye a foglalkozás idején kívül elvégzendő 

feladatokból és/vagy más, a képzési tervben meghatározott követelményekből származik. 

Terepgyakorlat 

Olyan gyakorlat, melynek során a hallgatók csoportja oktatói irányítás mellett a 

természetes környezetben/igazi munkakörülmények között szerzi meg és gyakorolja a 

szakmai ismerteket. Terepgyakorlatokon, szakmai gyakorlatokon, üzemlátogatásokon, 

pedagógiai gyakorlatokon a részvétel kötelező, az ezekről való hiányzás kizárólag a szakért 

felelős szervezeti egység által meghatározott tematikájú gyakorlat teljesítésével pótolható. 

Vizsgakurzus 

Az a tantervben biztosítható vizsgalehetőség, amelynek során egy kontaktórás, 

kollokviummal záruló kurzust a korábbi félévben azt felvevő, de nem teljesítő hallgató olyan 

félévben is teljesíthet, amikor a kontaktórás kurzus nem kerül meghirdetése. 

 

Előfeltétel rendszer 

Az előfeltétel a tantervi egység felvételének vagy teljesítésének feltétele, legfeljebb 

három elvégzett tantervi egység.  

Gyenge előfeltétel 

Olyan előfeltétel, melynek teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet. 

Erős előfeltétel 

Olyan előfeltétel, amelynek korábbi félévben történt teljesítése a tantervi egység 

felvételének feltétele. 



Érdemjegyszerzés 

A teljesítmény értékelése 

Ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés 

Háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés 

Kétfokozatú: teljesítette, nem teljesítette minősítés. Jegy hozzárendelése nem 

lehetséges, a tanulmányi átlagba számszerűen nem vehető bele. 

Gyakorlati jegy 

Ha a képzési terv eltérő számonkérési rendet nem ír elő, a gyakorlati jegy 

megszerzésének feltétele (az oktató döntése alapján) 2 zárthelyi dolgozat vagy 1 beadandó 

feladat(sor) megírása. 

Az oktató a gyakorlati jegyet nem tagadhatja meg, ha a hallgató a meghirdetett 

foglalkozások legfeljebb negyedéről hiányzott. Egynegyed és egyharmad közötti távollét 

esetén az oktató jogosult többletfeladatot előírni vagy a gyakorlati jegyet megtagadni, az erre 

vonatkozó elvi döntését azonban a félév első óráján előre közölnie kell. Egyharmadot 

meghaladó távollét esetén a gyakorlati jegyet meg kell tagadni. A gyakorlati jegyet a 

vizsgaidőszak első hetének végéig kell megadni. Gyakorlati jeggyel záruló kurzust 

vizsgakurzussal nem lehet teljesíteni. 

Kollokvium 

Eredménytelen vizsga 

Az a vizsga, amelyen a hallgató igazolatlanul nem jelenik meg, és amelynek 

tekintetében nem élt a vizsgahalasztás lehetőségével. Az eredménytelen vizsgának értékelése 

(érdemjegye) nincs és beleszámít az adott félévi vizsgajelentkezések számába, de nem számít 

bele az érdemjegyszerzési kísérletek számába.  

 

Érvénytelen vizsga 

Az a vizsga, amelynek eredményét gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt figyelmen 

kívül kell hagyni. Az utólag érvénytelennek nyilvánított vizsga nem számít bele a vizsgák 

számába. 

Javítóvizsga 

A vizsgák azon fajtája, amely a sikeres vizsga eredményének ugyanabban a 

vizsgaidőszakban történő javítására irányul. Egy vizsgaidőszakban három javítóvizsgát lehet 

tenni maximálisan. 

Sikertelen vizsga 



Az a vizsga, amelyet a hallgató megkísérelt teljesíteni, de az ott támasztott tanulmányi 

követelményeknek nem felelt meg. Minden sikertelen vizsga eggyel csökkenti az adott kurzus 

teljesítésére összesen rendelkezésre álló vizsga lehetőséget. 

Utóvizsga 

A sikertelen vizsgának ugyanabban a vizsgaidőszakban történő ismételt teljesítési 

kísérlete. Speciális fajtája az ún. 2. UV, mely során ugyanabban a vizsgaidőszakban a hallgató 

háromszor megy el vizsgázni ugyanabból a tantárgyból.  

Utóvizsgára vagy javítóvizsgára a vizsga napját követő harmadik napon kerülhet sor. 

Vizsgahalasztás 

A vizsgajelentkezés törlése, illetve vizsgáról igazolt távollét. A hallgató legkésőbb a 

vizsga megkezdése előtt 36 órával jogosult a vizsgára való jelentkezését visszavonni. 

Kollokvium típusai: 

- szóbeli vizsga 

- írásbeli vizsga 

- A típusú vizsga (írásbeli+szóbeli, az érdemjegy a két rész alapján kerül 

megállapításra, a sikeres teljesítés feltétele mindkét rész sikeres teljesítése) 

- B típusú vizsga (írásbeli+szóbeli, ha az írásbeli nem sikerül, nem lehet szóbelizni) 

- C típusú vizsga (a félév folyamán 3-4 zárthelyi vagy házi dolgozat) 

- D típusú vizsga (a szorgalmi időszak végén egy írásbeli, sikertelensége esetén 

további szóbeli vizsgaalkalmak) 

Index 

A Neptun bevezetésével a papíros index megszűnik az egyetemünkön, a gólyák már 

nem kapnak indexet. A diploma megszerzésekor, ugyanakkor kézhez kapják a tanulmányi 

előadójuk által vezetett indexüket. 

 

Térítési díjak 

- Az államilag támogatott, abszolváláshoz szükséges 180 krediten túl 10%-nyi kredit 

ingyenes (198 kredit), ezen felül minden felvett kreditért 3000Ft-ot kell fizetni. 

- A harmadik tantárgyfelvétel díja kreditenként 6500Ft. 

- Ugyanabból a tanegységből tett 3. vizsga díja 1500Ft, minden további vizsgáé 

vizsgánként 3000Ft. 

- Az egy félévben tett második és harmadik javítóvizsga díja vizsgánként 3000Ft. 

- Vizsgáról való igazolatlan hiányzás díja 3000Ft. 

- Vizsgakurzuson tett első vizsga ingyenes. 

- Utólagos tárgyfelvétel díja 2700Ft/tárgy 



- Fizetési kötelezettség késedelmi díja 2700Ft/hét 

- Szakirány választási kötelezettség elmulasztásának díja 2700Ft 

Idegennyelv-tanulás az ELTE-n 

A felsőoktatási törvény szerint az oklevél kiadásának feltétele - a sikeres záróvizsgán 

túl – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt 

nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely 

igazolja, hogy alapképzésben egy középfokú, ‘C’ típusú általános nyelvi, mesterképzésben a 

képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal 

egyenértékű nyelvvizsgát tett. A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy 

milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai 

érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát 

általános nyelvi nyelvvizsgaként köteles elfogadni. Magyarul: még ha meg is szerzed az 

abszolutóriumot, akkor sem kapod meg a diplomádat, amíg be nem mutatod a meghatározott 

nyelvvizsga-bizonyítvány(oka)t. 

ELTE ITK 

Az ELTE-n az általános nyelvi képzést 2005. szeptembertől az Idegennyelvi 

Továbbképző Központ (ITK, vagy közismertebb nevén a Rigó utcai központ) hirdeti meg, 

amely 2005-ben integrálódott az egyetembe. Jelenleg hat nyelvből (angol, francia, német, 

olasz, orosz, spanyol) tudjuk biztosítani hallgatóink számára a nyelvtanulás lehetőségét. 

Jelentkezni az ETR-ben lehet. A tanfolyam díja szemeszterenként 17.000 Ft, heti 1x2 órában. 

Heti 2x2 óra esetén a hallgató kedvezményben részesül, a tandíj ekkor 31.000 Ft. 

Tudásszintek  

- A1 Minimumszint 

- A2 Belépőszint 

- B1 Alapfok 

- B2 Középfok 

- C1 Felsőfok 

- C2 Mesterszint 

 

A hallgatók a szintfelmérés alapján az A1, A2, B1, B2, C1 szintre felkészítő csoportok 

közül a nekik megfelelőt vehetik föl. További információk az ITK Tanulmányi Osztályon:  

(H-P: 8:30-17:30) 

ELTE ITK 1085 Rigó u. 16. 

Telefonszám: 459-9618 

 



Fontosabb honlapok: 

www.elte.hu – Szervezeti és Működési Szabályzat, Hallgatói Követelményrendszer 

http://ttk.elte.hu – Kari szabályzatok, információk 

http://to.ttk.elte.hu – Tanulmányi Osztály honlapja, tanrend, kérvények, határidők 

http://ttkhok.elte.hu – Hallgatói Önkormányzat honlapja, szabályzatok, tisztségviselők 

és képviselők elérhetőségei 

 

Csonka Diána 

Megbízott tanulmányi elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 

E-mail: taneh@ttkhok.elte.hu 

Tel.: +3620/339-31-01 

 

Szociális ügyek 

Kovács Fanni 

A szociális ügyeknek a legfontosabb része, ami titeket mentorokat érint azok az 

ösztöndíjak! 

Kik döntenek az ösztöndíjakról?  

Az egyetem ezeket a döntéseket a kari ösztöndíjbizottságra (KÖB) bízza.  

A kari ösztöndíjbizottság felett is áll egy szervezet Egyetemi Hallgatói Szociális és 

Ösztöndíjbizottság, amelynek tagjai a kari bizottságok elnökei és az Oktatási Igazgatóság egy 

alkalmazottja, az elnöke pedig az EHÖK szociális alelnöke. Ők döntenek az Alaptámogatás, 

és a Párhuzamos Képzés Kompenzáció kiírásáról, a többi ösztöndíj kiírása a karok kezében. 

KÖB felépítése  

14 főből áll, elnöke a TTK HÖK szociális elnökhelyettese. Tagja minden szakterületről 

két hallgató (egyikük póttag, azaz csak akkor rendelkezik szavazati joggal, ha a rendes tag 

nem jelenik meg az ülésen), egy doktorandusz hallgató, a TTK HÖK esélyegyenlőségi biztosa 

illetve a Tanulmányi Osztály vezetője, mint közalkalmazott. 

http://www.elte.hu/
http://ttk.elte.hu/
http://to.ttk.elte.hu/
http://ttkhok.elte.hu/


 

Miről dönt a KÖB? 

 
A KÖB döntési jogkörei közé tartozik a pályázatok kiírása, elbírálása és az ösztöndíj összegek 

meghatározása. 

 

Hogyan hozzák meg a döntést? 

Minden félév elején kapnak ösztöndíj kereteket, amik határt szabnak annak, hogy 

milyen mértékben tudják támogatni a beérkezett pályázatokat. A keretek egy félévre 

vonatkoznak ezekről is később lesz szó részletesen. 

A bizottság elnökének feladata, az ülés levezetését követően, az operatív feladatok 

ellátása, azaz a tájékoztatás és az utalási lista elkészítése. 

Fontos, hogy az elnök egyedül semmit nem dönthet, nem cselekedhet önkényesen az 

ösztöndíjak összegeinek meghatározását illetően. Az elnök minden lépését megelőzi egy KÖB 

ülés, és ő a határozatok alapján jár el. 

A döntéshozás egyszerű mégis összetett folyamat. Most azt nézzük végig, hogy milyen 

szinteket járhat be egy pályázat a leadástól. 

1. Az elsőfokú döntés  

pl.: az, amikor szoctámnál kap a hallgató egy e-mailt, a pályázata összpontszámával, 

egy határozattal és a fellebbezési lehetőségekkel, vagy egy egyszeri pályázatnál a 

KÖB döntése a támogatás összegéről. 

Ezután a pályázónak megadja a KÖB a lehetőséget, hogy öt munkanapon belül 

fellebbezzen a KÖB-nél a pályázati kiírásban megadott e-mail címen. Szoctám 

esetében (ahol  maga a KÖB elnök is bíráló) a pályázatot újra bírálja a KÖB elnök és 

az új döntés alapján küld egy új határozatot. Az összes többi pályázat fellebbezése 

esetén a KÖB dönt. 

2. Másodfokú döntés, a fellebbezés  

Ha a pályázó ezután sem elégszik meg a döntéssel, vagy Alaptámogatásról van szó 

(utóbbinál nincs lehetőség az előzőekben leírt fellebbezésre), akkor a Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottsághoz (HJB) kell fordulnia, a döntést követő 15 napon belül postai 

úton. 

Ha ilyen helyzetbe kerül a gólyátok, akkor mindenképp írjon a szociális 

elnökhelyettesnek, hogy ismertesse a fellebbezés mikéntjét. 

3. Harmadfokú döntés, a per 

A HJB döntése ellen már csak polgári peres eljárás útján lehet fellebbezni. 

 

Ösztöndíj útja a bankszámládig 

A bürokrácia miatt sajnos elég gyakran előfordul, hogy az úton valahol elakad egy-

egy, vagy akár egy teljes ösztöndíj csoport (pl. az összes egyszeri tudományos). Nézzük végig 

az ösztöndíjak útját, és hogy hol lehet hibázni. 

 

Amit a HÖK csinál 

Már végig vettük azt, hogy ha beérkezik egy pályázat, arról a KÖB hoz egy 

határozatot, ami alapján a KÖB elnök elkészíti a kifizetési listát. Ezt a listát a Neptunban 



ellenőrzi, ha az hibát talál, akkor javítja vagy rosszabb esetben törli a „hibás” hallgatót. 

Ezután kettő, információ tartalomban különböző, listát elküld a Tanulmányi Osztálynak, egyet 

elektronikusan (ami Neptunba importálható) és egyet papírosan, melyet a TO aláírat a 

dékánnal és a gazdasági ellenjegyzővel. Ez csak akkor történik meg, ha TO sem talál a 

listában hibát és azok valóban egyeznek. Ha van hiba visszaküldik, majd újraküldés stb. stb. 

Eddig tart a HÖK munkája az ösztöndíjakkal. Fontos, hogy nem kerülhet ki hibás lista, 

mert ha csak egy hallgató nem stimmel, akkor nem csak az övé, de az összes hasonló típusú 

ösztöndíj nem kerül rögzítésre. 

 

HÖK-től független részek (Tanulmányi Osztály, Oktatási Igazgatóság és Tanulmányi 

Rendszer Iroda) 

Miután a TO visszakapta a listákat a dékántól aláírva, elküldi mindkét példányt (azaz 

hármat a papírosat scannelve is) a Tanulmányi Rendszer Irodába (TR), ami az Oktatási 

Igazgatóság része. Náluk történik a rögzítés, illetve további pénzügyi kóddal látják el a 

listákat, melyet továbbítanak a Magyar Államkincstárba. A folyamat vége, hogy az 

Államkincstár elindítja az utalást és a hallgató számlájára kerül az összeg. 

 

Mennyi idő alatt kerül a bankszámlára? 

A KÖB ülése után kb két nap mire a TO-hoz kerül a lista, a visszadobásoktól, és a 

dékán szabadidejétől függően, szintén két nap mire a TR-be kerül. Itt akár egy hetet is 

eltölthet a számfejtés miatt. Majd mikor továbbítják az Államkincstárba, ott már csak egy 

vagy jobb esetben (ha reggel küldték el) fél nap múlva ki is utalják az összeget. 

 

Ösztöndíj keretek 

Az ösztöndíj keret normatív alapú, azaz hallgatói létszámon alapszik az összege és a 

karok között a szociális juttatásra jogosult hallatók arányában osztják szét.  

 

A HÖK két szinten áll ezzel kapcsolatban: 

● HÖK által „birtokolt” költségvetés - működési keret  („kezelő”:  gazdasági 

elnökhelyettes) 

● Hallgatói ösztöndíjakra fordítható keret - normatív keret („kezelő”: szociális 

elnökhelyettes) 

Fontos, hogy ösztöndíjat az egyetem csak olyan hallgatónak tud utalni, aki AKTÍV 

státuszban van. Az abszolutóriumot szerzett hallgató, már nem áll jogviszonyban az 

egyetemmel, ő sem kaphat ösztöndíjat. 

 

Szociális keret 

A szociális keretből kizárólag a szociális ösztöndíjak fizethetőek ki, azaz az 

alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj és a rendkívüli szociális ösztöndíj. Az 

alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás „A” kategóriájába tartozó hallgatók 

kifizetése egyetemi szintű, így az nem tartozik a TTK Ösztöndíjbizottság szociális keretébe. A 

keret 4-15%-át lehet rendkívüli szociális támogatásra fordítani. A többit a rendszeres szociális 

támogatásra kell fordítani. 

 



 

Intézményi, Szakmai, Tudományos és Közéleti Keret 

 Részei a Tudományos ösztöndíj (rendszeres és egyszeri), a Sport és kulturális 

ösztöndíj (rendszeres és egyszeri), a Közéleti ösztöndíj és a hökös tisztségviselői ösztöndíj 

(ami a közéletinek számít). A teljes keret 33%-a  közös egyetemi felhasználású, 67%-a pedig 

a karok között van szétosztva, Viszont a TTK (és minden kar) még további részekre osztja 

 

Tudományos 35% 

Sport és kulturális 17% 

Közéleti 30% 

Szakmai (hamarosan ezt is lehetővé teszi a 

HKR) 

18% 

 

Tanulmányi Keret  

Csak és kizárólag tanulmányi teljesítményre adható ösztöndíj fizethető ki a keretről, ez 

ugye csak a tanulmányi ösztöndíjat jelenti. 

Fontos, hogy a tavaszi félévekben látszólag nagyobb a keret, viszont az ösztöndíjak 

összege nem növekszik, mert tavasszal jogosultak rá a gólyák (alap- és mesterképzésben) is, 

így sokkal többen kaphatnak/kapnak ösztöndíjat. 

 

Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösztöndíja Keret 

Hogy kik kapnak ilyen ösztöndíjat? 

A TétékásNyúz csapata, konferenciák, versenyek egyéb rendezvények szervezői és 

segítői, a Kar Kiváló Hallgatója címet elnyerők stb. 

Egyetemünkön egyedülálló a karunk rendszere, hogy a KHTEÖ-re is pályázatot kell 

leadni (pályázati kiírás), a pályázatokat a TTK HÖK Választmánya bírálja el. A többi karon 

ez főleg  HÖK elnöki hatáskörben van. 

Pár adat a pályázatokról (természetesen a személyiségi jogok megsértése nélkül) 

nyilvános a HÖK honlapján (leadott, elbírált pályázati adatok). 

 

Ezek után nézzük át egyesével bővebben az ösztöndíj típusokat!! 

 

Szociális ösztöndíj 

Ki nem jogosult rendszeres vagy rendkívüli szoctámra? 

 nem államilag támogatott formában kezdte meg a képzését 

 elfogyott az összes államilag támogatott féléve 

 alapszakon, adott szakon elhasznált nyolc állami félévet 

 mesterszakon, adott szakon elhasznált hat állami félévet (ha elhasznált nyolcat 

alapszakon, akkor nyilván négy félév után elfogynak a félévei) 

 estis vagy levelezős (tehát nem nappalis) hallgató. 

 



Alaptámogatás 

Van pár speciálisabb feltétele az előzőekben felsoroltakhoz képest és közben gólyáitok 

számára ez lesz a legfontosabb ösztöndíj! 

Speciális feltételek: 

 első regisztráció adott szintű képzésben (alap-, mester-, vagy osztatlan tanár 

képzésben) 

 állami ösztöndíjas finanszírozási forma 

 érvényes az A vagy B kategória valamelyike (ha több érvényes elég egyet 

igazolni) 

Mik azok a kategóriák? 

A kategória: 

 fogyatékossággal élő 

 rokkant 

 családfenntartó 

 nagycsaládos 

 árva 

 halmozottan hátrányos helyzetű 

 a kérvényezőnek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy 

házastársától külön élt szülője elhunyt 

 B kategória 

 hátrányos helyzetű 

 félárva- 25 éves korig 

 gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg 

A kategóriák visszaköszönnek a rendszeres szociális támogtásnál is. 

A támogatás összege alap- és osztatlan képzések esetén a hallgatói normatíva 50%-a, 

mesterképzés esetén 75%-a (egyszeri támogatás, egy összegben). Elektronikusan lehet rá pályázni, a  

Neptun felületén (Ügyintézés // Kérvények menüpont). 

Ha ezt a támogatást nem igénylik meg a gólyák a beiratkozást követően, 

visszamenőleg már nem lesz rá alkalmuk. Ezért a TI felelősségetek, hogy mindenképp 

értesüljenek róla.  

Aki halasztani fog (passzivál) annak is beiratkozáskor kell leadnia az igénylést, de 

mivel passzív csak akkor fogja megkapni, mikor aktívként bejelentkezik. 

Alaptámogatásnál nincs pontrendszer, tehát nem kell egy bizonyos ponthatárt elérni, 

aki beletartozik a fenti kategóriák valamelyikébe, automatikusan megkapja az összeget. 

Ha van olyan gólyátok, aki alapképzésről jelentkezett át tanári osztatlanra, ő már nem 

jogosult alaptámogatásra. Az osztatlan tanár szak az ösztöndíj rendszerben alapképzésnek 

felel meg, viszont tanulmányi ügyileg mesterszaknak. 

Az alaptámogatás kifizetési listáját az EHSZÖB elnöke állítja össze és a központi 

ELTE-s szociális keretről kerül kifizetésre. A TTK KÖB feladata itt csak a bírálás. 

 

Rendszeres szociális ösztöndíj 

A kiemelt kategóriák (az alaptámogatásban szereplő) mellett itt egy pontrendszer is él, 

ami a pályázati kiírás mellékletét képezi és megtalálható a TTK HÖK honlapján. A 



pontrendszer tartalmazza azokat az igazolásokat is, amiket a pályázathoz csatolni kell egy-egy 

kategóriánál. 

A kiemelt kategóriák szerepe, hogy az “A” kategóriások a hallgatói normatíva 20%-át, 

a “B” kategóriások pedig 10%-át kapják ösztöndíjként, amennyiben elérik a ponthatárt. Ha 

pontrendszer alapján ezeknél az összegeknél magasabb ösztöndíj jár nekik, akkor 

természetesen az az összeg jár nekik. 

Pályázni az e-szoctám (eszoctam.elte.hu) felületén kell, minden félév elején, a kiírás a 

regisztrációs hét végére elérhető, a leadási határidő általában az onnan számított két héten 

belül van. (Lassan az e-szoctám felületét felváltja a Neptun, de a folyamat a rendszer 

hiányosságai miatt igen lassú.) 

 

A pályázás 4-5 napig tart, ilyenkor amit mindenképp fel kell tölteni az a kötelező 

igazolást (önkormányzati) és célszerű a meglévő igazolások közül is mindent feltölteni. 

Ezután egy 1-2 napos szünet következik, ekkor a bírálók elbírálják  az összes beérkezett a 

pályázatot, megjelölik hol hibás, illetve mi hiányzik. Ezután a felület újra megnyílik 

hiánypótlás céljából, mikor minden elmaradt vagy hibás dokumentumot fel kell töltenie a 

pályázónak. Ezután újabb 1-2 nap szünet után e-mailben küldi a rendszer a Bizottság 

határozatát. 

FONTOS! hogy a Neptunban szereplő hallgatói e-mail cím tényleg éljen, mert a 

rendszer azt az e-mail címet használja minden értesítésre. Ha az megfelelően van beállítva, 

akkor a pályázó kap e-mailt arról, hogy hiányos vagy hibás a pályázata (és hol), hogy 

elutasítva, hogy el lett fogadva (és hány ponttal), és végül megkapja a határozatot a 

ponthatárról, arról hogy a pályázata ezek alapján sikeres volt-e, hogy hol meddig fellebezhet 

illetve a pontokhoz tartozó összegek menetét és listáját. 

 

Rendkívüli szociális támogatás 

A jogosultak köre az eddigiekkel megegyező. Mint neve is mutatja annyiban tér el, a 

rendszerestől, hogy eseti pályázás van a Neptun felületén. Egy félév alatt kétszer lehet 

igénybe venni a támogatást.  

 

Kategóriái: 

 Gyermekszületés 

 Házasság 

 Eltartó elhalálozása 

 Eltartó munkanélkülivé válása 

 Eltartó munkanélküli segélyre való jogosultságának megszűnése 

 Árvaellátás megszűnése a pályázó 25. életévének betöltése után 

 A típusú középfokú nyelvvizsga 

 B típusú középfokú nyelvvizsga 

 C típusú középfokú nyelvvizsga 

 Doktori képzésben szükséges 2. nyelvvizsga  

 Kötelező terepgyakorlat 

 Egyéb (pl. lopás) 

 



Nyelvizsgánál csak a kimenetelhez szükséges nyelvizsga értendő, az az TTK az első 

(vagyis a kar hallgatójaként szerezte az első nyelvvizsgáját a pályázó). 

 

Fontos, hogy lopás esetén csak a Lágymányosi kampuszról, illetve otthonról ellopott 

tárgyakat tudja a KÖB támogatni. 

 

Intézményi, Szakmai, Tudományos és Közéleti Keret 

Jogosult rá a kar minden hallgatója, ha nappali képzésben részt. 

Egészen pontosak azon hallgatók, akik a karon tanulmányaikat felsőfokú 

szakképzésben, alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori 

képzésben folytatják, nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkeznek. 

Mint már említettem minden ösztöndíjnak, szóval a juttatás képességnek az alap 

feltétele az aktív jogviszony!   

Fontos, hogy nem támogathatóak azon pályázatok, amelyek más Egyetemi forrásból 

már részesültek támogatásban, erről minden esetben nyilatkozni kell!  

Tudományos ösztöndíj 

 Rendszeres tudományos ösztöndíj 

Ennek a pályázatnak a célja, hogy támogassa az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik 

mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak. Azaz 

TDK-n, konferencián vettek részt, esetleg publikációjuk van, vagy oktatási tevékenységet 

végeznek. 

Maga a pályázat a Neptun rendszerében fut, az Ügyintézés, Kérvények menüpont alatt. 

Itt a pályázat csak akkor látszik mikor épp pályázási időszak van. 

Pontozása egységes, azonban az egyes képzési szinteken eltérőek a pontokhoz tartozó 

összegek. A pontrendszer a köztársasági ösztöndíjban részeülők pontjait azonban 0,6-os 

szorzóval látja el, hisz ez esetben kétszer ugyanazon teljesítményre kapnak ösztöndíjat 

 

 Egyszeri tudományos ösztöndíj 

A célja ugyanaz, ami a rendszeres tudományos pályázatnak, azzal a különbséggel, 

hogy nem magát a teljesítményt támogatja, hanem a részvételt. Például egy tudományos 

konferencián való részvételnek több anyagi vonzata van.  

Alapesetben ez kimerülhet a konferencia regisztrációs díjában, de hozzájöhet az 

utazás- és szállásköltség egyaránt, esetleg egy poszter előállításának a költségei. Ezeket 

támogatja az ösztöndíj, névre szóló számlák ellenében, a befizetett összeg maximum 75%-

ával, de egy félévben maximum 50.000 Ft-tal. Viszont fontos, hogy ezek az események 

szintén dátumhoz kötöttek, azaz nem lehetnek félévnél korábbiak pályázat leadási dátumánál. 

A pályázat leadása papíron történik az Északi Hallgatói Irodában, annak 



nyitvatartásában bármikor. 

 

Sport és kulturális ösztöndíj  

 Rendszeres sport 

A pályázat célja, azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet 

végeznek olimpiai sportágban, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel 

rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek.  

A pályázat szintén a Neptun rendszerében fut, az Ügyintézés Kérvények menüpont 

alatt, hasonlóan a rendszeres tudományos ösztöndíjhoz, ez is csak a pályázási időszakban 

érhető el. 

A pályázat fontos feltétele, hogy csak az előző félévi kiírás utáni eredményket értékeli, 

továbbá hiánypótlásra kizárólag a bíráló felszólítására van lehetőség. 

A pontrendszer különlegessége, hogy a nem-olimpiai sportágak és a csapat sportok 

pontja 0,8-as szorzóval értendőek, viszont az olyan sportok, melyek az ELTE hírnevét 

öregbítik 1,25-ös szorzóval szerepelnek. Így pont nem éri hátrány az Egyetem csapatában 

játszó hallgatókat, hisz a szorók pontosan egyre egészítik ki egymást. 

 

 Egyszeri sport 

 

Minden egyszeri pályázatra igaz (a tudományosra is!), hogy csak a már befizetett 

összegek támogatását lehet igényelni, a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti 

számlellenében -  támogatást előre nincs! Ellenben a támogatandó eseményt így is 

megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján 

már el lehet bírálni a pályázatot. A pályázat nem támogatja a dologi eszközök beszerzését, 

valamint egy sport esemény szervezési költségeit. A pályázat célja az utazási- és 

szállásköltségek, részvételi díjak, regisztrációs költségek, stb.  támogatása. 

