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NYITÁNY
Kedves Gólyák!
A

TátKontúr

szerkesztőségének

nevében

gratulálok sikeres felvételitekhez!
Az egyetem olyan, akár egy – a hasonlatokban
gyakran használt – híd, az egyik partról segít átkelni
a másikra. Egyesek gyorsabban, míg mások kicsit
lassabban teszik meg az utat, de ettől függetlenül a híd
átmeneti, liminalitásban betöltött szerepe megmarad.
Vannak, akik júniusban befejezték tanulmányaikat és helyükre
új hallgatók érkeztek, akik előtt a már végzettek által megtett izgalmas
út áll. Ez a TátKontúr most elsősorban a hídra fellépni készülőknek szól.
Gólyaszámunkban olvashattok az egyetem által is alkalmazott Neptun rendszer használatáról,
így a tárgyfelvétel, vizsgajelentkezés menetéről. Rövid ízelítőt nyújtunk az Erasmus programról,
mely keretén belül egy-egy szemesztert külföldön is eltölthettek. Végül, de nem utolsósorban,
szerkesztőségünket is röviden bemutatjuk egy tavaly még gólyaként csatlakozott cikkírónk szemüvegén
keresztül. Mindezek mellett felsőbb éves szaktársaitok üzeneteit, tanácsait közvetítjük felétek a
Társadalomtudományi Kar alapszakos képzéseinek rövid bemutatását követően. Az információkban
gazdag cikkeken túl ne feledjük el, hogy új szaktársaink tájékoztatásán kívül lapunk célja a szórakoztatás
is, így a nyári hónapjainkat átszövő foci EB-t egy személyes lyoni élménybeszámolóval érintjük, majd a
technológiára helyezve a hangsúlyt a Blizzard Entertainment virtuális valóságába nyújtunk betekintést.
Remélem gólyaszámunk mind a frissen kezdett egyetemisták, mind az idén szeptemberben már
visszatérő hallgatók érdeklődését megragadja. Élményekben gazdag évkezdést kívánunk minden
„hídra lépőnek” és a már „hídon haladónak”! Amennyiben szeretnél szeptemberben csatlakozni a
TátKontúr szerkesztőséghez, az alábbi e-mail címre várjuk jelentkezésedet: tatkontur.elte@gmail.com
Csernus Fanni
Főszerkesztő
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A 2016/2017-es tanév legfontosabb
eseményei

Írta: Debrenti Á. Félix

Az alábbiakban röviden olvashattok a 2016/2017-es tanév egyetemi programjairól.
A lista még nem teljes, most csupán egy rövid áttekintést nyújtunk számotokra a soron
következő év releváns eseményeiről.

Gólyatábor Afterparty
A szemeszter első fontosabb eseménye, amely nem csak azoknak szól, akik részt vettek
a gólyatáborban, hanem minden elsőévesnek. Az összejövetel remek lehetőséget kínál,
hogy a gólyatáborban kötött ismeretségek még szorosabbá váljanak, tehát fontos
tényezője az elkövetkezendő három évet meghatározó diákéletnek.

TŐGY
A Társadalomtudósok Őszi Gyűlése időrendben a következő nagyobb kari esemény,
amely az őszi szünetben kerül megrendezésre Cegléden. Ennek az eseménynek a
szervezése során általában olyan diákok részvételével számolunk, akik tervezik, hogy
a három éves hallgatói életük alatt aktívan részt vesznek a diákélet alakításában és
összetartásában.

Gólyabál
Az első szemesztert lezáró legnagyobb hagyományos kari esemény várhatóan
image.shutterstock.com/

valamikor november vége és december eleje között kerül megrendezésre. A Gólyabál
minden egyetemi diák életében fontos esemény, ezért minden évben törekszünk arra,
hogy igényes, elegáns környezetben és fellépőkkel valósuljon meg a bál.

Felezőbál
A tavasz elején megrendezésre kerülő Felezőbálon azokat ünnepeljük, akik túl vannak a
tanulmányaik felén. A Felezőbál azért is kiemelt esemény, mert a szemeszter folyamán
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főként gólyákat megcélzó összejöveteleket szervezünk, így a bál jó lehetőséget nyújt arra,
hogy a felsőbb évesek is részt vegyenek a kari diákéletben, és megismerkedjenek a gólyákkal.

LEN
A Lágymányosi Eötvös Napok az Egyetem egyik legnagyobb eseménye, melyet a
lágymányosi karok szerveznek meg közösen. A fesztivál Budapest legnépszerűbb
ingyenes egyetemi fesztiváljává nőtte ki magát.
Az év során várunk mindenkit a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek (SzHÉK-ek) által
szervezett kisebb kari eseményekre is, mint például a Nehru Parti Partyra, a kétháromhetente megrendezett kari bulikra, valamint a szakmai konferenciákra.

BA szakok az ELTE TáTK-n
Képzéseink, ahogy ti látjátok
Alkalmazott közgazdaságtan
Kedves Gólyák!
Az alkalmazott közgazdaságtan BA hallgatók csak tágabb TáTK-s közegben „akások”,
magunk között „elteconosok” vagyunk. ELTECON = ELTE Economics. Nagyon szeretem
ezt az elnevezést, mert szerintem visszaadja a szak esszenciáját: nyugati standardok,
szakmai minőség, klubjelleg, dinamikus működés, barátságos hangulat. Talán a legjobb
dolog ebben a szakban a már említett barátságos, sőt, családias légkör – értékeljétek
kellőképpen. Nehéznek is szokás mondani az ELTECON-t, ami részben igaz, de én inkább
idő „nyűglődősnek” és lassan jutalmazónak nevezném. Azt tanácsolom, hogy ne féljetek
tőle, használjátok ki, hogy eleinte jobban rá fogtok érni közösségi életet élni, mint a
későbbiekben, illetve legyetek türelmesek: megéri.
Ugyanakkor fontos „egyensúlyozni”: ne ússzatok el az elején, mert nagyon nehéz lesz
később behozni egy potenciális lemaradást. Vessétek bele magatokat az ELTECON
adta lehetőségekbe, keressétek már az elejétől, hogy milyen témák érdekelnek titeket
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mélyebben, és használjátok bátran a már kialakult kapcsolati hálót. Járjatok ide nyitott
szemmel, füllel, elmével, és végezzétek el az ELTECON-t úgy, ahogy azt a leginkább
érdemes: ne „kockulásként”, hanem szellemi dobbantóként nézzetek a képzésre. Üdv a
TáTK-n, üdv az ELTECON-on (élvezzétek ki mindkettőt).
Pósfai István – harmadéves alkalmazott közgazdaságtan szakos hallgató

Szociológia
Kedves Gólyák!
Örülök, hogy a jövőben együtt lehetünk hallgatók egyetemünk – és talán a világ –
legnyitottabb, legcsaládiasabb hangulatú karán. Friss „szocosként” valószínűleg hamar
tapasztalni fogjátok a fent említettek mellett a tanulmányainkat jellemző sokszínűséget
is, amely szakunk legfontosabb erényei közé tartozik. Már az első félévetekben találkozni
fogtok a jogi alapismeretektől elkezdve a pszichológián át a kulturális antropológiáig
igencsak sokféle tárggyal. Mindenképpen javasolnám, hogy miután belekóstoltatok
mindezekbe, hamar kezdjetek el gondolkozni, hogy mely terület érdekel a leginkább
benneteket, melyikben mélyednétek el legszívesebben, így a későbbiek szempontjából
(szakdolgozat, munkaerőpiaci sikerek) igen sok időt nyerhettek. Azt hiszem képzésünk
jellege is ezt a fajta önállóságot támogatja, hiszen a tanulmányok mellett marad
elég szabadidőtök arra is, hogy „kitaláljátok magatokat” szakmailag. Mindez társul
a számtalan szórakoztató és szakmai jellegű rendezvénnyel, amit a karon működő
hallgatói szervek számotokra rendeznek. Természetesen nehézségekkel is meg kell
majd küzdeni a képzés során (tárgyfelvétel, húzósabb vizsgák, szigorlat, ügyintézés),
de soha ne habozzatok segítséget kérni hallgatótársaitoktól, a felsőbb évesektől, vagy
a Szakos Hallgatói Érdekképviseletetektől. Használjátok ki ezt a három évet, hiszen jó
időbeosztással és nyitottsággal életetek egyik legjobb időszaka vár rátok!
Hegedűs Dániel – elsőéves szociológia MA szakos hallgató
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Társadalmi tanulmányok
A társadalmi tanulmányok alapszak legfontosabb jellemzője, hogy egyfajta hidat képez
a nemzetközi tanulmányok és a szociológia alapszak között. Aki ezt a szakot választja,
tudatosan kívánja szélesíteni a látókörét, melyhez az első ránézésre eltérő irányultságú,
de összefüggő tárgyak remek lehetőséget biztosítanak. Azzal, ha az ember egyszerre
tanul például pszichológiát, politológiát, jogot, statisztikát és nem utolsó sorban társadalmi
viselkedésre és rendszerszemléletű működésre vonatkozó tárgyakat, komoly eséllyel olyan
felkészültség, műveltség és sokoldalú szemléletmód birtokában diplomázhat, melyet a
munkaerőpiac legtöbb területén, szabadon tud használni. S mivel számtalan mesterképzésre
várják az itt végzetteket, olyan, mint egy korlátlanul használható nyerő kártya a pakliban.
Bársony Lilla – harmadéves társadalmi tanulmányok szakos hallgató

