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Kedves Olvasó,
Ez a szám, többnyire a gólyáknak szól, így
elsősorban hozzátok, Hozzád szeretnék szólni.
Először is fogadd gratulációmat, hogy felvételt nyertél az ország egyik vezető egyetemére.
Tudom, hogy minden kezdet nehéz, de segítség
akad bőven, fordulhatsz ismerősökhöz, barátokhoz, felsőbb éves hallgatókhoz és a kiadványban
bemutatott személyekhez.
Azzal, hogy bekerültél az egyetemre, rengeteg
lehetőség nyílik meg előtted, az ország legjobb
oktatóitól tanulhatsz, különböző támogatásokban részesülhetsz, részt vehetsz a Neked rendezett
kari programokon, utazhatsz külföldre ösztöndíjjal. Egyszóval mindent megkapsz, ami szükséges
ahhoz, hogy el tudd végezni az egyetemet, ezen
kívül nem kell más, csak Te, csak Rajtad múlik, hogy sikerül-e. Sajnos kevesen vannak, akik
felkészültek a megmérettetésre, én is ilyen voltam,
de kitartással, kis szorgalommal és odafigyeléssel
fel lehet nőni a feladathoz. A továbbiakban megismerhetsz néhány fontosabb fogalmat, információt,
melyek segítenek a kezdetben. Ne izgulj, nem
hagyunk magadra, folyamatosan tájékozódhatsz
a háromhetente megjelenő BIT magazinból.
Göndör Gábor
főszerkesztő

http://ikhok.elte.hu/bit
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KÖSZÖNTŐ

Kedves fiatal Barátaim!
Köszöntöm
Önöket
az
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem Informatikai Karán.
Egyetemünk most ünnepli alapításának 375. évfordulóját.
A hivatalos megemlékezések
részben tavasszal lezajlottak, de
ősszel is lesznek még ünnepi
rendezvények. Számunkra most
a legfontosabb az új tanév indulása. Az alapszakjainkon és a felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat most megkezdő hallgatóknak
gratulálok a sikeres érettségi
vizsgájukhoz, a mesterszakjainkra felvételt nyerteknek pedig a
frissen megszerzett diplomához.
Az egyetemen életük egyik új,
meghatározó szakasza kezdődik el. Sokan Önök közül most
először lépnek be az egyetem
kapuin, tele várakozással és
elhatározással. Az első napokban szembesülnek elvárásainkkal,
a kar és az egyetem belső életével,
szabályaival. Követelményeink
hallgatóinkkal szemben minden
szakon igen kemények, de meg�győződéssel állítom, hogy teljesíthetők. Ehhez azonban az kell,
hogy a kezdetektől fogva komolyan vegyék feladataikat, amelyek
között talán a legfontosabb, hogy
rendszeresen látogassák az előadásokat és a gyakorlati foglalkozásokat. Tudom, hogy nehéz ellenállni a szabadság csábításának,
ami a középiskolai kötött foglalkozások után friss élményként éri
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Önöket, de a tantervi hálójukban
megfogalmazott feladatokat csak
akkor tudják sikerrel teljesíteni,
ha a kezdetektől fogva komolyan
együtt tudnak haladni tanáraikkal a tananyag elsajátításában.
Karunkon öt éve indítottuk el
a programtervező informatikus

főt. Az idén ezen a szakon jóval
nagyobb létszámra számítottunk.
Sajnos, azonban még mindig
kevesen végeznek az alapszakokon, másképpen fogalmazva
nincs kellő számban utánpótlás.
A felsőfokú szakképzést az
idén hirdettük meg másodszor
az általános rendszergazda és
a web programozó szakokon.
Összesen 35-35 hallgató nyert
felvételt a nappali tagozatra illetve a levelező tagozatra.
Az informatika tanárszakon csak

Diplomaátadó Ünnepségen

alapszakot 200 hallgatóval, két
éve pedig a programtervező informatikus mesterszakon közel
60 hallgató kezdte meg tanulmányait nappali és esti tagozaton. Az idén felveszünk közel
550 hallgatót a programtervező
informatikus alapszak nappali
tagozatára, 100 hallgató pedig az
esti tagozaton kezdi meg tanulmányait. Mesterszakra közel 70
főt iskoláztunk be a nappali tagozaton, az estin pedig közel 30

a levelező képzési formában lesznek elfogadható számban frissen
belépő hallgatóink. A térképész
mesterszakon a 20 fős keretszámot betöltöttük, sőt 3 fővel túl is
léptük. Ahhoz, hogy az ajánlott
tanterv szerinti időben diplomát kaphassanak, próbálják meg
ütemesen teljesíteni feladataikat!
Ehhez oktatóink, munkatársaink,
a kar hallgatói önkormányzata és
a felsőbb éves hallgatók minden
segítséget megadnak. A hozzánk
http://ikhok.elte.hu/bit
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először beiratkozó alapszakos
hallgatókat 20-25 fős állandó
csoportokba szervezzük és minden csoporthoz egy felsőbb éves
hallgatót, ún. mentort és egy
oktatót rendelünk. Mindkettőjük feladata a csoportok segítése,
informálása szervezett formában.
Segíteni szeretnénk Önöknek azzal is, hogy matematikából a középiskolai tanagyagra építve heti
kétórás foglalkozásokat szervezünk tudásszintjük kiegyenlítése
céljából. Kérem, éljenek a lehetőséggel az eredményes előrehaladásuk érdekében.
Felhívom a figyelmüket arra,
hogy ebben a tanévben is tanulmányaikat bármely szinten megkezdő hallgatókra vonatkozik a
felsőoktatási törvény azon rendelkezése, amely szerint két lezárt félév alatt az államilag finanszírozott hallgatóknak minimum
27 kreditpontot teljesíteniük kell
ahhoz, hogy az önköltséges kategóriába történő átsorolást biztosan elkerüljék. A beiratkozáskor