Csoportosan van lehetőség pályázni (pl. csapatsport nevezési díj), a résztvevők adatai 

(aláírásukkal együtt), a pályázó adataihoz hasonlóan kell feltüntetni. 

A pályázat miaximum összege a befizetett és igazolt összeg maximum 50%-a, de 

félévenként maximum 40.000 Ft. A pályázás szintén papíros 

 

Közéleti ösztöndíj 

 

 Rendszeres közéleti 

A pályázat célja, hogy  támogassai az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett az 

elmúlt félév folyamán kiemelkedő hallgatói munkát végeztek a kari hallgatói élet 

megszervezésében, segítésében, vagy egyéb közéleti tevékenységet látnak el. 

A pályázat lényegében egy részletes leírást kér a végzett tevékenység(ek)ről és annak 

igazolását a szervezet vagy az projekt vezetőjétől. Szintén lehet csoportosan pályázni, 

ilyenkor a pályázatnak tartalmaznia kell a bepályázott hallgatók tevékenységének egymáshoz 

viszonyított százalékos arányát. 



A százélokos arányra, azért van szükség mivel magának a pályázatnak nincs 

pontrenszre, hanem a bírálás során azt veszi a KÖB figyelembe, hogy a tevékenység: mekkora 

felelősséggel jár, mennyi idővel, mennyi hallgatót érint, stb. Így ha egy szervezet (pl. 

MaFiHe) ad be egy pályázatot, akkor egy keret van lesz meghatárova, magának a 

szervezetnek, melyet ők osztottak fel maguk között, a százalékok előzetes meghatározásával. 

Erre a pályázatra főleg a karunkhoz tartozó civil szervezetekben (MaFIHe, KKlub, 

FöldrajzosKlub, ICPS) tevékenykedő hallgatók szoktak pályázni, de akad a BEAC-on 

tevénykedő pályázat is.    

 HÖK tisztségviselői                                        

A pályázás eltérő az eddig említettekhez képest, mivel mikor a tisztségre pályázol, 

akkor pályázol az ösztöndíjra is, melynek összegét a TTK HÖK Alapszábaly a határozza meg 

a 34-35. §-ában (az Alapszabály elérhető a TTK HÖK honlapján). 

 

Fontos, hogy a 34. §-ban meghatározott hallgatói normatíva százalékok az ösztndíjak 

maximum összegeket határozzák meg, azaz ezektől csak lefelé lehet eltérni. Erre három 

lehetőség van, melyeket a 35. § határoz meg. 

1. ha tisztségviselő beszámolója nem lett elfogadva, a következő hónapban nem kap 

ösztöndíjat 

2. ha egy tisztségviselő beszámolója kevesebb, mint 3/5-el lett elfogadva, akkor a 

maximum ösztöndíjának a 2/3-t kapja meg 

3. az ösztöndíjak utólag járnak, és nem előre (így a szeptemberi kifizetés a nyári 

tevékenységekért, az októberi a szeptemberiért stb), így ha egy tisztségviselő 

nem töltötte be a tisztséget egy teljes hónapon át akkor a betöltött napok 

arányban kapja ösztöndíját 

Például: egy október 28-án megválasztott informatikus novemberben kapott ösztöndíja 

119000*0,4/31*(31-28)= 4606, azaz kerekítve 4 600 Ft. 

119000 - a halgatói normatíva összege, 0,4 - az infomatikus ösztöndíja 40%. 

 

 Szakmai ösztöndíj (csak a HKR módosítása után működik) 

Ez egy tervezett ösztöndíja a KÖB-nek. Elöljáróban annyi lenne fontos róla, hogy a 

rendszeres tudományos ösztöndíj pontrendszeréből kikerül az oktatási tevékenyégért járó 

pontok, és a szakmai pályázat lényeg az lenne, hogy a karunk tanszékein kutatói vagy oktstási 

munkát végző hallgatók pályázhassának. De tanszékenként csak egy hallgató a tanszékvezető 

ajánlásával. 

 

Tanulmányi Keret  



A tanulmányi ösztöndíj számításával a Tanulmányi Osztály foglalkozik. A KÖB az 

alap ösztöndíj összegét határozza meg, és ezzel együtt azt is, hogy a jogosult hallgatók hány 

százaléka részesül tanulmányi ösztöndíjban. Ezen határok meghúzásánál kettő fő szabály van 

(a 51/2007 (III. 26.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdése szerint): 

1. a tanulmányi ösztöndíj összege nem lehet kevesebb, mint a normatíva 5%-a (ez 

jelenleg 5950 Ft) 

2. tanulmányi ösztöndíjban maximum a jogosult hallgatók (állami képzésben lévő, nem 

túl futó, nappali) 50%-a részesülhet 

A két határ nem független, értelemszerűen fordított arányban állnak egymással. A 

KÖB alapelve (ha a tanulmányi keret engedi), hogy minél több hallgató részesülhessen az 

ösztöndíjban.  

A számítás módja az ELTE Hallgatói Követelményrendszere által szabályozott módon 

folyik a TO által: a szabályzat Általános Részében írtak követése mellett a Karra vonatkozó 

Különös részben az 565. §-ban rögzítettek szerint. 

Egyszerűsítve: A teljes tanulmányi keretet szétosztják a kurzusok között, arányosan a 

kreditértékkel és azzal, hogy hányan vették fel. Így például a Bambulástudományi Kar 

(véletlenül sem korrelál a BTK-val) kap egy millió forintot a tanulmányi keretére. A 

Bárgyúnézés II - GY kurzus kap 4.000 forintot, az alapján, hogy 5 kreditet ér és 24-en vették 

fel. A gyakorlatot nyolcan nem teljesítették, négyen kettest kaptak, nyolcan hármast és négyen 

ötöst. A HKR-ben szabályozott módszer alapján a bukottak nem kapnak semmi, az ötösök 

kapnak fejenként 500, a hármasok 200, a kettesek pedig 100 forintot. Az öszöntöndíj összegét 

a kurzusokon megszerzett összegek adja ki, de mivel nem kaphat mindenki ösztöndíjat, a Kari 

Ösztöndíjbizottság meghúz egy határt, ami felett jár az ösztöndíj. Az így megmaradt összeg 

arányosan szét van osztva, azok között akik kapnak. Ez jelenik meg szórzóként a végleges 

számításnál. 

Az aktuális félévre vonatkozó ösztöndíj-számítási táblázatot, az ösztöndíjhatár 

összegét és az ösztöndíjszorzót a Tanulmányi Osztály honlapján találhatjátok meg. 

Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösztöndíja Keret    

A KHTEÖ alapú ösztöndíjra jogosult a kar minden hallgatója, ha nappali képzésben 

részt. Pont, mint az ISZTK alapú pályázatoknál. 

Mint már többször említettem minden ösztöndíjnak, szóval a juttatás képességnek az 

alap feltétele az aktív jogviszony!   

Itt fontos, hogy nem támogathatóak azon pályázatok, amelyek más Egyetemi forrásból 

már részesültek támogatásban, erről minden esetben nyilatkozni kell!        

KHTEÖ pályázatok 

http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf
http://to.ttk.elte.hu/tanulmanyi-osztondij


A pályázat célja az ELTE TTK hallgatóiért végzett kiemelkedő tanulmányi, 

tudományos, kulturális, sport- és művészeti, közéleti, illetve egyéb egyszeri egyetemi 

tevékenység elismerése, amelyért a hallgató nem részesül ösztöndíjban, egyéb egyetemi 

forrásból. Pályázatot a Kar minden polgára leadhat. 

Az ISZTK egyszeri pályázataihoz hasonlóan pályázni a pályázat beadását megelőző 6 

hónapban végzett tevékenységekkel lehet (ez nem vonatkozik az átdolgozásra visszaküldött 

pályázatok újbóli beérkezésére). 

Egyetemünkön egyedülálló a karunk rendszere, hogy a KHTEÖ-re is pályázatot kell 

leadni (pályázati kiírás), a pályázatokat a TTK HÖK Választmánya bírálja.  A többi karon ez 

főleg HÖK elnöki hatáskörben van. A pályázatot elektronikus formában történik a TTK HÖK 

honlapján. 

Fontos, hogy a pályázó nem szerepelhet a pályázatban, mint ösztöndíjra felterjesztett, 

de saját tevékenységére ösztöndíj adható, amennyiben az űrlapon feltünteti, hogy az adott 

tevékenység során milyen feladatokat látott el, és ez hogyan aránylik a többiek által ellátott 

feladatok nagyságához, illetve konkrét összeget is meghatározhat, ez hasonlóan történik a 

rendszeres közéleti ösztöndíjnál is. 

Hogy kik kapnak ilyen ösztöndíjat? 

A TétékásNyúz csapata, konferenciák, versenyek egyéb rendezvények szervezői és 

segítői, a Kar Kiváló Hallgatója címet elnyerők stb. 

Kar Kiváló Hallgatója 

A pályázatot a Tanulmányi Osztály írja ki, a tanulmányi eredmény, a tudományos 

(TDK)- és versenyeredmények, publikációk, valamint további szakmai és szakmai közéleti 

tevékenység és oktatási tevékenység, illetve közéleti tevékenység figyelembe vételével 

történik. A további feltételek a Tanulmányi Osztály honlapján érhetőek el. 

A cím elnyerése az eddigi eredmények elismerésen túl, a HKR szerint a KHTEÖ-ben 

is részesülnek.  

Különlegességek, amiről megéri beszélni 

                            

MA/MSc ösztöndíj 

 

Ez az ösztöndíj az elsőéves mesterképzésben résztvevő hallgatók támogatása 

érdekében jött létre, ugyanis ők nem részesülhetnek a klasszikus tanulmányi ösztödíjban. 

Jelenleg a helyzete tisztázatlan, de folyamatosan dolgozunk rajta, hogy minden szabályzásnak 

megfeleljen. 

 

Párhuzamos Képzés Kompenzáció 

http://ttkhok.elte.hu/?q=khteo
http://ttkhok.elte.hu/?q=valasztmany


A pályázatot az EHSZÖB írja ki. Célja, hogy olyan hallgatókat támogasson, akik két 

szakon végzik tanulmányaikat az ELTE-n, és az egyiken mindezt költségtérítéses formában. 

Fontos kitétel, hogy ne átsorolás miatt legyen a pályázó költséges, illetve a tanulmányai is 

toppon legyenek. 

Viszonylag kevés hallgatót lehet így támogatni, azért mert a legtöbben nem felelnek 

meg a pályázati kiírásnak. Egyetemi szinten körülbelül 45-50 pályázat szokott érkezni, ebből 

2-3 TTK-s 

 Elég vitatott ösztöndíj, pont az előző mondatért. Minek, ha úgyis kevesen vannak? 

stb. Viszont, annak a pár embernek óriási segítség, hogy nem kell dolgozniuk, vagy a 

diákhitelhez folyamodniuk. Másrészt a jogosságát is vitatják. Továbbá azt, hogy ha már kvázi 

ingyen tanul mégis, akkor legyen már zseni… 

Fontos, hogy a pályázat nem zárja ki azt a hallgatót, aki saját karán már kapott 

költségtérítés csökkentést. Mindössze annyi történik, hogy csak annak az összegnek a 80%-

ával támogatják, amit befizetett. 

 A bírálást az EHSZÖB elnöke, az EHÖK szociális alelnöke végzi. Majd egy 

EHSZÖB ülésen ismerteti az eredményeket a tagokkal (a kari képviselőkkel), akik átnézhetik 

“saját” pályázataikat. Ezután megszavazzák az összegeket. És mehet az utalás. Az utalási 

listát is az EHSZÖB elök állítja össze, ellenőrzi és küldi tovább az Oktatási Igazgatóságnak. 

                            

Köztársasági Ösztöndíj 

 

Részletes információkat a tanulmányi ösztöndíj honlapján találhattok mind a leadásról 

menetéről és a csatolandó igazolásokról, illetve a bírálás és a birálási szempontokról. Nem 

egyetemi forrásból. Ha további kérdések merülnek fel első sorban a tanulmányi 

elnökhelyettessel vegyétek fel a kapcsolatot. 

A köztársasági ösztöndíjra azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas illetve 

költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, 

osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi 

tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. 

A pályázat beadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott 

tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és ugyan ebben a két félévben a 

megszerzett kreditek száma legalább 55. 

A pályázatokból kari rangsort állít össze az intézetek javaslata alapján a kar 

Tanulmányi és Oktatási Bizottsága alakítja ki.  

 Klebersberg Képzési Ösztöndíj 

 

Az ösztöndíjat a Klebelsberg Központ írja ki az osztatlan tanárképzésben résztvevő 

hallgatóknak. Szintén nem egyetemi forrásból valósul meg a támogatás. 

 A TTK HÖK honlápján részletes tájékoztatót találhattok róla egy GY.I.K. 

formájában. Ha bármely gólyátoknak gondja adódna a pályázással a tanárképzési referenshez 



írányítsátok, ő tud részletes választ adni.  

 

 Bursa Hungarica 

                            

A legalapvetőbb, hogy az egyetemeknek semmi pénzügyi köze nincs hozzá. Nem ők 

írják ki, nem ők bírálják, nem az ő pénzük. Így a HÖK-nek sincs köze hozzá. Egy-két infót le 

lehet kérni, mikor lesz, volt-e utalás, megérkezett-e az önkormányzati rész az Egyetemhez. 

Maga a pályázás két részből áll. Első körben pályázik a helyi önkormányzat az EMMI-

nél. Ha nyert, akkor a hallgató pályázhat a helyi önkormányzatnál. 

A Bursának két típusa van az “A” (2 félévre pályázható) és “B” (6 félévre pályázható), 

a felsőoktatásban résztvevők az “A”-ra, a felsőoktatásba felvételizők pedig  a “B”-re 

pályázhatnak. 

Szociális alapú, hasonlóan mint a szoctám. De feltétele, hogy lakóhely a pályázatot 

meghirdető települési önkormányzat területén, hátrányos szociális helyzet; felsőoktatási 

hallgatói jogviszony igazolható megléte (erre még visszatérek). 

Továbbá még mindig két részből áll maga a kifizetés: önkormányzatiból és az 

intézményiből. Az intézményi rész nem az Egyetemet jelenti,hanem az EMMI-t, mely az 

önkormányzat által megállapított támogatást egyenlő mértékben egészíti ki. 

             

 Szóval mi az ELTE szerepe? 

             

Megérkezik az átutalás az Egyetem számlájára ideális esetben, az EMMI-től és az 

önkormányzattól. A nevek már ekkor régen egy íróasztalon pihennek az Oktatási 

Igazgatóságnál. Összeállítják az utalási listát és leellenőrzik. Szóval, ha juttatás képtelen 

hallgató van benne (passzív, költséges), ő kiesik, hiába nyert az önkormányzatnál. 

             

 Mi van az így megmaradt pénzzel? 

             

Az Egyetem köteles visszautalni egy meghatározott időpontig az összes ki nem fizetett 

ösztöndíjat. Ezért minél hamarabb kell jelezni, ha nem történt meg az utalás, hiába az a 

válasz, hogy “nem tudom”, ezek összegyűjtve utaznak tovább az Oktatási Igazgatósághoz. 

 

 

 

Kommunikáció 

             

Honlap és szociális faliújság 

             

Fontos megemlíteni, hogy a kisokosban megtalálható információk mind 

megtalálhatóak a TTK HÖK honlapján, igaz nincsenek teljesen szem előtt. 

Mindkét fórumon megtalálhatóak az aktuális pályázatok kiírásai és eredményei, illetve 

a keretek összegei hat félévre visszamenőleg, és költésekről készített beszámoló félévenként. 

A főoldalon (és Facebookon) pedig a friss információk. 

A szociális faliújság az Északi épületben, a kémia és a fizika épületet összekötő 



folyosón található. 

             

Informális anyagok 

             

Ezenkívül a fut egy informális „Ösztöndíj NEKED!” nevet viselő blog, mely a jogszabályok 

egyértelműsítése és a folyamatos információ átadás végett jött létre. 

 

Kapcsolódó szabályzatok 

             

Visszafizetés 

             

HKR-ünk 125. §-a alapján a hallgató köteles visszafizetni minden tévesen kiutalt 

ösztöndíjat az adott szorgalmi időszak végéig.        

 De hogyan utalhatnak tévesen, mikor egy hiba esetén nem is rögzítenek?       

Sajnos az viszont előfordulhat, hogy két azonos nevű hallgatót összekevernek, egy 

rosszul felírt Neptun kód miatt. 

             

Mikor lesz utalás? 

             

Az Egyetem minden félév elején köt egy megállapodást a Magyar Államkincstárral, 

hogy mely napokon lesznek a kifizetések. Ezektől csak kivételes esetekben térhet el, 

pótszámfejtés kérvényével az Egyetem. A pótszámfejtést nyolc munkanappal a tervezett 

utalási nap előtt kell kérvényezni, és egy egész kar ösztöndíjainak újra számolása esetén 

szokták megadni (szóval kellenek a milliós tételek). Viszont ha megvan az engedély, utána 

bármelyik kar beszállhat az utalásba, nem csak a kérvényező. 

 

  



 

Az Egyetem bemutatása 
 

 

Az ELTE története  

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan 

működő, s egyben legnagyobb egyeteme.  

1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek Nagyszombat városában (ma Trnava 

Szlovákiában), akkori székhelyén alapította meg az Egyetemet és vezetését a jezsuita rendre 

bízta. A jellegzetesen jezsuita egyetem bölcsészeti és teológiai karból állott, jogosult volt a 

tudományos fokozatok adományozására és már igen korán, 1667-ben jogi karral egészült ki. 

A 18. században az Egyetem egyre inkább állami irányítás alá került és 1769-ben megalakult 

a negyedik, az orvosi fakultása és ezzel teljes szerkezetű klasszikus egyetemmé vált.  

A jezsuita rend feloszlatása után, az alapító eredeti szándékával is egyezően 1777-ben 

az Egyetemet Nagyszombatból az ország közepébe, Buda városába, a királyi palotába 

költöztették. Az Egyetem keretein belül kezdődött meg, speciális tanfolyamok formájában, a 

hazai mérnökképzés, és az állatorvosképzés. Az intézményt 1784-ben a Duna túlsó partjára, 

Pestre költöztették, és itt nyert végleges elhelyezést. Az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt, 

ami a soknemzetiségű hallgatóság számára közvetítő, semleges nyelvnek számított. Az 1867-

es kiegyezés után kezdődött az Egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A 

kari szerkezet nem változott, de új tanulmányi és klinikai épületek, Egyetemi Könyvtár, 

központi épület készült el, sorra szaporodott a tanszékek száma és az Egyetem Magyarország 

legfontosabb tudományos központjává nőtte ki magát. Esetenként már európai és világhírű 

tudósok működtek katedráin, a hallgatói létszámot tekintve pedig a századfordulón a világ 15 

legnagyobb egyeteme közé került. Fél évszázad alatt nyolcszorosára nőtt a hallgatói létszám 

(1914-ben 8185 főre), ami azért is következett be, mert Magyarországon 1914 előtt mindössze 

két tudományegyetem működött. Az óriási hallgatói tömeg csak kisebb része kaphatott magas 

szintű képzést. Ezt segítették például az 1868 után alakult szemináriumok, az 1895-ben 

megnyílt Eötvös József Collegium és más intézmények.  

1895-től a nők is beiratkozhattak az Egyetemre.  

Az Egyetem neve 1921-től Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem lett. Az 

1948-as baloldali fordulat után alapvetően megváltozott a szerkezete. 1949-ben a Bölcsészeti 

Karból kiválva önállósult a Természettudományi Kar, ami egy évszázados terv 

megvalósulását jelentette.  

1950-ben állami utasításra elcsatolták a Római Katolikus Hittudományi Fakultást, s az 

önálló akadémia lett. Majd 1951 elején államigazgatási okokból önálló egyetemmé vált az 

Orvostudományi Kar.  

1950-ben az Egyetem új neve Eötvös Loránd Tudományegyetem lett.  

A kádári konszolidáció időszakában lassú nyitás kezdődött. 1963-tól eltörölték a 

származás szerinti felvételi rendszert, de az ELTE nem kapott számottevő fejlesztést, így 

épületeinek állaga igen leromlott, miközben oktatói és hallgatói létszáma egyre nagyobb lett 

és az itt felhalmozott szellemi kapacitás a legnagyobb volt egész Magyarországon.  



1983-ban az Egyetem Tanárképző Főiskolai Karral egészült ki. 

 

A nyolcvanas évek közepén kezdődött meg az új Lágymányosi Campus tervezése, 

majd építése.  

A rendkívül széttagolt egyetemi hálózat integrálásának során 2000. január 1-jétől az 

ELTE részévé vált a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, valamint a Tanító- és 

Óvóképző Főiskolai Kar. A Szenátus döntése alapján a két kar nevéből 2009. július 1. 

napjától a „főiskolai” jelző elhagyásra került.  

Az Egyetemi Tanács a 2001. február 12. és 2002. március 4. napján tartott ülésén 

hozott határozataival kezdeményezte a Magyar Köztársaság kormányánál három új egyetemi 

kar létrehozását és egy karának megszüntetését. A kezdeményezés eredményeképpen – a 

Magyar Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási Tudományos Tanács állásfoglalását 

követően – a Kormány elfogadta a javaslatot, és az ELTE karait megállapító jogszabályi 

rendelkezést módosítva létrehozta az Informatikai Kart, a Pedagógiai és Pszichológiai Kart és 

a Társadalomtudományi Kart, valamint 2003. augusztus 31. napjával megszüntette a 

Tanárképző Főiskolai Kart. A karon folyó képzés azonban nem szűnt meg, azt – az adott 

szaktól függően – a Bölcsészettudományi Kar, a Természettudományi Kar, az Informatikai 

Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar vette át.  

 

A TTK története  

 

Egyetemünk szervezeti felépítése csaknem 200 éven át változatlan volt. 1949-ig 

Állam- és Jogtudományi, Bölcsészettudományi, Hittudományi és Orvostudományi Karral 

működött. Az egyetem alapításától kezdve egészen eddig az időpontig a természettudományos 

képzés a Bölcsészettudományi Kar szervezeti keretei között folyt. A természettudományok 

intenzívebb fejlesztése érdekében a Bölcsésztudományi Kar 22 tanszékéből és intézetéből, 

valamint a Botanikus Kertből, a Fizikai–Kémiai és Embertani Intézetekből 1949. május 16-i 

hatállyal létrehozták az önálló Természettudományi Kart.  

Az 50-es években a mai TTK két külön kart alkotott: 1953-ban hozták létre a 

Matematikai–Fizikai–Kémiai Kart, valamint az Élet- és Földtudományi Kart, de 1957-ben 

újra egyesült a két egység. (Érdekesség, hogy ebben az időszakban, tehát 1953-1957 között, a 

Bölcsészettudományi Kart is kettéosztották: Történettudományi Karra valamint Nyelv- és 

Irodalomtudományi Karra). Karunk, mely ekkor még az informatikai szakterületet is magában 

foglalta, egészen 2001-ig a főváros több különböző pontján működött: a főépületek, így a Kar 

vezetése és a (1990-től működő) Hallgatói Önkormányzat a Trefort-kerti kampuszon foglaltak 

helyet (a mai BTK helyén); a biológia és földtudomány szakterültek egyes egységei a 

Ludovika tér 2. alatt kaptak helyet; a vegyészek pedig, már 1989-től kezdve a Lágymányosi 

Campus lakói (az Északi épület Petőfi híd felé eső része épült fel a legkorábban).  

2001-ben az egész Természettudományi Kar átköltözött a két Duna-parti épületbe. Az 

utolsó szervezeti változás 2003-ban történt, amikor is az Informatika Tanszékcsoport és a 

Térképtudományi Tanszék az újonnan létrehozott Informatika Karhoz került. A megszűnt 

Tanárképző Főiskolai Kar természettudományos tanszékei pedig Karunk megfelelő 

intézeteiben folytatják tevékenységüket. 



 

Az ELTE karai  

 

 Állam- és Jogtudományi Kar  

Budapest, Egyetem tér 1-3.  

Alapítva: 1667.  

 Bölcsészettudományi Kar  

Budapest, Múzeum krt. 4/A.  

Alapítva: 1635.  

 Informatikai Kar  

Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.  

Alapítva: 2003.  

 Pedagógiai és Pszichológiai Kar  

Budapest, Kazinczy u. 23-27.  

Alapítva: 2003.  

 Társadalomtudományi Kar  

Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.  

Alapítva: 2003.  

 Természettudományi Kar  

Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.  

Alapítva: 1949.  

 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 10  

Budapest, Ecseri út 3.  

Alapítva: 1900, az ELTE kara 2000 óta.  

 Tanító- és Óvóképző Kar  

Budapest, Kiss János altb. u. 40.  

Alapítva: 1869, az ELTE kara 2000 óta.  

 

Eötvös Loránd (1848. július 27. –1919. április 8.)  

 

Életrajz  

 

Fizikus, egyetemi tanár, miniszter, hegymászó, egyetemünk az ő nevét viseli 1950. 

szeptember 15-e óta. Több európai országban vendégprofesszorként, díszdoktorként és állami 

kitüntetettként vált ismertté.  

Vásárosnaményi báró Eötvös Loránd 1848-ban született elszegényedett arisztokrata 

család sarjakén. Édesapja báró Eötvös József író, politikus, édesanyja Rosty Ágnes, 

keresztszülei Trefort Ágoston és Rosty Ilona.  

Középiskoláit magántanulóként, illetve a pesti piaristáknál végezte, 1865-ben 

érettségizett.  

Az érettségi után Apja sugallatára beiratkozott a jogi fakultásra, de e mellett 

matematikával, ásvány- és kőzettannal, valamint kémiával is foglalkozott. Tudta, hogy el kell 

kötelezni magát valamelyik irányban, végső döntésre csak a második év után, 1867-ben került 



sor, amikor a kiegyezés után apja újból elvállalta az 1848-as első felelős magyar kormányban 

már betöltött vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát. Ekkor Loránd beiratkozott a 

Heidelbergi Egyetemre, ahol akkoriban a természettudományok három világhírűvé vált 

tudósa, Kirchhoff, Helmholtz és Bunsen egy időben tanított. 1870-ben summa cum laude 

doktorált.  

1872-től a Budapesti Tudományegyetemen nyert tanári pozíciót (1872-1921 között így 

hívták az ELTE-t). Sok közéleti szereplése után 1905-ben lemondott akadémiai elnöki 

posztjáról, de tudományos tevékenységét az egyetemen a haláláig folytatta.  

 

Tudományos tevékenység  

 

Eötvös-törvény (kapillaritás): 1870-től 20 éven át foglalkozott a témával, a felületi 

feszültség mérésére új módszert dolgozott ki, az Eötvös-féle reflexiós módszert. Elméleti úton 

felismerte a folyadékok különböző hőmérsékleten mért felületi feszültsége és molekula súlya 

közötti összefüggést, ami az Eötvös-féle törvényként lett ismeretes.   

Eötvös inga (torziós inga): az inga (első nevén horizontális variométer) gravitációs 

mérésekre szolgál. Alkalmas a nehézségi gyorsulás helyi változásainak a mérésére is, 

melyeket a földfelszín alatti rétegek sűrűségváltozása okozza, így lehetővé teszi ásványok 

kutatását a föld belsejében. Először 1915-ben használták olajkutatásra Morvamezőn, mellyel 

kezdetét vette a nyersanyagkutató geofizika, melynek uralkodó műszere az Eötvös-inga volt. 

Amerika leggazdagabb kőolajforrásait Eötvös-ingával tárták fel. Magyarországon 65 Eötvös-

ingát készítettek és adtak el külföldi megrendelésre, melyet a világ többi részén több száz 

példányban sokszorosítottak, mely a magyar tudományt dicsőíti.  

Eötvös effektus: Az Eötvös-effektus lényege, hogy a föld felszínén kelet és nyugat felé 

mozgó vonatkoztatási rendszerekben látszólag eltérő gravitációs tér mérhető.  

 

Közéleti szereplés  

 

Heidelbergből való hazatérése után elkezdődött közéleti szereplése is. Megbízást 

kapott Fizikai Intézet igazgatói teendőinek ellátására. Bekapcsolódott a Természettudományi 

Társulat munkájába. 1891-ben többedmagával megalapította a Matematikai és Physikai 

Tásulatot és Matematikai és Physikai Lapok címen folyóiratot indít el.  

1873-ban, 25 évesen megválasztották az MTA levelező, 1883-ban pedig rendes 

tagjává. 1899-1905 között ő volt az Akadémia elnöke. 1913-ban az MTA a Nobel-bizottság 

elé terjeszti munkásságát (ellenben a Nobel-bizottság választása a holland fizikus Onnes-re, a 

szupravezetés feltalálójára esett).  