Nemzetközi tanulmányok
Múlt. Jelen. Jövő. A történetek összekapcsolódnak. Sokszor hallott mondat, hogy „ha
érteni akarod a világot”, az ELTE TáTK a megfelelő hely ehhez. A nemzetközi tanulmányok
alapszakon többek között a jog, a politikatudomány, a nemzetközi viszonyok történetének
és a nemzetközi kapcsolatok elméleti hátterének megismerésével kibontakozik a világ
valódi mivolta. Az itt szerzett tudással olyan összefüggéseket lehet felfedezni a nemzetek,
országok, szupranacionális szervezetek között, amelyek irányítják a mindennapi
társadalmi, gazdasági, politikai, katonai szférát. Izgalmas és „áhá” momentumokban
gazdag pillanatok várják az itt tanuló hallgatókat. A megszerzett sokszínű tudást, több
területen lehet kamatoztatni a későbbi munkavállalás során, akár külföldön is.
Takács Eszter – végzett nemzetközi tanulmányok BA szakos hallgató
A nemzetközi tanulmányok alapszak három éves képzése során rendkívül sokrétű
ismeretekre tehettek szert. A nemzetközi politika, a nemzetközi jog, a nemzetközi
gazdaság és a nemzetközi kapcsolatok szakterületei alapvetően meghatározzák és
formálják a képzés felépítését.
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Hallgatói Önkormányzat
kisokos
Írta: Debrenti Á. Félix
Ebben a cikkben rövid áttekintést nyújtunk a Hallgatói Önkormányzat felépítéséről, és
működéséről. A HÖK szervezetének elsődleges célja a hallgatók érdekeinek képviselete.

Hallgatói Önkormányzat elnöke

Belügyi- és Szakos Képviseleti Bizottság

Az elnök az Alapszabályban meghatározott A bizottság felügyeli és segíti a Szakos
feladatkörének megfelelően irányítja az Hallgatói Érdekképviseletek (SzHÉK-ek)
Elnökség tagjainak, az alelnökök és bizottsági folyamatos és szabályos működését, vaelnökök vezetése alatt álló referenseknek és

lamint jegyzőkönyvet készít az ülésekről.

tagoknak, valamint a Hallgatói Önkormányzat

Segíti és kivitelezi az egyes eseményekhez,

irodavezetőjének a munkáját.

kiállításokhoz és egyéb rendezvényekhez

Elnök: Takáts Réka

kapcsolódóan felmerülő munkálatokat, va-

E-mail: elnok@tatkhok.elte.hu

lamint összegyűjti és koordinálja az ehhez
szükséges önkéntesek munkáját, ez külö-

Gazdasági alelnök

nösképpen vonatkozik a „TáTK Logisztika”

A gazdasági alelnök előkészíti a Hallgatói

nevű önálló csoportra.

Önkormányzat éves költségvetésének ter- Tauser Attila
vezetét és módosítását, valamint az éves E-mail: belbiz@tatkhok.elte.hu
zárszámadásnak a tervezetét. Gondosko-

dik a Hallgatói Önkormányzat pénzügyi Szociális Bizottság
kötelezettségvállalásainak előkészítéséről. A bizottság elsődleges feladata a hallgatói
Gazdasági ügyekben képviseli a Hallgatói normatíva

rendszeres

és

rendkívüli

Önkormányzatot és helyettesíti az elnököt.

szociális támogatási keretösszegének

Debrenti Á. Félix

elosztásával

E-mail: gazdasag@tatkhok.elte.hu

ellátása,

mint

kapcsolatos
például

feladatok
a

hallgatói

szociális támogatási kérelmek és egyéb,
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elbírálása.

A bizottság folyamatos kapcsolatot tart

Suriny Anita

az egyetem és egyéb felsőoktatási intéz-

E-mail: jolet@tatkhok.elte.hu

mények külügyekért felelős bizottságaival
és a Hallgatói Önkormányzatok Országos

Ellenőrző Bizottság
Az

Ellenőrző

Konferenciájával, valamint az ösztöndí-

Bizottság

a

Hallgatói

jakért felelős bizottsági tag segítségével

Önkormányzat független, kizárólag az megszervezi a külföldi ösztöndíjakról tájéegyetemi és kari szabályzatoknak, valamint koztató eseményeket, különös tekintettel
a Küldöttgyűlés határozatainak alárendelt az Erasmus hét és a Külügyi börze karon
ellenőrző szerve. Az Ellenőrző Bizottság tartandó programjaira.
törvényességi
szempontok

és

szabályszerűségi

alapján

ellenőrzi

a

Hallgató Önkormányzat működését és

Pintér Emese
E-mail: kulugy@tatkhok.elte.hu

gazdálkodását.

Rendezvényszervező Bizottság

Lázin Péter

A bizottság kidolgozza a Hallgatói Önkor-

E-mail: ellenorzo@tatkhok.elte.hu

mányzat rendezvényeinek koncepcióját. A
bizottság elnöke a várható programokról

Kommunikációs Bizottság

folyamatosan tájékoztatja az Elnökséget.

A bizottság a kapcsolatokért és a
kommunikációs tevékenységekért felelős.
A Bizottság elnöke gondoskodik a Hallgatói
Önkormányzat
és

online

E-mail: rendezveny@tatkhok.elte.hu

felületeinek Tanulmányi és Tudományos Bizottság

informatikai infrastruktúrájának

működtetéséről.

Keresztes Alex

Tanulmányi és hallgatói jogviszonnyal
kapcsolatos

ügyekben

képviseli

a

Kiss Bianka

Hallgatói Önkormányzatot, valamint eljár

E-mail: komm@tatkhok.elte.hu

a hallgatókat ért jogsérelmek ügyében.
Minden vizsgaidőszakban köteles kiírni
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laprugo.com

az illetékességébe tartozó pályázatok Külügyi Bizottság

a Honorácior státusz pályázatot, illetve

nak, illetve a HÖK elnökének szabályszerű

részt vesz a pályázatok bírálásában.

megválasztásának lebonyolítása és a sza-

Darkó Tünde

vazatok összeszámlálása.

E-mail: tanulmany@tatkhok.elte.hu

Mohos Kata

Választási Bizottság

E-mail: valasztas@tatkhok.elte.hu
Forrás: Működési szabályzat, alapszabály:

A bizottság feladata az Ellenőrző Bizott- http://tatkhok.elte.hu/a_szervezet/mukodesi_
ság elnökének, a küldöttgyűlési tagok- szabalyzat (Utolsó megtekintés: 2016. 07. 21.)