erről is pontos tájékoztatást kapnak munkatársainktól, akiknek a
tanácsait érdemes az első naptól
kezdve nagyon komolyan venniük.
Az alapdiploma birtokában
a végzettek munkába állhatnak,
vagy tovább tanulhatnak a mester fokozat (MSc diploma) eléréséért. Mesterszintű tanulmányaik

http://people.inf.elte.hu/kozma/bio.html

Életrajz (nem teljes)
1972. - Matematikus (programtervező) diploma, József Attila Tudományegyetem, Szeged
1982. - Matematika tudomány kandidátusa
1993. - Egyetemi docens
2001-2003. - ELTE TTK gazdasági és műszaki dékánhelyettes
2002. - Neumann János díj
2003. - Habilitáció
2003. - Pro Universitate Emlékérem, Gábor Dénes Emlékérem
2003. szeptember 1. - Dékán, ELTE Informatikai Kar
Oktatási és kutatási területei: Objektum-orientált programozás
elméleti és gyakorlati kérdései, párhuzamos programozás
problémái, programozási nyelvek szemantikája, temporális
logikák és alkalmazásaik.

http://ikhok.elte.hu/bit

befejezése után Önök előtt is
nyitva áll a hazai és az európai
munkaerőpiac, de az Informatikai Doktori Iskolában is folytathatják tanulmányaikat a PhD
tudományos fokozat eléréséért.
Arra törekszünk, hogy a tőlünk
kikerülő
szakemberek sikeres, alkotó tagjai
legyenek
társadalmunknak.
Ehhez korszerű számítógépes
infrastruktúrával és nagy tudású oktatókkal és kutatókkal rendelkezünk. Az Eötvös
Loránd
Tudományegyetem
alapítása óta az oktatás és a
kutatás
tekintetében
Európa
élvonalában
halad.
Kívánom, hogy sikeres tanulmányaikkal, eredményeikkel
Önök is tovább öregbítsék
egyetemünk hírnevét.
Budapest, 2010. július 19.		
				
dr. Kozma László
dékán
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Kedves Elsőéves Hallgató!
Engedd meg, hogy elsők között gratuláljak sikeres felvételidhez, ezáltal az Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Informatikai Kar nagy családjának a
tagja lettél. Teljes joggal lehetsz
büszke Magadra, hogy a méltán nagy hírnévvel rendelkező
ELTE befogadott kezei közé,
vagyis teljes joggal rendelkező
ELTE-s diák lettél. Az egyetem
egy teljesen más világ a középiskolához képest. Itt már nincsen
senki, aki fogja a kezed, de mindig van, akihez segítségért tudsz
fordulni.
A beilleszkedésben segítenek
a gólyatábor patrónusai és az
egyetemkezdéskor a mentorok
is. Bár az ő feladatuk nem áll
meg ennyiben. Az első félévben
illetve évben őket zargathatod
minden ügyes-bajos dolgoddal, de bármilyen kérdéseddel
fordulhatsz a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) küldötteihez is,
illetve tanulmányi ügyekben a
Tanulmányi Osztályhoz (TO).
Mi vár Rád az egyetemen?
Az első félév az alapozásról
és a kapcsolatépítésről szól, hisz
fél évig mindenki ugyanazt tanulja. A félév végén, először az
egyetemi évek alatt, döntenetek
kell egy olyan kérdésben, ami
talán az egész éltetekre befolyással lehet. Ez nem más, mint
egy szakirány választás mikor
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is arról határozzátok el
magatokat, hogy az informatika mely területe
érdekel. Ezt követően
a szakterületed óráit fogod látogatni.
Részt vehetsz az egyetemen zajló tudományos
munkában is, majd egy
diplomamunkát kell írnod. Ismét választás elé
kényszerülsz, hiszen eldöntheted, hogy folytatod tanulmányaid a mesterképzésen vagy dolgozni mész. Abban az esetben, ha maradsz mesterképzésen, még két
évig tanulhatsz és kutathatsz, majd megint dipNémeth Ádám
lomát kell írnod.
Elég száraznak tűnik első, sőt
Jól gazdálkodj az itt tölmég talán a sokadik olvasás után tött évekkel, mert ha kikerülsz
is, de a HÖK igyekszik szín- a munka világába már nehéz
vonalas programokkal szóra- lesz olyan előnyökhöz jutni,
koztatni az egyetemen eltöltött mint az ösztöndíjjal támogaévek alatt, hogy életed legszebb tott külföldre jutási lehetőségek
szakaszaként emlékezz vissza. (Erasmus, Ceepus) és az egyeteOlyan nagy múltra visszatekintő mi lét adta szabadság. Ameddig
rendezvényeken vehetsz részt, tudod, élvezd a gondtalan életet
mint a Gólyatábor, a Gólyabál és lehetőleg a tanulmányaid révagy épp a 3 Kari Kori Muri. szesítsd előnyben mindennel
Olvashatod a háromhetente szemben.
megjelenő kari lapot is, ahol
Végezetül kellemes nyarat
folyamatosan
tájékoztatunk kívánok, amelynek folyamán
Benneteket, az aktuális pályáza- - reményeim szerint- a gólyatátokról, leadási határidőkről, kari borban találkozunk majd.
eseményekről, az egyetemi élet
legapróbb mozzanatairól.
Németh Ádám
http://ikhok.elte.hu/bit