1894. június 10. és 1895. január 15. között vallás- és közoktatási miniszter volt (mint 

édesapja). Minisztersége alatt, amely mindössze hét hónapig tartott, négyszáz új népiskolát 

hozott létre.  

 

Oktatói és kutatói elnevezések, tudományos fokozatok 

 

Egyetemi oktatói beosztások  



 

- tanársegéd  

- adjunktus – megszerzett PhD fokozat a feltétele  

- egyetemi docens – habilitáció a feltétele  

- egyetemi tanár – általában MTA doktori cím megszerzése után nevezik ki (az 

egyetem javaslata után a köztársasági elnök nevezi ki)  

 

Egyetemi kutatói beosztások  

 

- tudományos segédmunkatárs ~ tanársegéd  

- tudományos munkatárs  

- tudományos főmunkatárs  

- tudományos tanácsadó ~ egyetemi tanár  

- kutatóprofesszor  

 

Tudományos fokozat  

 

A tudományos életben egy darab fokozat van, ami megszerezhető, ez pedig, a doktori 

fokozat, amit a felsőoktatási intézmények adnak ki: PhD (Philosophiae Doctor).  

 

Tudományos címek  

 

Habilitáció – a doktori fokozat utáni következő lépcső, amely a vezető oktatóvá való 

kinevezés feltétele, elvileg az előadói képesség (habitus) ellenőrzésére szolgál. Feltétele a 

doktori (PhD) fokozat és megfelelő tudományos teljesítmény.  

MTA doktor (DSc - Scientiae Doctor; Doctor of Science) – doktori fokozattal 

rendelkezők kezdeményezhetik az MTA doktori címet, ha már jelentős tudományos 

teljesítményt mutattak fel. Ez független az egyetemi előmeneteltől, de a gyakorlat azt mutatja, 

hogy ennek a címnek a birtokában van esélye valakinek az egyetemi tanári címre. 

Akadémikus (MTA levelező, illetve rendes tag) – az adott tudományterület 

legjelentősebb képviselői válhatnak akadémikussá. Az akadémikus az lehet, aki megszerzi 

három akadémikus ajánlását, és utána az akadémikusok tagválasztó gyűlése megválasztja. 

Tulajdonképpen egy klubtagságról van szó, de a hazai tudományosság talán legnevesebb és 

legmegbecsültebb klubtagságáról. Az ELTE akadémikusainak listáját itt találod: 

http://www.elte.hu/akademikusaink.  

 

  



 

Esélyegyenlőség 

Flaisz Fanni Pálma 

A közelmúltban az oktatásban előtérbe került az integráció kérdése. Egyre több 

oktatási intézményben együtt nevelik, oktatják azokat a gyerekeket a többiekkel, akik eddig 

speciális intézményekbe jártak. Ennek köszönhetően az elmúlt években megnövekedett a 

fogyatékossággal élők száma a felsőoktatásban is. Könnyen előfordulhat, hogy 

gólyacsoportodban fogyatékossággal élő diákkal találkozol. Mentorként ezt is tudnod kell 

megfelelően kezelni. Tudnod kell felismerni ha speciális igényű gólyád van, és felhívni 

figyelmét, hogy tanulmányai során különleges engedmények illetik meg. 

Amennyiben, az adott hallgató látás-, hallás-, mozgássérült, diszlexiában, 

diszgráfiában, vagy diszkalkuliában szenved, súlyosan beszédhibás, pszichésen akadályozott a 

kommunikációban, illetve autista vagy tartósan beteg, tanulmányai során törvényben is 

rögzített kedvezmények illetik meg. Kérlek, nagyon hangsúlyozzátok nekik, hogy a diszlexia 

és diszgráfia is ad okot bizonyos engedmények igénybe vételére; erről tudnak ugyanis 

legkevesebben. 

A fogyatékossággal élő hallgatókat megilleti az A kategóriás szoctám, valamint 

fogyatékosságuktól függően a tanulmányi és vizsgakövetelmények terén speciális jogok és 

engedmények vonatkoznak rájuk. Például az előbb említett, törvényben is rögzített 

kedvezményeket CSAK a kar fogyatékosügyi koordinátoránál regisztrált hallgatók vehetik 

igénybe! Ez rettentően fontos!!! 

Így a beiratkozás után feltétlenül segítsetek gólyáitoknak megkeresni a kari 

koordinátort, ahol megtehetik regisztrációjukat, illetve hívjátok fel figyelmét a regisztráció 

fontosságára! A kari fogyatékosügyi koordinátori tisztséget jelenleg Török Gabriella tölti be, 

akit a Tanulmányi Osztály nyitvatartási idejében megtalálhattok az 1.86. szobában. 

Van egy dokumentum, melyet az ELTE EHÖK adott ki, ebben részéletesen le van írva 

a hallgatók számára minden. A Ti feladatotok is, hogy ez eljusson mindenkihez: 

http://ehok.elte.hu/sites/default/files/ismerd_a_jogaidat.pdf 

 

A karokon működő HÖK-ökben dolgozik egy esélyegyenlőségi biztos, aki a hallgatói 

panaszokkal foglalkozik, valamint segíti és felügyeli az esélyegyenlőség megvalósulását a 

karon. A TTK HÖK esélyegyenlőségi biztosa 2014 második félévétől Flaisz Fanni Pálma, 

akit az eselyegybiz@tkhok.elte.hu e-mail címen, valamint fogadóórájában értek el. A további 

segítségnyújtás részleteiről, problémáitokkal, kérdéseitekkel tehát keressétek nyugodtan az 

esélyegyenlőségi biztost, és irányítsátok gólyáitokat is hozzá! Ha ismertek olyan 

hallgatótársat, aki szívesen tenne aktívan is társai érdekében, nyugodtan buzdítsátok arra, 

hogy keresse fel! 

 

http://ehok.elte.hu/sites/default/files/ismerd_a_jogaidat.pdf


Először is: hogy ne kezeld őt másként, mint a többieket. A fogyatékossággal élő 

fiataloknál a leggyakoribb probléma a társaságba való beilleszkedés. Ennek oka lehet 

elsődlegesen maga a fogyatékosság, vagy a megélése által okozott lelki trauma is. Annyiban 

kell csak külön kezelni őket, amennyire az feltétlenül szükséges: nagyothalló esetén 

hangosabban beszélni az egész társaságban, és úgy ülni, hogy lássa mindenki arcát, látássérült 

esetén segíteni őt a tájékozódásban, stb. 

Az esélyegyenlőség NEM csak a fogyatékossággal élőknek szól! Az esélyegyenlőség 

dolga a hallgatók körében történő bármilyen tulajdonság alapú diszkriminatív 

megkülönböztetések rendezése is. Tehát, ha valamelyik hallgatót, a bőrszíne, származása, 

neme, beállítottsága, vallása, stb. miatt hátrányos megkülönböztetés ér, akkor ennek 

megoldásában az esélyegyenlőségi biztos tud segíteni. 

 

 Flaisz Fanni Pálma 

 Esélyegyenlőségi biztos 

 

Kollégiumi ügyek 

KÉSZÍTETTE: Kiss Zsóka 

Az EKIF = Egységes Kollégiumi Információs és Felvételi Rendszer 

Ezen rendszeren keresztül érhető el minden kollégiummal kapcsolatos hivatalos 

információ, a jelentkezés is ezzel a rendszerrel történik (optimális esetben a következő 

tanévben már neptunos jelentkezés lesz, erről később kaptok tájékoztatást). A honlapra 

regisztráció után tudtok belépni, hasznos, hiszen a jelentkezés mellett például a különböző 

kolis érdekképviseletek elérhetőségeit is megtalálhatjátok rajta. 

Elérhetősége: kollegium.elte.hu  

A felvételi 

ELTE kollégiumba jelentkezhet minden beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező hallgató. A doktoranduszoknak alanyi alapon jár a kollégium, ha államin vannak 

és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.  

A gólyáitokkal való első találkozáskor (akár gólyatábor, akár tanévkezdés) nagy 

valószínűséggel már a gólya kezében lesz az értesítés a felvételi elbírálásról. A be nem került 

gólyák jelentkezhetnek várólistára, amely ugyanazon a rendszeren keresztül történik, mint a 

felvételi. Az igazolásokat ugyanúgy fel kell tölteni, az elbírálás időtartama változó, augusztus 

végén/ szeptember elején szokott lenni egy nagyobb várólistás felvételi, de fontos, a 

várólistára való felkerülés NEM automatikus, külön kell jelentkezni rá. A korábbi évek 

tapasztalata alapján decemberig a többség bekerül, ennek figyelembevételével keressenek 

albérletet.  



A felsőbb éves felvételire a tavaszi félév közepén/végén kerül sor, addigra már 

tisztában lesznek a rendszer működésével. A szükséges papírok beszerzésére időben 

figyelmeztessétek gólyáitokat, hogy ne az utolsó pillanatra maradjon a jelentkezés, amikor a 

szerver amúgy is túlterhelt.  

Kollégiumi díj 

A díj kollégiumonként változó:  

Ajtósi Dürer Tagkollégium   12320  Ft/hó 

Damjanich utcai Tagkollégium  10320  Ft/hó 

Kerekes úti Kollégium    10320 Ft/hó 

Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium  15320  Ft/hó 

Nagytétényi úti Tagkollégium   9320  Ft/hó 

Nándorfejérvári úti Tagkollégium  12320  Ft/hó 

Vezér úti Tagkollégium    9320  Ft/hó 

Bibó István Szakkollégium    12320  Ft/hó 

Bolyai Kollégium     12320  Ft/hó 

Eötvös József Collegium   12320  Ft/hó 

Illyés Sándor Szakkollégium   12320  Ft/hó,  

mely díjat legtöbbször az adott hó 20-áig kell elutalni neptunban, ha ez elmarad, 

késedelmi díjat számolnak fel. A szeptemberi és februári kollégiumi díjat általában elég a 

következő hónapban, az adott hónapival együtt fizetni, hiszen az egyetem részéről is csak 

ekkor történik utalás (pl.: szoctám, tanulmányi ösztöndíj).  

Vendégfogadás: a vendéget a kollégium portáján kell regisztrálni, és ha éjszakára is 

marad, 500/600 Ft-ot kell fizetni.  

Információk 

 Legelső lépésként javaslom a kollegium.elte.hu és a kolhok.elte.hu oldalak látogatását, 

nagyon sok hasznos információ megtalálható rajtuk. A kollégiumok honlapjain az adott 

kollégiummal kapcsolatban felmerült kérdésekre kaphattok választ, érdemes a gólyát is első 

körben ide irányítani.  

 A kollégiumi biztos elérhető a kollbiz@ttkhok.elte.hu emailcímen, illetve a fogadóóráján, 

melynek időpontja a ttkhok.elte.hu címen található meg. Fordulhattok hozzá bármilyen 

kérdéssel és a gólyáitokat is bátran irányítsátok hozzá (fontos, a speciálisan adott 

kollégiummal kapcsolatos kérdésekre inkább a helyi DB tagok tudnak majd segíteni).  

mailto:kollbiz@ttkhok.elte.hu


 A diákbizottsági (DB) tagok az adott kollégiumra jellemző problémák megoldásában tudnak 

segíteni. A DB elnökök neveit a kolhok.elte.hu oldalon, a tagok neveit pedig a 

kolihonlapokon találjátok meg. Az elérhetőségek a már említett kollegium.elte.hu-n vannak 

fent.  

 A nevelőkhöz elsősorban speciális kérésekkel lehet fordulni, például szobacsere, 

rendbontókkal szembeni fellépés, de foglalkozhatnak programszervezéssel vagy a tartozók 

felkeresésével is.  

Az igazgatókhoz csak legvégső esetben fordulj, érdemesebb először a fenti 3 helyet 

végigjárni. 

A hallgatói érdekképviselet 

A DB-k feladata a kollégiumi szintű érdekképviselet, részt vesznek a felvételiben, a 

ki- és beköltözésben, koordinálják a programszervezést. Hozzájuk lehet fordulni a 

problémákkal (pl.: melegvízhiány). Kollégiumi szinten a diákbizottság a legmagasabb 

bizottság. Munkájukba a nevelők nem szólhatnak bele, tanácskozási joggal vehetnek részt az 

üléseken. A diákbizottság felépítése és megválasztásának módja kollégiumonként változó, a 

Nagytétényi úti Kollégiumban illetve a Kerekes úti Kollégiumban szintfelelősök is vannak, a 

KCSSK-ban a koli nagysága miatt a felosztás bonyolultabb.  

TTK a kollégiumban: legalul vannak a szakcsoportok (matematika, fizika, kémia, 

földrajz/földtudomány, biológia, környezettan) illetve hozzánk tartoznak a TÓK-osok is. A 

TTK DB tagjai az elnök, 3 KDB tag és a KDB póttagok.  

A KDB-be (Kollégiumi Diákbizottság) a kari DB-k delegálnak tagokat, ez a 

kollégiumi szintű legmagasabb bizottság.  

A KolHÖK (Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat) foglalkozik egyetemi szinten a 

kollégiumokkal, tisztségviselői az elnök, az alelnökök és a kari referensek és minden 

kollégiumból egy fő. 

Szociális alapú kollégiumok 

 Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK) 

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4.  

csoma.elte.hu 

Itt lakik a legtöbb TTK-s. A legnagyobb kollégium, nagyon jó közösségi élettel, rengeteg 

rendezvénnyel és szabadidős programmal. A Lágymányosi Campusra kb 20-25 perc alatt 

lehet elérni. A sportélet kiváló, rengeteg a lehetőség – foci/kézi/kosárlabdapálya, tornaterem, 

helyben tartott testnevelés órák. A szobák elrendezése 2x2 ágyas lakóegység fürdőszobával, 

vagy 3-ágyas szoba saját fürdővel. A kollégium rendelkezik könyvtárral, mely jobbnál jobb 

könyvekkel van felszerelve. Tanulószobák biztosítják az aktív tanulást. Hagyományos 

rendezvényei a kolis gólyatábor (DB szervezi), a Showhajtás és a Budaörsi Napok (BN). 

Szórakozásra és közösségi életre nyújtanak lehetőséget a klubok, saját klubhelyiségekkel 

illetve a büfé. A kollégium szép, gondozott kerttel van körülvéve.  



 Nagytétényi úti Kollégium (NUK) 

1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164. 

teteny. elte.hu 

E kollégium is a nagykollégiumok közé tartozik, de közös a BME-vel és az Óbudai 

Egyetemmel. A közösségi élet nagyon jó, folyamatos modernizálás folyik az épületekben, 

illetve rendelkezik a kollégium büfével is. A közlekedés a Lágymányosi Campusra kb 35-40 

percet vesz igénybe. Sportolásra lehetőséget nyújt a focipálya, de található ping-pong asztal, 

konditerem és persze csocsó is az épületben, illetve lehetőség van uszodabérlet váltására. A 

szobák 4-ágyasak. A koli könyvtára folyamatosan bővül.  Szórakozásra lehetőség a 

rendszeresen megrendezett bulik, a filmvetítések, teaház, illetve a kollégiummal szemben 

található a Campona bevásárlóközpont, a szomszédban pedig Művelődési ház. Évente 

megrendezett program a Tétény Napok, mely egy többnapos vetélkedő és buli.  

 Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK) 

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13. 

nfk.elte.hu 

Kiskollégium, mely magába foglalja a Bolyai Kollégiumot, az Angelusz Róbert 

Társadalomtudományi Szakkollégiumot és az Illyés Sándor Szakkollégiumot is. Új koli, a 

közösségi élet még kialakulóban van, de már itt is tartanak rendezvényeket valamint 

rendelkezik a koli büfével. A Campus akár gyalogosan is megközelíthető, kb 20 percet vesz 

igénybe. Sportolásra lehetőséget nyújt a konditerem, a felújított sportpálya, a ping-pong és a 

csocsó is. A szobák 2x3 fős lakóegységek. 

 Kerekes úti Kollégium (Hotel Góliát) (KUK) 

1135 Budapest, Kerekes utca 12.  

kerekes.elte.hu 

400 férőhelyet bérel itt az egyetem, emiatt a műszaki karbantartása kiemelkedő. Rendkívül 

élénk a közösségi élet, kéthetente buli és különböző rendezvények várják a kollégistákat. A 

kollégium étteremmel is rendelkezik. A Lágymányosi Campusra kb 50 perc alatt lehet eljutni. 

Sportolni lehet a konditeremben, de ott a foci, a ping-pong, a csocsó, az aerobik és úszásra is 

van lehetőség. A szobákban 3 fő lakik együtt. Kulturális és szórakoztató programokban is 

bővelkedik a kollégium, Hagyományőrző Klub, Teaház, Filmklub, gólyaavató és a Kerekes 

Napok várják a kollégistákat.  

 Vezér úti Kollégium (VUK) 

1141 Budapest, Vezér út 112.  

vezer.elte.hu 

Nyugalmas, családias kollégium, tanulásra nagyon alkalmas. A Campusra jutás kb 50 perc. 

Társalgó, teaház, büfé, színjátszókör, táncház, filmklub, bulik és a Vezér Napok biztosítják a 

szórakozást. A szobák 2, 3, és 4 ágyasak. Sportpálya, konditerem, ping-pong várja a sportolni 

vágyókat. Könyvtárral is rendelkezik a kollégium, mely folyamatosan bővül, de az alapvető 

könyveket megtaláljátok benne.  

 

Internet mindegyik fenti kollégiumban biztosított.  

 



Szakkollégiumok 

Kis létszámú, családias légkörű kollégiumok, ahová elsősorban tanulmányi alapon 

lehet bekerülni, valamint a bent maradás feltétele is a kiemelkedő tanulmányi teljesítmény. 

Külön felvételi eljárás során kerülhetnek be a hallgatók (nem csak a felsősök, elsős 

hallgatóknak is van lehetőségük a felvételire), mely után az egyetemi tárgyak mellett a 

szakkollégiumban is részt kell venniük előadásokon, szakkörökön, szakmai fórumokon és 

egyéb, a szakkolik által szervezett rendezvényeken. A lent leírt mindkét szakkollégiumban 

magasak az elvárások, cserébe a kollégisták nagyobb tudásra tehetnek szert, valamint 

színvonalasabb helyen lakhatnak.  

Az ELTE két TTK-s szakkollégiuma: 

 Bolyai Kollégium 

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13. 

bolyai.elte.hu 

Ebbe a szakkollégiumba a TTK-s és IK-s hallgatók járnak. A kollégium épületén osztozik a 

Nándorfejérvári úti Kollégiummal, az Angelusz Róbert Társadalomtudományi 

Szakkollégiummal és az Illyés Sándor Szakkollégiummal is. Hetente kerül sor a kezdetektől 

hagyományos „Csütörtök Esté”-re, melyen jobbnál jobb előadókkal és témákkal találkozhat a 

kollégista (nem csak a szakkollégisták vehetnek részt ezeken az előadásokon, bárki 

látogathatja őket). A szakszemináriumokat jó hangulat jellemzi, teljes mértékben igazodnak a 

diákok igényeihez, a téma változhat, de akár ugyanaz is lehet a félév során. Ekkor a neves 

előadók mellett a hallgatók saját felfedezéseiket is megoszthatják a közönséggel.  

 Eötvös József Collegium (EJC) 

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.  

eotvos.elte.hu 

A kollégium a Móricz Zsigmond körtérhez nagyon közel található, közös a BTK-sokkal. 

Magas szintű követelményeknek kell megfelelniük a kollégistáknak, előadásokon kell részt 

venniük. A képzés műhelyekben folyik, melyek szakmai követelményeit kell teljesíteni, de 

mindemellett elvárás a nyelvvizsga teljesítése és a magas tanulmányi átlag is. A kollégium 

rendelkezik saját könyvtárral, az egyes műhelyeknek is vannak gyűjteményei, illetve az első 

emeleten található az MTA Irodalomtudományi Intézete és könyvtára. Az egyes műhelyek 

rendelkeznek saját számítógépekkel, de a kollégiumnak is van számítógépterme. A hallgatói 

életet felpezsdítik a különféle rendezvények: Eötvös Szerdák, Eötvös Konferencia, TTK-s Est, 

Eötvös Napok, Szakkollégiumi Fesztivál, illetve a csütörtökönként bulihelyszínül szolgáló 

Estike büfé.  

Mindezek mellett biztassátok gólyáitokat a kollégiumi gólyaavatón való részvételre, 

remek ismerkedési lehetőség, valamint rengeteg hasznos, az adott kollégiummal kapcsolatos 

információhoz juthatnak.  

A kollégiumi Küldöttgyűlésen való részvétel szintén fontos, nem csak a hasznos 

információk miatt, hanem ők maguk is véleményt nyilváníthatnak az adott kérdésekkel 

kapcsolatban. A KCSSK-ban az összkollégiumi ülés előtt mindig tartanak egy TTK-s ülést is, 



ahol többek között megtörténik a DB-tagok megválasztása is, akik később képviselni fogják 

őket a kollégiumi üléseken.  

Mindezeken felül információhoz juthattok a kollegium.elte.hu oldalon, valamint a 

kolhok.elte.hu-n. Kérdéseitekkel forduljatok a kollégiumi biztoshoz, és gólyáitokat is 

ösztönözzétek az önálló problémamegoldásra.  

Fontos, a kollégium nagyon jó dolog, egy közösség része lesz az ember, de nem 

szabad hagyni, hogy a sok jó buli és program a tanulás rovására menjen, erre hívjátok fel 

gólyáitok figyelmét!  

 

Külügyi lehetőségek 

KÉSZÍTETTE: Koczur Szilvia 

Külügyi információk 

 Külföldi ösztöndíjakkal és egyéb lehetőségekkel kapcsolatban a külügyi biztos és a 

külügyi csoport lesz a segítségetekre – a csoportban minden szakterület képviselteti magát.  

A külügyi biztos karunk nemzetközi kapcsolataival foglalkozik, a külügyi csoport 

segítségével ösztöndíjakat és más külföldi lehetőségeket kutat fel és ezekről tájékoztatja a 

hallgatókat.  

Erasmus 

Az Erasmus programot az Európai Unió indította el. Célja a hallgatók külföldi 

továbbképzésének támogatása.  

Magyarországon a Tempus Közalapítvány kezeli a pályázat kiírását és lebonyolítását. 

A részletesebb pályázati kiírások minden esetben a http://www.tka.hu oldalon találhatóak 

meg. 

Erasmus - részképzés 

A pályázat célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális 

tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai országban. Miközben az elvégzett kurzusok 

kredit értékei beszámításra kerülnek az anyaintézmény keretein belül. Ennek feltétele egy 

tartalmilag egyeztetett, írásos Tanulmányi Szerződés (Learning Agreement) megkötése, 

amelyet az egyetemek Erasmus koordinátorai készítenek el pályázatonként. A kint eltöltött 

hónapok száma minimum 3 hónap, maximum 12 hónap lehet (pályázni maximum 5 hónapra 

lehet, későbbi hosszabbítással lehetséges a 12 hónap).a  

A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél 

kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására. A kurzusért, amelyre a 

tanulmányi megállapodás vonatkozik, a fogadó intézmény részére semmiféle egyetemi díj 



(tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium- vagy könyvtárhasználati díj stb.) nem 

fizetendő. Az ösztöndíj összege fogadó országonként változik, az egy hónapra járó pénz így 

kb. 340-440 euró között mozog. A pályázatot elnyerő hallgatók pályázhatnak az Erasmus 

egyszeri kiegészítő támogatására, mely nem ígér jelentős támogatást.  

Az ösztöndíjat el nem nyerők számára lehetőség van úgynevezett label státuszra. 

Ebben az esetben a hónaponként számított ösztöndíj nem jár, viszont tandíjat és a fent említett 

további díjakat nem kell a hallgatónak fizetnie a külföldi egyetemen.  

Minden Erasmus mobilitást vállaló hallgató köteles hallgatói beszámolót készíteni a 

mobilitás teljesítését követően.  

A pályázat minden év februárjában kerül meghirdetésre, a pályázatok beérkezésének 

határideje pedig február vége.  

A részvétel feltételei: 



- A hallgatónak tanulmányi területtől függetlenül egy Erasmus Intézményi Iránytűvel 

rendelkező felsőoktatási intézménybe beiratkozott hallgatónak kell lennie, ahol tanulmányai 

végeztével (államilag) elismert diplomát, vagy más egyéb felsőfokú képzettséget szerezhet, 

doktori szintig bezárólag.  

- Nem támogathatóak BA/BSc elsőéves hallgatók.  

- Az ösztöndíj érvényességéhez legalább 4 tárgyat fel kell venni és ebből 3-mat elvégezni, 

különben a kapott ösztöndíj összegét vissza kell fizetni.  

- 2 lezárt félév a kiutazásig.  

- A hallgatónak valamely részt vevő ország állampolgárának kell lennie, vagy az adott 

országban menekültként, hontalan személyként vagy állandó lakosként ismerik el. 

A beérkezett pályázatokat a szakos Erasmus koordinátorok a Hallgatói Önkormányzat 

tagjainak részvételével bírálják el. Azt, hogy egy intézmény hány hallgatót küldhet egy évben 

a Tempus Közalapítvány határozza meg. A pályázatban nincs megszabott tanulmányi átlag, 

amit el kell érni, sem nyelvvizsga kötelezettség (bizonyos intézményeknél kötelező csak a 

nyelvvizsga), ám ezek a rangsorolásban nagy súllyal számítanak.  

Erasmus koordinátorok: 

 Biológia: Dr. Parádi István - para@ludens.elte.hu  

 • Fizika: Dr. Bene Gyula - bene@arpad.elte.hu  

  Földrajz: Dr. Szalkai Gábor - hajnalihegy@freemail.hu  

 Földtudomány: Dr. Józsa Sándor - sandor.jozsa@geology.elte.hu  

 Kémia: Dr. Zsély István Gyula - zsigy@chem.elte.hu  

 Környezettan: Dr. Zsemle Ferenc - ferq@ludens.elte.hu  

 Matematika: Dr. Kiss György - kissgy@cs.elte.hu  

Kari koordinátor: Demeter Mária – demetermaria@teo.elte.hu – teo.elte.hu/nko 

Erasmus – Szakmai gyakorlat 

Ennek az alprogramnak a célja, hogy a hallgatók a diplomájukhoz szükséges szakmai 

gyakorlatot egy másik európai országban található vállalkozásnál - szervezetnél töltsék el. A 

fogadó intézmény lehet vállalat, képző intézmény, kutatóközpont és egyéb szervezet.  

A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:  

- Európai intézmények  

- EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a 

kettős támogatás elkerülése érdekében).  

- A hallgató nemzeti diplomáciai képviseletei (nagykövetség stb.) a fogadó országban.  

Erasmus szakmai gyakorlat esetén a minimális időtartam 3 hónap, maximális 

időtartam 12 hónap.  

A külföldi cégekkel a hallgatók veszik fel a kapcsolatot. A pályázat beérkezése után az 

egyetem leellenőrzi, hogy a fogadó intézményben valóban megfelelőek-e a szakmai feltételek 

a gyakorlatra. Az ösztöndíj összege itt szintén hónaponként kerül kiosztásra és fogadó 

országtól függően kb. 410-490 euró. 



A pályázat jelenleg folyamatos elbírálás alatt van, tehát bármikor be lehet adni.  

A szakmai gyakorlat pályázati feltételei azonosak a hallgatói mobilitás pályázatával, 

leszámítva, hogy nem feltétel a 2 lezárt félév. Tehát elsőéves hallgatók is pályázhatnak! A 

szakmai gyakorlatnak nem kell szorosan kapcsolódnia a tanulmányokhoz, de indokoltnak kell 

lennie (pl. egy biológushallgató pályázhat egy madárfigyelő alapítványhoz vagy egy 

vadasparkhoz is).  

ESN ELTE 

Az ESN (Exchange Student Network) egy önkéntes szervezet, ami az Erasmus 

alapítása óta létezik. Feladata olyan mentorok (értsd ESN, Erasmus vagy külügyi mentorok) 

képzése és foglalkoztatása, akik az ide érkező hallgatókat mentorálják.  

A mentorrendszer létrehozásával az a célunk, hogy a külföldi hallgatók 

Magyarországon tartózkodását minél egyszerűbbé és kényelmesebbé tegyük. Ez főleg olyan 

dolgokat jelent, ami a magyar hallgatóknak szinte természetes (pl. BKV használata, 

eligazodás a városban, lakás keresése ), de a külföldieknek nyelvi nehézségek vagy helyi 

adminisztratív sajátosságok miatt nem egyértelműek. A mentorok feladata, hogy a 

legfontosabb időszakban támogassa a rá bízott külföldi hallgatót, és segítse az ügyintézésben, 

valamint támaszt nyújtson számára a legkritikusabb időszakban: az első három-négy hétben, 

amikor a beilleszkedés legnehezebb része zajlik. A félév további részében programokat 

szervezünk a külföldi hallgatóknak melyek szervezésében és lebonyolításában a mentorok is 

sokat segítenek. Célunk egy jól működő vidám csapat fenntartása amelynek a külföldi és a 

magyar hallgatók is a szerves részét képezik.  