Ismerkedés a Neptunnal
Avagy így vedd fel az óráidat

Írta: Rucska Ferenc

Az egyetemen eltöltött félévek során mind a tanulmányok, mind az ügyintézés
szempontjából az egyik legfontosabb internetes felület intézményünk Neptun
rendszere. Ha a szorgalmi időszakban nem is lesz rá napi szinten szükséged, az egyes
szemeszterek kezdetén és végén nem lehet megkerülni a használatát, úgyhogy fontos,
hogy megismerkedj azzal a néhány alapfunkcióval, amelyek segítségedre lesznek az
elkövetkezendő években.
Bár számos webhelyen bukkanhatsz Neptunos tájékoztatókra, úgy gondoltuk,
összegyűjtjük számodra a leglényegesebb információkat néhány pontban, hogy
könnyebben eligazodj a Neptun „útvesztőjében”.
1. Félév aktiválása: Az Ügyintézésen belül a Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontnál
a félév kezdete előtt mindenképpen nyilatkozni kell a hallgatói státuszról, azaz, ha fel
szeretnél venni tárgyakat és vizsgázni az adott félévben, akkor ezt az oldalsó pluszjelre
kattintva az első fülnél (Bejelentkezés) lehet megtenni az „aktív” státusz kiválasztásával.
2. Tárgyfelvétel: Minden félév kezdetén, így most szeptemberben is minden hallgató
legfontosabb feladata, hogy önállóan felvegye a saját kurzusait. Elsőre ez talán bonyolultnak tűnhet, de számos segédlettel találkozhat az ember, és általában beiratkozáskor
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is számíthatnak a gólyák a felsőbb évesekre vagy a tanulmányi osztály segítőkész munkatársaira. Tárgyfelvétel esetén az a fő, hogy keresd meg a Neptunban a Tárgyakon belül
a Tárgyfelvétel menüpontot. Ezután válaszd ki az aktuális félévet, amelyre felveszed az
órákat (idén ez a 2016/17/1), és kattints a tárgyak listázására (a többi mezőt nyugodtan
hagyd üresen).
Ezek után láthatsz egy listát az adott félévben induló tárgyakról, amelyek közül nem
mindegyikre lesz szükség. Alapvetően háromféle tárgyról beszélhetünk: kötelezőkről,
amelyeket mindenképpen el kell végezni, illetve kötelezően választhatókról és szabadon
választhatókról. Arról, hogy melyek ezek, a listázott tárgyaknál az ajánlott félévre vonatkozó oszlop tájékoztat, gólyaként tehát azokat az órákat kell nézned, amelyek mellett az ajánlott félévnél „1” szerepel. A Tanulmányok/Mintatanterv menüpontnál illetve
a TáTK honlapján is megtalálható valamennyi tárgy listája, ahol szintén látható, hogy
melyiket melyik félévben ajánlott felvenned.
Az előadásoknál legtöbbször elég, ha egyszerűen jobboldalt a jelentkezésre kattintasz,
mert ezekből általában egy időpont van csupán megadva, ahová mindenki be fog férni, a
gyakorlati óráknál (szemináriumoknál) viszont azt is ki kell választanod a felugró kis ablakban, hogy melyik időpont, illetve tanár kurzusa szimpatikus számodra leginkább. A kön�nyebb átláthatóság kedvéért a Tanulmányok/Órarend pontnál láthatod, hogy nincsenek-e
óraütközések, azaz mindenre be tudsz-e majd járni, a Tárgyak/Felvett tárgyak oldalon pedig kilistázza a rendszer az összes kurzust, amire jelentkeztél, így leellenőrizheted, hogy
minden megvan-e, és mindenhol stimmel-e az ajánlott félév. A jelentkezési időszak végéig
természetesen lehet változtatni az időpontokon, vagy felvenni a még hiányzó tárgyakat,
utána viszont már nem, ezért rendkívül fontos, hogy már az elején mindened meglegyen.
3. Vizsgajelentkezés: A szorgalmi időszak vége felé általában a legtöbb tanár már
feltölti a vizsgák időpontjait, ezeket a Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpontnál lehet
megtekinteni úgy, hogy a tantárgyakhoz hasonlóan itt is az aktuális félévet kiválasztva
a Vizsgák listázása gombra kattintasz. Így valamennyi tantárgyból látható, melyikre,
mikorra lehet jelentkezni, illetve, hogy hol, melyik teremben lesz a vizsga. Az, hogy kinek,
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melyiket, mikor kényelmes megcsinálni – például valaki a nehezeket
szeretné a végére hagyni vagy mondjuk egy szóbelin gyorsan túlesni
– egyéni ízlés kérdése.
A lényeg, hogy minden tantárgyból fel kell jelentkezned valamelyik
időpontra, akkor is, ha nem lesz ténylegesen vizsga, csak megajánlott
jegy, mert csak így fog tudni az oktató osztályzatot beírni. Itt számít,
hogy mennyire figyelmes az ember, mert minden vizsgán meghatározzák, hányan jelentkezhetnek rá, és ha nem vagy elég gyors, előfordulhat, hogy betelik a hely, és nem tudsz jelentkezni oda, ahová
szerettél volna. Azonban ne ijedj meg: valamelyik vizsgára mindenkinek be kell jutnia, ezért biztos, hogy nem fogsz róla lemaradni, a
kérdés csak az, hogy melyik időpontban tudsz majd menni. Ugyanúgy,
mint a tárgyaknál, itt is a Vizsgák/Felvett vizsgák résznél egyszerre áttekintheted az összes vizsgát, így le lehet ellenőrizni, minden tantárgyra jelentkeztél-e, és az időpontokat is könnyebb újra végignézni.
Egész vizsgaidőszak alatt lehetőség van a jelentkezésre és időpont-módosításra (kivéve a vizsga előtti napokban), az a fő, hogy legyen még hely az adott vizsgára, és előtte
időben jelentkezz fel rá, különben hiába mész el, az adott oktató nem fog tudni értékelni. Hasznos menüpont a Tanulmányokon belül a Leckekönyv című rész is, ahol szintén
megtekinthetőek az aktuális félév tárgyai, azzal a különbséggel, hogy itt mellette jelzi a
rendszer, hogy már teljesítetted-e, vagyis vizsgáztál-e már abból a kurzusból. Ha felkiáltójelet látsz, az azt jelenti, hogy még nem (vizsga után amíg nem írják be a jegyet, illetve vizsga előtt értelemszerűen ez látható), ha pedig zöld pipát látsz, az azt jelenti, hogy
teljesítetted, ilyenkor az egyik oszlopban azt is láthatod, milyen érdemjeggyel. Ideális
esetben, ha minden sikerül, vizsgaidőszak végén mindenhol ilyen pipákat fogsz látni.
4. Üzenetek: Különösebb magyarázatot talán nem is igényel ez a menüpont, hiszen egy
e-mail fiókhoz hasonlóan kapsz értesítéseket: a vizsgakiírásokról, a beírt osztályzatokról, az egyetemi programokról, a határidőkről. Nem szabad ezekről sem megfeledkezni,
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az oktatók is ide küldik el a legfontosabb tudnivalókat, például, hogy adott tantárgynál
a vizsgajelentkezés hogyan zajlik majd (ha az mondjuk, eltér a szokásostól) vagy éppen
a megajánlott jegyeket. Az üzeneteket egyébként azon az e-mail címeden is meg tudod
tekinteni, amelyet az egyetemnek korábban megadtál, még mielőtt megkaptad volna a
Neptun-kódodat.
5. Kollégiumi jelentkezés: Teljes egészében a Neptunon keresztül történik ez a folyamat is, méghozzá az Ügyintézés fülön belül a Kollégiumi jelentkezés résznél, ahol az
aktuális félévet szintén ki kell jelölni, majd az Új kollégium kiválasztása gombbal lehet új
kollégiumokat választani (érdemes persze minél többet a biztos siker reményében). Ezt
követően a sorrendjüket is be lehet állítani, de fontos, hogy a szándékodat csak akkor
fogja rögzíteni a rendszer, ha utána a felugró ablakban megjelenő kérvényt is kitöltöd,
amihez viszont jó néhány csatolt igazolásra is szükséged lesz - utóbbiakat nem árt időben beszerezni, hiszen a kollégiumi jelentkezést is évente meg kell ismételni.
A havi kollégiumi díjat a Pénzügyek fül Befizetés menüpontnál lehet befizetni a kiírt
határidőig, amennyiben a gyűjtőszámládon ehhez elég pénz áll rendelkezésre, ezért
fontos időben elutalni a szükséges összeget a Neptunos számládra.
6. Befizetés a gyűjtőszámlára: Annak érdekében, hogy a befizetés egyértelműen azonosítható legyen és megérkezzen az alszámlára, az alábbi adatok helyes megadása szükséges:
- Fontos, hogy a közlemény az „NK-” (tehát „en” „ká” „kötőjel”) három karakterrel kezdődjön!
- A „Neptun kód” helyére a 6 karakterből álló Neptun kódodat kell beírni, amennyiben
betűk is szerepelnek benne, azokat nagybetűvel add meg!
- A „az átutalni kívánt összegnél” pedig add meg azt a tetszőleges összeget, amivel a
Neptunban lévő egyenlegedet fel szeretnéd tölteni.
7.Utalás indítása magyar bankszámláról:
Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kedvezményezett bankszámla száma: 10032000-01426201-01120008
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mert nem csak a tanszékek, a tanulmányi osztály és a Hallgatói Önkormányzat, hanem

Közlemény: NK-Neptun kód
Összeg: az átutalni kívánt összeg
Remélhetőleg ez az összefoglaló segíteni fog, hogy könnyebben boldogulj az ELTE Neptun
rendszerében megtett első lépéseid során, de ha esetleg további kérdések merülnek
fel benned, bármikor bátran fordulhatsz felsőbb éves ismerőseidhez vagy a Hallgatói
Önkormányzathoz, ahol a gyakorlatban is meg tudják mutatni, mikor, mi a teendő.