KÖVETELMÉNYEK
Szabályzatok az ELTE-n

A jogi útvesztő
A felsőoktatásban résztvevőkre a belső szabályozások
mellett több száz törvény és rendelet vonatkozik közvetlenül vagy közvetve, így ezek között eligazodni nem
éppen a legegyszerűbb feladatnak tűnhet most számodra.
Szerencsére nem ennyire rossz a helyzet.
Vonatkozó jogszabályok
A számos felsőoktatással
kapcsolatos törvény közül a legfontosabb a 2005. március 1-jén
hatályba lépett Felsőoktatási
Törvény (Ftv), továbbá a hozzá
kapcsolódó végrehajtási, valamint juttatási kormányrendelet.
Ezek alapján készült el az ELTE
három kötetes Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ),
melynek különösen a 2. kötete jelentős most számunkra,
köznapi nevén ez a Hallgatói
Követelményrendszer (HKR).
A HKR tartalmazza többek között a hallgatók jogait és kötelezettségeit az Egyetemen, ezért
rendkívül fontos, hogy megismerd a Rád vonatkozó szabályokat. Itt is szeretném hangsúlyozni: amennyiben kérdés merül fel,
vagy valami nem egyértelmű,
keresd bizalommal a Hallgatói
Önkormányzatot, illetve a HÖK
Tanulmányi Bizottságát.
A HKR olvasása
Mikor a HKR-t olvasod,
kétféle betűtípussal találkozol:
a szabályzat szövege normál
betűkkel olvasható, és kisebb,
http://ikhok.elte.hu/bit

félkövér betűkkel találod meg a
Felsőoktatási Törvény ide vágó
részeit. A Bevezető rendelkezések után a szabályzat két fő részre bomlik. Az első, az Általános
rész az Egyetem minden karának
minden hallgatójára vonatkozik,
míg a második rész tartalmazza
a Kari Különös rendelkezéseket,
amelyeket csak az adott kar hallgatóira kell alkalmazni. Tehát az
Általános rész tizenhárom fejezete mellett a XVII. fejezetet, az
Informatikai Karra vonatkozó
rendelkezéseket is célszerű átolvasni. Mindezt az Általános
rész tanulmányozása közben,
mivel a különös részek a nyolc
kar különbségeiből adódó,
az általános szabályozástól eltérő
rendelkezéseket tartalmazzák.
Az alábbiakban tekintsük át,
hogy az Általános rész egyes
fejezetei mit szabályoznak, hogy
tudd, hol keresd a választ, ha
kérdésed, problémád adódik.
Az I. fejezet az Egyetemre való felvételt szabályozza,
a II. fejezet a képzési egységek
definícióit, a III. a tanulmányok
jogi kereteit tartalmazza. A felvétel, átvétel, vendéghallgatás,

illetve a beiratkozás, regisztráció, halasztás és a hallgatói jogviszony megszűnésének szabályait találod itt.
A IV. fejezet – régebbi nevén
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – a HKR egyik legfontosabb
része. A gyakorlatok, az előadások, illetve zárthelyik és vizsgák
szervezési szabályait találod itt.
A V. fejezetben olvashatsz
a tanulmányok sikeres befejezésének szabályairól. Erre BSc-s
hallgatóként remélhetőleg 3 év
múlva lesz szükséged.
A VI. és VII. fejezet – régebbi nevén Térítési- és Juttatási
Szabályzat – szabályozza a hallgatói ki- és befizetéseket, azaz
azokat az eljárási díjakat, amiket fizetned kell, illetve azokat
az ösztöndíjakat, amiket elnyerve pénzhez juthatsz az Egyetemen. Ez a HKR másik nagyon
fontos része.
A VIII. és IX. fejezet a hallgatói (tanulmányi, szociális,
ösztöndíj) ügyekben való eljárás
első, illetve másodfokú szabályait tartalmazzák, míg a X. és
XI. fejezet a fegyelmi ügyekben
való eljárást tárgyalja.
A XII. fejezet foglalkozik
azokkal a hallgatókkal, akik tanulmányaikat 2006 szeptembere
előtt kezdték meg, a XIII. fejezet
pedig a speciális szükségletű
hallgatókat megillető kedvezményeket tárgyalja.
Cserép Máté

2010. augusztus

7

BEIRATKOZÁS
A beiratkozás és a félév rendje

Minden kezdet nehéz
Kedves felvett, leendő ELTE-s Hallgató! Először is engedd
meg, hogy gratuláljak, hogy felvételt nyertél eme neves
egyetemre! A gratuláció után jöjjön a mélyvíz! Ahogy
kiléptél a középiskolából a nagybetűs ÉLET-be, úgy terhelődik Rád mostantól több felelősség és előrelátás. Itt,
az Egyetemen szinte mindent Neked kell majd csinálni,
és senki nem fogja ellenőrizni, illetve megkérdezni, hogy
mit miért nem tettél meg. Így szeretném most Neked,
Nektek felvázolni a teendőiteket a félév során, hogy ne
legyen nehéz a kezdet.
Beiratkozás és regisztráció
ciót minden félév elején el kell
Az, hogy felvettek az Egye- végezni az ETR-ben (Egységes
temre, még nem jelenti azt, Tanulmányi Rendszer – http://
hogy az Egyetem hallgatói, il- etr.elte.hu), melynek folyamán
letve polgárai vagytok. Ahhoz, két opció közül választhattok.
hogy azok lehessetek, először Az egyik, hogy beregisztráltok a
is el kell jönnötök a beiratko- félévre, azaz aktív státuszba tezásra szeptember elején, és be szitek magatokat, a másik pedig,
kell iratkoznotok. A beiratkozás hogy halasztotok, azaz passzív
pontos időpontját, és az ahhoz félévet végeztek. Passzív félévet
szükséges dokumentumok lis- legfeljebb egymás után két alkatáját megtalálhatjátok a sok-sok lommal van lehetőség választalevél között, amelyet az egye- ni. Ezek után meg kell kezdeni
temtől kaptatok. A beiratkozási
lehetőség csak most szeptemberre szól, így amennyiben ezt
elmulasztjátok, akkor újra be
kell majd adnotok a jelentkezéseteket. Fontos, hogy az összes
dokumentumot hozzátok magatokkal, és semmit ne hagyjatok
otthon.
Az Egyetemre való beiratkozás nem egyenlő a tanulmányaitok megkezdésével, és ezzel el is
jutottunk a második feladathoz:
a regisztrációhoz. A regisztrá-
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a tanulmányaitokat, de később
újra lehetőség van a halasztásra.
Ha valaki passzív félévet választ
most szeptemberben, akkor ne
felejtse el, hogy a tavaszi szemeszter elején ismét választani kell. Ebben az esetben, ha a
tavaszi szemesztert is passzív
státuszban akarja valaki tölteni,
akkor újra passzív státuszt kell
választania a regisztráció alatt.
Ha ezt nem teszi meg, akkor elveszíti a hallgatói jogviszonyát.
Most pedig nézzük, mik lesznek azon hallgatók teendői, akik
meg is kezdik a tanulmányaikat
most szeptemberben.
Tárgyfelvétel
A soron következő teendő
a tárgyfelvétel. Programtervező informatikusnak, akik BSc
szakon nappali tagozaton tanulnak, az első félévben fix csoportbeosztás készül, amit a TO
(Tanulmányi Osztály) előre fel
fog venni, a mintatanterv szerinti összes kötelező órával. Bár
jogod van eltérni a beosztástól,
ez nem ajánlott. Érdemes megismerkedni az ETR Kurzusfelvétel menüpontjával, hiszen a