További információkért fordulj a kari ESN főmentorhoz, Tájmel Dánielhez 

(ttk@elte.esn.hu), illetve a kari és a nemzetközi ESN honlaphoz: http://esn.org; 

http://elte.esn.hu. 

 

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies 

A program célja rövidebb tanulmányi utak szervezése Közép-Európában. A hallgatók 

1-3-5 hónapos kurzusokon vehetnek részt. A programban hallgatók, doktori képzésben 

résztvevők és oktatók is jelentkezhetnek.  

A részvétel feltételei:  

- 2 lezárt félév a kiutazásig.  

- Legfeljebb 35 éves kor.  

- CEEPUS országbeli állampolgárság.  

- Az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/ partnerének 

támogatása.  

- A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS 

támogatással.  

- A kiutazás tanéven belül egyszer meghosszabbítható, de összesen nem haladhatja 

meg a 10 hónapot 

http://elte.esn.hu/


Pályázás esetén egy évvel előre érdemes jelezni a koordinátornak, hogy a 

fogadóintézménynek jelezni tudja a kiutazási szándékot.  

Az ösztöndíjat a kiutazó a fogadó országtól kapja, ezért az országonként változó. 

Pályázni online lehet a http://www.ceepus.info/ oldalon. A kar jelenleg 3 hálózatnak a tagja. 

Érdeklődni a kari vagy tanszéki koordinátoroknál, illetve a Tudományszervezési, Pályázati és 

Innovációs Központ honlapján lehet: http://tpik.elte.hu/.  

TTK-s elérhetőségek: 

- Geosciences in Central and Southeastern Europe - Geográfia és Földtudomány Tanszéki 

hálózati koordinátor - Dr. Kázmér Miklós – mkazmer@gmail.com  

- Teaching and Learning Bioanalysis - Biológia és Kémia,  

- Tanszéki hálózati koordinátor - Dr. Dibó Gábor: dibo@chem.elte.hu,  

- Cognitive Science, Knowledge Studies and Knowledge Technologies - Mindenki számára. 

Magyar Ösztöndíj Bizottság 

Feladata a különböző kétoldalú államközi egyezmények, pályázatok valamint az 

Állami Eötvös Ösztöndíj bírálása. A kétoldalú államközi egyezmények keretében nemcsak 

Európa államaiba, hanem más földrészek egyes országaiba is (pl. Mexikó, Izrael, India stb.) 

elnyerhetőek ösztöndíjak a Magyar Ösztöndíj Bizottsághoz benyújtott pályázatokkal.  

Az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:  

- Egyetemi, főiskolai tanulmányok (rövid és hosszú tanulmányút, nyári egyetem), 

posztgraduális tanulmányok, kutatás, tudományos munka, kutatócsere, tapasztalatcsere, 

alkotómunka, szakmai gyakorlat, intézményi együttműködés előkészítése.  

- Egyes országokba teljes egyetemi alap-, elsősorban nyelvszakosoknak rész- és 

doktori képzés. Jelenleg több mint 200 különböző pályázat érhető el a MÖB honlapján, ezek 

mind különböző feltételekkel és támogatási rendszerrel rendelkeznek - 

http://www.scholarship.hu/. 

Az ELTE kétoldalú megállapodása: 

- Az ELTE saját szerződései  

- A világ minden pontjára el lehet velük jutni (kivéve Ausztrália)  

- Viszont nem mindig tartozik hozzá ösztöndíj  

- Pályázás az ELTE rektori hivatalához  

http://www.elte.hu/kapcsolatok/ketoldalu  

EVS – European Voluntary Service 

Önkéntes munka külföldön egy non-profit szervezet és a helyi közösség megsegítésére 

- talán ez a legtömörebb meghatározása az önkéntes szolgálat fogalmának. Mit jelent ez a 

gyakorlatban? A résztvevő fiatal számára azt, hogy 6-12 hónapig - önkéntesként - fizetés 

nélkül dolgozik. Munkájáért cserébe kap viszont szállást, ellátást, nyelvoktatást, személyes 

http://www.scholarship.hu/


segítőket, és egy kisebb összegű zsebpénzt. Sőt, az utazásáról, a helyi közlekedéséről és 

biztosításáról is gondoskodik a program. 



Az Európai Önkéntes Szolgálat törekvése a szolidaritás fejlesztése és a tolerancia 

előmozdítása a fiatalok között, elsősorban az Európai Unión belüli társadalmi kohézió 

erősítése érdekében. Támogatja a fiatalok aktív polgári részvételét, és elősegíti egymás 

kölcsönös megértését a fiatalok körében.  

Az egyedüli jelentkezési feltétel, hogy egyetemi hallgató legyél, ezért elsőéves 

hallgatók is nyugodtan jelentkezhetnek.  

 

Szervezetek: 

 

- Multikultúra egyesület: http://www.multikultura.hu/  

- Útilapu hálózat: http://www.utilapu.org/  

- ASF Magyarország: http://www.asf.hu  

 

Általában lehetőség van költségcsökkentésre: 

 

- A szervezet kínál ösztöndíjakat,  

- HÖK egyszeri tudományos pályázata 50 000 Ft,  

- majdnem minden egyetem kínál programokat.  

Hasznos honlapok: 

ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat: http://ttkhok.elte.hu  

http://facebook.com/ElteTtkKulugy  

https://twitter.com/TTKkulugy  

TTK Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya: http://teo.elte.hu/nko  

Tempus Közalapítvány: http://www.tka.hu/  

Magyar Ösztöndíj Bizottság: http://www.scholarship.hu/  

CEEPUS: http://www.ceepus.info  

Erasmus: http://elte.hu/erasmus  

A közismert és népszerű ösztöndíjakon kívül rengeteg lehetőség szokott felbukkanni 

az egyetemi hallgatók számára, ezeket a TTK HÖK honlapján a külügy menüpont alatt 

találhatják meg a hallgatók, illetve a Külügy facebook és a twitter oldalán. 

 

Sport 

Készítette: Kis Róbert 

Az ELTE TTK-n a BSc/MSc rendszerben nincs kötelező testnevelés. Ennek ellenére a 

Neptunban meghirdetett Általános Testnevelés kurzusokra bárki jelentkezhet. Ezekért az 

órákért az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete a felelős. A 2013/2014-es 

tavaszi félévben is 1 órás foglalkozásokat tartanak, továbbra is 1 kredit jár érte. Szerencsére 

az árban sem történik változás: kurzusonként 6000 Ft/félév a díj (megj.: fizetési módok: 



Neptunos gyűjtőszámlán keresztül). Az órák helyszíne a Bogdánfy úti Sporttelep, Mérnök 

utcai Sporttelep, a KCSSK (1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4), és a PPK Izabella utcai 

tornaterme (1064 Budapest, Izabella u. 46.). A választható sportágak félévente változnak, de 

ami általában mindig van: labdarúgás, kosárlabda, röplabda, triatlon, tartásjavító kondi, 

gerinctorna, zenés gimnasztika, spinning... Ide vonatkozó kedvcsináló írás a Tétékás Nyúzból 

(11. oldal): http://nyuz.elte.hu/sites/default/files/lapszam_pdf/tetekas_nyuz_4300_web.pdf 

A másik fontos, és a hallgatók számára legkönnyebben elérhető sportolási lehetőség a 

sportösztöndíjasok által tartott edzések. A sportösztöndíjasok olyan hallgatók, akik a saját 

sportágukban csapatot szerveznek, edzik és versenyeztetik őket. Az ilyenfajta foglalkozások 

ingyenesek, bár nem is jár értük kredit. Jelenleg 32(!) sportág 37 csapatvezetője várja a 

rendszeres mozgásra vágyó hallgatókat (http://elteonline.hu/sport/sportkisokos/). A 

sportösztöndíjasok elérhetőségeit, valamint az edzések idejét és helyszínét az ELTE Online 

sportrovatában találhatod meg: http://elteonline.hu/sport/edzesek/ További kedvcsináló írás a 

Tétékás Nyúzból (7.oldal): http://nyuz.elte.hu/sites/default/files/lapszam_pdf/4501.pdf 

Az ELTE-sek számára kedvezményesen látogatható helyek 

Ujjerő Boulder Terem 

Kedvezményes falmászó edzések ELTE-s Hallgatók számára! Szorgalmi időszakban 

hetente 2-szer, reggeli időpontokban kezdők és haladók számára egyaránt. A terem a XI. 

kerület Budafoki út 111. szám alatt található. Bővebb információért látogassatok el a hely 

weblapjára (http://www.ujjero.com), vagy keressétek az ELTE-s kapcsolattartót, Bodó Mátét. 

E-mail címe: bodomate@ttkhok.elte.hu  

Lovaglás 

Fővárosi szinten legolcsóbb lovaglási lehetőségek csak ELTE-sek számára! Gyere és 

tedd magad próbára. De ha még nem próbáltad ezt a sportot, akkor itt az ideje! Egy bérlet ára 

(10 alkalom) 15 000 Ft (22 000 Ft helyett). Érdeklődni és előjelentkezni Pósa Andrásnál lehet 

a 06-70/571-45-18-as telefonon, vagy az eltelovaglas@citromail.hu e-mail címen. 

Sportlétesítmények 

Bogdánfy úti Sporttelep: 

1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 10./A és B 

Sportágak: kispályás foci (terem, műfű), kosárlabda, kézilabda, röplabda, tollaslabda, 

triatlon, speedminton, tenisz, spinning, fitness, aerobik, hastánc, jóga, TRX, kettlebell, brazil 

ju-jitsu, muay-thai, floorball, futókör - kocogópálya, ötlabda 

Térkép: http://goo.gl/maps/G96XV 

Mérnök utcai Sporttelep: 

1119 Budapest, Mérnök u. 35. 

Sportágak: tollaslabda, aerobik, modern jazz-tánc, asztalitenisz, kispályás foci, tenisz 
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Térkép:http://goo.gl/maps/Js6kN 

Soroksári Vízi Sporttelep: 

1237 Budapest, Vízisport u. 48. 

Sportágak: kajak, kenu, sárkányhajó 

Térkép:https://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=Budapest,+XXIII.+V%C3%ADzisport

+u.+48.&ie=UTF8&hq=&hnear=0x4741e806d497458d:0x29b81e04a67bac03,1237+Budapes

t,+V%C3%ADzisport+utca+48&gl=hu&ei=pbjlUMTQFsTf4QT-

wYDgDw&ved=0CC0Q8gEwAA  

TTK-s Sportrendezvények 

Lágymányosi Focibajnokság 

A félévente megrendezésre kerülő focibajnokság több mint 100 csapatot és közel 900 

főt mozgat meg, amivel Budapest második legnagyobb egyetemi bajnokságává nőtte ki 

magát. A bajnokság szeptember közepén indul az őszi félévben, amire már a gólyák is 

jelentkezhetnek! Infók, szabályleírás és jelentkezési lap az http://eltefoci.hu/ oldalon, míg az 

eredmények, a tabellák és a sorsolások az elteonline.hu oldalon találhatóak meg. 

5vös 5km 

Immáron egy évtizedes hagyományokkal büszkélkedik ez az 5km-es futóverseny, amit 

a Lágymányosi Campus körül, ugyancsak félévente rendezünk meg. A számtalan 

betétprogramot is felvonultató rendezvény a legutóbbi alkalommal közel 500 főt – többek 

között a londoni nyári ötkarikás játékokon is megforduló ELTE-s olimpikonokat – mozgatott 

meg, és reméljük ez a szám csak növekedni fog. A rendezvény hivatalos honlapja: 

eotvos5.elte.hu 

Összegyetemi Sportrendezvények 

Fit Night 

Ősszel már harmadik alkalommal mozgatta meg az egyetemistákat a BEAC 

csarnokában ez az éjszakai sportrendezvény. Az ELTE Sport Kft. főszervezésében az 

esemény legfőbb céljának azt tűzte ki, hogy az egyetemi/főiskolai hallgatók számára olyan 

sportolási lehetőséget nyújtsanak, ahol a fitt sportokat és eszközöket a gyakorlatban 

ismerhetik meg neves oktatók foglalkozásain. A hatalmas érdeklődés okán a szervezők a 

jövőben kétnapossá kívánják bővíteni a rendezvényt: az első napon a szakmai szekcióé lenne 

a főszerep, míg a következő napon a hallgatók bemutató foglalkozásokon vehetnek majd 

részt. 

fitnight.eltesport.hu 
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Kocsmai Küzdősportok 

A kisebb fizikai erőnlétet igénybevevő szabadidősportoknak ez a rendezvény ad 

otthont. Minden héten kedden este 6-tól 10 óráig várjuk az ingyenesen biliárdozni, csocsózni, 

dartsozni és pókerezni vágyókat a Gold Biliárdba (1117, Bp., Budafoki út 111-113., I. 

emelet), természetesen kedvezményes italárakkal. Infó: mazsom@gmail.com, 

kocsmaikuzdosport.elte.hu 

Paintball 

A tavaly beinduló, heti/kétheti rendszerességgel megrendezendő lövöldözést egy 

budapesti barlangban tartják, ahova szeretett el várnak minden „festeni vágyót” 

kedvezményes árakkal. Infó: mazsom@gmail.com. 

Éjszakai Sport 

Az őszi szorgalmi időszak végi sportesemény elsődleges célkitűzése, hogy az ELTE-

hez kötődő hallgatók, oktatók és öregdiákok számára lehetőséget biztosítson a találkozásra, 

egyúttal építse az egyetem sportközösségét. A sportéjszaka helyszíne a BEAC csarnok, ahol 

közel 10 órán át folyamatosan foci, floorball, kosár és röpi bajnokság zajlik. Ezen kívül 

számos sportág kipróbálására nyílik még lehetőség: aerobik, jóga, zumba, spinning, kettlebell 

és fejlámpás futóverseny is szerepel az este programjában. Sőt, legutóbb az ELTE Alumni 

Szervezet, a Karrierközpont és az ELTE-BEAC szervezésében kiírt II. ELTE Alumni Kupára 

(műfüves focibajnokság) is sor került. A rendezvény hivatalos honlapja: ejszakaisport.elte.hu 

ELTE Sportévnyitó 

Az őszi félév közepén/végén sok szeretettel várnak minden sportkedvelő hallgatót az ELTE 

ÁJK Aula Magna dísztermében. Ezen az eseményünkön ünnepélyes keretek között díjakat 

adnak át az egyetem legkiemelkedőbb sportszervezőinek, csapatainak, sportolóinak. Itt 

kerülnek kiosztásra az egyetem ’Jó tanuló, jó sportoló’ pályázat díjai a nyerteseknek.  

ELTE Sítábor 

Február az a hónap, amikor már rég nincs karácsony, a vizsgaidőszak is véget ért, így 

hirtelen rengeteg a szabadidő, a tavaszra pedig még várni kell. Hogy hogyan lehet ebben az 

időszakban feltöltődni? Jó társaság, szép környezet, sport és némi buli szükséges hozzá, így 

ideális program az egy hétig tartó, az utóbbi években a franciaországi síparadicsomokat 

favorizáló tábor. Időpontja a mindenkori tavaszi félév regisztrációs hete. A tábor előnye, hogy 

kifejezetten az ELTE hallgatóinak szól. 

Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) 

A BEAC és az ELTE EHÖK szervezésében tavaly tavasszal már harmadszor 

rendezték meg a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáját (KEK). A hagyományőrzés 

szándékával létrehozott találkozónak a BEAC sportcsarnoka ad otthont. Legutóbb a 

résztvevők futsalban, női röplabdában és aerobikban mérték össze tudásukat, de ezek mellett 

sor került a szokásos cheerleader versenyre is. A viadal célja, hogy a Kárpát-medence magyar 

egyetemein tanuló diákoknak a sporton keresztül szervezzenek közösség- és kapcsolatteremtő 
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rendezvényt. A tornára a hazai indulók mellett Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról és 

Újvidékről is érkeznek csapatok. A KEK hivatalos honlapja: elteonline.hu/sport/kek 

SportPontProgram & Fesztivál 

2012 áprilisában az ELTE, a BME, a PPKE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem első 

alkalommal rendezte meg a Sport Pont Program budapesti regionális fordulóját a Bogdánfy 

úti Sporttelepen. Az egész napos eseményen a rendező egyetemek sportfelelősei 

megszámlálhatatlan sportággal készülnek a főattrakció mellé: mobilhajítás, barátnőcipelés, 

spinning, szkander; minden, amit el tudsz képzelni, és néhány olyan is, amit nem. A három 

csapatsportág (foci, kosár, röpi) legjobbjai automatikusan bejutnak a júliusi országos döntőbe, 

ami az EFOTT zenei fesztivál ideje alatt kerül lebonyolításra. További információk a 

honlapon: sportpont.elte.hu 

Sárga70 Teljesítménytúra 

Helyszín: Esztergom – Budai hegység 

A Budapest közeli fantasztikus tájakon kanyargó kalandra téged is szeretettel várnak 

az ELTE-BEAC természetjárói! Kezdőknek és gyakorlottabb túrázóknak egyaránt változatos 

kihívásokat kínálunk. A program egyben a Budapest Kupa része is. ELTE-seknek a nevezés 

ingyenes! Egyedi, névre szóló oklevéllel és kitűzővel ismerjük majd el teljesítményed és 

további meglepetésekkel is készülünk! Bővebb információk: www.beac.hu/termeszetjaras  

Egyetemi sportösztöndíj pályázatok 

Kiírója a Rektori Hivatal és az EHÖK. 

Sport és Közművelődési pályázat  

Évente két alkalommal kerül kiírásra. A pályázat rendezvények megszervezésére és 

sportolási (edzés, verseny) lehetőségek teremtésére fordítható. Elsősorban utófinanszírozási 

formában működik (a megnyert összeg erejéig hiteles számla és beszámoló ellenében kerül 

visszatérítésre az összeg), de szükség esetén előfinanszírozás is megoldható. Kiírás: az elsőt 

december, a másodikat május környékén. A kiírással kapcsolatban figyeld az ehok.elte.hu és 

az elteonline.hu oldalát! 

Sportösztöndíj pályázat 

Április környékén kerül kiírásra. Az ösztöndíjat egy évre, csapatszervezésre lehet 

elnyerni. A sportösztöndíjasok feladata, hogy csapatokat toborozzanak az ELTE hallgatói 

közül, edzések és sporteseményeket szervezzenek és versenyeztessék a csapatukat. A kiírással 

kapcsolatban figyeld az ehok.elte.hu és az elteonline.hu oldalát! 

Jó tanuló, jó sportoló pályázat 

A pályázat célja, hogy a hallgatókat ösztönözze szellemi és fizikai képességeik 

folyamatos fejlesztésére, a fair-play szellemének ápolására, az eredményes tanulásra és 

magasabb szintű sportolásra és az ELTE-s identitás megerősítése. Pályázhatnak: ELTE-s 
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hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik még nem lépték túl a 16. aktív félévüket. 

(megj.: Kivételt képeznek azok a hallgatók, akik jogviszonyukat az Egyetemmel 2011. 

szeptemberben létesítették.) Továbbá szükséges még legalább első osztályú országos szintű 

sportversenyen való részvétel (beleértve az egyetemi országos bajnokságokat is) és az előző 

két aktív félévben legalább 25 teljesített kredit. Adott kiírásban legfeljebb öt hallgató 

díjazható, az ösztöndíj elnyerése pénzjutalommal jár. A kiírással kapcsolatban figyeld az 

ehok.elte.hu és az elteonline.hu oldalát! A pályázat nyertesei a mindenkori sportévnyitón 

tudják átvenni jutalmukat! 

Kari sportpályázatok 

Egyszeri sport-, tudományos- és kulturális ösztöndíj 

Sport célokra benyújtott pályázatok esetén a költségek maximum 50%-át, de 

személyenként félévente legfeljebb 40.000 Ft-ot lehet támogatásként visszakapni. Pályázni 

utazási- és szállásköltségek, részvételi díjak megtérítésére lehet. Csak a már befizetett 

összegek visszatérítését lehet kérni, és a befizetést igazoló eredeti dokumentumot kell 

csatolni. Az éppen aktuális kiírást a ttkhok.elte.hu oldalon a hírek menüpontban az 

ösztöndíjaknál lehet megtalálni. 

Rendszeres sportösztöndíj 

Pályázhat: Minden ELTE TTK-s hallgató, aki államilag támogatott illetve 

költségtérítéses teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, 

korábbi rendszerű egyetemi, főiskolai alapképzésben vesznek részt karunkon, aki rendszeres 

sporttevékenységet végez magyar szakszövetséggel rendelkező sportágban. Az éppen aktuális 

kiírást a ttkhok.elte.hu oldalon a hírek menüpontban az ösztöndíjaknál lehet megtalálni. 

Sporttal kapcsolatos intézmények 

BEAC 

Az 1898-ban alapított Budapesti Egyetemi Atlétikai Club az ELTE hivatalos 

sportegyesületeként több mint száz éve áll nyitva az aktív és egészséges életmód iránt 

érdeklődő polgárok előtt. Jelenlegi élvonalbeli sportolóinkra, valamint egykori világ- és 

olimpiai bajnokainkra ugyanolyan büszkék vagyunk, mint sok száz amatőr tagunkra, hiszen 

mindannyian közösen építettük és építjük tovább azt az eszmeiséget, melyet alapítónk, báró 

Eötvös Loránd egykoron megfogalmazott számunkra. 

ELTE Sport Kft. 

Az egyetemi sportlétesítmények kezelője. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Szenátusa 2008. november 24-én az ELTE vagyonkezelésében lévő sportcélú ingatlanok 

célszerű, és költség-hatékony működtetése céljából hozta létre, így megnyílt a lehetőség az 

egységes szemléletű, a sportfogyasztót középpontba állító szolgáltatási koncepció 

megvalósítására. Korrekt, tartalmas kapcsolatra és együttműködésre törekszik egyetemünk 

valamennyi polgárával és szervezetével, így különösen a karokkal, az egyetemi és kari 

hallgatói önkormányzatokkal, a szakszervezettel, az egyetemi hallgatók és dolgozók 

különböző csoportjaival. Kiemelten fontos partnereinek tekinti egyetemünk aktív sportolóit, 
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így a BEAC és az ELTE SE szakosztályaihoz vagy más sportszervezetekhez kötődő 

sportolókat. Emellett az ELTE Sport Kft. az Egyetem által lekötött kapacitásokon felüli 

pályaidőket és szolgáltatásokat külső vendégek számára is kínálja. (Tőlük lehet bérelni a 

sportpályákat a BEAC-on, a Mérnök utcai sporttelepen, és a Vízitelepen.) 

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet (ESI) 

Az általános testnevelési kurzusokért és a sportszakos (rekreáció- és sportszervező) 

képzésekért felel. 

A sport hirdetési csatornái 

 Kiemelt sportos honlapok – elteonline.hu/sport, eltesport.hu, beac.hu 

 Sportfaliújság – az Északi épületben a szociális faliújság mellett található 

 Tétékás Nyúz Sport rovata 

 Sportos hírlevelek 

Kérdéseiddel keresd bátran a sportbiztost: sportbiz@ttkhok.elte.hu 

 

Tudomány és tehetséggondozás 
Szakács Dávid 

 

Ebben a fejezetben arról olvashatsz, hogy hallgatóként milyen lehetőségeid vannak a 

lehető legaktívabban tölteni az elkövetkező pár évet. Milyen szervezett keretek között tudsz 

hatékonyan bekapcsolódni a tudományos életébe, hogy minél jobban kibontakoztasd a benned 

rejlő lehetőségeket.  

 

A tehetséggondozás intézményei  
 

Tudományos Diákkörök  

 

A magyar felsőoktatásban a tehetséggondozás legsajátosabb közösségi formái a 

tudományos diákkörök, és az ezekre épülő tudományos diákköri mozgalom. Az önálló 

kutatómunkával való megismerkedésnek, egy adott terület elméleti ismeretei és az 

alkalmazott vizsgálati módszerek elsajátításának legjobb formája a tudományos diákköri 

munka egy kutatócsoportban. Az ELTE valamennyi karán, közöttük a TTK-n magas 

színvonalú a tudományos diákkörök tevékenysége. Ezt mutatja, hogy mind az ELTE hallgatói 

által az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra (OTDK) benyújtott dolgozatok 

száma, mind az általuk elért helyezések aránya kiemelkedő.  

Ha szeretnél tudományos diákkörösként csatlakozni egy csoporthoz, akkor bátran 

keresd fel az adott csoport vezetőjét és érdeklődj a lehetőségekről! Előzetes tájékozódáshoz a 

következő honlapokat látogathatod.  

Az OTDK eredmények és az OTDK-val kapcsolatos információk megtekinthetők a 

http://www.otdt.hu oldalon. A karon folyó TDK tevékenységekről pedig a következő 

oldalakon tájékozódhatsz:  

 

Biológia: http://btdk.elte.hu/  

file:///C:/Users/Home/Documents/eltesport/elteonline.hu/sport
file:///C:/Users/Home/Documents/eltesport/eltesport.hu
file:///C:/Users/Home/Documents/eltesport/beac.hu
mailto:sportbiz@ttkhok.elte.hu


Fizika: http://ludens.elte.hu/~tdkinfo/  

Csillagászat: http://icsip.elte.hu/astro/hun/oktatas/tdk.html  

Geofizika: http://geophysics.elte.hu/okt_tdk.htm  

Meteorológia: http://nimbus.elte.hu/met/met_tdk.html  

Társadalomföldrajz: http://tgf.elte.hu/tdk  

Geológus: http://malleo.geology.elte.hu/joomla/  

Kémia: http://www.chem.elte.hu/education/tdk/  

Környezettan: http://kornyezet.elte.hu/UjLap/index.php?oldal=tdk  

Matematika: http://www.cs.elte.hu/tdk/  

 

Szakkollégiumok  

 

A tehetséggondozás nagy hagyománnyal rendelkező intézményei az ELTE-n a 

szakkollégiumok:  

Eötvös József Collegiumban hagyományosan több képzési területhez kapcsolódó 

szakkollégiumi munka folyik (http://eotvos.elte.hu). 

Míg további négy szakkollégiumunk többnyire egy vagy két tudományterületen 

működik: 

 

Bibó István Szakkollégium – ÁJK (http://bibo.elte.hu)  

Bolyai Kollégium – IK, TTK (http://www.bolyai.elte.hu)  

Társadalomtudományi Szakkollégium – TáTK (http://tarstudkoli.tatk.elte.hu)  

Illyés Sándor Szakkollégium – GYK, TÓK, PPK (http://illyessandor.szakkoli.hu)  

 

A karunkhoz kötődő két szakkollégium közül az Eötvös Collegiumot sajátos (országos 

viszonylatban is egyedi) oktatási-kutatási struktúra jellemzi, a Bolyai Kollégiumban a képzés 

a szakokhoz igazodik.  

 

A Bolyai Kollégiumba az nyerhet felvételt, aki  

 

- most felvételt nyert, alapképzésben részt vevő elsőéves hallgatója, aki országos vagy 

nemzetközi tanulmányi versenyeken díjazott volt,  

- valamelyik szakának hallgatója, akinek kreditsúlyozott tanulmányi átlaga meghaladja 

a 4,5-et,  

- egyik MSc szakára felvételt nyert hallgató, aki BSc-s tanulmányait kiválóan 

teljesítette,  

- valamelyik Doktori Iskolájának tagja, aki eredményes kutatómunkát végez,  

- egyik szakán diplomát szerzett, nappali tagozatos doktorandusz, aki állami 

ösztöndíjasként vagy MTA fiatal kutatói állásban végez kutatómunkát,  

- emellett a kötelező tananyagot meghaladó tudományos vagy informatikai 

tevékenységet folytat, illetve kíván folytatni.  

 

Az Eötvös Collegium tagságára pályázhatnak az ELTE Bölcsészettudományi, 

Társadalomtudományi, Természettudományi és Informatikai Karára újonnan felvételt nyert, 

illetve a második egyetemi évüket ez év szeptemberében megkezdő BA / BSC vagy MA / 

MSc hallgatók. A Collegium vidéki és budapesti hallgatók számára egyaránt nyitott. A 

budapesti diákok bejáró státuszra tarthatnak igényt, mely - a bentlakástól eltekintve - teljes 

jogú collegiumi tagságot biztosít.  