Üzenet a palackban…
Egykori gólyák tanácsai

Összeállította: Takács Eszter

Néhány éve mi is gólyák voltunk, hasonló izgatottsággal készültünk az első félévre
az ELTE TáTK falai között, mint valószínűleg most ti is. Kérdések százai kavarogtak a
fejünkben, vajon milyenek lesznek az előadások, az oktatók, az új csoporttársak, az
első zh-k és az első egyetemi bulik. Milyen legyőzendő akadályokat hoz a sors, milyen
kihagyhatatlan lehetőségek adódnak az egyetemi évek alatt.
Az idő azonban gyorsan halad, néhányan már elköszönünk az TáTK-tól, de előtte
szeretnénk nektek egy kis üzenetcsokrot átadni az első egyetemi emlékeinkből! Isten
hozott benneteket, minden szépet és jót, sok tudást és megannyi emléket és sikert
kívánunk a következő évekre!

Bara — társadalmi tanulmányok szakos hallgató
TátKontúr: Emlékszel a gólyatáborra? Milyen volt a hangulata?
Kicsit aggódtam a gólyatábor miatt, de semelyik félelmem nem igazolódott be. Nagyon
jó volt a hangulat, ötletesek a feladatok, nem volt ez a „márpedig most berúgsz” hangulat,
iszonyatosan elfogadó volt már ott is a közeg, mindenki pont úgy csinált mindent, ahogy
a vérmérséklete szerint jól esett.
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Az óriási előadókat és a szabadságot nehéz volt megszokni a gimnázium után, de a jóba
az ember hamar beleszokik.
TK: Miért szeretsz a TáTK-ra járni?
Használható, izgalmas és sokrétű tudást ad, és nem a magolásra, hanem a dolgok és
folyamatok megértésére megy főleg.
TK: Néhány kulcsszóval élve hogyan jellemeznéd a szakodat?
Sokszínű, elfogadó, érdekes, izgalmas és átfogó.

Lendvai Viki — szociális munka, idén végzett hallgató
TK: Emlékszel a gólyatáborra? Milyen volt a hangulata?
Nem voltam gólyatáborban, de ennek ellenére hamar sikerült megismernem az embereket.
TK: Milyen érzés volt elkezdeni az egyetemet az ELTE falai között?
Olyan volt, mint egy nagy labirintus. Eleinte inkább többen mentünk az órákra, így
nagyobb volt az esély, hogy késés nélkül érkezzünk az előadásokra!
TK: Miért szeretsz a TáTK-ra járni?
Szerettem ide járni és remélem ez a mesterképzéssel folytatódni is fog. Sok ember,
érdekes órák, sok-sok gyakorlat, különböző előadások.
TK: Néhány kulcsszóval élve hogyan jellemeznéd a szakodat?
Változatos, érdekes, emberszerető, empatikus.
TK: Melyik előadásról/gyakorlatról van valamilyen emlékezetes pillanatod?
A szociotábor adta a legnagyobb élményt. Az első olyan gyakorlat volt, ahol valóban
kamatoztatni kellett a tudást. Ott voltunk a szegény, néha kilátástalan helyzetben lévő
emberek között, és mi voltunk, akik egy kis reményt és boldog pillanatokat okozhattunk
nekik. Ez mindennél többet jelentett.
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TK: Milyen érzés volt elkezdeni az egyetemet az ELTE falai között?

Sztanó Máté — nemzetközi tanulmányok, másodéves hallgató
TK: Emlékszel a gólyatáborra? Milyen volt a hangulata?
Nagyon élveztem, és az ott kialakult barátságok azóta is tartanak. Úgy visszamennék
még egyszer!
TK: Milyen érzés volt elkezdeni az egyetemet az ELTE falai között?
Igazából semmi nehézséget nem jelentett az új környezet, hiszen a gólyatáborban
megismert barátokkal közösen csináltunk sok mindent és nem éreztük úgy, hogy
magunkra maradtunk.
TK: Miért szeretsz a TáTK-ra járni?
Leginkább a pezsgő társasági élet és a szuper környezet miatt.
TK: Néhány kulcsszóval élve hogyan jellemeznéd a szakodat?
Minden, ami politikával, emberi jogokkal és nemzetközi kommunikációval kapcsolatos.
TK: Mit tanácsolsz a következő generációknak, akik a TáTK-t választják, illetve
a szakodat?
Ha meguntad már az egyetemi büfét, (persze egy kávéra vagy csokira az is teljesen jó)
akkor érdemes elmenni a Móriczra, kb. 5 perc és rengeteg szuper helyet ki tudtok próbálni.

http://nemkutya.com/
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Madarász Boglárka — nemzetközi tanulmányok, másodéves hallgató
TK: Milyen érzés volt elkezdeni az egyetemet az ELTE falai között?
Szuper érzés volt! Újdonság az egész, ha elsőéves vagy, kicsit talán még félsz is, de ez
hamar lecseng az emberben, és helyette jól érzi magát, élvezi az órákat, az új barátokat
és a programokat!
TK: Miért szeretsz a TáTK-ra járni?
A TáTK tényleg egy nagy család, összetartás van, és ez mind a tanulmányokban, mind
egy buliban is érezhető, jó közösség, jó egyetem!
TK: Melyik előadásról/gyakorlatról van valamilyen emlékezetes pillanatod?
Nekem Kopper Ákos tanár úr órái voltak ezek az „áhá” pillanatok, remek órákat tartott,
a másik pedig Majtényi tanár úr jog órája volt, az állt a szívemhez a legközelebb!
TK: Mit tanácsolsz a következő generációknak, akik a TáTK-t választják, illetve
a szakodat?
A Szertár elengedhetetlen, ha evésről és ivásról van szó! Az egyetem törzshelye!
Előadásokra pedig járjatok be, az is nagyon fontos! Én ajánlom a Kultúra arcai es a
Kulturális antropológia tárgyakat plusz kreditekért!

Simon Ádám — társadalmi tanulmányok szakos hallgató
TK: Emlékszel a gólyatáborra? Milyen volt a hangulata?
Életmódváltó. Nem ugyanolyan emberként jöttem el, mint ahogy odakerültem, de
teljesen pozitív értelemben.
TK: Milyen érzés volt elkezdeni az egyetemet az ELTE falai között?
Korábban is jártam az egyetem falai között, de hallgatóként teljesen más. Egyfajta
büszkeség töltött el, egy kellemes felelősségtudat.
TK: Miért szeretsz a TáTK-ra járni?
Végre olyasmit tanulok, ami érdekel, és amiről úgy gondolom, hasznos a világ megértéséhez.
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TK: Néhány kulcsszóval élve hogyan jellemeznéd a szakodat?
Aktív, érdekes, izgalmas, mély.
TK: Melyik előadásról/gyakorlatról van valamilyen emlékezetes pillanatod?
Az SPSS képzések sok ilyen pillanatot szereztek, amikor egy óriási adathalmazból
valami használhatót sajtolhat ki az ember.
TK: Mit tanácsolsz a következő generációknak, akik a TáTK-t választják, illetve
a szakodat?
Kommunikáljatok a felsőbb évesekkel, amennyit lehet, kis tippek, trükkök szájról-szájra
járnak, amik mind lélekben, mind gyakorlatban felkészíthetnek a kihívásokra.