http://ikhok.elte.hu/bit
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tavaszi félévben már egyedül fogja figyelembe venni, hogy
kell felvenned a tárgyaidat.
Te azért hiányoztál egy óráról,
Nálunk, az ELTE-n a tárgy- mert később vetted fel.
felvétel három szakaszból áll.
Oktatás rendje
A tárgyfelvétel első fázisa az
A tárgyfelvétel után már
előjelentkezés, amely során a nincs is más hátra, mint tanulhallgatók előzetesen jelzik, hogy ni. Egy tanév két szemeszterből
milyen tárgyakat áll szándékuk- áll, egy szemeszter pedig 15+7
ban felvenni, és jobb esetben el- hétből. Az első 15 hét a szorgalvégezni a következő félév során. mi időszak, az ezután követkeEzen információ birtokában ző 7 hét pedig a vizsgaidőszak.
állapítják meg, hogy az egyes Az alábbiakban erről olvashattárgyakhoz hány kurzus meg- tok.
hirdetésére van igény.
A jelentkezés második fordulója a rangsorolásos jelentkezés,
melynek során különböző tanulmányi szempontok szerint
rangsort állítanak fel a jelentkezők között. A lista elején lévő
hallgatók bejutnak az adott kurzusra, akik pedig nem, azok kereshetnek maguknak másikat. A
rangsorban azonos pontot kapó
hallgatók között egy köznapi
Szorgalmi időszak
nevén „mázli” nevű számérték
A szorgalmi időszakban elődönt, amely egy ismert algorit- adásokra és gyakorlatokra kell
mus alapján generált véletlen járni – illetve az előbbiekre csak
szám.
erősen ajánlott. Ez idő alatt próA harmadik, egyben végső bálják majd az oktatók elsajátítfázis a versenyjelentkezés, ahol tatni Veletek a félév tananyagát.
már nem számít már a rang, il- A számonkérés legtöbb esetben
letve a „mázli” pont. Itt az szá- 2-3 zárthelyi dolgozat formájámít már csak, hogy van-e még ban történik, illetve későbbiekszabad hely az adott kurzuson. ben a beadandó programok kéAmennyiben van, akkor fel tud- szítése is a szorgalmi időszakra
játok venni, ha nincs akkor nem. esik.
Így könnyen előfordulhat, hogy
Ezek alapján szerezhettek
ha leadtok egy kurzust, akkor tantárgyanként gyakorlati jeazt öt perc múlva már nem tud- gyet, ami feljogosít a vizsgázásjátok újra felvenni. Megjegyzen- ra. Aki egy tárgyból nem szerez
dő, hogy a versenyjelentkezés gyakorlati jegyet, az vizsgajegyet
már a szorgalmi időszak első sem szerezhet, ezért elsődleges
heteiben történik, és a hiány- feladat a gyakorlati – és persze a
zások számításánál senki sem hozzá kapcsolódó, az előadásohttp://ikhok.elte.hu/bit

kon elhangzott elméleti – anyagok elsajátítása.
Vizsgaidőszak
A vizsgaidőszak említett 7
rövid hetét az őszi félévben még
nehezebb beosztani: az emberek
érthető okokból nem szeretnek
sem a karácsonyfa alatt tanulni,
és a szilveszteri bulin sem olyan
népszerű analízis jegyzettel a
kezünkben ismerkedni. A két
ünnep között a legritkább esetekben szerveznek vizsgákat,

én mégis azt vallom, hogy ha
van lehetőség egy-két tárgyon
túlesni Szilveszter előtt, akkor
ezzel a lehetőséggel élni kell. A
vizsgaalkalmakat célszerű előre
eltervezni és a vizsgaidőszakot egyenletesen felosztani, így
minden vizsgára lesz kellő időtök felkészülni, ha a szorgalmi
időszakban is kiegyensúlyozottan tanultatok.
Természetesen a sikertelen
vizsgák javítására van lehetőség,
szám szerint kettő. Kivételt képeznek azok a tárgyak, amelyek
minden félévben meghirdetésre
kerülnek, ezekből egy vizsgaidőszak alatt csak egyszer lehet
utóvizsgázni.
Cserép Máté
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HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
A Hallgatói Önkormányzat Irodája