 

 

http://eotvos.elte.hu/


 

Egyéni tehetséggondozási formák  

 

A Hallgatói Követelményrendszer az egyéni tehetségfejlesztés külön formáiként 

nevesíti a tutori rendszert és a honoráciorképzést. Mindkettő összekapcsolódhat kiemelkedő 

tanulmányi teljesítmény esetén odaítélhető kivételes tanulmányi renddel, ami közösségi 

jellegű, kiválasztásra alapozott tehetséggondozási formák (TDK és a szakkollégium) mellett a 

legtehetségesebbek számára jelenthet kiugrási lehetőséget.  

Tutori rendszer: A tutorálás a kiemelkedő képességű hallgató tehetségének 

kibontakozását segítő, a választott szakterületre vonatkozó tudás elmélyítését, a tudományos 

kutatáshoz tartozó készségek kifejlesztését szolgáló sajátos képzési forma, melynek során a 

hallgató egyéni tanulmányi követelményeket teljesít, egyéni ütemezésű munkaterv vagy 

kutatási terv alapján, egy vele személyes kapcsolatban lévő, őt segítő, motiváló, 

előrehaladását ellenőrző oktató, a tutor támogatásával. Ennek a tehetséggondozási formának a 

különlegessége a tervezhetőségében és ellenőrizhetőségében van. A tutorálásban elért 

eredményeidet kreditekben is elismerik. 

 



Kivételes tanulmányi rend:  
 

A kivételes tanulmányi rend alkalmas lehet arra, hogy a legjobb képességű hallgatók 

gyorsabban haladjanak társaiknál, illetve már a BSc képzésben felvehessenek mesterszakos 

tantárgyakat. Mivel kivételes tanulmányi rendhez is elengedhetetlen, egy előre meghatározott 

tanulmányi program, amit oktató felügyel, ez voltaképpen tekinthető a tutorálás egyik 

formájának is. A kivételes tanulmányi rend keretében a hallgató a következő 

kedvezményekben részesíthető:  

- részleges vagy teljes felmentés a gyakorlatokon való részvétel alól,  

- vizsgaidőszakon kívüli vizsga(ák) letételének engedélye,  

- a tantervben meghatározott követelményeknek a képzési tervben előírtaktól eltérő 

idejű vagy tartalmú teljesítése.  

 

Demonstrátorok:  

 

Az egyéni tehetséggondozás régóta ismert és a karok által szabályozott formája a 

demonstrátori megbízatás, ami lehetőséget ad a kiemelkedő képességű hallgatók számára egy-

egy tanszék, intézet szakmai munkájába való bekapcsolódásra.  

Ugyanakkor a koncepció a demonstrátorokat nem hallgatói munkavállalóknak tekinti, hanem 

az egyéni tehetséggondozás sajátos, intézményesített lehetőségének.  

 

Honorácior  

 

A szenátus a közelmúltban fogadta el a Honorácior Státusz bevezetését. A Honorácior 

Státuszra félévenként lehet majd pályázni legalább egy év elvégzése után, kiemelkedő 

tanulmányi és tudományos tevékenység megléte esetén. A pályázatban egy kutatási programot 

kell megjelölni, amelynek teljesítéséről félévente be kell számolni. A Honorácior Státuszú 

hallgatók pályázatában szereplő kurzusok nem számítanak bele a képzés során ingyen 

teljesíthető plusz 10%-nyi kredit keretbe (azaz ingyen teljesíthetők). A képzés során elvégzett 

teljes szakirányokról, blokkokról, minorokról megkapják a megfelelő okmányokat.  

 

Doktori iskolák  

 

A doktori képzés célja a tudományos kutatói és oktatói tevékenységre való felkészítés 

és a tudományos továbbképzés lehetőségének biztosítása az osztatlan képzésben vagy 

mesterképzésben már diplomát szerzett fiatal szakemberek számára.  

 

Az ELTE TTK Doktori iskolái:  

Biológia Doktori Iskola (http://biologia.phd.elte.hu)  

Fizika Doktori Iskola (http://fizika.phd.elte.hu)  

Földtudományi Doktori Iskola (http://foldtudomanyi.phd.elte.hu)  

Kémiai Doktori Iskola (http://kemia.phd.elte.hu)  

Környezettudományi Doktori Iskola (http://kornyezettudomanyi.phd.elte.hu)  

Matematikai Doktori Iskola (http://matematika.phd.elte.hu)  

 

Tehetséggondozást segítő pályázatok  

 

Kari pályázatok: az ELTE HKR kari különös részei tartalmazzák azokat – a karokra 

jellemző – pályázatokat, amelyek segítik a tehetséggondozásban résztvevő hallgatók 

munkáját. Karunkon működik rendszeres és egyszeri tudományos ösztöndíj pályázat, valamint 



lehetőség van pályázni a köztársasági ösztöndíjra. A rendszeres tudományos ösztöndíj a 

tudományos eredményeket elérő hallgatók ösztöndíjjal való jutalmazását célozza, míg az 

egyszeri tudományos ösztöndíj a hallgatók tudományos tevékenységgekkel kapcsolatos 

kiadásainak mérséklésére szolgál. Az ösztöndíjak kiírása megtalálható a TTK HÖK honlapján 

(ttkhok.elte.hu). 

Hallgatóinknak lehetősége van cikket publikálni a Tétékás Nyúzban. Az anyagi 

lehetőségek függvényében megjelenő tudományos mellékletbe is várjuk az írásokat.  

Egyetemi pályázatok: az ELTE EHÖK által alapított és meghirdetett pályázatok, többek 

között Az Év Publikációja, Az Év Tudományos Rendezvénye, Interdiszciplináris Projektek 

stb.  

Országos pályázatok: figyeljétek a szakos honlapokat és levelezőlítákat, igyekszünk 

benneteket minden aktuális pályázati lehetőségről tájékoztatni.  

 

Fontosabb szervezetek és adminisztratív egységek  

 
Minőségbiztosítási Iroda: az Oktatási Igazgatóság szervezeti egysége, feladata 

különösen a Minőségirányítási Bizottság működésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

valamint az OMHV lebonyolítása, továbbá a tehetséggondozással kapcsolatos kérdőívek 

kialakítása, kérdőívezések lebonyolítása  

Pályázati és Innovációs Központ (PIK, korábbi TPIK): A Pályázati és Innovációs 

Központ tevékenységét egymással szorosan együttműködő irodákon (Pályázati Iroda, Tudás- 

és Technológia Transzfer Iroda) keresztül látja el a tudományos rektorhelyettes szakmai 

irányítása alatt. A Pályázati és Innovációs Központ ellátja az Egyetem tudományszervezéssel 

kapcsolatos feladatait. Előkészíti a kutatás-fejlesztési stratégiák kialakítását, koordinálja 

egyetemi K+F testületek munkáját, felállítja és működteti a kutatás-nyilvántartás rendszerét 

(témák, szerződések, publikációk). Az Iroda látja el a kutatási normatívával és a statisztikai 

adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, tájékoztatást ad (kiadványok, honlapok és hírlevél 

útján, valamint közvetlenül) az Egyetem K+F tevékenységéről és eredményeiről. Az Iroda 

ezen kívül közreműködik nemzetközi és hazai K+F-hez kapcsolódó stratégiai dokumentumok 

véleményezésében, országos és regionális fejlesztési feladatokban, koordinálja az egyetemi 

véleményezéseket. Feladatai ellátása érdekében együttműködik hazai és külföldi, egyetemi és 

központi K+F irodákkal.  

ELTE Tehetséggondozó Tanács: a tanács koordinálja és képviseli a tehetséggondozás 

egyetemi programját, koncepcióját. A tanács munkájában a tehetséggondozási intézmények 

hallgatói és oktatói/kutatói vezetői vesznek részt (szakkollégiumok igazgatói és hallgatói 

képviselői, intézményi és kari TDK-felelősök stb.)  

ELTE Szakkollégiumi Hálózat Testület: A szakkollégiumok feladataira az ELTE 

Intézményfejlesztési Tervének vonatkozó alfejezeteiben megfogalmazott stratégiai elvek 

valóra váltására, közelebbről a szakmai és tehetséggondozási tevékenység összehangolt 

fejlesztésére, továbbá az ELTE e területen országosan mértékadó kezdeményezéseinek 

kimunkálására ELTE Szakkollégiumi Hálózat Testülete (SzHT) működik  

ELTE Tudós Klub: olyan szerveződés, melynek célja az egyetemi tudományos 

eredmények és a legkiválóbb oktatóink/kutatóink megismertetése a szélesebb közönséggel 

(egyetemen belül ill. országos szinten is).  

 

Fontosabb országos szervezetek  

 

OTDT: Országos Tudományos Diákköri Tanács (www.otdt.hu) munkájának 

köszönhetően kétévente kerülnek kiírásra az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák 

(OTDK)  



NTT: Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (www.tehetsegpont.hu) magába tömöríti az 

országban működő tehetséggondozással foglalkozó szervezeteket, segíti a kormányzati 

szervek tehetséggondozással kapcsolatos munkát  

NKTH: A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Magyarország tudomány-, 

technológia- és innováció-politikájának kidolgozásában és végrehajtásában tölt be központi 

szerepet. Az NKTH anyagi és intézményi eszözökkel támogatja az új tudás és technológia 

létrehozását, elterjesztését és hasznosítását. Tevékenységének forrását a Kutatási és 

Technológiai Innovációs Alap nyújtja, melyet a Hivatal pályázati rendszerén keresztül forgat 

vissza a gazdaságba.  

 

Fontosabb szabályzatok, jogszabályok  

 

Ftv: 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról.  

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500139.TV)  

ELTE tehetséggondozási koncepció: http://www.elte.hu/file/tehetseggondozas.pdf  

HKR: Hallgatói Követelményrendszer, a Szenátus által elfogadott dokumentum, 

amely az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete; tartalmazza különösen a 

felvételi eljárás rendjét, a tanulmányi- és vizsgaszabályzatot, a térítési és juttatási 

rendelkezéseket, a jogorvoslati kérelmek valamint a fegyelmi és kártérítési ügyek 

elbírálásának rendjét, továbbá az egyetemi tehetséggondozás formáinak működésének/ 

működtetésének rendjét. (http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf)  

25.§ - tehetséggondozás  

26.§ - tutorálás  

27.§ - honorácior és szakkollégiumi képzés  

55.§ - kurzusmeghirdetés  

74.§- kivételes tanulmányi rend  

A találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzat (2006) 

(http://www.elte.hu/file/talalmany_szab.pdf) 

 

 Szakács Dávid 

 

A HÖK 

Kovács Fanni 

Definíció: 
 

A Hallgatói Önkormányzat elsődleges feladata a Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv.) 

szerint a hallgatói érdekképviselet.  

Az érdekképviselet legfőbb fórumai a döntéshozó testületek. Ezek közül a legfőbbek 

(a teljesség igénye nélkül): 

 

Egyetemi szintű testületek: 

 

- oktatókat, kutatókat, dolgozókat is magába foglaló testületek: 

http://www.elte.hu/file/talalmany_szab.pdf


○ Szenátus 

○ OHÜB (Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottság) 

○ EHSZÖB (Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság) 

- csak hallgatói testületek: 

○ EHÖK Küldöttgyűlés 

○ EHÖK Elnökség 

 

Kari szintű testületek: 

 

- oktatókat, kutatókat, dolgozókat is magába foglaló testületek: 

○ Kari Tanács 

○ Intézeti Tanácsok, Centrum Tanács 

○ Tanulmányi- és Oktatási Bizottság (TOB) 

○ Kari Ösztöndíjbizottság (KÖB) 

- csak hallgatói testületek: 

○ Küldöttgyűlés 

○ Választmány 

○ Szakterületi Bizottságok 

 

A HÖK feladata, hogy ezekben a testületekben megfelelően képviselje a kar 

hallgatóinak érdekét. Persze ez egy rendkívül nehéz feladat, ami implicit magába foglalja azt 

is, hogy minél több (optimális esetben mindegyik) hallgató véleményét, igényeit kell ismerni. 

A felsorolt egyetemi és kari testületekről röviden később olvashattok. 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzata részönkormányzatokból áll, melyek mindegyike 

önállóan működik, szervezeti szempontból azonban egy egészet alkotnak. 

Bizonyos szempontból ezek egy egészet alkotnak (EHÖK), más szempontból önálló 

döntéseket hoznak, önálló programjaik vannak, külön tisztségviselőik stb. 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat az egyetemi szintű érdekképviseleti 

tevékenységet végzi, központi, minden Kart egyformán érintő ügyeket intézi. 

  Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat (ELTE TTK HÖK) tagja a Kar összes 

hallgatója, sőt a karon tanári minoron vagy modulon tanuló többi diák is, illetve az osztatlan 

tanár szakosok közül  az is, akinek nem a TTK az anyakarja. A TTK HÖK tagjai minden 

évben képviselőket választanak a Küldöttgyűlésbe. A választás a Nftv. szerint, csak akkor 

érvényes, ha a nappali hallgatók, több mint 25%-a ad le szavazatot (akár üres, vagy 

érvénytelen szavazólapot is), a HÖK csak érvényes választások után gyakorolhatja a jogait. 

 

Mint olvashattátok, a feladatuk a Kar hallgatóinak az érdekképviselete. Ehhez az 

Önkormányzat tagjai (vagyis a Kar hallgatói) közül különböző tisztségviselőket, delegáltakat 

választanak, akik képviselik a hallgatókat a különböző kari és egyetemi bizottságokban, 

tanácsokban, eljárnak az ügyeikben. Az Önkormányzat a következő döntéshozó testületekkel 

rendelkezik: Küldöttgyűlés (továbbiakban KGy), a Választmány (továbbiakban: Vm), 

http://ttkhok.elte.hu/egyetemi-hallgat%C3%B3i-onkormanyzat
http://ttkhok.elte.hu/az-onkormanyzat-tisztsegviseloi


Szakterületi Bizottságok (továbbiakban: SzaB) és az Ellenőrző Bizottság. 

 

Az önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés (42, a hallgatók által 

választott képviselő).  

A KGy-nek több, az Önkormányzatot érintő kérdésben van kizárólagos jogköre, azaz 

ezekben a kérdésekben a Választmány nem dönthet. Ilyenek például az elnök, 

elnökhelyettesek és ellenőrző bizottság személye, az Alapítvány vezetőinek és Választmányi 

tagok személye. Ezen felül az Alapszabályról, az alapelvekről, a tisztségviselők 

visszahívásáról, és a szervezet költségvetésnek elfogadásáról dönt kizárólagosan. Az ülésen 

minden TTK-s hallgató tanácskozási joggal bír, azaz hozzászólhat az üléshez. 

 

Az operatív működtetést a KGy-k között a Választmány (továbbiakban Vm) irányítja, 

amelynek tagjait a Küldöttgyűlés választja (néhányan tisztségüknél fogva kerülnek be, 

néhányukat pedig delegálnak a küldöttek).  Ez azt jelenti, hogy azon kívül, ami a KGy 

kizárólagos jogköre, vagy esetleg úgy határoz, hogy arról a KGy-nek kell döntenie, mindent 

irányít a Vm. Nem dönthet olyan kérdésekben, melyek a KGY kizárólagos jogkörébe 

tartoznak, olyan kérdésben, sem amiről a KGY határozott, hogy a KGy-nek kell majd 

döntenie, viszont ezen kívül minden kérdésben dönthet.  Például: hallgatói delegáltak 

személye, kari tanács anyaginak véleményezése, gólyatábor pályázatok, nyúz beszámolók, 

KHTEÖ ösztöndíj, egy-egy szakos buli/kisebb rendezvények költségvetése. 

 

A Választmány 10 főből áll (elnök, 3 elnökhelyettes és 6 szakterület 1-1 delegáltja).  

 

Egy adott szakterületi bizottság tagja minden, az adott szakterületen megválasztott 

képviselő.  

Szavazati jog illeti meg továbbá az adott szakterület koordinátorát is. A szakterületi 

bizottság elnöke a szakterületi koordinátor. Amennyiben a tisztség betöltetlen, a Bizottság a 

tisztség betöltéséig tagjai közül elnököt választ. A Bizottság jogköre, hogy szakterületi 

koordinátort jelöljön, illetve javaslatokat tegyen a KGy-n a szakterületet érintő kérdésekről. A 

szakterületi bizottságok munkáját szakterületi csoportok segítik, melyeknek bármely, a 

szakterülethez tartozó hallgató a tagja lehet. 

 

A napi ügyeket a tisztségviselők (23 fő) intézik. Ők emellett az Önkormányzat egyes 

tevékenységi köreiért is felelősek, így egy-egy problémával először hozzájuk érdemes 

fordulni; a feladataikat, területeiket az Alapszabály harmadik fejezete írja le. Továbbá jelenleg 

van kettő referens is, a Tanárképzési referens és az Utánpótlásért és Önképzésért felelős 

referens.  

 

A tanárképzési referens a tanár szakos hallgatók ügyeiben jár el, hasonlóan a 

szakterületi koordinátorokhoz, akik a szakterületek ügyeiben járnak el.  

 

Az Utánpótlásért és Önképzésért felelős referens pedig a lelkes hallgatóknak szervez 

az egyes területekről előadásokat, hogy könnyen bekapcsolódhassanak a munkába.  

 



Az Önkormányzat munkáját az Ellenőrző Bizottsága (EB) felügyeli, figyelemmel 

követi, hogy az Önkormányzat működése a (saját és egyetemi) szabályzatoknak, 

jogszabályoknak megfelelően történik-e. 

 

A TTK HÖK tagja a már említett ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak 

(EHÖK) is. Az EHÖK egyetemi szinten végzi az ELTE-s hallgatók érdekképviseletét. 

 

A TTK HÖK-kel párhuzamosan és szoros együttműködésben a doktorandusz 

hallgatók képviseletét a TTK Doktorandusz Képviselet látja el. 

 

A tisztségviselők  
 

Jelenlegi tisztségviselők: 

 

Kovács Fanni - elnök - elnok@ttkhok.elte.hu 

Csutka Boglárka - gazdasági elnökhelyettes - gazdeh@ttkhok.elte.hu 

Miklós-Kovács Janka - szociális elnökhelyettes - szoceh@ttkhok.elte.hu 

Csonka Diána - tanulmányi elnökhelyettes - taneh@ttkhok.elte.hu 

Flaisz Fanni Pálma - esélyegyenlőségi biztos - eselyegybiz@ttkhok.elte.hu 

Török Balázs - főszerkesztő - Tétékás Nyúz - foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 

Fetter Dávid -  informatikus - informatikus@ttkhok.elte.hu 

Kiss Zsóka - kollégiumi biztos - kollbiz@ttkhok.elte.hu 

betöltetlen - külügyi biztos - kulbiz@ttkhok.elte.hu 

Uhljár Péter - mentorkoordinátor - mentorkord@ttkhok.elte.hu 

Zakariás Barbara - sportbiztos - sportbiz@ttkhok.elte.hu 

Kelemen Ádám - kommunikációs biztos - kommbiz@ttkhok.elte.hu 

Ágoston Dóra Csenge - titkár - titkar@ttkhok.elte.hu 

Enyingi Vera Atala - tudományos biztos - tudbiz@ttkhok.elte.hu 

Visnovitz Márton - Tanárképzési referens - tanarkepzes@ttkhok.elte.hu 

Béni Kornél - Utánpótlásért és Önképzésért felelős referens - kepzes@ttkhok.elte.hu 

 

Szakterületi koordinátorok 

 

Bohár Balázs - biológia szakterületi koordinátor - bioszk@ttkhok.elte.hu 

Hegedűs Dávid - fizika szakterületi koordinátor - fizikaszk@ttkhok.elte.hu 

Vara Bálint - földrajz- és földtudományi szakterületi koordinátor - foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

betöltetlen - kémia szakterületi koordinátor - kemiaszk@ttkhok.elte.hu 

Koczur Szilvia - környezettudományi szakterületi koordinátor - kornytudszk@ttkhok.elte.hu 

Kuti Péter - matematika szakterületi koordinátor - matekszk@ttkhok.elte.hu 

 

Ellenőrző bizottság - eb@ttkhok.elte.hu 

Horváth Tamás - Ellenőrző Bizottság elnöke 

Költő Enikő - Ellenőrző Bizottság tagja 

 

mailto:sportbiz@ttkhok.elte.hu
mailto:tudbiz@ttkhok.elte.hu
mailto:matekszk@ttkhok.elte.hu


Az érdekképviseleten túl, másodlagos jelleggel különböző szolgáltatásokat is nyújt a 

HÖK hallgatóknak. Ilyen például a szakmai programok (BReKi), korrepetálások (pl: FÓKA, 

KEKO), szabadidős tevékenységek (matekos teadélután), a kari és szakos bulik, gólyatáborok 

szervezése. 

 

Egyetemi testületek rövid leírása: 

 

Szenátus: Az ELTE Szenátusa az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve. Itt minden 

karról egy hallgató is képviseli a Kar hallgatóinak érdekeit, ez a személy rendre az adott Kar 

mindenkori HÖK elnöke. 

OHÜB: Feladata, ahogy a neve is mutatja, az oktatásszervezéssel kapcsolatos 

kérdések megvitatása, első sorban a Szenátus elé kerülő szabályzatmódosítások (ilyen pl. a 

Hallgatói Követelményrendszer) véleményezése. Ezen túl sok más, hallgatókat érintő 

kérdésben is állást foglal a Bizottság. 

Tagjai az ELTE Oktatási és tanulmányi rektor helyettese, a Karok oktatásért felelős 

dékánhelyettesei, és a kari, valamint az egyetemi Hallgatói Önkormányzatok elnökei. 

EHSZÖB: Tagjai az Oktatási Igazgatóság egy alkalmazottja, a kari HÖK-ök szociális 

ügyeivel foglalkozó bizottságok elnökei, és elnöke az EHÖK szociális alelnöke. A központi 

ösztöndíjakat az EHSZÖB írja ki, pl Alaptámogatás, Párhuzamos Képzés Kompenzáció 

 

Kari Testületek: 

 

Kari Tanács: Az ELTE TTK Kari Tanácsa a Kar legfőbb döntéshozó szerve. Elnöke a 

Kar dékánja, tagjai az Intézetek képviselői, valamint minden szakterületről egy hallgató is 

képviseli a hallgatói érdekeket a testületben. Ezen túl két doktorandusz hallgató, a Hallgatói 

Önkormányzat elnöke és tanulmányi elnökhelyettese is Tanácstag. 

 

KÖB: Az Ösztöndíjbizottság alapvetően egy Kari testület, melyben a hallgatói arány 

8/9. Egy közalkalmazott tag van, a Tanulmányi osztály vezetője. Feladata a kari ösztöndíjak 

kiírása és elbírálása, az ösztöndíj keretek szétosztása. 

 

 Kovács Fanni 

 elnök 

 ELTE TTK HÖK 

 

  

http://ttkhok.elte.hu/?q=szenatus
http://ttkhok.elte.hu/hkr
http://ttkhok.elte.hu/reszonkormanyzatok
http://ttkhok.elte.hu/egyetemi-hallgat%C3%B3i-onkormanyzat


ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

Készítette: Dukán András Ferenc  

Az Alapítványt az ELTE TTK HÖK alapította, 1990. november 20-án, a bíróság 

hivatalosan is bejegyezte 1991. január 7-én. Ezzel az ország egyik legrégebbi civil szervezete, 

2000 óta közhasznú jogállásban működik. Alapító okiratban megjelölt alapítványi cél: Az 

ELTE Lágymányosi Kampuszára járó hallgatóinak szakmai és egyéb közösségi 

tevékenységének támogatása.  

Alapító okirat szerinti tevékenységeink: 

szociális tevékenység,  

tudományos tevékenység, kutatás,  

oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

környezetvédelem, 

sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében folytatott sporttevékenység 

kivételével,  

kulturális tevékenység,  

euroatlanti integráció elősegítése,  

munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése 

 Jelenlegi működésünk során leginkább a tudományos és oktatási tevékenység, az 

ismeretterjesztés, a környezetvédelem, illetve a kulturális tevékenység van előtérben. 

Jelenlegi legfontosabb tevékenységeink bemutatása: 

1. Közösségi célú fejlesztések 

Az ELTE által 2011 májusában benyújtott és elnyert „Elearning természettudományos 

tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” c. TÁMOP pályázat konzorciumi tagjaként részt veszünk 

a természettudományi képzés fejlesztésére és modernizálására szolgáló projektben. A 

hallgatói igények felhasználásával és továbbításával, tanfolyamok szervezésével igyekszünk 

hozzájárulni ahhoz, hogy a karon és az egyetemen folyó képzés jobban igazodjon a 21. 

századi elvárásokhoz. 



Az ELTE szelektív hulladékgyűjtésének megszervezésében, illetve számos 

fenntarthatósággal kapcsolatos program kialakításában és fenntartásában is részt 

vettünk/veszünk. 

2. Oktatási Centrumunk 

Érettségi előkészítőinken több száz középiskolás vesz részt. Újra meghirdettük és 

tovább szélesítettük ösztöndíjprogramunkat is: a középiskolások, tanulmányi eredményük és 

szociális helyzetük alapján, pályázhattak előkészítő tanfolyamaink ingyenes igénybevételére. 

A nagycsaládos diákok kedvezményben részesülnek, ebben a Nagycsaládosok Országos 

Egyesületével működünk együtt. 

Az elmúlt években több száz középiskolás diáknak tartottunk környezetvédelmi, 

környezeti nevelő órát a Környezettudományi Klubbal együttműködésben. Ehhez hasonlóan a 

Kart népszerűsítő előadásokkal is járjuk a budapesti középiskolákat, ebben alapvetően a TTK 

HÖK-kel működünk együtt. Az idei évben is zajlik ez a projekt, ide várjuk lelkes mentorok 

jelentkezését, akik tartanának a szakjuknak megfelelő érdekes előadásokat, népszerűsítenék a 

Kart.  Az elmúlt időszakban a NEA szakmai pályázatunk egyik részeként már három 

természettudományos szakmai civil szervezetet bevontunk az ismeretterjesztésbe. 

Ugyanezen civil együttműködés keretében előadásokat szervezünk a szervezetek és az 

érdeklődők számára. 

3. Hallgatói tudományos élet 

Jelenleg leginkább azzal támogatjuk a tehetséges hallgatókat, hogy szakmai 

rendezvényeken való részvételre támogatást biztosítunk számukra. Ez részben a részvételi 

díjat, részben az utazást jelenti. Ebben a tevékenységünk a T-Systems is támogatott minket az 

idei évben. 

4. Mentorrendszer 

Évek óta támogatjuk a mentorrendszert. Tavaly az Alapítvány szervezte a mentorok 

képzéseit, a költségeik jelentős részét is átvállalva. A rendszer megalapításkor és azóta is részt 

veszünk a mentorrendszer képzési rendszerének strukturális és tartalmi elemeinek alakításban.  



Idén tovább bővítettük a mentorálással kapcsolatos tevékenységünket, külföldi 

hallgatókat fogadó (ESN-es) mentorok képzésében is részt vállaltunk. 

5. Közösségi rendezvények 

Évek óta részt veszünk ismeretterjesztő és szórakoztató rendezvények szervezésében, 

az esetleges hiányzó anyagi fedezetet is biztosítva. Az idei eddigi legfontosabb rendezvények, 

amelyeket megszerveztünk önkénteseink segítségével, akik jellemzően a TTK HÖK aktív 

tagjai: 

Bárczi -TéTéKá Gólyabál, Nedves Est, Gólyahajó, szakos és kétszakos bulik, külföldi 

erasmusos hallgatók bulijai. 

6. Tanárképzés 

Az új, osztatlan tanárképzés bevezetése hatalmas lehetőségeket nyitott meg, különösen 

a természettudományi területen. Részt veszünk a frissen felvett hallgatók integrálásában, 

szakmai programjaik szervezésében. Az Alapítvány részt vállalt az idén útjára indított Tanári 

Beavató Tábor szervezésében mind operatívan, mind pénzügyileg. 

7. Vállalkozási tevékenységek 

Vállalkozási tevékenységeink esetén a legfontosabb, hogy a hallgatók számára 

előnyös, színvonalas, egyre szélesebb körű szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, profitunk 

minimalizálásával, amelyet külső partnerektől érkező bevételeinkkel együtt közhasznú 

tevékenységeink finanszírozására fordítunk. 

Jelenleg működő tevékenységeink (Déli Tömb 00.734): 

- Volán jegypénztár 

- Fénymásolószalon 

- Jegyárusítás rendezvényeinkre 

- Érettségi előkészítő 

- Autóvezetői tanfolyam 

- Szakdolgozatkötés 

 



8. Hallgatók bevonása, szakmai gyakorlat lehetőségének megteremtésére 

Az Alapítvány egy-egy projektjére (pl. rendezvényekre) bevont önkénteseken kívül a 

mindennapi működésben is várjuk önkéntesek jelentkezését, akár szakmai gyakorlatra is. A 

tavalyi évben két állandó (heti 10-20 órában dolgozó) önkéntesünk volt. Elsősorban a 

pályázati tevékenységbe kerültek bevonásba, hiszen ez számos szakma esetében hasznos 

tapasztalat, a társadalomföldrajzzal foglalkozó hallgatók esetében pedig szakmájuk fontos 

része lehet. 