Bódy Chyntia — nemzetközi tanulmányok, másodéves hallgató
TK: Milyen érzés volt elkezdeni az egyetemet az ELTE falai között?
Számomra mindenképpen izgalmas volt elkezdeni az egyetemet. Természetesen voltak
bennem félelmek azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz az új közeg, amibe belecsöppenek
majd, milyenek lesznek a tanárok, a tantárgyak, de szerencsére pozitívan csalódtam.
A gimnáziumi élethez képest furcsa volt, hogy már nem figyelnek rád annyira, nem
feltétlenül tudja minden tanár, hogy ki vagy. Egy órán sokan vagytok bent, én az elején
kicsit meg is voltam szeppenve a tömeg közepén, de aztán hozzászokik az ember.
Megtanulsz szelektálni a fontos és kevésbé fontos dolgok, információk közül, beosztani
az idődet, észreveszed, hogy sokkal többre is képes vagy, mint azt hitted volna, nagyon
sok pozitív élményben lesz részed, és nyilvánvalóan lesznek majd negatív élmények is,
de szerintem abból is építkezni lehet.
TK: Miért szeretsz a TáTK-ra járni?
Elsősorban azért szeretek a TÁTK-ra járni, mert nagyon jó fej emberekkel ismerkedtem
meg, akik a mindennapjaimat sokkal színesebbé tudják varázsolni, és mindig tanulok
tőlük valamit. Alapvetően szeretek bejárni órákra, vannak kifejezetten érdekes órák, és
nagyon barátságos oktatók is.
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TK:

Néhány

kulcsszóval

élve

hogyan

jellemeznéd a szakodat?
Sokszínű, érdekes, elgondolkodtató.
TK: Melyik előadásról/gyakorlatról van valamilyen emlékezetes pillanatod?
Érdekes volt a gender témáról a Harry Potteren
keresztül beszélgetni. Mindenki kiselőadást tartott
a karakter milyen szerepet tölthet be a társadalomban, milyen szerepe van a könyvekben, és
nekünk mi a véleményünk erről.
TK: Mit tanácsolsz a következő generációknak, akik a TáTK-t választják, illetve
a szakodat?
Szerintem érdemes minél több egyetemi programon részt venni, a hallgatói életben
aktívan szerepet vállalni. Akár HÖK-höz csatlakozni, mert olyan tapasztalatokkal
gazdagodhat az ember, melyeket a mindennapi életben, vagy akár egy munkahelyen
fel tud használni. Én az étkezést mindig a Túró Rudi automatáknál oldom meg, szóval
azokat nagyon tudom ajánlani.

Várkoly Enci — társadalmi tanulmányok, másodéves hallgató
TK: Emlékszel a gólyatáborra? Milyen volt a hangulata?
Ha akarnám, se tudnám elfelejteni, az egyik legszebb emlékem. Nagyon izgultam, hogy
milyen lesz a társaság, a hangulat, de alig pár óra alatt már megtaláltam a helyemet.
Rengeteg buli, játék és új emberek, nagyon megbánja, aki kihagyja. Épp ezért is jelentkeztem
idén csoportvezetőnek a gólyatáborba, hogy újra átélhessem ezt az élményt, és hogy
ugyanolyan emlékezetessé tegyem az ő gólyatáborukat, mint amilyen az enyém is volt!
TK: Milyen érzés volt elkezdeni az egyetemet az ELTE falai között?
Nyilván az egyetem nagy váltás volt a gimihez képest, teljesen más rendszer, több száz
emberrel ülsz egy teremben, akiknek a nagy részét nem is ismered, de kis gólyaként, mikor
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egy adott karakterről és azután megbeszéltük, hogy

odakerültem, mind a tanárok részéről, mind a HÖK részéről segítőkészséget tapasztaltam.
Egy percig sem éreztem azt, hogy ha tanácstalan vagyok, ne tudnék kihez fordulni.
TK: Miért szeretsz a TáTK-ra járni?
Nyitott közösség. Ez az első, ami eszembe jut, ha a TáTK-ra gondolok. Mindenki rendkívül
befogadó és nyitott, legyen szó egy egyetemi csoportfoglalkozásról vagy egy közös
buliról, hozzám hasonló érdeklődésű emberekkel találkozhatok, és ez nagyon jó.
TK: Melyik előadásról/gyakorlatról van valamilyen emlékezetes pillanatod?
Egy év alatt rengeteg emlékezetes pillanatom volt már a TáTK-n. Első félévben a
Szociológia gyakorlaton sok érdekes olvasmányt érintettünk, ami számomra rendkívül
érdekes volt. Eddig a puszta szerencsének tudtam be, hogy érettségin mindenből azt a
szóbeli tételt húztam, amit szerettem volna, de azóta kiderült, hogy erről az önbeteljesítő
jóslatról könyvet is írtak…
TK: Mit tanácsolsz a következő generációknak, akik a TáTK-t választják, illetve a szakodat?

Először is, hogy nagyon jól döntöttek, hogy idejöttek, másrészről, Balogh tanár úr politika
tudomány előadásait kár lenne kihagyni. Továbbá azt hiszem TáTK-s hallgatóként meg
kell említenem a méltán híres Szertár zugkocsmát az egyetem mellett, ami azóta már
törzshellyé nőtte ki magát, na és azért a HÖK-ös bulikról se feledkezzünk meg.
Máté Anna — Szociálpolitika, másodéves hallgató
TK: Emlékszel a gólyatáborra? Milyen volt a hangulata?
Szuper volt!
TK: Miért szeretsz a TáTK-ra járni?
Mert a tolerancia és elfogadás fellegvára.
TK: Mit tanácsolsz a következő generációknak, akik a TáTK-t választják, illetve
a szakodat?
Mindegy mit vesznek fel, de olvassanak sokat, aktuális tanulmányokat.
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Amikor majdnem megvertük az
Európa-bajnokot
Élménybeszámoló Lyonból

Írta: Novák Zsombor

Az elsősorban gólyáknak szóló informatív cikkek mellett szeretnénk a már
tapasztalt hallgatók számára is szórakozató olvasmánnyal bővíteni újságunk
repertoárját, így a továbbiakban az egyetem elkezdéséhez ugyan kevésbé, de a nyári
izgalmakhoz annál szorosabban kapcsolódó Európa-bajnokságról olvashattok egy
lyoni élménybeszámoló tükrében.
Huszonöt évem alatt talán 2-3 olyan válogatott meccset láttam, amelyen büszke
lehetettem a csapatra, örülhettem a sikernek és elhihettem, hogy megindult valami.
Aztán mindig jött a kiábrándulás. A téli norvég pótselejtezők után viszont elmaradt
az ébredés, úgy tűnt, ez az álom nem ér még véget, így barátaimmal elhatároztuk,
hogy a válogatott egyik meccsére kiutazunk Franciaországba. A távolság és a sztárok
miatt is a lyoni portugál-magyarra esett a választásunk, ami később a lehető legjobb
választásnak bizonyult.

legnagyobb városába, Lyonba, mely a Rhône
és a Saône összefolyásánál fekszik. Kicsit
tartottunk tőle, hogy a vasárnapi albánromán meccs után néhány szurkoló
esetleg rajtunk vezetné le a
frusztrációját, de végül ez
szerencsére elmaradt.
A város főterén, a
Bellecour vörös
salakján
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Hétfőn délután érkeztünk meg Franciaország egyik

alakították ki az óriási szurkolói zónát, két hatalmas kivetítővel, ahova csak alapos
ellenőrzés után juthattunk be. Itt ki kell térnem néhány szóban a biztonságra – a

sorozatos francia merényletek után a terrorcselekményektől való félelem egy kicsit
bennünk volt, de próbáltunk nem foglalkozni ilyesmivel. Rengeteg rendőr és katona
volt mindenütt, a biztonságérzetünk végig olyan volt, mintha csak az Andrássy
úton sétáltunk volna - fényes nappal. A helyiek és a többi szurkoló is csak azzal volt
elfoglalva, hogy jól érezze magát.
Városnézős napjaink után végre felvirradt a csütörtök, a nagy mérkőzés napja. Az előző
meccsek remek eredményei után komoly reményekkel indultunk neki a meccsnek,

”

egyre vadabb tippeket vitattunk meg. A napról napra egyre növekvő magyar szurkolók

És itt két másodpercre – amit sosem felejtek el
– kiszakadtunk a tér-idő kontinuumból.