A Te érdekedben
Mindenki, aki felvételt nyert, kellő mennyiségű atyai, illetve anyai jó tanáccsal a tarsolyában kezdi meg életének
új periódusát az Informatikai Kar hallgatójaként. Tehát,
az „egyél rendesen”,” ne mindig a gép előtt ülj” és az ehhez hasonló intelmeket most kihagynám. Néhány olyan
információt szeretnék megosztani Veletek, ami remélem
némi segítséget jelent majd tanulmányaid során.
Túl vagy az első olyan nyáron,
amikor úgy lobogtathatod a személyidet a szórakozóhely bejáratánál, hogy nem kell a mutató ujjadat a születési dátumra helyezni,
szüleid pedig kezdenek beletörődni, hogy majd csak kéthetente kell
mosni, és műanyagdobozba kell
porciózni, hogy szegény csemetéjük ne éljen pizzán, miközben
komolyan koncentrál a W.O.W.
és tanulmányai megfelelő egyensúlyban tartására. Ezzel valahogy
megbirkóztok. Az egyetemi lét
néhány apró trükkjét viszont szeretném Veletek megosztani.
IK HÖK = Informatikai Kar
Hallgatói Önkormányzat. Az első
definíció, amit idén megtanulhatsz. Ez még nem túl bonyolult
ahhoz képest, amivel az itt töltött
néhány év során találkozhatsz.
Előnyödre válhat, ha tudod, hogy
milyen lehetőségeid vannak azon
kívül, hogy a felvételi értesítődben
a „jogod van hallgatni” örömteli
eredményt láthattad.
Az IK HÖK iroda tanulmányi
időszakban a hét minden napján rendelkezésedre áll 8-15 óra
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között. A déli tömb 1. szintjén,
az 1.816-os szobában (déli büfé
felett) lelhető fel. Mi vesszük át a
pályázatokat, valamint a szükséges
nyomtatványokat is itt szerezheted
be. A déli épületben található gépterembe tőlünk igényelhetsz belépőkártyát, rendezvényekre jegyeket válthatsz nálunk. Itt működik
a Hallgatói Karrier és Szolgáltató
Központ kihelyezett ügyfélszolgálata is, rengeteg érdekes és hasznos tanfolyam, képzés, albérlet
lehetőség, valamint kedvezményes
jogosítvány és nyelvtanfolyam lehetőségével. Az északi épületben
található irodánkban (-1.66/b) pedig fogadóóráikat tartják a bizottságok elnökei.
A Hallgatói Önkormányzat feladata az érdekeid képviselete. Az
ehhez kapcsolódó lehetőségeidről

szeretnék némi tájékoztatást adni.
Miben segítünk mi? Képviseljük
az érdekeidet az egyetemi szintű
testületekben, valamint kari szinten. Fordulhatsz hozzánk tanulmányi, szociális, külügyi kérdésekkel, valamint az általunk szervezett
rendezvényekről is itt tájékoztatást
kaphatsz.
Az önkormányzat honlapjára
(http://ikhok.elte.hu) igyekszünk
a számodra hasznos információkat kihelyezni, valamint e-mailben is kapcsolatba léphetsz velünk
(iroda@ikhok.elte.hu). Az ilyen
formában feltett kérdések mindig
megtalálják az ügyben leginkább
járatos küldöttet. Folyamatos tájékoztatást kapsz a háromhetente
megjelenő BIT magazinból is,
ami a mindig legaktuálisabb információkat tartalmazza, keresd a
déli épületben, illetve az északi IK
HÖK iroda környékén. Érdemes
már szeptemberben felkeresni az
irodát tájékozódás céljából, vagy
a honlapon található információkat olvasni szorgalmasan. Ha nem
vagy résen lecsúszhatsz néhány
pályázati határidőről, aminek elnyerése jelentősen megkönnyíti
az egyetemi életed. Rengeteg lehetőséget kínál Neked a Hallgatói
Önkormányzat, aminek az előnyeit csak akkor tudod élvezni, ha
tájékozódsz!
Lőrincz Zsuzsanna

A Hallgatói Iroda elérhetőségei:
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 1.816
Telefon/fax: (36) 1/372-2534
E-mail: iroda@ikhok.elte.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8-15.
http://ikhok.elte.hu/bit

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Szikszai Gergely

Sziasztok!
Szikszai Gergely a becsületes nevem, jelenleg az ELTE IK
Hallgatói Önkormányzatának
alelnökeként tevékenykedem.

Buzgán Attila Bence

Sziasztok!
Az ELTE IK HÖK Hallgatói Jóléti Bizottságának elnöke
és ennél a tisztségnél fogva az
ELTE IK Kari Ösztöndíjbizottságának is az elnöke vagyok.
Feladatom az utalási listák
elkészítése az oktatási asszisztensnek, a pályázataitok előkészítése, elkészítése, koordinálása,
elbírálása és kiutalása. A karunhttp://ikhok.elte.hu/bit

Feladataim az elnök helyette- Északi kapun keresztül, még
sítése, az önkormányzat gaz- ha az zárva is van) és az épület
dálkodási ügyeinek intézése, alagsorában (00-803) található
irodájának működtetése, a mű- számítógépes laborba.
ködéshez szükséges eszközök
Ha ezzel vagy bármi mással
beszerzése.
kapcsolatban kérdésetek lenAz elnökségből az én mun- ne hozzám, az alelnok@ikhok.
kám legkevésbé észlelhető a elte.hu címen elérhető vagyok,
hallgatók számára. Nektek hall- emellett fogadóórát is tartok.
gatóknak egyetlen olyan problé- Annak az időpontja csak az óramátok lehet, mellyel közvetlenül rendem kialakulása után tudom
hozzám kell fordulnotok, ez pe- kihirdetni.
dig a belépőkártyák kérdése.
Belépőkártyát a http://ikhok.
Szikszai Gergely
elte.hu/belepokartya/igenylo.
ELTE IK HÖK
php oldalon igényelhettek. Enalelnök
nek segítségével juthattok el
a Déli tömbbe (a Dunai és az

kon többféle támogatás közül
választhattok,
amennyiben
megfeleltek a kiírásban szereplő feltételeknek. Ha sportoltok,
akkor sportösztöndíjakra, ha
színházba jártok, akkor kulturális ösztöndíjra, ha konferenciát látogattok, akkor szakmai
illetve tudományos ösztöndíjra
pályázhattok. A rendszeres ösztöndíjakra szeptember végéig
kell jelentkeznetek. Itt hívnám
fel a figyelmeteket a határidőkre. A határidő lejárta után már
semmilyen pályázatot nem fogadunk el! Ez különösen kínos
tud lenni abban az esetben, amikor jogosultak lennétek például
a rendszeres szociális ösztöndíjra, de a késői leadás miatt már
sajnos nem tudjuk figyelembe
venni az érvényes pályázatotokat, és emiatt havi rendszeres
pénzösszegtől estek el, amire