Ha csatlakoznál csapatunkhoz, kedvet kaptál valamelyik projekthez, akkor várjuk 

jelentkezésed az elnok@alapitvany.elte.hu címen, az irodánkban (Déli Tömb 00.734) és a 

+36305613913 telefonszámon. (Dukán András Ferenc) 

Az Alapítvány szervezeti felépítése: 

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a TTK HÖK Küldöttgyűlés által választott 6 

tagú kuratórium. Ez a Küldöttgyűléshez hasonló rendszerességgel ülésezik, elsősorban 

alapvető irányokat határoz meg, illetve a legfajsúlyosabb döntéseket hozza meg. Ennek tagjai 

különböző szakterületek volt és jelenlegi hallgatói: dr. Radnai László, Kálózi Attila, Lakatos 

Dóra, Árendás Ákos Tuzson. A kuratóriumi elnöke Dukán András Ferenc, titkára Kuti Péter. 

Ők ketten együttesen rendelkezhetnek az Alapítvány pénzéről, az Alapítvány képviseletére a 

kuratóriumi elnök jogosult.  

Az Alapítvány napi életében az elnök és a titkár mellett Hermán Dániel ügyvezető lát 

el irányítási feladatokat. Az Alapítványnak egy teljes állású (Subosits Judit) és egy félállású 

(Csécsi Dávid) alkalmazottja van, a többiek mind önkéntesek, közülük az ügyvezetőn túl a 

legfontosabb a pályázati ügyekért felelős munkatárs, Marton Judit. 

A kuratórium munkáját, illetve a mindennapi döntéseket a Felügyelő Bizottság 

ellenőrzi. Nekik jogosultságuk van a kuratórium, illetve a tisztségviselők döntéseit 

felfüggeszteni akár szabályossági, akár elvi okból. (Pl. ha úgy látják, hogy az Alapítvány 

céljai veszélybe kerülnének egy döntés miatt.) Ezt a testületet is a TTK HÖK Küldöttgyűlése 

választja, a TTK HÖK elnöke tisztségénél fogva tagja és rendszerint elnöke is. Jelenleg az FB 

tagjai: Kovács Fanni, Béni Kornél és Ferdinandy Bence 
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SZERVEZETEK 

Ebihal 

KÉSZÍTETTE: Anonymus 

Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége 

 Az Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége egy országos szervezet, melynek feladata 

a biológia szakterületű hallgatók szakmai és kulturális életének összefogása.  

Egy kis ízelítő programjaik közül: kirándulások, túrák, terepgyakorlatok, 

Biológusklubestek, filmvetítések. 

 Elérhetőség: 

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C (Déli tömb)  

http://ebihal.elte.hu  

E-mail: ebihal@ludens.elte.hu  

Elnök: Szenes Áron  

 

Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért 

Egyesület 

Horváth Balázs 

 

 

Elnök: Horváth Balázs (horvathbzs@gmail.com) 

Elérhetőség: kapcsolat@foldrajzosklub.elte.hu 

 

A Földrajzos Klub immár 20 éve tevékeny földrajzos hallgatók köre. 2012 óta 

vagyunk társadalmi (civil) szervezet egyesületi formában. 

 

Az Egyesület alappillérei 

 

Előadások szerdánként 18 órától a szorgalmi időszakban 

 

A Földrajzos Klub évek óta szervez előadásokat a szorgalmi időszak idején 

szerdánként 18 órától. Az előadók általában földes hallgatók, akik  egy nagy előadóban 

tartanak képes úti beszámolót messzi és különleges tájakon tett utazásaikról. A hallgatók 

mellett utazók túravezetők, valamint oktatók és szakemberek is tartottak már előadást. Az 

előadások klub jellegét a felszolgált zsíros kenyér adja és, hogy az előadások alatt és után 

kötetlen beszélgetések alakulhatnak ki. 

 



Szakmai, tudományos programok 

 

Az Egyesület tudományos téren is előre szeretne lépni, ezért az oktatókkal 

együttműködve különböző szakmai programok; konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, 

kurzusok szervezésével kívánunk valamit hozzátenni az egyetemi évek alatt megszerzett 

tudáshoz. Hívtunk meg minisztériumi dolgozót, községi polgármestert előadást tartani, 

tartottunk SPSS-képzést és TeIR-oktatást. A jövőben további szakmai előadásokat és 

tanulmányi kirándulásokat kívánunk szervezni. 

 

EGEA Budapest 

 

2011-ben úgy döntöttünk, hogy nyitunk Európa felé, így csatlakoztunk a European 

Geography Association for students and young geographers (EGEA) nevű európai geográfus 

hallgatók közösségéhez. A Földrajzos Klub az ELTE-s geográfus hallgatók képviselője az 

EGEA egész Európára kiterjedő szervezetében. A külföldiekkel való ismerkedés mellett 

budapesti csapatunk erősítése is fontos, melyet találkozókkal és kirándulásokkal kívánunk 

elérni. 

EGEA tagként alkalom nyílik külföldi földrajzosok, földtudósok megismerésére, az idegen 

nyelv gyakorlására, külföldi kirándulásokon, csereprogramokon, előadásokon és 

konferenciákon való részvételre, vagy akár életre szóló nemzetközi kapcsolatok építésére is az 

Uráltól az Atlanti-óceánig. Az EGEA további magyar tagszervezeteivel való kapcsolattartás 

révén pedig más magyarországi egyetemek földrajzos hallgatóival is megismerkedhettek. 

Eddig remek kapcsolatot ápolunk pécsiekkel és szegediekkel, Debrecennel pedig folyamatban 

van a kapcsolatfelvétel. 

 

Kirándulások, tréningek, nem-formális tanulás 

 

Szakmai programok mellett a kikapcsolódást, egymás megismerését, csapatépítést is 

fontosnak tartjuk. Célunk egy jól működő földes közösség kialakítása. Tagjaink az EGEA 

révén nem szokványos, játékos képzésekben vehettek részt. 

 

Kit várunk a szervezetbe? 

 

Azokat a hallgatókat, akik az egyetemi tanórákon túli szakmai képzésekben, 

előadásokon szeretnének részt venni, azokat, akik nem formális tanulási technikákat és az 

életben, a munkavilágában szükséges késségeket szeretnének elsajátítani. 

Továbbá várunk bárkit, aki szívesen segítene ezen programok szervezésében, 

lebonyolításában! 

 

 Horváth Balázs 

 FKlub elnök 

 



Környezettudományi Klub  

Nem zöld! Tudatos! 

Az ELTE Környezettudományi Klub Egyesület (továbbiakban KKlub) egy olyan 

önszerveződő csoport, amely az ELTE Lágymányosi Campus-án működik, és működésével az 

egyetemet és környezetét tudatos gondolatokkal és praktikákkal igyekszik gazdagítani. 

Tagjaink főleg hallgatók, de minden lelkes fiatalt szeretettel látunk magunk között, akik 

örömmel segítenék munkánkat, vagy szeretnének egy vidám csapat tagjaként tenni valamit a 

környezetért. 

Mottónk: “Nem zöld. Tudatos!”  

Projektjeink és programjaink is eköré is megállapítás köré rendeződnek. A klub 2006-

os megalakulása óta középiskolai óraadással, szelektív hulladékgyűjtéssel, kirándulásokkal és 

gyárlátogatásokkal színesítjük az egyetemi programpalettát. Emellett örömmel teszünk eleget 

minden rendezvény meghívásnak, ahol környezettudatos játékokkal keltjük fel a figyelmet, és 

örvendeztetjük meg az érdeklődőket. 

Hogyan lehetsz KKLUB tag? 

Bárki lehet KKlub tag, a felvétel folyamatos. Jelentkezni facebook oldalunkon és a 

kklubelnok@gmail.com e-mail címen lehet hozzánk. Nem csak univerzális klubtagnak lehet 

jelentkezni, hanem egy-egy feladatra külön-külön is, így pl. oktatónak, animátornak, 

túravezetőnek, bloggernek, vagy programszervezőnek. 

Állandó eddigi projektjeink: 

KÖRNYékezés:  

Ez a projekt a különböző budapesti és agglomerációs gyárak, kutatóközpontok, 

szemétválogatók, szemétégetők, víztározók és egyéb érdekes létesítmények felkutatására és 

megismerésére hivatott. A kirándulásokon való részvétel  regisztrációhoz kötött, mivel 

csoportjaik létszáma limitált. Mind résztvevőnek, mind szervezőnek szeretettel várjuk minden 

érdeklődő jelentkezését. 

Geochaching_KKlub:  

A geochaching egy világszerte ismert és űzött kincsvadászat, melynek lényege GPS 

koordináták segítségével felkutatni a természetben elrejtett kincses ládákat. Mi is beálltunk 

pár évvel ezelőtt a kincsvadászok közé, és megtaláltuk saját kincseinket. Kirándulásainkat a 

facebookon előre meghirdetjük, így bárki csatlakozhat csoportunkhoz, ahol garantált a jókedv, 

és minden túrát közös játékkal és iszogatással zárunk, ahol még jobban megismerhetjük 

egymást. Azok jelentkezését is várjuk, akik szívesen szerveznének ilyen kirándulásokat. 

 

 



Film(K)Klub:  

Mindenki szereti a filmeket. Mi is. Amit még jobban szeretünk, ha alkalmunk nyílik 

egy-egy érdekes környezettudatossággal kapcsolatos filmet nagyobb társasággal 

megtekinteni, majd a film kapcsán felmerülő kérdéseket együtt megbeszélni. Ezen projekt 

alkalmával erre teremtünk lehetőséget egy egyetemi terem és egy projektor segítségével. Ha 

módunkban áll, szívesen hívunk a film után szakértő beszélgető partnereket is az adott 

témában. Jelentkezz, akár szívesen szerveznéd, akár szívesen részt vennél a programon! 

ELTE Globális Nevelési Project:  

A ELTE Globális Nevelési Projekt a Környezettudományi Klub oktatási 

tevékenységének továbbfejlesztéseként jött létre, az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány és a 

klub közös szellemi terméke, segítségnyújtás a középiskolai környezeti nevelésben. A két 

szervezet több éve folytat oktatási tevékenységet a hazai középiskolákban, különböző 

környezettudományi és környezetvédelmi témákban. 

Célunk a környezeti és természeti folyamatok megértetése, illetve hogy hallgatóink 

életének részévé tegyük a környezettudatos gondolkodást a jövő generáció megélhetéséért. A 

hosszú távon való tudatos gondolkodás kialakításához elsősorban szemléletformálásra van 

szükség. Ennek szellemében foglalkozunk az ember és környezetének kapcsolatával, az 

emberi viselkedés Földre gyakorolt hatásaival éppúgy, mint a technológiai ismeretek 

közvetítésével. 

Előadássorozatunk témái: 

 Globális klímaváltozás 

 Mindennapi energiánk 

 Hulladékok és szennyezések 

 Ember és természet 

Ez a projekt mind oktatóinknak, mind hallgatóiknak remek lehetőség a fejlődésre. 

Oktatóink megtapasztalhatják, milyen egy nagyobb, ismeretlen hallgatóság előtt előadást 

tartani. Ez tanár szakos hallgatóknak különösen nagy segítség lehet, de bárki számára hasznos 

tapasztalat, mivel mindenkinek eljön életében a pillanat, amikor meg kell védenie azt a 

bizonyos diplomát, ami persze teljesen más szituáció, de ugyan arra a kommunikációs és 

előadói készségre lesz ott is szükség, mint itt a tanórákon. Minden oktatónak segítséget nyújtunk a 

felkészülésben és az előadásban is. Új oktatók jelentkezését folyamatosan várjuk a kklubelnok@gmail.com e-

mail címen! 

MAFIHE 

 
Készítette: Enyingi Vera Atala; Hegedüs Dávid; Miklós-Kovács Janka 

 

Mafihe - Magyar Fizikushallgatók Egyesülete: 
 

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A; 2.106-os iroda 

http://www.mafihe.hu/ 



E-mail: mafihe@mafihe.hu 

Telefon: (1) 372 2701 

Elnök:  Vámi Tamás Álmos 

 

A Mafihe célja, hogy hozzájáruljon széles látókörű, modern szemléletű, már a pályájuk kezdetén 

értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkező fizikusok képzéséhez. 

Ennek érdekében: csoportos tanulmányutakat szervez hazai és külföldi egyetemekre, intézetekbe az ott 

folyó tudományos munka, valamint az ott dolgozó fizikusok és fizikushallgatók szakmai életének jobb 

megismerése céljából; hazai és nemzetközi szemináriumokat, nyári iskolákat, diákkonferenciákat, 

szakmai versenyeket és egyéb rendezvényeket szervez, amelynek keretében a hallgatók egy-egy 

speciális témakörben bővebb ismeretekhez jutnak, és lehetőség nyílik személyes kapcsolatteremtésre a 

hasonló témával foglalkozó magyar és külföldi hallgatókkal; 

együttműködik az egyetemekkel és főiskolákkal a különböző tanórán kívüli képzési formák 

szervezésében és minőségének javításában; tagjai tájékoztatására, elméleti felkészültsége fejlesztésére, 

a tagok és érdeklődők számára szakmai jellegű kiadványokat jelentet meg. 

A TTK többi szakterületén a szakos ügyekkel a HÖK égisze alatt működő szakterületi 

csoport szokott foglalkozni. Nálunk a Mafihe miatt ez kicsit másképpen működik. A 

képviselőink többsége egyben Mafihe tisztségviselő is, a szakterületi koordinátor is általában 

Mafihés és a szakos programokat gyakorlatilag a Mafihe ELTE Helyi Bizottsága szokta 

szervezni (EHB, eltehb.mafihe.hu). Ennek megfelelően a Szakterületi Csoport és az EHB 

együttműködésben intézi a szakos ügyeket és a honlapjuk is közös. A Mafihe (Magyar 

Fizikushallgatók Egyesülete, honlap: http://mafihe.hu) egy közhasznú országos szervezet, 

melynek legfőbb célja, hogy elősegítse a fizikushallgatók szakmai fejlődését és kulturális 

életének sokszínűségét.   

A Mafihe központja az ELTE Északi tömb, 2.106-os irodájában található. Itt 

dolgoznak az országos tisztségviselők (elnök, titkár, programfelelős, külkapcsolati felelős, 

gazdasági felelős, főszerkesztő, rendszergazda, honlapfelelős), valamint az EHB elnöksége 

(elnök, titkár, programfelelős, pólófelelős, fókakoordinátor, honlapfelelős, általános elnökségi 

tagok). A Mafihének négy egyetemen van Helyi Bizottsága (BME, DE, ELTE, SZTE), ők 

szervezik a helyi programokat, rajtuk keresztül értesülnek a tagok az országos 

rendezvényekről. 

Országos rendezvények időrendben: 



 

- Közgyűlés: az Egyesület éves, rendes, tisztújító ülése minden tanév elején. 

- Ortvay Verseny: Nemzetközi fizikai problémamegoldó verseny. 

- Téli Iskola: egy aktuális témát feldolgozó előadássorozat a tavaszi szorgalmi időszak 

előtt. 

- Cern kirándulás: Nyugat-európai intézetlátogatás tavasszal. 

- Fiziqs Foci: focival egybekötött intézetlátogatás Debrecenben. 

- MOEV: a Mafihe országos előadói versenye, amelynek fődíja a CERN kiránduláson 

való részvétel. 

- NYIFFF (Nyílthelyi Fifiqs Fiziqs Feladatok): kreatív fizika csapatverseny 

Szigligeten. 

- TDK hétvége: előadássorozat a kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára májusban. 

- Nemzetközi Nyári Iskola: egy, vagy több szekciós, angol nyelvű előadássorozat a 

Balaton partján. 

Az EHB tevékenységei: 

- Komplex számháború a BME-s fizikushallgatókkal minden ősszel. 

- Fiziqs Bulik: újabban vándorló helyszínű, szakos szociális est. 

- BöFi: Bölcsész-fizikus gólyatábor a Zemplén hegyei között. 

- Fizika Tanösvény: középiskolás csoportok laborlátogatásának vezetése. 

- Nyílt napon, LEN-en való megjelenés. 

- EHB Előadói Kör (90-es években TEA&KEKSZ néven) 

- Maxwell egyenletes, Physics Rocks-os és sok más póló, készítése. 



 

A Mafihe tagja a magyar fizikushallgatók által alapított, országos és helyi fizikus 

szervezeteket tömörítő IAPS-nak (International Association of Physics Students). Közgyűlése 

az ICPS-en kerül megrendezésre, ami a nemzetközi fizikushallgatók konferenciája, ahol a 

hallgatók egymásnak mutathatják be kutatási témáikat és rengeteg nemzetközi kapcsolatra 

tehetnek szert, valamint nagyon jókat bulizhatnak. Az ICPS-t minden évben máshol rendezik 

meg. 

Tétékás Nyúz 

Vörös Éva 

A Tétékás Nyúz az ELTE TTK kari lapja, célja a hallgatók és oktatók tájékoztatása, 

szórakoztatása. Az újság ennek megfelelően három részből épül fel: közéleti, tudományos és 

szórakoztató cikkek. 

A lapot hallgatók írják és szerkesztik, a szerkesztőséget a főszerkesztő vezeti. A 

szerkesztőség tagjai a cikkírók (ők írják a cikkeket); az olvasószerkesztők (2 fő, feladatuk az 

újság tartalmának nyelvi és értelmi ellenőrzése); a tördelő (a megfelelő formába hozza az 

újság anyagát) és a vezető szerkesztő (egy lapszámért felel). 

A rovatok a következők: HÖK/Hallgatói Közélet, Interjú, Tudósítás, Természet-

Tudomány-Technika, Helyvektor, Kritika, Cooltér, Négyeshatos, Mozi és Belszíni fejtés. 

Emellett jelenleg van két cikksorozatunk, a PublishOrPerish, amely tudományos 

publikációkkal foglalkozik és a Startup, amely ELTE-s kötődésű innovatív csapatokat, 

kutatási projekteket mutat be. 

Az újság a leggyakrabban – heti – és legnagyobb példányszámban megjelenő kari lap. 

Újságírónak és szerkesztőnek a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-ra írt, 

„újságírónak/szerkesztőnek jelentkezem” tárgyú levéllel tudtok. Mindenkit sok szeretettel 

várunk, az egyetlen elvárásunk a jelentkezőktől a lelkesedés! 

 

 Vörös Éva 

  

mailto:foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-ra


KORREPETÁLÁSI LEHETŐSÉGEK 

Biológia korrepetálás 

KÉSZÍTETTE: Bohár Balázs 

RuBiSCo: Rutinos Biológia Szakterületi Korrepetálás 

 2013 szeptembertől indult, még elég kezdetleges, kiforratlan. Eddig 

környezettanos hallgatóknak, valamint elsőéves biológusoknak volt alkalom tartva. Fő feladat 

stabil, hozzáértő emberek toborzása a feladatra, igények felmérése. 

 Koordinátor: Csollány Boglárka [rubisco()ttkhok.elte.hu]. A kapcsolatot vele, 

valamint a szakterületi koordinátorral lehet felvenni. 

 A korrepetálások nem meghatározott időbeosztás szerint történnek, hanem 

megkeresés alapján működik. 

KORREPETÁLÁSI LEHETŐSÉGEK A FIZIKA 

SZAKON 

Készítette: Enyingi Vera Atala; Hegedüs Dávid; Miklós-Kovács Janka 

 

 

A FÓKA (Fizika OKtatás az Alapoktól) a Mafihe jóvoltából jött létre, azzal a céllal, hogy a TTK-s 

hallgatóknak segítséget nyújtson a fizikatanulásban.  Amennyiben bárkinek problémája van a fizika 

megértésével,  jelentkezzen bátran a  foka@mafihe.hu  e-mail címen.  A jelentkezést lelkes, felsőbb 

éves fizikushallgatók várják, akik készséggel tartanak korrepetálást az adott témakörből, időpont 

egyeztetést megelőzően. 

Korrepetálások földrajz-földtudományon 

Vara Bálint 

A földrajzos képzés jól elkülönül, a hagyományosan nehéz, korrepetálást igénylő 

tárgyak kimaradtak a képzésből. Ennek ellenére van lehetőség korrepetálást kérni, melyről 

bővebb információt a http://foldtud.elte.hu/korrepetalas találhatsz! 

Földtudományon az alapozó tárgyak esetén (matematika, kémia, fizika) nyugodtan 

ajánlhatjátok azokat az ingyenes korrepetálásokat, (MASZAT, KéKo, FOKA), ahol képzett 

szakos hallgatók segítenek a felzárkózásban. 

 

 Vara Bálint 

 Földrajz- és földtudományi szakterületi koordinátor 



A KéKÓ-ról    

 A KéKO tagjai felső éves kémia szakos hallgatók, akiknek célja az egyetemi 

kémiai tanulmányok megkönnyítése akár az első- akár a többed évesek, kémia – és nem 

kémia szakos hallgatók számára egyaránt. Előzetes megbeszélés után ingyenes 

korrepetálásokat vállalnak a kémia alapjaiból (általános kémia, szerves kémia, fizikai kémia, 

analitika). A korrepetálók a kemkorrep@gmail.com címen vagy a facebook oldalon érhetőek 

el. 

MASZAT 

Készítette: Kuti Péter 

Mi ez? 

A MASZAT ingyenes matematika–korrepetálás, amit felsőbb éves matekos hallgatók 

tartanak. 

Mikor, hol, kik tartanak? 

Minden félévben, általában heti négy alkalommal, alkalmanként két órában tartják, 

felsőbb éves matematika szakos hallgatók, az ELTE Lágymányosi Campusán. A pontos 

időpontokat és a korrepetálások helyszínét a http://matszacs.elte.hu/maszat oldalon lehet 

megtalálni. 

Mi a célja? 

Ha egy hallgató valamit nem ért matekból, vagy kifogott rajta egy feladat, akkor ide 

eljöhet, kérdezhet, mi segítünk! Lehetőleg írjon előre a maszat@ttkhok.elte.hu címre (vagy 

akár közvetlenül a számára szimpatikus korrepetitornak), hogy mikor jönne; ha tud, csatoljon 

feladatot, feladatsort, hogy tudjanak készülni. Ha mégse írna, persze akkor is jöhet, csak így 

nem tudnak előre felkészülni a korrepetitorok! 

Fontos: 

A MASZAT nem arra való, hogy előre megírassák a leckédet, anélkül, hogy előtte 

megnézted volna, sokkal inkább a tananyag megértésére ad lehetőséget. 

A korrepetálást hallgatók tartják, akik ugyanolyan problémákkal néztek szembe, mint 

amilyenek a kérdezőkben felmerülnek, így itt egyáltalán nem ciki feltenni bármilyen matekkal 

kapcsolatos kérdést! 

  

mailto:kemkorrep@gmail.com
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SZAKTERÜLETI DOLGOK 

Biológia szakterület 

KÉSZÍTETTE: Bohár Balázs 

Biológia Intézet 

Alapszakon egy szakirány: biológus 

Mesterképzésen 5 szakirány: 

Idegtudomány – Humánbiológia 

Molekuláris Genetika,  Sejt- és Fejlődéstudomány 

Molekuláris, Immun- és Mikrobiológia 

Növénybiológia 

Ökológia, Evolúció- és Konzervációbiológia 

Intézetigazgató: Márialigeti Károly 

Intézetigazgató helyettes: Tamás László 

Titkár: Pálfia Zsolt 

Honlap: http://bio.elte.hu/ 

12 tanszék + proteomikai csoport működik az Intézetben: 

 Anatómia, Sejt- és Fejlődésbiológiai tanszék 

 Déli épület, 6. emelet [Lőw Péter] 

 Állatrendszertani és Ökológiai tanszék 

 Déli épület, 7. emelet [Török János] 

 Biokémia tanszék 

 Déli épület, 5. emelet [Nyitray László] 

 Embertani tanszék 

 Déli épület, 4. emelet [Márialigeti Károly] 



 Etológia tanszék 

 Déli épület, 6. emelet [Miklósi Ádám] 

 Élettani és Neurobiológiai tanszék 

 Déli épület, 6. emelet [Détári László] 

 Genetika tanszék 

 Déli épület, 5. emelet [Vellai Tibor] 

 Immunológiai tanszék 

 Déli épület, 5. emelet [Erdei Anna] 

 Mikrobiológia tanszék 

 Déli épület, 6. emelet [Máriailigeti Károly] 

 Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai tanszék 

 Déli épület, 4. emelet [Fodor Ferenc] 

 Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai tanszék 

 Déli épület, 7. emelet [Podani János] 

 Növényszervezettani tanszék 

 Déli épület, 4. emelet [Böddi Béla] 

 Proteomikai csoport 

 Déli épület, 5. emelet [Juhász Gábor] 

A Biológiai Intézet havi rendszerességgel szokott ülésezni mindig a Kari Tanács ülései 

előtti héten. Ez az Intézeti Tanács. Tagok: a 12 tanszékvezető tanár, 6 választott tag, illetve 2 

képviselő a HÖK részéről. 

A tanszékeken lehetőség van TDK-zni, kinek kedve szerint melyik tanszéken! Az 

anatómiai tanszéken asszisztensként is lehet segédkezni a gyakorlati órákon. 

Biológia szakterület 

 Szakterületi koordinátor: Bohár Balács [bioszk()ttkhok.elte.hu] 

Honlap: http://biosz.elte.hu/ - jelenleg karbantartás alatt van, de remélhetőleg az első két 

tanítási héten fel tudjuk frissíteni 

Facebook: https://www.facebook.com/bioszakterulet 

https://www.facebook.com/bioszakterulet


 

Szakterületi csoport működik a szakon. Ez a SzaCs. Felépítése (példaként): 

 

 

 Csoportunkban különböző területek vannak, ahova szívesen várjuk az érdeklődöket! 

(sport, külügy, rendezvény stb...) 

 Havonta 1-2 ülés van, ami lehet SzaCs, tehát egy kicsit kötetlenebb 

beszélgetés/ülés/gyűlés... de lehet SzaB is, vagyis Szakterületi Bizottsági ülés, amikor 

szavazati jogú tagok, bizottsági elnök jelenlétében megy az ülés és határozatokat is hozunk, 

ha szükséges. SzaB-okon napirendi pontok szerint haladunk, SzaCs-okon pedig egy adott 

témát tárgyalunk ki. 

Ezeken az üléseken beszéljük meg az aktuális dolgokat (tanulmányi, BReKi, 

RuBiSCo, különböző események szervezését, mentorkoncepció stb...) 

BreKi: Biológus Rendszeres Kirándilások 

Olyan helyekre próbálunk programokat szervezni, ahol a kulisszák mögé is 

bejuthatunk, olyan programok, ahol többet látunk, mint egy egyszerű látogató. Tavasszal 

beindul ezen programok szervezése, amelyek már évek óta megszervezésre kerülnek. Ilyenek 

például: Honvéd kórház-boncolás, Állatkert, Tertud. Múzeum-Antropológiai tár, Ócsai 

madárvárta, reményeim szerint a Tropicarium is hamarosan. 

Ezek a programok önköltségesek általában, az esetek nagy részében, de nagyon hasznosak és 

izgalmasak, valamint nem olyan drágák. Tehát olcsóbb mint ha egyszerű látogatóként 

mennénk az adott helyekre. 



 

RuBiSCo: Rutinos Szakterületi Korrepetálás 

Szeptembertől indult, még nagyon kezdetleges. Egy vagy két alkalom volt eddig 

megtartva, környezettanos hallgatóknak. Továbbra is reklámozzuk/promózzuk, illetve 

megpróbálunk stabil embereket szerezni, akik bármikor tudnak korrepetálni. Ráfekszünk erre 

a témára is most ősszel. 

Egyéb 

- Szakterületünk részt vesz a beiratkozás, Educatio, Nyílt Nap szervezésében, illetve 

szakterületi bulik, események szervezésében is közreműködik. 

 

- Minden évben megrendezésre kerül október eleje/közepe fele a szakterületi 

gólyaavató, Hűvösvölgyben. Már nagyon nagy hagyománnyá nőtte ki magát és 

nagyon jó szórakozás. Idén már zenét is tudtunk szolgáltatni és elég sokáig tartott is a 

buli, ami jó. Visszajelzésekből hallottam, hogy mindenki remekül érezte magát. 

 

- Amik egyik félévből sem maradhatnak ki azok a szakterületi barátságbulik. Az változó 

hogy melyik szakterülett(ek)el. 

 

- Tavasszal sok bevonót szeretnénk csinálni, ami lehet egy egyetemen töltött délután, 

vagy egy kirándulás is. Ez időjárás, létszám és kedvfüggő. 