tábora, akikkel a város minden
pontján összefutottunk osztozott
a lelkesedésünkben. A metró,
amivel a mieink gyülekezőhelyére

indultunk piroslott a mezektől, sálaktól, zászlóktól és természetesen zengtek a
rigmusok, érett a szőlő, hajlott a vessző és az éjjel sem akart véget érni. A hangulat
egyre fokozódott, párhuzamosan a sörfogyasztás mértékével.
Az egyetlen negatívum a stadionba vonulással kapcsolatban volt: 5.5 km-t kellett a
tűző napon gyalogolnunk, minimális árnyék nélkül. Sok gyerek és idősebb volt velünk,
akik nehezen viselték ezt, és persze az alkohol, kánikula, napsütés „kombót” sem kell
részletezni; többen rosszul lettek. A szervezésnek azonban más gyenge pontja nem volt,
a stadionba egy rövid ellenőrzés után bejutottunk – és elállt a lélegzetünk.
Érdekesség, hogy az új lyoni stadion kizárólag magánpénzből épült, ellentétben a szép
új magyar stadionokkal, melyek felépültét az állami pénzek tették lehetővé. Az 58 000es aréna hatalmas és gyönyörű, a hangulat pedig egészen elképesztő volt, már a kezdő
sípszó előtt is.
Épp fotózni készültem, amikor a tőlünk távolabbi kapu előtt felgyorsultak az események.
Gera elé pattant a labda, ő pedig a torna egyik legszebb gólját szerezve bevágta a
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labdát a hálóba. És itt két másodpercre – amit sosem felejtek el – kiszakadtunk a tér-idő
kontinuumból. Egymásra néztünk, elkerekedett a szemünk, tétova, csodálkozó arcot
vágtunk egy véget nem érőnek tetsző pillanatig, és el sem tudtuk hinni, hogy ez valóban
bekövetkezett. Aztán persze üvöltöttünk, kiabáltunk, ugráltunk és ölelkeztünk, de mégis,
ez a momentum, a szempillantásnyi időre elakadt lélegzet volt az, ami kitörölhetetlenül
beleégett az emlékezetembe.
Az egyenlítés sajnos gyorsan jött, de újra és újra előnybe tudtunk kerülni – ami fájó
pont, hogy mindkétszer volt labdánk a kétgólos vezetésre. Ennek ellenére cseppet sem
bánkódom, mert biztos vagyok benne, hogy az EB – legalábbis magyar szempontból –
legjobb meccsét láthattam.
Ronaldo hisztije mémmé vált, de azt meg kell jegyezni, hogy egyetemistaként magam is
hisztiznék, ha az egyszeregyet kellene tanulnom 7 évesek között, merthogy körülbelül
ekkora különbség van mindenki és CR között. Nem állítanám, hogy a rajongója lennék,
de tényleg emberfeletti a tudása.
A meccs utáni eufória, ami itthon utcára vitt több tízezer embert, Lyonban elmaradt,
legalábbis máshogy öltött testet. Fáradt volt mindenki, mintha mi is a pályán daráltuk
volna végig a kilencven percet. A szurkolás bizony kemény munka.
Szép volt fiúk!
eb2016.24.hu
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Két világ, egy felhasználó
A Blizzard Entertainment virtuális valósága

Írta: R.D.
A multiverzum elméletének napjainkban már rengeteg támogatója van. Ez egy új
kozmológiai elmélet, „amely szerint végtelen számú univerzum létezik, különböző fizikai
törvényekkel és ezek közül sokban létrejöhetett a miénkhez hasonló élet” – olvasható a
definíció a Modern fizika című honlapon.
A téma nem csak olyan nagy tudósokat foglalkoztat, mint például Stephen Hawking
vagy Neil deGrasse Tyson, hanem még az olyan „hétköznapi” embereket is, mint Seth
MacFarlane és David Zuckerman, akik egy teljes Family Guy részt szenteltek a dolognak.
Egy kicsit ezt a témát dolgozza fel Steven Lisberger 1982-ben kiadott Tron című filmje
is. A főszereplő egy videójátékon keresztül átkerül egy párhuzamos univerzumba. Ebben a virtuális világban csak úgy maradhat életben, ha alkalmazkodik a szabályokhoz
és teljesíti a különböző feladatokat. A filmet egy „PONG” nevű videójáték ihletette, ami
nagy hatást gyakorolt a rendezőre, aki egy teljesen új világot látott meg egy egyszerű
játékban. És gondoljunk csak bele, mi van akkor, ha mindannyian képesek vagyunk egy
másik univerzumba utazni, egy olyan helyre, ahol a személyiségünk egy része megmarad, de mégis azzá válhatunk, akivé csak akarunk. A Blizzard Entertaintment bizonyos
mértékben nem csak megoldotta ezt, hanem elérhetővé tette mindenki számára.
Ma már mondhatjuk azt is, hogy az emberek számtalan „világban” élnek, s ezek közül
néhányat megosztanak egymással. Ezt tekintem én egy második világnak. Második (virtuális) világ alatt érthető minden infokommunikációs eszközzel kapcsolatos tevékenység, amely a valóságot imitálja, viszont itt nem csak az internetre kell gondolnunk. Ide
sorolható még a számítógépes játékok sokasága, illetve ami a leginkább összemossa a
határokat – az internet és a játékok ötvözete – az online szerepjátékok. A virtuális világ
és a valóság között azért is nehéz éles határt húzni ebből a szemszögből, mivel a felhasználók valóban hús-vér emberek, csupán a játéktér az, ami a kibertérbe tevődött át.
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Martin Dodge definíciója szerint a kibertér vagy „a virtuális tér nem technológia vagy
infrastruktúra, hanem egyfajta közeg, amelyben a számítástechnika, a kommunikáció
és az emberek komplex konvergenciája megvalósulni látszik”. Az egyéni cselekvések és
döntések tehát ugyanolyanok lesznek a játékban, mint a valóságban, hiszen a játékosok
hasonlóan viselkednek a virtuális térben is. A játékosok száma pedig folyamatosan nő,
újabb és újabb generációk kóstolnak bele, milyen is ez a „második világ” és hogyan is
lehet érvényesülni benne. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az e-sportok és az
ehhez kapcsolódó fesztiválok rendkívüli népszerűségnek örvendenek napjainkban.
Nemrég ért véget a huszonkettedik E3 (Electronic Entertainment Expo), amely sokak
szerint az év egyik legmeghatározóbb videójáték eseménye. Nagy cégek sorra mutatták
be az újdonságokat, amelyből egy dolgot mindenképp leszögezhetünk, a videójáték-ipar
kétségtelenül virágzik. Sorra jönnek ki a jobbnál jobb játékok és a technikai újításoknak
köszönhetően (Oculus, HTC Vive) a felhasználói élmény is évről évre felülmúlja önmagát. A videójáték-piac olyan mértékben felgyorsult, hogy szinte csak néhány hónapot
kell várni, hogy a kedvenc játékunk egy újabb verzióval rukkoljon elő, vagy legalább egy
DLC-t adjanak ki hozzá. Egy ilyen nagy forgatagban néha nehéz visszagondolni, hogy
hogyan is kezdődött mindez. Jelen cikkben csupán egy zászlóshajót szeretnék kiemelni,
egy olyan csapatot, közösséget, akik nem csak egy új fejezetet nyitottak a számítógépes játékok világában, hanem teremtettek maguknak egy saját világot, ők a Blizzard
Entertainment. Aki valaha is játszott számítógépen, szinte biztosan találkozott ezzel a
vc.ru
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játékgyártó céggel, vagy az elődjével. Mára a Blizzard nem csupán egy sikeres multinacionális cég, amely számítógépes játékokat gyárt, sokkal többé vált az évek során. Egy
életérzés bújt meg az olyan címek mögött, mint például: The Lost Vikings I. és II., Warcraft: Orcs & Humans, Warcraft II: Tides of Darkness, Diablo I. és II., StarCraft I vagy
az olyan új játékok, mint a Heroes of the Storm és a StarCraft II. De hogyan is indult a
Blizzard Entertainment és milyen utat kellett bejárjon, hogy eljusson a világhírnévig?
A Blizzard Entertainment három alapítójából kettő még mindig aktívan jelen van a cégbirodalom ügyeiben. Allen Adham, Frank Pearce és Mike Morhaime 1991 februárjában
alapították a Silicon & Synapse nevű vállalkozást, miután lediplomáztak a UCLA-n , ahol
Adham számítógépes tudományokat tanult, és nyaranta játékok kódolásába segített be
az Interplay, a Datasoft és a Software Toolworks cégeknél. A Silicon & Synapse korai
projektjei mind portok voltak, amelyek segítségével az alapítók kényelmesen el tudták
sajátítani a különböző programnyelveket, trükköket és az eltérő grafikai designok használatát. A Battle Chess volt az egyik első „teljes értékű játéka” a Blizzardnak, amely már
Windowson vagy Commodore 64-en is futott. A Lost Vikings pedig már kombinálta a
humoros hozzáállást és az okos mechanikát, ahol a játékosnak három karakter között
kellett váltogatnia, hogy megoldja a pályák feladatait.
A Blizzard egyik legmeghatározóbb játéka azonban kétségkívül a Warcraft sorozat. Ez
a játék nem csupán vonzotta a „hardcore” játékosokat, de növelte is azok számát. Egy
új „fantasy” világ, amely történetével és remek játékmechanikájával egyből magával
ragadta a „nagyközönséget". A játéktér kialakítása a sok fantasztikus elem mellett valóságos összetevőt is tartalmaz. Így a virtuális világ is rendelkezik városokkal, falvakkal,
amelyeket a különböző erősségű és típusú játékosok töltenek meg „élettel”. A felhasználók tarthatnak „házi kedvenceket” vagy csoportokba szerveződhetnek és különböző
módon interakcióba léphetnek egymással, illetve közösen is vállalhatnak feladatot. Ma
már a Warcraft sorozat nem csak videójátékokból áll, hanem huszonegy novella is gazdagítja a világot, illetve idén már egy film is készült belőle. A siker kulcsa azonban nem
csupán egy jól megszerkesztett játék volt. Az egyik egy szolgáltatás volt, amely mind
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van, ez pedig nem más,
mint a „Battle.net”. Ez a
rendszer/program amellett,
hogy segített rendszerezni és
frissíteni az összegyűjtött Blizzard
játékokat, még alkalmas volt arra is,
hogy barátainkat könnyebben megtaláljuk
a világhálón, így akár azon keresztül lehetett
csetelni és közös játékokat indítani. A második az
internet és LAN által biztosított multiplayer módok
bevezetése, amely a stratégiai játék teljes potenciáját kihasználta, így a világon először barátok milliói tapasztalhattak
meg egy efféle újdonsággal bíró játékélményt. A Warcraft nem
csak, hogy felhelyezte a Blizzardot a térképre, hanem be is véste magát a „játéktörténelembe”.
2005. szeptember 13-án azonban egy szokatlan esemény történt. Egy „virtuális fertőzés” (Corrupted Blood) söpört végig a játéktéren, amely úgy működött, mint egy járvány. A fertőzést egy akkor új pályán lehetett „elkapni”, a pálya végén a játékosoknak
a félelmetes Hakkar véristennel kellett megküzdeniük. Az agonizáló Hakkar „rossz
vérrel” (a játékban: corrupted blood) fertőzte meg a közvetlen közelében tartózkodó
virtuális harcosokat. A „rossz vér” pedig nagyon könnyen terjedt, elég volt, ha egy fertőzött karakter egy „virtuális légtérbe” került másokkal. A gyengébb karakterek azonnal elhullottak, majd nem sokkal később az erősek is, a rossz vér ugyanis szépen lassan
leszívta a mit sem sejtő harcosok életerejét. A helyzetet pedig csak tovább rontotta,
hogy a virtuális háziállatok is elkaphatták a fertőzést, és bár immunisak voltak arra,
hordozóvá váltak, így az a virtuális házi kedvenc, aki egy forgalmas városba tévedt be,
hatalmas pusztítást hajtott végre. A járvány több szerveren is végigsöpört és óriási felfordulást okozott a virtuális világokban. Voltak, akik saját hibájukon kívül terjesztették
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a mai napig érvényben