szükségetek lehet.
Idén újításként valószínűleg bevezetjük az elektronikus
leadást, amivel meg szeretnénk
könnyíteni a dolgotokat, mert
nem kell befáradnotok az irodába, és kivárni a hosszú kígyózó
sorokat, hanem kényelmesen
otthonról is fel tudjátok tölteni
a szükséges dokumentumokat.
Végezetül kérlek Titeket, hogy
gyakran látogassátok a honlapunkat és olvassátok levlistákat
a pályázatok és a leadási határidők miatt. Amennyiben valaki
nem biztos a dolgában, nyugodt
szívvel írhat levelet a hjb@ikhok.
elte.hu címre, amire megpróbálok mihamarabb válaszolni.
Buzgán Attila Bence
ELTE IK HÖK
Hallgatói Jóléti Bizottság
elnök
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Betye Tamás

Sziasztok!
Betye Tamás vagyok, az ELTE
IK HÖK Külügyi Bizottságának
elnöke. Második alkalommal
vezethetek egy remek csapatott,
akikkel azon leszünk, hogy a lehető legtöbb és legjobb ösztöndíjakat kommunikáljuk felétek.
A folyamatos ismertetés mellett,
félévenként egy fórum keretein
belül is tájékozódhattok.
Elértünk az én fő feladatom-

Ludányi Zsolt

Sziasztok!
Ludányi Zsolt vagyok, de
legtöbben Ludynak hívnak,
az IK-s szokás szerint. Azon
szerencsések, akik eljutnak
a gólyatáborba, tudják, hogy
mindenkinek kell egy becenevet választani. Amennyiben az
illető nem elég kreatív, hogy kitaláljon magának nevet, akkor
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hoz, a külföldre kijutással járó
ösztöndíjak és más pályázati
lehetőségek világához. Mindezekre csak másodéves korotoktól tudtok pályázni, de már
elsősként a jó és szorgalmas tanulás mellett lehetőségetek lesz,
hogy külügyes mentorokként
tevékenykedjetek, amivel pontot tudtok szerezni a későbbi
külföldi utatokhoz. Az EU célja
rövid időn belül, hogy a mobilitás jegyében minden ötödik
egyetemista megismerjen tanulmányai során egy más kultúrát.
Ettől fényévekre vagyunk, de kis
csapatommal azon fáradozunk,
hogy a hozzánk érkező külföldi
cserediákok minél több élmén�nyel gazdagodjanak nálunk és
Ti is minél több lehetőségről
szerezzetek tudomást. Tervez-

zetek külföldi kalandot a közeljövőre és keressetek minket
bizalommal!
Nézzétek honlapjainkat kulugy.ehok.elte.hu és elte.esn.hu

a többiek teszik meg ezt helyette, néha elég gonosz módon.
Programtervező matematikus
szakos hallgató vagyok, még a
régi ötéves képzésben tanulok.
A Hallgatói Önkormányzatban
(HÖK) öt éve tevékenykedem,
számos területen kipróbáltam
már magam. Az Önkormányzat
több bizottságból áll, az egyik
a Szervező Bizottság (SZB),
aminek az elnöki pozícióját
tölthetem be. Az SZB tagjai a
HÖK küldöttei közül kerülnek
ki, a feladatuk az Informatikai
Karon lévő HÖK által szervezett rendezvények előkészítése
és lebonyolítása, valamint az
egyetemi szintű rendezvények
segítése. A Bizottsági munkában minden hallható kiveheti
a részét szavazati joga viszont

nem lehet. Ezúton szeretnék
megkérni minden kedves Olvasót, aki érez magában elhivatottságot vagy csak szeretné
megtapasztalni, hogyan kell
összeállítani egy nagy rendezvényt, az jelentkezzen az szb@
ikhok.elte.hu e-mail címen.
Lelkes újoncokra és kreatív
ötletekre mindig szükség van,
ezért ha ki akarod próbálni magad, ne habozz és jelentkezz.
Amennyiben kérdésetek van,
azt nyugodtan jelezzétek felém
a Hallgatói Önkormányzat irodájában személyesen, vagy a
már fent említett e-mail címen.

A mottónk: csakakulugy
Amennyiben a fentiekkel
kapcsolatban bármilyen kérdésetek van, bátran keressetek
meg az IK HÖK Irodában vagy
írjatok levelet a kb@ikhok.elte.
hu e-mail címre. Remélem, hamarosan találkozunk a Programozó Gólyatáborban, vagy a
beiratkozáskor!
Betye Tamás
ELTE IK HÖK
Külügyi Bizottsági elnök

Ludányi Zsolt Roland
ELTE IK HÖK
Szervező Bizottság elnök

http://ikhok.elte.hu/bit
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Cserép Máté