 

- Nem régen alakult egy amolyan "klubunk", ez a Dinein. Összejövünk, beszélgetünk 

biológiáról. Igazából ez egy filmklub, de ezt nem lehet terjeszteni, mert jogi okok, 

meg egyéb dolgok miatt...szóval ezt valahogy burkoltan kellene megfogalmazni....de 

ez működni fog továbbra is tavasszal, terveink szerint 2-3 hetente. 

 

-  

A FIZIKA SZAKTERÜLET 

Készítette: Enyingi Vera Atala; Hegedüs Dávid; Miklós-Kovács Janka 

ELTE Fizika Intézet felépítése és elérhetőségek: 

Intézetvezető:  Dr. Groma István 

Honlap: http://fizika.elte.hu 

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány  1/A. 

Tanszékek: 

Anyagfizikai Tanszék 



Tanszékvezető:  Dr. Groma István 

Honlap: http://metal.elte.hu 

Atomfizikai Tanszék 

Tanszékvezető:  Dr. Frei Zsolt 

Honlap: http://ion.elte.hu/physics/neztanszek.php?id=ta38f9610ba8813 

Biológiai Fizika Tanszék 

Tanszékvezető:  Dr. Kürti Jenő 

Honlap: http://angel.elte.hu 

Elméleti Fizika Tanszék 

Tanszékvezető:  Dr. Katz Sándor 

Honlap: theorphys.elte.hu 

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék 

Tanszékvezető:  Dr. Vattay Gábor 

Honlap: http://complex.elte.hu 

Ezenkívül a fizikushallgatóknak fontosak lehetnek még az alábbi tanszékek 

elérhetőségei: 

- Csillagászati Tanszék:  http://astro.elte.hu 

- Geofizika és Űrtudományi Tanszék:  http://geophysics.elte.hu 

- Meteorológia Tanszék:  http://nimbus.elte.hu 

Tanulmányi ügyekben a szakos oktatási felelőst,  Dr. Derényi Imrét (derenyi@elte.hu  

Északi tömb 3.78) kell keresni, nála lehet (elkezdeni) intézni az előfeltétel gyengítést, és 

minden tanulmánnyal kapcsolatos dolgot. Tanulmányi ügyekben természetesen a TO-ra  

elmenni, ahol az adminisztratív ügyeket lehet intézni.  A szakos tanulmányi előadó Balla 

Melinda (É 1.80). Ügyfélfogadási ideje: Hétfő, Péntek: 10:00-12:00; Kedd, Csütörtök: 13:30-

15:30. 

Szakok: 

A Fizikai Intézethez tartozik a Fizika BSc és a Fizikus MSc, a Biológia Intézettel 

közös gondozásban áll a Biofizikus Msc, a Kémiai Intézettel pedig az Anyagtudomány MSc, 

http://metal.elte.hu/
http://angel.elte.hu/
http://complex.elte.hu/


illetve a Pedagógiai Központhoz tartozó Osztatlan Tanári mesterszak. Ezeken kívül a 

Csillagász MSc képzéshez is van köze a Fizikai Intézetnek. 

Fizika BSc: 

A Fizika BSc első évében több kurzusból kétszintű képzés van, alap és emelt szint. 

Első félévben a Vektorszámítás gyakorlatot (és 2014-től lehet, hogy az előadást is), a 

Kalkulust és a Mechanikát, második félévben pedig az Elektromágnességet, a Folytonos 

közegek mechanikáját, a Termodinamika gyakorlatot és a Kalkulus II-t lehet emelt szinten 

elvégezni. Ezeknél a tárgyaknál fontos, hogy az előadást és a gyakorlatot ugyanazon a szinten 

kell felvenni (kivéve a Termodinamikát, itt nincsen emelt szintű előadás). Nincsenek teljesen 

objektíven megfogalmazható elvek, ami alapján a gólyáknak lehet javasolni, hogy milyen 

szintű órákat vegyenek fel. Viszonylag jól használható közelítés, hogy akinek a kritérium 

dolgozatai rosszul sikerülnek, azok az alapórát válasszák. Szintén jó ökölszabály, hogy aki 

fizikus szakirányban gondolkodik, az emelt órákat vegyen fel.  A két szint közötti különbség 

nem az óraszámban van, hanem a sebességben. Akinek nem sikerül a kritérium dolgozata 

fizikából, az csak alapszintű Mechanika kurzust vehet fel, melyhez heti 4 órás gyakorlat 

tartozik 2 kreditért (gyakorlatilag a Fizika felzárkoztató tantárgy és a Mechanika gyakorlat 

összerakva, de itt már nem ismétlik végig a középiskolás fizika anyagot, hanem a Mechanikát 

veszik alaposabban, több feladattal). Azokat a hallgatókat, akiknek két félévben sem sikerül 

teljesítenie a kritérium dolgozato(ka)t, az egyetem elbocsájtja. 

A legtöbb más TTK-s szakkal ellentétben fizikán elég sok szakirány van: 

- Fizikus, 

- Alkalmazott fizikus (informatikai orientációval), 

- Biofizikus, 

- Csillagász, 

- Geofizikus, 

- Meteorológus. 

Szakirányt az első év végén kell választani. A szakirányok két csoportra bonthatóak, 

fizikus és „alkalmazott” szakirányok. A fizikus és a többi szakirány között a legfőbb 

különbségek:  a fizikusok az elméleti fizika órákat dupla óraszámban tanulják, több 

matematikát tanulnak (Analízis I-III. és Csoportelmélet), valamint vannak plusz fizikás óráik 

(például Relativitáselmélet, Fejezetek a fizikából modul stb.). Az alkalmazott szakirányok 

ezek helyett a szakirány speciális ismereteit sajátíthatják el. A jelenlegi szabályozás mellett a 

diplomába csak egy szakirány kerülhet be, attól függetlenül, hogy az illető hány szakirány 

tárgyait csinálta meg.  A Fizika BSc-n a kötelező tárgyak mellett kötelezően és szabadon 

választható tárgyakat kell még elvégezni. Kötelezően válaszhatóak a fizika alapszak más 

szakirányainak tantárgyai (beleértve azt a lehetőséget is, hogy egyes Elméleti fizika B tárgyak 

helyett azok A változatát végzik el), biofizikus szakirányon a biológia alapszak tantárgyai, 

csillagász, geofizikus és meteorológus szakirányon a földtudományi alapszak tantárgyai, a 

Kitekintés modul tárgyai (amiből fizikus szakirányon 3 tárgy elvégzése kötelező), illetve a 



tantervben kötelezően választhatóként jelölt tárgyak. Szabadon választható tárgyként 

bármilyen kurzust el lehet végezni.  

MSc-k: 

Fizika BSc-vel a zsebünkben több mesterszak közül is választhatunk, teljes 

kreditértékkel az alábbi szakokhoz számítható be: 

- Fizikus MSc, 

- Anyagtudomány MSc, 

- Biofizikus MSc, 

- Csillagász MSc, 

- Geofizika MSc, 

- Meteorológia MSc, 

A Csillagász, Geofizika és Meteorológia MSc-kre való felvételizéshez érdemes már a 

BSc-ben a megfelelő szakirányt elvégezni, mert az MSc-k ezekre épülnek, valamint a 

felvételin is ezekből a témakörökből kérdeznek, persze ezeket a tárgyakat az MSc alatt is el 

lehet végezni.  

A fizika, anyagtudomány és biofizikus mesterszak esetében ez nem áll fent, bár itt is 

könnyebb, ha a megfelelő szakirányt veszi fel az ember. A Fizika Msc több részből áll: 

alapozó ismeretek, szakmai törzsanyag, kötelezően választható szakmai modulok vagy 

szakirány, szabályozottan választható szakmai tárgyak és diplomamunka. A Fizikus MSc-t 

kétféleképpen lehet elvégezni, oklevélbe kerülő szakiránnyal, vagy anélkül. Oklevélbe a 

környezetfizika és a biofizika szakirány kerül be, míg szakirány nélkül hét modulból lehet 

válogatni: 

- Asztrofizika, 

- Atomok és molekulák fizikája, 

- Atommag- és nehézionfizika, 

- Biológiai fizika, 

- Kondenzáltanyag fizika, 

- Részecskefizika, 

- Statisztikus fizika és komplex rendszerek. 

A Biológiai fizika és a Számítógépes fizika modul, valamint a Biofizika és a 

Környezetfizika szakirány esetén az első féléves 5 főtárgyból kettőt kell elvégezni, a többit 

pedig a Fizika BSc Fejezetek a fizikából modulból kell teljesíteni, a hiányzó krediteket pedig 



kötelezően választható tárgyakkal kell pótolni. A Biofizika MSc alapozó ismeretek (Fizika 

BSc-t végzetteknek biológiából), szakmai törzsanyag, differenciált szakmai anyag és 

diplomamunka részből áll. Az  Anyagtudomány MSc felépítése hasonló, csak itt kémiai 

alapozót kell elvégezni. A képzések tanterve a http://fizika.elte.hu, valamint a 

http://ttkto.elte.hu honlapokon érhető el. 

Fontosabb honlapok: 

- http://eltehb.mafihe.hu – a Mafihe  EHB honlapja, 

- http://fizika.elte.hu – a Fizika Intézet honlapja, 

- http://fizweb.elte.hu – BSc-s hallgatói jegyzetek, kidolgozott  tételek, 

- http://ludens.elte.hu/~tdkinfo/ – a Fizika TDK honlapja, 

- http://mafihe.hu – a  Mafihe honlapja, 

- http://metal.elte.hu/fizika/diploma/ – TDK és diplomamunka kiírások és 

információk, 

- az Ortvay Kollokvium programját a http://fizika.elte.hu honlapról lehet elérni, 

- http://mailman.kfki.hu/listinfo/fizinfo – itt lehet jelentkezni a fizinfo levelező listára. 

- http://atomcsill.elte.hu/  – nem csak középiskolásoknak ajánlott előadás sorozat, 

érdeklődőknek  

Földrajz- és földtudomány 

Vara Bálint 

 

Történelmi áttekintés 

 

A természettudományok oktatása és kutatása az alapítástól kezdve a 

Bölcsésztudományi Kar keretében történt. A „földrajz oktatására vonatkozó adatok szerint 

1753 előtt a második évfolyam (...) egyik tárgya a matematika volt, melynek keretében az 

oktatás(...) Euclides elemeinek tárgyalását írta elő, s két hónap elteltével ehhez még »némi 

geographiát vagy földgömbtant (sphaerae), vagy olyasmit kellett csatolnia, amit szívesen 

szoktak hallgatni.”  

Ezután 200 évig szerkezeti változások nem érintették a földtudományokat, de a 

világháború a „mi életünkbe” is változást hozott: A természettudományok intenzívebb 

fejlesztése érdekében a Bölcsésztudományi Kar 22 tanszékéből és intézetéből, valamint a 

Botanikus Kertből, a Fizikai-Kémiai és az Embertani Intézetekből 1949. május 16-i hatállyal 

létrehozták az önálló Természettudományi Kart, ami 1953-ban (...) kettévált, létrejött a 

Matematikai - Fizikai- Kémiai Kar, valamint az Élet és Földtudományi Kar, majd ezek 1957-

ben újra egyesültek.  



Újabb ötven én „mozdulatlanság” után „2003. szeptember 1-től az Informatika 

Tanszékcsoport és a Térképtudományi Tanszék az újonnan létrehozott Informatika Karhoz 

került, így jött létre először a Föld- és Környezettudományi Intézet, majd 2005-ben ebből 

kiváltak a környezettanosok és megalakult két szakot igazgatva a Földrajz- és Földtudományi 

Intézet.  

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet szervezeti felépítése  

 

A Földrajz- és Földtudományi Intézet ügyeit az Intézeti Tanács tárgyalja minden 

hónap második keddjén egy nagyjából kétórás időtartamban. Az intézetvezető Bartholy Judit 

egyetemi tanár. A titkár Mészáros Róbert egyetemi adjunktus. Az Intézet – mint ahogy azt a 

neve is mutatja – két központból áll, melyek az Intézethez tartozó tanszékeket foglalják 

magukba.  

 

Az Intézet honlapja: http://geosci.elte.hu  

 

Szakmai ügyekben elsősorban a tanszékvezetőket, tanárokat érdemes keresni. 

Tanulmányi problémákkal a Tanulmányi Osztályt vagy a tanszéki titkárságokat kell zaklatni, 

illetve a HÖK adott tisztségviselőjét.  

Szakfelelősök: Tanulmányi dolgokkal kapcsolatos kérvény esetén véleményezési joguk van, 

illetve az ő aláírásuk kell a leadáshoz.  

A Földrajztudományi Központhoz 4 tanszék tartozik. A központvezető Nagy Balázs 

egyetemi docens. A tanszékek: Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék (vezetője: Szalai Zoltán; 

web: ktf.elte.hu), Regionális Tudomány Tanszék (vezetője: Nagy Balázs; web: rtt.elte.hu), 

Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék (vezetője: Nagy Balázs; web: tgf.elte.hu) és 

Természetföldrajzi Tanszék (vezetője: Karátson Dávid; web: tef.elte.hu). A kari vezetésben a 

központot Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettes képviseli. 

A Földrajz BSc-n induló szakirányok: 

- Környezetföldrajz 

- Regionális elemző 

- Terület-, és településfejlesztő 

A Geográfus MSc-n induló szakirányok: 

- Geoinformatikus 

- Geomorfológus 

- Regionális elemző 

- Táj-, és környezetföldrajz 

- Terület-, és településfejlesztő 

A Földtudományi Központ 7 tanszéket foglal magában. A központvezető Petrovay 

Kristóf egyetemi tanár. A tanszékek: Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (vezetője: 

Pálfy József; web: geology.elte.hu), Ásványtani Tanszék (vezetője: Dódony István; web: 



mineral.elte.hu), Kőzettan-Geokémiai Tanszék (vezetője: Harangi Szabolcs; web: 

petrology.geology.elte.hu), Őslénytani Tanszék (vezetője: Kázmér Miklós; web: 

paleo.elte.hu), Csillagászati Tanszék (vezetője: Petrovay Kristóf; web: astro.elte.hu), 

Geofizikai és Űrtudományi Tanszék (vezetője: Timár Gábor; web: pangea.elte.hu), 

Meteorológiai Tanszék (vezetője: Bartholy Judit; web: nimbus.elte.hu). 

A Földtudományi BSc-n induló szakirányok: 

- Csillagász 

- Geofizika 

- Geográfia 

- Geológia 

- Meteorológia 

- Térképész 

A Földtudományi MSc szakok: 

- Csillagász 

- Geofizika 

- Geográfus (lásd a Földrajztudományi Központ vonatkozó részét) 

- Geológia 

- Meteorológia 

- Térképész (az IK-hoz tartozik) 

 

Hallgatói Önkormányzat  

 

A Hallgatói Önkormányzatban a földes hallgatók érdekeit a szakos képviselők 

képviselik. Őket tömöríti szintén a Földrajz- és Földtudományi Szakterületi Bizottság, ahol 

főként személyi kérdésekben döntenek, a szakterület többi tagjainak véleményét figyelembe 

véve.  

Az az informális csoport, mely nem rendelkezik döntés hozói joggal, ám léte 

nélkülözhetetlen, a szakterületi csoport (SzaCs). A „hivatalos” megfogalmazást kicsit kifejtve, 

a SzaCs egy olyan csoport, amely a szakterület lelkes tagjait tömöríti. Feladata, hogy a 

szakterültet érintő kérdéseket megbeszéljék, problémákat összegyűjtsék. Ez az abszolút 

hivatalos tanterv felülvizsgálatától és az abszolút kötetlen szakos bulik megszervezésének 

intervallumát öleli fel. A Földrajz- és Földtudományi szakterület. A SzaCs lelkes, hozzáértő 

és nem utolsó sorban jó fej emberekből áll. 

Ha tanulmányi kérdésed lenne és nem tudnád rá a választ, 

http://foldtud.elte.hu/tanulmanyok/tantervek/ oldalon megtalálhatod az összes épp aktuális 

tantervet. Az oldalon a mindig legfrissebb információkon kívül, a HÖK képviselők és a 

szakterületi koordinátor beszámolója is megtalálható, valamint sportolási lehetőségeket és 

buli galériákat is találhatsz az oldalon. És ne felejtsd el “lájkoltatni” a szakterület Facebook 

oldalát, a http://facebook.com/foldtudszacs –ot. 

 

 

http://facebook.com/foldtudszacs


 

Szakterületi rendezvények  

 

- Nemerkényi Antal Emlékverseny (3 fordulós vetélkedő 3 fős csapatoknak) 

- Földes Gólyaavató (Szeptemberi gólyaesemény vetélkedővel, és egy ezt lezáró 

bulival) 

- Földes-Kémiás Halloween (Kémia szakterülettel közös buli)  

- Geo-Metria (Matematika szakterülettel közös buli)  

- GeoMikulás (Hagyományosan geológus hallgatók által szervezett, tanárokkal közös 

rendezvény).  

- Földes Felező (hagyományosan a több felezőtől elkülönülő rendezvény, ahova a 

tanárok is meghívást kapnak)  

- Földrajzos Nap (Tavaszi szorgalmi időszak utolsó napján a tanárokkal közös 

vetélkedő és buli). Geosátor a LEN-n.  

- Egyéb kisebb rendezvények (Gólya-Mentor találkozó)  

- Földes Játékest (Bizonyos rendszereséggel megrendezett hallgatói játékos 

szórakozás) 

 

 Vara Bálint 

 Földrajz-, és Földtudományi szakterületi koordinátor  

Kémia szakterület  

Készítette: Érsek Gábor 

 „Akinek ennyi rossz kevés, azt érje gáncs és megvetés, 

akinek ennyi rossz kevés, az maradjon továbbra is vegyész” 

Vegyészopera 

Az Intézetről 

 Az ELTE Természettudományi Karán 2006 óta létezik a Kémia BSc szak. 

Évente 120-150 középiskolást veszünk fel, akik az évek során vegyész- vagy a még meglévő 

kémia tanár szakirányos BSc-s diplomát szerezhetik meg. 2013-tól már az „új” osztatlan tanár 

szak is színesíti Intézetünk palettáját. Számtalan kiváló oktató, kutató fordult meg az 

Intézetünk falai között, akikre méltán lehetünk büszkék. A kémiai szakterület országos 

elismertségét jelzi, hogy az eddig kinevezett hetvenhét professzora közül harmincan lettek az 

MTA tagjai, négyen kaptak MTA Eötvös József-koszorút, 1948 óta huszonegyen nyertek el 

Kossuth-, Állami vagy Széchenyi-díjat, és hatan lettek a Budapesti Tudományegyetem 



díszdoktorai: Than Károly, Erdey-Grúz Tibor, Bruckner Győző, Gerecs Árpád, Ifj. Lengyel 

Béla és Medzihradszky Kálmán.  

 

 Az intézet munkáját a havonta ülésező Intézeti Tanács (IT) irányítja, melyen 2 

hallgatói delegált is részt vehet. Jelenleg az intézet igazgató Dr. Homonnay Zoltán. A 

tudományos igazgatóhelyettes Dr. Pasinszki Tibor, az oktatási igazgatóhelyettes Dr. Láng 

Győző. Az Oktatási Bizottság (OB) dönt a tárgymeghirdetésekről és a kémiás tanulmányi 

kérelmek elbírálásáról. A Kémia doktori iskola vezetője Dr. Inzelt György. Az Intézethez 16 

kutatási laboratórium és 4 tanszék tartozik, név szerint:  

 - Analitikai Kémiai Tanszék (tanszékvezető: Dr. Salma Imre) 

 - Fizikai Kémiai Tanszék (tanszékvezető: Dr. Túri László) 

 - Szerves Kémiai Tanszék (tanszékvezető: Dr. Hudecz Ferenc) 

 - Szervetlen Kémiai Tanszék (tanszékvezető: Dr. Pasinszky Tibor) 

 A Kémia BSc szakfelelőse Dr. Láng Győző, az új osztatlan tanári szaké pedig 

Dr. Túri László. Tanácsadóként Túri László tanár úr munkáját Szalay Luca tanárnő segíti. Az 

Intézet titkárságán az oktatási ügyekkel Kochis Andrea foglakozik (elérhető az 548-as 

szobában, illetve az oktatas@chem.elte.hu címen). Az intézeti honlap a www.chem.elte.hu 

címen érhető el, ahol az aktuális híreken kívül minden oktató elérhetősége is megtalálható. A 

tanterveket a TO honlapjáról tölthetik le az érdeklődők. 

A mentorok alapvető feladatai évkezdéskor 

 Egy kémiás mentornak fontos feladata felhívni a gólyák figyelmét, hogy a 

Kémia BSc nem a legegyszerűbb szakok közé tartozik. Az alacsony ponthatár ellenére a 

követelmények igen magasak, és a gyakorlatokra való bejárás nem csak a katalógus miatt 

kötelező, hanem a megértést is nagyban segíti. A laborgyakorlatokra való felkészülés, majd a 

részvétel és végül a jegyzőkönyvírás pedig a mindennapjaik részévé válik. Elsődleges feladat 

a laborfelszerelések beszerzése, mint köpeny, vegyszeres kanál, védőszemüveg (lányoknak 

női méretű köpeny a SOTE közelében található munkaruházati boltban kapható). Továbbá 

arról sem szabad megfeledkezni, hogy a beiratkozást követő kritérium dolgozat is 

megterhelést jelent az elsősök számára. 

A 2013-as tantervről 

 2013-ban új tanterv lépett életbe szakunkon (ami azt jelenti, hogy jelenleg négy 

tantervi háló van érvényben párhuzamosan), az órák nagy részét felkreditesítették – ám ez sok 

esetben a tananyag bővülésével, átdolgozásával is járt, így a 2013 előtt kezdett mentoroknak 

kiemelt figyelmet kell szentelni az új tantárgyi információk elsajátítására. Egyik fontos 

http://www.chem.elte.hu/


változás a kritérium rendszerben történt, a megszokott Róka András tanár úr által tartott 

felzárkóztató mellett megjelent a Kémiai Alapjai című tárgy, mely minden fő kémiás tárgynak 

előfeltétele. A mentoroknak fokozottan fel kell hívni a gólyák figyelmét a tárgy sikeres 

teljesítésére, nehogy rossz karácsonyi meglepésként érje őket a bukás decemberben. További 

fontos paraméter, hogy a korábbi tantervektől eltérően 153 kötelező, 9 szabadon választható 

és 28 kötelezően választható kreditet kell teljesíteniük a gólyáknak, így az első félévben 

felesleges a kötelező tárgyakon túl bármi mást felvenni (ebben az időszakban a fő hangsúly a 

kötelező tárgyak teljesítésén van, hiszen ezekre épülnek a későbbi tanegységek) 

 Az első éveseknek az Intézet felkínálja az emelt csoport lehetőségét is, ez az 

első évben az általános kémiára és a matematikára vonatkozik. A matematikát a Neptunban 

kell felvenni, az általános kémiára viszont a kritérium dolgozat alapján válogatják a diákokat. 

(a dolgozat napján egy plusz emelt szintű felmérőt írhatnak a jelentkezők). Az emelt 

csoportból számos előny származhat, ezért érdemes bátorítani a gólyákat a dolgozat 

megírására. Az emelt matematika kurzus hamarosan átgondolásra kerül, ezzel kapcsolatban a 

mentoroknak a szakterületi koordinátorhoz kell fordulniuk.  

A SzaCs-ról és a rendezvényeinkről 

 A kémiás gólyák egyetemi életük megkezdésekor első sorban a felsőbb 

évesekkel és az általuk szervezett programokkal találkoznak. Mentoraikat már a 

hagyományosan megrendezett káptalanfüredi kémiás gólyatáborban megismerhetik, s később 

a tanév kezdetekor is mindenben számíthatnak rájuk. Az aktív, tettre kész kémikus 

hallgatókból álló Szakterületi Csoport illetve a képviselőket tartalmazó Szakterületi Bizottság 

már az összes kémiás hallgatóért dolgozik. Vezetőjük a szakterületi koordinátor, (jelenleg 

betöltetlen, megbízottként Érsek Gábor dolgozik SzaB elnökként) akihez az egész év során 

bátran fordulhatnak segítségért, legegyszerűbben a kemiaszk@ttkhok.elte.hu email címen 

vagy fogadóórájában érhetitek el. Az Ő feladata az időszakonként tartott SzaCs vagy SzaB 

ülések összehívása. Az ülések minden kémiás hallgató számára nyitottak, így az érdeklődő 

gólyákat érdemes bátorítani a megjelenésre, hogy minél hamarabb részt vállalhassanak 

közéleti tevékenységekben. A lelkes szakterületi tagoknak köszönhető a (pár) szakos 

rendezvény, mint például a „Földes-kémiás Halloween buli” vagy a Lágymányosi Eötvös 

Napok Vegyész Főzőcskéje és a tavaszi „Csak ******* ha vegyész lennék”, az Intézet 

részéről pedig, a Szerves kémiai problémamegoldó verseny, az Alkímia Ma előadás sorozat 

vagy az „Inverz TDK”. Idén, 2014-ben, hagyományteremtő jelleggel szervezzük meg a 

Vegyész Tanár-Diák találkozót mellyel reményeink szerint közelebb hozhatjuk a hallgatókat 

az oktatókhoz, így a tudás átvétele is könnyebben folyhat az előadásokon, gyakorlatokon. 

 A kémiás mentorok hagyományosan részt vállalnak a Gólyabál 

gólyaprogramjainak keretein belül, ugyanis Ők szervezik meg és felügyelik a mindig 

megújuló Gólyaszobát. Az öltönyös szórakozás nem áll távol a vegyészektől, a kémiás 

köztudatban a VegyészOpera nagy múltra tekint vissza. Először 1948-ban mutatták be az 

ELTE TTK hallgatói, majd átdolgozások útján született meg a végleges 6 színből álló mű. 



Azóta több előadást is megélt, s a kórustagok között jelenlegi oktatóink is feltűntek. A teljes 

mű letölthető a http://vegyeszopera.uw.hu/ címen, ahol a szövegkönyv is megtalálható.  

 

 

Érsek Gábor 

Kémia Szakterületi Bizottsági Elnök 

ELTE TTK HÖK 

E-mail cím: kemiaszk@ttkhok.elte.hu 

Honlap: kemia.elte.hu 

Facebook: www.facebook.com/ttk.vegyesz  

 

Környezettudományi Szakterület 
 

 

A szak bemutatása  
A környezettudományi alapszak 2004-ben jött létre,mostani nevét 2006-ban kapta. A 

környezettannak a többi TTK-s szakterülettől eltérően nincs intézete, vagy tanszékei, ezt a 

szerepet a Környezettudományi Centrum (KTC) tölti beAz a hallgató, aki tehát erre az 

alapszakra jelentkezik, és nyer felvételt, szükségszerűen át tud látni komplex problémákat, 

nem határolódik el a gyakorlati tudás megszerzésétől, nagy teherbíró képességű. Tanulmányai 

során, a TTK-n megtalálható, összes képzési terület oktatóival találkoznik, és átlátja az egyes 

részeken átívelő problémákat, rendszereket tud majd tanulmányozni, és megtalálni a 

leghelyesebb utat a problémák megoldására. A környezettan alapszak tehát multidiszciplináris 

műveltségű szakemberek tudását alapozza meg.  

  

A Környezettudományi Centrum  
Az ELTE Kari Tanácsa 1996-ban, a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatban 

felsorolt szervezeti egységeként hozta létre. Ekkor feladata az volt, hogy foglalkozzon a 

környezettudománnyal kapcsolatos feladatok ellátásával, vagyis egy átfedést képezzen a TTK 

már meglévő, de csak egy-egy problémával foglalkozó (például matematika, fizika) intézetek 

között. E híd megalkotása érdekében a KTC munkatársai, kapcsolattartói a karon működő 

intézetek oktatói közül kerültek ki A Környezettudományi Centrum jelenlegi vezetője Dr. 

Márialigeti Károly. A környezettan/környezettudomány szakterületek valamint a KTC 

honlapja a kornyezet.elte.hu oldalon érhető el.  

 

A Tanulmányi Osztály  

A környezettanos hallgatók tanulmányi osztálya a többi TTK-s szakterületéhez 

hasonlóan az Északi tömbben található az első emeleten az 1.78-as szobában.  
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Tanulmányi előadónk Földi Mátyás, e-mail címe foldi.matyas@ttk.elte.huFogadóórái: hétfőn 

és pénteken 10 és 12 óra között, kedden és csütörtökön 13:30 és 15:30 között . Amennyiben 

telefonon keresnéd meg, belső melléke: 6164, kívülről hívva: 06-1/372-2564.  