a „betegséget”, ugyanis nem tudtak a fertőzésről, és úgy tértek vissza a saját városukba. Akadtak azonban olyanok is, akik szándékosan fertőztek meg falvakat, városokat.
Rengeteg tanulmány született ezzel kapcsolatban. Nem csak társadalomtudósok foglalkoztak a témával, hanem egy tekintélyes orvosi szaklap, a Lancet Infectious Diseases
is kielemezte a történéseket. A szerzők arra a megállapításra jutottak, hogy az a válaszreakció, amelyet a felhasználók a fertőzésre adtak, a valóságban is hasonló mintákat követne, és egy valóságos járvány esetén is elképzelhető egy ilyen cselekvésmód a
fertőzöttek körében. Annak ellenére tehát, hogy az egész incidens egy virtuális világban játszódott le, a reakciók igenis valóságosak voltak, így a szakemberek rengeteg
hasznos információhoz jutottak úgy, hogy egyetlen emberi élet sem volt veszélyben.
Természetesen kijavították a hibát egy hét alatt, és mindenki folytathatta a játékot.
Azóta nem került nagyobb porszem a gépezetbe, így a Blizzard tovább bővíthette a már
így is biztos talpakon álló birodalmát. Sőt, az utóbbi pár évben több merész húzása is
volt a játékgyártó cégnek, hiszen olyan új címeket dobott piacra, mint a Hearthstone:
Heroes of Warcraft vagy az Overwatch, amely egy teljesen más játékmódot képvisel az
eddig kiadott játékokhoz képest. A siker azonban ezeknél a játékoknál is töretlen, és az
év legnagyobb „Blizzard eseményén” a BlizzCon-on várhatóan újabb nagy bejelentésekre és meglepetésekre számíthatunk.
Irodalomjegyzék:
A modern fizika honlapja – Multiverzum. 2010.07. 24. http://modernfizika.lapunk.
hu/?a=106790&modul=blog (Utoljára megtekintve: 2016. július 25.)
Borsos Dávid: A Blizzard története. IGN Hungary, 2015. november 18.
http://hu.ign.com/a-blizzard-tortenete/8767/feature/a-blizzard-tortenete (Utoljára megtekintve: 2016. július 25.)
Callie Stewart: Corrupted Blood: How Epidemiologists Use World Of Warcraft To Save Live.
All That Is Interesting, 2015. november 16. http:11//all-that-is-interesting.com/corrupted-blood
Christakis, Nicholas A. és Fowler, James H. (2010): Kapcsolatok hálójában: mire képesek a
közösségi hálózatok, és hogyan alakítják sorsunkat. Budapest, Typotex Kiadó.
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Tanulj külföldön!

Rövid bemutató az Erasmusról

Írta: Sikur Kristóf

Ezzel a cikkel szeretnénk – a gólyák előtt talán már nem teljesen ismeretlen - Erasmus
programról egy kicsit bővebb információt nyújtani karunk új hallgatóinak, hogy a
pályázás idejére néhány hasznos tudnivalóval már rendelkezzenek.

Mi az Erasmus?
Az Erasmus ösztöndíj minden hallgató számára elérhető nemzetközi ösztöndíj, az Európai Unió által finanszírozva. A pályázás lehetőségét nem zárja ki az önköltséges képzés.
A struktúra pedig megegyezik az itthon végzett tanulmányokéval, a különbség „csupán” annyi, hogy mindezt külföldön valósíthatod meg. Ugyanúgy vizsgázni kell a külföldi
egyetemen, együtt lakhatsz a többi hallgatóval az egyetem kollégiumában… stb. Lehetőség van szakmai gyakorlatra is pályázni. A partneregyetemnél egy szemesztert lehet
eltölteni vagy akár többet is, de az ötödik hónap után már pénzbeli ösztöndíjat nem kap
a hallgató.

Ösztöndíjak és célországok:
Alacsonyabb költségű országok: Románia, Málta, Litvánia, Lengyelország, Bulgária
Tanulmányi ösztöndíj: 400€/hónap
Szakmai gyakorlat esetén: 500€/hónap
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Közepes költségű országok: Belgium, Törökország, Csehország, Spanyolország
Tanulmányi ösztöndíj: 450€/hónap
Szakmai gyakorlat esetén: 550€/hónap
Magas költségű országok: Olaszország, Ausztria, Nagy Britannia, Franciaország, Írország
Tanulmányi ösztöndíj: 500€/hónap
Szakmai gyakorlat esetén: 600€/hónap

Pályázási időszak és bírálás:
Kétszer van pályázási időszak egy tanévben. Az első tél végén és tavasz elején zajlik,
valamint ősz elején lehetőség lesz pótpályázásra. A leadandó dokumentumok listáját a
hallgató megkapja a pályázat meghirdetésekor.

Bírálás:
A bírálók a pályázni kívánt hallgató utolsó két félévének a tanulmányi átlagát tartják
szem előtt, a hallgató nyelvtudását, ESN mentori tevékenységét, illetve szakmai és

Forrás: www.bruford.ac.uk / www.linkedin.com

közéleti tevékenységét. Az utóbbi három csak opcionális.
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Csatlakozz a TátKontúrhoz!
Kedvcsináló egy tavalyi gólyától