Sziasztok!
Cserép Máténak hívnak,
tanulmányaimat
2008-ban
kezdtem el az ELTE Informatikai Karán, a Programtervező
Informatikus BSc szakon. Az
elmúlt tanévben már aktívan
részt vettem a kari Hallgatói
Önkormányzat (HÖK) tanulmányi, tudományos és szociá-

http://ikhok.elte.hu/bit

lis tevékenységében, idén pedig én töltöm be a Tanulmányi
Bizottság elnöki tisztségét.
A Tanulmányi Bizottság
a klasszikus értelemben vett
hallgatói érdekképviseletet valósítja meg, hiszen ez a bizottság foglalkozik a tanulmányaitokat érintő kérdésekkel, ami
joggal mondható a hallgatói
élet legfontosabb területének.
Ennek biztosításaként jelen
vagyunk az összes olyan kari
szaktestületben, ahol a tanulmányaitokat érintő javaslattétel vagy döntés születhet,
ellátva a hallgatói érdekek képviseletét.
Az érdekvédelem mellett
a bizottság másik jelentős feladata a hallgatók és a leendő
hallgatók tájékoztatása a fon-

tos és/vagy aktuális tanulmányi információkról, ezért is
jutott nekem az a megtisztelő
feladat, hogy számos cikket
írhassak az éppen kezetekben
tartott újságba.
Amennyiben bármikor bármilyen kérdésetek vagy problémátok merülne fel a tanulmányotokkal kapcsolatban – vagy
éppen Ti is szívesen részt vennétek a bizottság munkájában
–, akkor bátran forduljatok
hozzám vagy a bizottság többi felkészült tagjához személyesen, fogadóóráimon vagy
e-mailben a tb@ikhok.elte.hu
címen.
Cserép Máté András
ELTE IK HÖK
Tanulmányi Bizottság elnök
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BIT KÖZÉP
A PGT ’10 egy nagy hagyományokkal és komoly múlttal
rendelkező gólyatábor, melynek elsődleges célja az, hogy sok szórakozás és kikapcsolódás mellett segítsen orientálódni az egyetemi
élet, a felsőoktatás állította kihívások és lehetőségek területén. Ezért
és ennek érdekében a tábor idején szervezett fakultatív programok
között szerepelnek előadások az érintett témákban, képzett és tapasztalt előadóink a tábor teljes időtartama alatt állnak a kérdezők
szíves rendelkezésére. A tábor helyszíne Veszprém-Újmajor, mely a
Bakony lankáinál elterülő szovjet laktanyaként funkcionált objektum. Bízunk benne, hogy a felkészült felsőbb évesek és a szervezett
programok kellő ráhangolódást nyújtanak a tábor központi motívumához görög mitológiához. Az oda és visszautazás Budapestre,
szervezett formában történik, vonattal. Az elszállásoláshoz sátrakat
a szervezőség biztosít (egyéni sátrazásra nincs lehetőség). Az ellátás
része a napi 3x étkezés, emlékpóló és sok más apróság. A tábor időtartama 6 nap és 5 éjszaka.
Gyülekező és indulás: 2010. augusztus 23. hétfő 11:0011:30 Bp. Déli pu. (jegypénztárak)
A gyülekezésre megadott fél órás intervallum azt jelenti, hogy 11:00kor jelenik meg a felutazást segítő szervezőség, akik a csoportot
11:30-kor átkísérik a szerelvényhez. Tekintettel a nagy létszámra a

Amit most magad előtt látsz, az nem más, mint az ELTE IK
Programozó Gólyatábor 2010 meghívólevele.
jegyeket előre, a szervezők veszik, ill. a szerelvényen különkocsikat foglalunk.
A 12:11-kor induló, 9006. számú (belföldi gyors) gyorsvonat Veszprémig viszi a csoportot. A menetidő
104 perc. Ha lekésed az indulást, a naponta közlekedő 12 vonat egyikével egyénileg utazz fel Veszprém
állomásig, majd ott lépj kapcsolatba a szervezőkkel.

Hazautazás: 2010. augusztus 28. szombat legkésőbb 16:00 Bp. Déli Pu.
Részvételi díj: 13000 Ft. (6 nap 5 éjszaka teljes ellátással, vonatjegy Bp.-ről és vissza, emlékpóló

stb.)

A programokat rossz idő esetén is megtartjuk! Email: ludy@ikhok.elte.hu, maugli@inf.elte.hu
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BIT KÖZÉP
A pénzt a helyszínen, a regisztráció során kell befizetni. A befizetett
díjat sem részben, sem egészben nem áll módunkban visszafizetni!
A rendezvényt az egyetem anyagilag is támogatja, ezúton szeretnénk
megköszönni a támogatásukat.

Ajánlott felszerelés: hálózsák, polifoam, törölköző, szappan, réteges öltözet, elemlámpa (tartalék elemmel) papír, íróeszköz,
költőpénz.
Szolgáltatások: A tábor teljes időtartama alatt folyamatos
ügyeletet biztosítunk. (orvosi felügyelet, mobiltelefon, notebook töltés-tárolás, stb.)
A résztvevők kiszolgálására naponta szabott árral rendelkező büfé
üzemel a kora hajnali órákig. A büfé étel és itallapját a gólyatábor
hivatalos weblapján megtalálhatjátok a tábort megelőző héttől
kezdve.
A programokat rossz idő esetén is megtartjuk!
Információs vonal: +36 30 571-72-68, +36 20 490-2595
Programok a teljesség igénye nélkül: csapatvetélkedők (díjjakkal), esténként zenés-táncos buli, éjszakai túra, előadások az egyetemről, tábortűz, sport, casino, lan-party, filmvetítés,
stb..A programokon a részvétel fakultatív!
Jelentkezés: a hamarosan elérhető jelentkezési lap kitöltésével jelezheted részvételi szándékodat, melyet postán (elsőbbségi levélként) juttathatsz el a következő címre: ELTE IK HÖK H-1117
BUDAPEST Pázmány Péter Sétány 1/C. (A borítékra írd rá: Gólyatábor)
Alternatív lehetőség, az e-mail, a jelentkezési laphoz hasonló formátumú (nem scannelt!) levelet küldesz a pgt@ikhok.elte.hu címre. Továbbá jelentkezhetsz az Interneten is, a 2010. július 29-től elérhető
http://golya.inf.elte.hu oldalon. A fentiek mellett végső esetben telefonon is jelezheted részvételi szándékodat.
Jelentkezési határidő és létszámkorlát nincs, de javasoljuk, hogy augusztus 21ig mindenképpen jelezd a részvételi szándékodat! Bízva az augusztusi személyes találkozóban a gólyatábor szervezőinek nevében kívánunk élményekben dús nyarat és sikeres évkezdést!
Ludányi Zsolt és Szabó Attila
főszervezők
Cím: ELTE IK HÖK 1117 Bp. Pázmány Péter sétány 1/C

http://ikhok.elte.hu/bit
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KISOKOS
Egyetemi szleng