 

 

Tantervünk  
A szakos tanterv már többször módosításra került. A szeptembertől felvett 

környezettanosok várhatóan egy, az eddigiektől merőben eltérő tantervi hálóval fognak 

farkasszemet nézni. Az elmúlt évek észrevételeit és tapasztalatait beleépítve sok előfeltétel 

gyengül/ésszerűbbé válik. Bár a tantervi háló tanulmányozása elsőre ijesztő lehet, 

mindenképpen érdemes arra biztatni a gólyákat, hogy tanulják meg értelmezni (természetesen 

első lépésben a mentoraik segítségével), hogy ez a későbbiekben se jelentsen gondot. A 

szakirányválasztás ugyan csak a második félév végén történik, de érdemes előre informálni a 

hallgatókat a lehetőségekről (és ezek velejáróiról). Környezettanon 4 szakirány választható: 

környezetkutató, geológus, geofizikus és meteorológus.  

 



A Környezettudományi Szakterületi Csoport 

  

A Szakterületi Csoport (ismertebb nevén: SzaCs) tagjaidolgoznak azon, hogy a 

hallgatóknak jobb legyen, lehetőségekhez mérten megteremtik azokat a feltételeket, melyek 

érdekesebbé, színesebbé teszik a mindennapi egyetemi életet, mind a tanulás, mind a bulizás 

szempontjából.  

A Szakterületi Csoport tagjai a mentorok, a szakos képviselők, … És TE!  

Igen, nem csak a képviselők, vagy a mentorok véleménye számít, hanem minden 

szakos hallgatóé, éppen ezért biztatunk arra mindenkit, hogy vegyen részt a SzaCs ülésein, 

mondja el a véleményét, ezzel is javítva, gazdagítva a csoport működését. 

Némileg elkülönül a SzaCstól a Szakterületi Bizottság (azaz a SzaB), melynek tagjai a 

mindenkori képviselők és a szakterületi koordinátor, akik egyben szavazati joggal is 

rendelkeznek. Igen, van néhány kérdés, amikor hivatalosabb formában is meg kell erősíteni és 

dokumentálni az elhangzottakat, ezen okból jött létre a SzaB.  

A SzaCs és SzaB ülést általában egyben tartjuk, ezzel is lehetőséget adva a SzaCs 

tagjainak, hogy kifejtsék a véleményüket, és azt is figyelembe tudjuk venni a határozatoknál. 

A SzaCs/SzaB üléseket a szakterületi koordinátor vezeti le, valamint minden ülésről 

jegyzőkönyv és jelenléti ív is készül, melyek aztán néhány napon belül a SzaCs-listán és a 

szakos honlapon landolnak elérhetővé válva ezzel minden érdeklődő számára.  

A SzaCs lista egy levelező lista, melyre minden érdeklődő fel- (vagy le) kerülhet, aki 

ír egy e-mailt a szakterületi koordinátornak a kornyszk@ttkhok.elte.hu-ra. 

A szakos holnap a kornytud.elte.hu címen érhető el, általános érvényű egyetemmel 

kapcsolatos és szakspecifikus információkat egyaránt tartalmaz. 

 

Korrepetálás  
Mivel nem minden esetben elég az órán elhangzott magyarázat a tananyaghoz, ezért 

természetesen ingyenes korrepetálási lehetőségek is a hallgatók rendelkezésére állnak. 

Matematikából a MASZAT, Kémiából a KÉKÓ, Fizikából a FÓKA, biológiából a RUBISCO 

szervez kérésre ingyenes korrepetáló szakköröket, illetve az ásványtani tanszék munkatársai is 

szívesen segítenek a tárggyal kapcsolatos problémák megoldásában. 

Ezek elérhetőségei után a mentorodnál érdeklődj, vagy a szakos honlapon is megtalálod. 

 

Tippek a túléléshez  
- Első és legfontosabb: kérdezz! Kérdezd a mentorodat, neki mindent tudnia kell, 

hiszen ezért van . Nagyon fontos, hogy nincs rossz kérdés. Lehet, hogy ami az egyiknek 

nyilvánvaló, a másiknak komoly fejtörést okozhat és fordítva. Ne félj kérdezni! 

- Érdemes a tantervi háló szerint haladni, nem véletlenül találták ki.  

-A társadalmi tárgyakat: minősítés, EU és a gazdaság és menedzsment tárgyakat 

célszerű az elején elvégezni, vagy amikor kevesebb kredit van felvéve (első két félévév alatt).  

- Félévente ajánlott kredit szám: 30 (B.Sc. diplomához 180 kell, ezt elosztom 6 

félévvel, akkor 30 jön ki), de első félévben nem nagy probléma, ha nem tud a gólya annyit 

felvenni, a gimnázium után meg kell szokni az egyetemi életet és annak velejáróit .  

- Gyakorlatvezetőkről érdemes a mentornál informálódni, kit ajánl.  

- Órarend: nem kellemes minden reggel 8-tól órát felvenni, de a késő, délutáni órák 

sem a legjobbak. Ha van egy dupla lyuk az órarendben az nem baj, sőt hasznos is, ebédre, kis 

lazításra az órák között.  

- Érdemes bejárni az előadásokra, a vizsgára, zh-ra tanulásnál is könnyebb olyan 

anyagot tanulni, amit legalább már egyszer hallott a hallgató.  

- A saját jegyzet a legjobb, de érdemes jóban lenni órára járó és jól jegyzetelő 

emberekkel.  
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- Az embernek szüksége van barátokra, jó ismerősökre, sokkal könnyebb együtt 

végigcsinálni az egyetemet, a vizsgákat, ha együtt szenvedtek, tanultok és nem egyedül vagy.  

- Vizsgákhoz: kérdezd a felsőbb éveseket az ő élményeikről (de ne higgy el mindent 

feltétel nélkül!) 

- A vizsgákat nem érdemes halogatni, jó dolognak tűnik az átjelentkezés, de egy idő 

után telítődnek az utolsó vizsgák, és csak halmozódik a sok tárgy.  

-Ne hidd el, ha egy tárgyra azt mondják, hogy „áá, ezt úgysem lehet (elsőre) 

teljesíteni”. Nem egy, nem két ember végzett már kerettanterv szerint, akkor ők vajon hogy 

csinálták? Érdemes már az elején rájönni, hogy a gimnázium után ez egy más szint, más 

követelményekkel és buktatókkal. -Mindenkinek akadnak nehézségei ezért vagy azért a 

tanulmányai során, halogatástól és szőnyeg alá söpréstől még soha, semmi nem lett jobb. 

Kérdezz, készülj, tanulj és küzdj! 

A Szakterületi Csoport nevében is sok sikert kívánok az egyetemi tanulmányaidhoz!:) 

 

 

Koczur Szilvia  

ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat  

Környezettudományi Szakterületi Koordinátor  

E-mail: kornyszk@ttkhok.elte.hu  

http://kornyezet.elte.hu  

http://kornytud.elte.hu 

 

Matematika szakterület 

Készítette: Kuti Péter 

ELTE TTK Matematika Intézet 

A nagy hagyományokkal rendelkező Matematikai Intézet gondozza bolognai 

rendszerű képzésben a matematika alapszakot, ezen belül a matematikus, alkalmazott 

matematikus, matematika tanári és matematikai elemző szakirányokat. Mester szinten az 

intézethez tartozik a matematikus és alkalmazott matematikus szak, illetve az Intézet részt 

vesz a matematika tanári, valamint a pénzügyi és biztosítási matematikai mesterképzésben. 

A Természettudományi Kar más intézeteiben és az Informatikai Karon is részt vesz 

matematikai tárgyak oktatásában. A nemzetközi oktatási együttműködésben kiemelkedő 

jelentőségű programokban vett és vesz részt az intézet, akinek oktatóira, kutatóira épül a 

Matematika Doktori Iskola tevékenysége is. 



A Matematika Intézet oktatói, kutatói közül többen az MTA tagjai, sokan a tudomány 

doktora (MTA doktora) címmel rendelkeznek. Az óraadó akadémikusok nálunk jellemző 

magas száma kuriózum a magyar felsőoktatásban. Az Intézetben nemzetközileg elismert 

alapkutatás folyik az algebra, analízis, differenciálegyenletek, diszkrét matematika, geometria, 

halmazelmélet, matematikai szakmódszertan, operációkutatás, statisztika, számelmélet, 

számítógéptudomány, topológia és a valószínűségelmélet területén. Az Intézet szoros 

kapcsolatban áll az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetével mind tudományos, 

mind oktatási téren. 

Intézeti elérhetőségek 

Honlap: http://www.cs.elte.hu 

Intézetigazgató: Frank András  

Adminisztrátor: Szalay Klaudia (szalayk@cs.elte.hu) 

Postai cím: 1518 Budapest, Pf. 120  

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.  

Iroda: 3.510  

Telefonszám: (+36 1) 381 2202  

Mellék: 8102  

Fax: (+36 1) 381 2174  

Fax mellék: 8074  

Email: matint@cs.elte.hu 

Tanszékeink 

 Algebra és Számelmélet Tanszék 

- Tanszékvezető: Kiss Emil 

- Honlap: http://www.cs.elte.hu/algebra 

- Telefonszám: (+36 1) 381 2145 

 Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék 

- Tanszékvezető: Faragó István 

- Honlap: http://www.cs.elte.hu/applanal 

- Telefonszám: (+36 1) 381 2157 

 Analízis Tanszék 

- Tanszékvezető: Keleti Tamás 

- Honlap: http://www.cs.elte.hu/ 

- Telefonszám: (+36 1) 381 2145 

 Geometriai Tanszék 

- Tanszékvezető: Csikós Balázs 

- Honlap: http://www.cs.elte.hu/ 

- Telefonszám: (+36 1) 381 2157 

 Matematikatanítási és Módszertani Központ 

- Központvezető:  Vásárhelyi Éva 

- Honlap: http://mathdid.elte.hu 

- Telefonszám: (+36 1) 381 2169 

 Operációkutatási Tanszék 



- Tanszékvezető: Jordán Tibor 

- Honlap: http://www.cs.elte.hu/opres 

- Telefonszám: (+36 1) 381 2169 

 Számítógéptudományi Tanszék 

- Tanszékvezető: Komjáth Péter 

- Honlap: http://www.cs.elte.hu/compsci 

- Telefonszám: (+36 1) 381 2155 

 Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék 

- Tanszékvezető: Michaletzky György 

- Honlap: http://www.cs.elte.hu/probability 

- Telefonszám: (+36 1) 381 2151 

Tanulmányi Osztály 

A matematika BSc tanulmányi előadója Orgován Melinda. Nála kell intézni minden 

adminisztratív teendőt. Ő kezeli a törzslapokat, adja ki végzéskor az abszolutóriumokat. 

Szobája: Északi Tömb 1.80 Fogadóórái megegyeznek a többi tanulmányi előadóval (hétfő, 

péntek 10:00-12:00; kedd, csütörtök 13:30-15:30). Email címe: orgovan.melinda@ttk.elte.hu. 

Matematika BSc tanterv  

http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/ujbsc/ujhonlap/BSc_Mat_halo_2013.html 

A tapasztalatok azt jelzik, hogy számos felvett hallgatónknak nehézséget okoz az a 

váltás, amit az egyetemi szintű matematika tanulása jelent a középiskola után. Ennek az 

átmenetnek a könnyítése céljából szerepel a tantervben egy Elemi matematika tárgy, mely a 

problémamegoldó készség fejlesztését tűzi ki célul, illetve el kell végezni a Matematika 

Kritériumtárgyat, ami a középiskolai hiánypótlást szolgálja. A regisztrációs héten 

szintfelmérő dolgozat alapján a megfelelt és kiválóan megfelelt minősítésű hallgatók 

felmentést kapnak az órák látogatása alól. Október végén és december elején újabb 

kritériumdolgozatot szervezünk. Az októberben megfelelők felmentést kapnak az órák 

további látogatása alól. Akik decemberben nem felelnek meg, azoknak a második félévben 

ismételni kell a tárgyat. Akinek két félév alatt nem sikerül elvégezni, azt elbocsájtják a 

szakról. A kritériumtárgy azonos a BSc közös képzésben, a BSc tanári minor szakirányon és 

az osztatlan tanárszakon. Továbbá a felzárkózást segítendő a legtöbb elsőéves tárgy többféle 

szinten választható. Elemi matematika normál és intenzív, Algebra 1,2 normál és intenzív, 

Számelmélet normál és intenzív, Geometria 1 (2. féléves) normál és intenzív, míg a Véges 

matematika 1,2 normál haladó és intenzív szinten választható. A normál változat az első két 

félévben maximálisan próbálja segíteni az alapvető matematikai készségek megszerzését. Az 

előadások és gyakorlatok tempója nem túl gyors, a hangsúly az alapvető fogalmak és tételek 

megismerésén van. Ha valakinek a középiskolában a matematika kifejezetten jól ment, 

rendelkezik problémamegoldási rutinnal, illetve a Matematika Kritériumtárgy tesztjén is 

kiváló eredményt ért el, akkor érdemes megpróbálkoznia az előadások és gyakorlatok intenzív 

változatával. Itt az előadás tempója gyorsabb, a tételek jó részét nem csak kimondják, hanem 

be is bizonyítják, illetve előkerülnek nehezebb feladatok, mind a gyakorlatokon mind a 

zárthelyiken. Azok számára, akik korábban mélyen foglalkoztak matematikával egyes 

tárgyakból külön, az ő szintjüknek megfelelő, gyakorlati csoportokat is meghirdetünk. Véges 

matematikából van haladó változat is, ami a többi tárgy intenzív változatának felel meg. A 

tananyag közel azonos az összes változatban, és bármelyik változat elvégzése ugyanolyan 



jogosítványokat ad a későbbi tárgyak, szakirányok felvételéhez. A többlet, amit az intenzív 

változat nyújt, az a mélyebb tudás, és nem valamiféle adminisztratív előny. A szintek közötti 

választást segítendő az Intézet a kritériumdolgozatok alapján javaslatot tesz. Ha valaki 

bizonytalan abban, hogy melyik szintet válassza, érdemesebb a normál változatot 

megpróbálni. Az első félévben lehetőség van arra a félév közepén, az első zárthelyik 

eredményének ismeretében, hogy a normál és az intenzív kurzusok között váltson.  

A hallgatóknak kötelezően választaniuk kell a következő tantárgycsoportok között:  

vagy {Analízis 1, Analízis 2} vagy {Kalkulus 1, Kalkulus 2, Az analízis megalapozása}; az 

előbbi az intenzív szintnek, míg az utóbbi a normál szintnek felel meg inkább. Ezek 

adminisztratív szempontból egyenrangúak, tehát mindkettő nem végezhető el. A Kalkulus 1-

et csak a Kalkulus 2-vel lehet folytatni, Analízis 2-vel nem; ugyanígy az Analízis 1-et is csak 

az Analízis 2-vel lehet folytatni.  

Két különböző tárgyat fel lehet venni eltérő változaton, azonban egy tárgyon belül az 

előadást és a gyakorlatot nem. Az intenzív változat a plusz tudáson kívül más előnyt nem ad. 

Fontos tudatosítani a gólyákban, hogy a biztosan megszerzett kevesebb tudás hasznosabb, 

mint a nagy mennyiségű, de felszínes. 

Szakirányok 

- Alkalmazott matematikus: Elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik 

matematikai tudásukat kreatív alkalmazások kifejlesztésében szeretnék 

kamatoztatni, akár a gazdasági élet különböző területein (bankokban, biztosítóknál, 

az iparban), akár az államigazgatásban, akár más tudományterületeken végzett 

kutatásaikban. 

- Matematikus: Elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik elhivatottságot 

éreznek az elméleti matematikai kutatások iránt, esetleg életüket is erre akarják 

föltenni, továbbá kellő kitartással, szorgalommal, matematikai problémamegoldó 

tehetséggel rendelkeznek. 

- Matematikai elemező: Gyakorlati irányultságú képzés, amely a matematikai 

alapok megerősítése, az esetleges hiányok pótlása után olyan témákat érint, 

amelyek a matematika ipari és közgazdasági alkalmazásaiban játszanak szerepet. 

Szakirányfelelősök 

- Alkalmazott matematikus szakirány: Karátson János 

- Matematikai elemző szakirány: Izsák Ferenc 

- Matematikus szakirány: Grolmusz Vince 

Mesterszakok 

A Matematikai Intézet három különböző mesterszak szervezésében vesz részt. 

Alkalmazott matematikus MSc 

Aki nem alkalmazott matematikus szakirányról szeretne alkalmazott matematikus 

MSc-re menni, annak mindenképpen el kell végeznie az MSc alatt az alábbiak közül azokat a 



tárgyakat, amiket nem végzett el a BSc során, hogy diplomát kaphasson. Összesen legfeljebb 

20 kredit kapható értük, ha ennél több a hiány, akkor azokért nem számítható be kredit a 

képzésbe. E helyett a 20 kredit helyett az alkalmazott matematikus vagy matematikus 

szakirányon végzett BSc-seknek a mesterképzésben 20 szabadon választott matematika 

kreditet kell elvégezni. 

Az alkalmazott Matematikus MSc szakirányai a következők: 

- Alkalmazott analízis: különös hangsúlyt kap a differenciálegyenletek elméleti 

vizsgálata; a hallgatók betekintést nyernek a matematikai modellek 

megalkotásának folyamatába. A képzés során a tudományos és vállalati szféra felől 

jelentkező igényeknek megfelelően készítjük fel a hallgatókat. 

- Operációkutatás: fő célja, hogy megismertesse a hallgatókat a modellalkotási 

kérdésekkel, az ezek megoldására szolgáló matematikai módszerekkel, valamint a 

gyakorlati megvalósításhoz szolgáló számítástechnikai háttérrel. 

- Számítástudomány: olyan ismeretek sajátíthatók el, mint hogy mely kérdések 

oldhatóak meg számítógéppel, melyek nem; mely kérdések oldhatók meg gyorsan 

és melyek nem; illetve az ismert gyors eljárások milyen algoritmusokat, 

adatstruktúrákat használnak. 

- Sztochasztika: a szakirányt elvégző hallgatók alkalmasak az alapvető természeti 

jelenségekben megnyilvánuló véletlenszerű törvényszerűségek felismerésére, e 

jelenségek tudományos igényű tanulmányozására és elméleti értelmezésére. 

Fontos, hogy a felvételinél az alapszakos szakirányok semmit nem befolyásolnak! 

Természetesen egy alkalmazott matematikus szakirány által nyújtott tudás jobban felkészít az 

Alkalmazott Matematikus MScre, de semmiféle adminisztratív előnyt nem jelent. Elemző 

szakirányt végzőknek javasolt plusz tárgyak még a BSc során alkalmazott matematikusi 

illetve pénzügyi MSc-hez az alább leírtak. Természetesen a javasolt plusz tárgyak nagyban 

függenek attól, hogy az illető milyen szakra, szakirányra megy tovább. Talán néhány általános 

érvényű tárgy mondható, ezek az Analízis 4. és 5. (mértékelmélet). További javasolt tárgyak, 

szakirányok szerint: 

- Alkalmazott analízis: Funkcionálanalízis, Matlab vagy egyéb matematikai 

programcsomag (például az Alk. anal. számítógépes módszerei 1., 2.). 

- Sztochasztika: Funkcionálanalízis, Valószínűségszámítás 2., Statisztika. 

- Operációkutatás: Számítástudomány, Operációkutatás 2. 

- Számítástudomány: Számítástudomány, Algoritmusok tervezése és elemzése 1. 

(esetleg 2.) 

 

Elméleti matematikus MSc 

A szak elvégzésével olyan tudományos kutatási szintet elérő szakmai ismeretek 

birtokába kerül a hallgató, amelyeket alkotó módon a gyakorlatban is fel tud használni. 

Alkalmas lesz elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésére, a megoldási 

eljárások kidolgozására.  

 

 



 

 

Biztosítási és pénzügyi matematikus:  

A szakot elvégző hallgatók ismerni fogják a gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és 

elemzésük módszereit. Járatosak lesznek a gazdasági, pénzügyi és biztosítási folyamatokban 

megjelenő bizonytalanság és kockázat modellezésére. 

Amennyiben Matematikai elemző szakirányról kíván a hallgató erre a mesterszakra 

menni, úgy a BSc alatt javasoltan elvégzendő tárgyak: Analízis 4., 5. (mértékelmélet), 

Funkcionálanalízis, Valószínűségszámítás 2., Statisztika. 

 

Elemző szakirányon viszonylag sok szabad kredit van, amit felhasználva elég sok más 

MSc-s tárgy is elvégezhető már a BSc alatt. Ebben az esetben viszont a megfelelő BSc képzés 

tárgyait kell felvenni, hogy a megfelelő mennyiségű bemeneti kredit meglegyen. Pl: 

meteorológus, IK egyes MSc-i stb. Ezzel kapcsolatban Simon Pétert (Alk. Anal. tanszék) 

lehet keresni. 

Neptun - tárgyfelvétel 

A tantárgyakat a Neptun rendszerben kell felvenni, ide kerülnek az osztályzatok is. 

Ez számítógépes program webes felülettel, melyhez minden hallgató felvételkor hozzáférést 

kap. Az egyes tantárgyakat 9 karakterből álló kód különbözteti meg, az alábbi rendszer 

szerint.  

Az első betű a tudományterület, a matematikai tárgyak esetében m, informatika 

esetében i. A 2. és 3. karakter a szak, azaz m1 (matematika alapszak). A 4. karakter a 2010-

ben és azután felvett BSc-hallgatók esetében c (!). Az 5. karakter a kurzus jellege: előadás 1, 

gyakorlat 2 (speciálelőadásnál 9). A 6. és 7. karakter a tárgy betűjele. A 8. karakter az ajánlott 

tanterv szerinti félév. A 9. karakter az utolsó négy félévben a szakirányt jelzi. Például 

mm1c2ge3t a Geometria2 gyakorlat kódja matematika tanári szakirányon, a harmadik félévre 

ajánlva, 2010 után kezdett hallgatóknak. 

Matematika Szakterületi Csoport (Szacs) 

A Szakterületi csoport (Szacs) elsődleges feladata a szakterülettel kapcsolatos 

problémák megoldása, szakos programok szervezése, illetve átbeszélése. A csoportot a 

szakterületi koordinátor (Szacsko) vezeti. A matematika szakterületen a koordinátor személye 

jelenleg Kuti Péter. Elérhetősége: matekszk@ttkhok.elte.hu. 

A Szacs ülései bárki számára nyitottak, de a csoport nem minősül döntéshozó 

testületnek, nem hozhatnak kötelező érvényű döntéseket. Tagjai viszont kötelesek az 

önkormányzat döntéshozó testületei által hozott határozatokat betartani. Szakterületi honlap: 

http://matszacs.elte.hu 

A matematika-szakterület év közbeni programjai 



- GyógyMatek Gólyatábor: az első éves hallgatók első olyan élménye, ami az 

Egyetemmel kapcsolatos. A tájékoztató előadások mellett ismerkedős vetélkedők, 

túrázás, illetve egész napos sportprogramok várják a gólyákat. A gólyatábor 

minden évben az augusztus 20 előtti pár napban kerül megrendezésre Bodajkon. 

- Kultúr Teaest:  a rendezvény egy kötetlen hangulatú, interaktív beszélgetés egy-

egy meghívott közéleti személyiséggel. Ők elsősorban ismeretlen arcukat mutatják 

meg és az egyetemistákkal való fiatalos lendület jegyében mesélnek munkájukról, 

életükről, kicsit másképp, mint ahogy az általában megszokott. (Például: Mérő 

László, Mácsai Pál, Fábry Sándor, Koltai Róbert már járt nálunk). 

- Matekos Teadélután: minden hét valamelyik délutánján megrendezésre kerülő 

programunk bárkinek élményt nyújthat, nem csak matekosoknak. Az 

érdekességek, játékok mellett apróbb rágcsálnivalók, lekváros kenyér és tea várja a 

frissülni vágyókat. 

- GyógyMatek Kocsmatúra: a Lágymányosi Campus környékének vendéglátó-

ipari egységeit látogatjuk sorra, majd végül egy bulival zárjuk az estét. 

Közvetlenül első héten megismerhetik a gólyák az Egyetem környékén található 

beülős helyeket, ha eljönnek a Kocsmatúrára. Ilyenkor végigjárjuk mindet: olcsót 

és kevésbé olcsót, kicsit-nagyot, zajosat-csendeset. A gólyák a gólyatábori 

csapataikkal együtt haladnak és az adott szórakozóhelyen találkoznak a többi 

csapattal. Némi iszogatás, beszélgetés után indul tovább a forgatag, míg végül egy 

bulizós helyen zárjuk az estét. 

- GyógyMatek  Gólyaavató: egy budapesti szórakozóhelyen élő zenével, DJ-vel, és 

gólyáknak szóló, ugyanakkor bárki számára nyitott, kiegészítő programokkal kerül 

megrendezésre ez az egész estés buli. A Kocsmatúra után kerül megrendezésre a 

Gólyaavató. Itt a gólyák számára kedveskedünk egy pohár ingyen pezsgővel. Zene 

és különböző vicces programok várják az összes - nem csak gólya - résztvevőt. 

- Matekos szakterületi bulik: Év közben szakos, illetve kétszakos bulik szoktak 

lenni. Budapesti szórakozóhelyen, élőzenével, dj-vel, tombola nyereményekkel és 

a szakterület(ek) ismerkedését segítő kiegészítő programokkal várják a szervezők a 

bulizni, ismerkedni vágyókat.  

- Matekos-Fiziqus évzáró: egy alkalmas helyszínen, mint például a KCSSK kertje, 

kerül megrendezésre a vizsgaidőszakot megelőző utolsó nagy buli, amit a matek és 

fizika szakterület együtt szervez. Ami szokott lenni: bográcsozás, gitárszó, este DJ, 

táncos, kötetlen mulatozás. 

- Maszat (korrepetálás): Ha nehezen megy a matek! Deriválás, integrálás, 

valószínűség-számítás, véges matek, geometria, algebra, analízis bármilyen 

témából kérdezhetsz! Ez a MASZAT! Felsőbb éves matekosok segítenek! A 

felkészítéseken bárki részt vehet, a korrepetálás pedig INGYENES!  Ha szeretnél 

segítséget kérni, vagy épp Te szeretnél segíteni, akkor az alábbi címen jelentkezz: 

maszat@ttkhok.elte.hu. 

 

Egyéb programok:  



- Matematikus hangverseny: Tavaly, 2013-ban volt az n+12-edik Matematikus 

hangverseny. Mit is jelent ez? Böde Csaba, a konferanszié, amikor a műsort 

vezette, megkérdezte a hallgatóságot, hogy hányadik hangverseny az aktuális, ami 

soron következik. Nem tudta rá senki a választ, így lett n., azóta pedig volt már 12 

hangverseny. Bárki felléphet, de előtte egy meghallgatáson kell részt vennie. A 

fellépők között olyan neveket is fellelhetünk, mint Freud Róbert vagy Laczkovich 

Miklós, akik rendszerint egy négykezest adnak elő. A műsor lezajlása után 

mindenki, aki kedvet kapott a nézőközönségből, felállhat, és előadhatja tudását a 

többieknek. Ez a ráadás. Vagyis a matematikus hangverseny sosem ér véget akkor, 

amikor egy hangversenynek véget kéne érnie. A jelenlegi szervező Ujházy Márton, 

őt kell keresnie annak, aki fel szeretne lépni valamilyen produkcióval. Az 

előadások az ELTE dísztermében kerülnek megrendezésre minden tavasszal. 

 Bővebb információk: http://www.cs.elte.hu/~sk/hangverseny/.  

- ELTE TTK Kórusa: Az ELTE TTK Kórusa 2006-ban alakult meg, és azóta heti 

rendszerességgel találkoznak a tagjai. A próbák csütörtök este 6-8 között vannak a 

Bolyai János teremben, a Déli épületben (D-0.821). Tagjai főként amatőrök, de 

vannak profik is. Bárkit nagy szeretett várnak, aki kicsit is nyitott a zene irányában. 

(Nem kell feltétlenül TTK-s hallgatónak lennie.) A kórus több helyen is fellépett 

már: Matematikus hangversenyen, Exibition (PPK), Idősek otthonában, József 

Attila Gimnáziumban, a dékán felkérésére a diplomaosztó ünnepségen, a 

Sztereoszkópia kiállítás (3D-s fotókiállítás) megnyitóján. 

 Bővebb információk: www.cs.elte.hu/korus/. 

 

A TTK HÖK eddigi Matematika Szakterületi Koordinátorai: 

- Palkó „Yeti” Tamás 

- Újváry Angelika 

- Sági Orsolya 

- Ferenczfi Zoltán 

- Magyar Róbert 

- Lakó Viktória 

- Árendás Ákos Tuzson 

- Hermán Dániel 

- Kuti Péter 

 

 
 

 

 

 

 