Írta: Rucska Ferenc

Amikor közel egy évvel ezelőtt kalandvágyó, leendő elsősökként leutaztunk Szolnokra
a TáTK felejthetetlen gólyatáborába, talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy még
egyáltalán nem gondoltam volna, hogy hamarosan a másik oldalon fogom találni
magamat, és immár tapasztalt felsőéves hallgatóként most ugyanúgy elkezdem
továbbadni azokat a tippeket, trükköket és tanácsokat, amelyekre egy ELTE-s
egyetemistának csak szüksége lehet.
Sőt, idén januárig azt sem tudtam, hogy bármilyen módon részét fogom képezni a
hallgatói élet egy aktívabb közösségének, mígnem szépen lassan megérett bennem a
gondolat, hogy valami többet szeretnék, mint pusztán befogadni dolgokat, és jó lenne, ha
valamilyen formában én is adhatnék, és megoszthatnék magamból valamit a többiekkel.
Mivel az írás és a benne rejlő tengernyi lehetőség egészen fiatalkorom óta foglalkoztat,
nem volt kérdés, hogy a ,,legkisebb ellenállás" felé fogok elmozdulni. Röviden végül így
bukkantam rá a TátKontúrra, amelynek azóta is rendszeresen publikáló tagjává váltam.
Na de mi is az a TátKontúr? Ha már kezedbe vetted ezt a számot, kedves Olvasó, akkor
valószínűleg rájöttél, hogy a TátKontúr karunk havi megjelenésű, egyetemisták által
szerkesztett lapja, amelybe gyakorlatilag bármelyik vállalkozó kedvű hallgató cikket
írhat, aki érez magában erre energiát - és hát miért ne érezne?
Lehetsz te jövőbeli szociológus, politológus, közgazdász vagy diplomata, minden szakról
szívesen látjuk az érdeklődőket sorainkba, akik új ötleteikkel és egyéniségükkel még tovább
gazdagítják a szerkesztőség munkáját, és hozzátesznek valamit a már most is meglévő,
színes arculatunkhoz. Ha esetleg benned is megvan a kellő kíváncsiság és elszántság,
vagy csak úgy gondolod, hogy kipróbálnál valamit, amivel korábban még nem találkoztál,
akkor mindenképpen közöttünk van a helyed! Ha pedig eddigi újságírói tapasztalataidat
szeretnéd kamatoztatni, akkor sem kérdés, hogy te vagy a mi emberünk.
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Ne rettenj meg, hogy ha hirtelen nem jut eszedbe semmi, amiről írhatnál, a szerkesztőség
többi tagja szívesen segíteni fog neked, ráadásul minden hónapban megbeszéljük az
aktuális témákat, így biztosan mindig fog akadni valami, ami megragadja a képzelőerődet.
Nincs más dolgod, mint küldeni nekünk magadról egy rövid bemutatkozást, és
valamilyen rövidebb terjedelmű alkotást, ismertetőt, ajánlót, amelyről úgy érzed, hogy
az te vagy és a te stílusod. Ezt követően, ha minden jól megy, hamarosan te is közöttünk
találhatod magadat.
A legjobb az egészben, hogy ezt szinte bármikor megteheted, és ha egyszer elhatároztad
magadat, az még természetesen nem jár semmilyen kötelezettséggel, hiszen nem
probléma, ha valaki nem tud minden hónapban beszállni, sőt, ha valaki csak bele szeretne
kóstolni az egészbe, vagy alkalmanként publikálni, annak is bármiben, bármikor a
segítségére vagyunk. És, hogy általában mi mindenről írunk nektek? Akad a rovatok között,
amelyik a közösségi, az egyetemi életre vagy éppen az aktuális eseményekre koncentrál,
némelyik a külföldi eseményekre, külpolitikára specializálódik, emellett van olyan, amelyik
a tudományos világ egy-egy mozzanatát villantja fel, míg máshol a film-, a könyv- illetve
az egyéb művészeti- és programajánlóké a főszerep, egyszóval csakis rajtad, és a te
kreativitásodon múlik, hogy mivel szeretnél hozzájárulni a TátKontúr sokrétű világához.
Ha a fentiek még mindig nem győztek volna meg,
vagy a szokásos információkon túl valami még
többre vágysz, alább összegyűjtöttem néhány

Forrás: tatkontur.elte.hu/

további pontban, miért is éri meg csatlakozni
csapatunkhoz, illetve, hogy én hogyan, miként
láttam a dolgokat a szerkesztőségben eddig
eltöltött hat hónapom során:
1. Közösség: Ahogyan azt bizonyára te is tudod,
örök igazság, hogy az ember alapvetően társas
lény - és mivel minden, amit a karon tanulunk,
valahogyan kapcsolódik a társadalomhoz,
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evidens, hogy mi is a legtöbben fogékonyak és nyitottak vagyunk az emberi kapcsolatok
iránt, és nem csak a tanulmányok szintjén, hanem a való életben is. Mi sem támasztja
ezt alá jobban, mint az a fantasztikus közeg, amelyet megismerhettem. Már az első
pillanattól készségesen fogadtak, mindenki barátságos és érdeklődő volt, szóval a
reakciókból is arra következtettem, hogy a többiek örültek nekem, és úgy általában
örül mindenki a szerkesztőségben, ha újabb taggal növekszik a létszám.
2. Programok: Mint mindenhol, itt is a hatékony működéshez egy jól szervezett
csapat kell, ehhez pedig a közös feladatokon túl természetesen a közös szórakozás is
hozzátartozik. A szerkesztőségi üléseken ugyan nincs ott egyszerre mindig mindenki, de
a csapatépítő estek kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy közelebb kerülj a többiekhez,
sőt, a többi szerkesztő mellett is számos új ismeretség megkötésére van lehetőség,
így biztos lehetsz benne, hogy találni fogsz olyan embereket, akikkel lesznek közös
témáitok. Ezen kívül egyéb rendezvények is napirendre kerülnek olykor, például idén
májusban a TátKontúrnak is saját standja volt az ELTE méltán híres fesztiválján, a
Lágymányosi Eötvös Napokon (LEN-en), ami szintén egy nagyszerű csapatépítés és buli
is volt egyben, mi több, ha éppen úgy hozza a szerencse, akkor néhány fesztiváljegyhez
is minden évben hozzájutunk.
3. Fejlődés: Akár az egyéni készségekről, akár a szakmai tapasztalatról van szó, úgy
vélem, az egyik legjobb helyet választottam ahhoz, hogy viszonylag rövid idő alatt képes
legyek kibontakozni. Ha csapatban dolgozik az ember, ahhoz mindig kell valamennyi
empátia, mindig figyelni kell a többiekre is, ki mikor, mit csinál, javaslatokat kell tenni,
vagy éppen a másikét meghallgatni, össze kell hangolni az eltérő véleményeket, és
persze a kölcsönös munkatársi bizalom is elengedhetetlen.
Természetesen nem mellékes az sem, hogy valaki belülről látja, hogyan, milyen lépések
során születik meg egy újság, hogyan osztjuk fel egymás között a feladatokat, és ez
nem csak annak fontos, aki esetleg újságírói pályára készül. Én is például számos
olyan praktikus ismerettel gyarapodtam, amelyet biztosan fogok tudni hasznosítani a
későbbiekben, emellett referenciaként is lehet annak jelentősége, ha valaki otthon van
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publikálás terén.
4. Önismeret: Bár olykor sok-sok idő és ötletelés szükséges a végeredményhez, amit
csinálunk, legalábbis ahogyan én érzem, csak bizonyos szempontból munka. Akármelyik
területtel is kísérleteztem éppen, mindegyik cikk megírása során felfedeztem valami
újat önmagamban is, olyan dolgokat is, amiről még csak nem is sejtettem korábban,
hogy meg tudom csinálni. Kezdetben én például ad hoc filmismertetőkkel próbálkoztam,
amiből egy filmdrámákra szakosodó cikksorozat nőtte ki magát, aztán tudósítottam
a LEN-ről, majd írtam az egyik kedvenc zenekarom koncertjéről, és a jövőben talán
a tudományosabb témákkal is kacérkodni fogok. Összességében tehát rengeteg
új aspektusával megismerkedtem az életnek, amelyek mind más és más kihívást
jelentenek, és azon túl, hogy ennek során közelebb kerülök ahhoz, hogy milyen is vagyok,
a visszajelzésekből is sokat tanultam, úgyhogy személyes tréningnek sem utolsó, és az
a szép benne, hogy közben mindannyian különböző utakat járhatunk be.
Emlékszem még, hogy milyen bizonytalan voltam, amikor először merült fel bennem az
ötlet, hogy jelentkezem a szerkesztőséghez. De utólag csak azt tudom mondani, hogy
egyáltalán nem bántam meg, és mind a régi, mind a frissen érettségizett, megérdemelt
nyári szünidejét töltő leendő TáTK-s kollégáimnak azt javaslom, hogy ha csak eljátszottak
már az újságírás gondolatával, nyugodtan vegyék fel velünk a kapcsolatot, hiszen azzal
még - ahogy mondani szokás - senki nem veszít semmit. Mi kell ennél még több? Gyere
hát közénk, téged is szeretettel vár a TátKontúr!
Amennyiben munkánk felkeltette érdeklődésedet az alábbi e-mail címre várjuk rövid
bemutatkozó leveledet és írásos munkádat: tatkontur@gmail.com

37