KisOkos
Az egyetemi szleng betűszavak, rövidítések és saját kifejezések folyamatosan bővülő tárháza, melyekből a felsőbb éves hallgatók rendkívül nagy szeretettel formálnak
körmondatokat. Az alábbiakban tekintsük át a legfontosabbakat, hogy ne ess pánikba, mikor meghallod őket.
Általános:

Egyetem: Ahova jó esetben nem
melegedni járnak az emberek.
ELTE: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kar: Az egyetemek alapegységei, az ELTE-n nyolc van.
IK: Informatikai Kar
HÖK: Hallgatói Önkormányzat
Rektor: Az Egyetem első embere, augusztus 1-jétől Dr. Mezey
Barna.
Dékán: A Kar első embere, jelenleg nálunk Dr. Kozma László.
Tanszék: A karok alapegységei,
az IK-n nyolc található belőle.
Minden tantárgy kapcsolódik
valamelyik tanszékhez.
Wi-Fi: Ha van arra alkalmas
eszközöd, akkor több helyen is
elérheted az épületen belül, természetesen ingyen.
42: Ikerprím közé eső, összetett
szám. A prímtényezői alapján
szfenikus szám, tizenötszögszám, Catalan-szám, meandrikus szám, nyílt meandrikus
szám és Harshad-szám, és a
leglényegesebb, hogy válasz Az
Élet, A Világmindenség Meg
Minden nagy kérdésére.
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Tanulmányi:

Bsc: Bachelor of Sciences – magyarul alapképzés, a Bolognai
rendszer csodája. A természettudósok jelzője az alapképzésben, és a szakok nevében is
megtalálható. Bölcsész megfelelője: BA.
Msc: Master of Sciences – magyarul mesterképzés, a Bologna
rendszer második csodája. A
természettudósok jelzője a mesterképzésben, és a szakok nevében is megtalálható. Bölcsész
megfelelője: MA.
Proginf: Programtervező informatikus – erre a szakra nyertél
felvételt.
Progmat: Programozó matematikus – a régi rendszerű képzésben a Proginf megfelelője,
mellesleg a Progterv első három
évét is így becézik.
Progterv: Programtervező matematikus – a Bologna folyamat
előtti (h)őskorban a kockák
gyűjtőhelye.
Pepszi: Pedagógiai és Pszichológiai Kar – a tanári szakirányosok közelebbről is megismerhetik majd.
Index: Magyarul Leckekönyv,

amibe írásban is rögzítik a teljesítményed. Mellesleg közokirat, hamisítása a BTK 274. § (1)
bekezdése szerint 3 évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
TO: Tanulmányi Osztály – itt
intézheted a tanulmányaiddal
kapcsolatos ügyeid.
EHA: Egységes Hallgatói Azonosító – ez egy 7+1+4 karakterből álló kód, amely alapján
nyilvántartanak majd az Egyetemen.
ETR: Egységes Tanulmányi
Rendszer – webes szolgáltatás,
amely segítségével a tantárgyfelvételeket, vizsgajelentkezéseket
adminisztrálhatod és sok hasznos információhoz juthatsz.
Szemeszter: Magyarul félév.
Egy szemeszter 15+7 hétből áll.
Mintatanterv: Egy táblázat,
amely alapján érdemes végezni a
tanulmányaidat. Ebből megtudhatod, hogy az adott félévben
milyen tárgyakat kell felvenned
és teljesítened, hogy időben elvégezd az Egyetemet.
Előfeltétel: Amikor bizonyos
tárgyak felvételének a feltétele
más tárgyak elvégzettsége.
Kredit: Annak a munkának a
mértéke, amit 30 tanulással töltött óra alatt végzel. Ebből kell
180-at összegyűjteni az alapszakos diplomához.
Kreditindex: Megszerzett eredményes osztályzataid és kreditértékük szorzatösszegének, és
a mágikus 30-as számnak a hányadosa, amely egyenesen arányos a tanulmányi ösztöndíjjal.
Előadás: A tantárgyakhoz tartozó elméleti óra. Látogatása
http://ikhok.elte.hu/bit
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nem kötelező, ám erősen ajánlott, mert a vizsgák többnyire
erre épülnek.
Gyak: Gyakorlat – a tantárgyhoz
tartozó gyakorlati óra, amelynek
látogatása kötelező.
Gyakjegy: Gyakorlati jegy – a
tudás mérésére szolgáló háromvagy ötfokozatú érdemjegy. A
gyakorlati jegy megszerzése előfeltétele, hogy egy adott tárgyból
vizsgázhass.
Gyakvez: Gyakorlat vezető – a
gyakorlatot vezető személy, aki
akár felsőbb éves hallgató is lehet. Ő íratja a ZH-kat és írja be a
gyakorlati jegyet az Indexbe.
ZH: ZártHelyi – a gyakorlatok
anyagából álló számonkérés.
Egy tárgyból általában 2-3 ZH-t
kell írni. Ezek alapján határozzák meg a gyakorlati jegyet.
Kollokvium: vizsga, a félév
anyagából történő – általában
elméleti – számonkérés, melynek formája lehet írásos, vagy
szóbeli.
UV: Utóvizsga – elavult, köznyelvben használatos kifejezés.
Modernebb meghatározása: egy
tárgyból tett második- és további vizsgák gyűjtőneve. Túlzott
használata igénybe veszi az idegeket és a pénztárcát.
Abszolutórium: Végbizonyítvány – akkor kapod meg, ha
minden tantárgyi kötelezettségedet teljesítetted. Az Indexben
található, egyelőre kitöltetlenül.
Diploma: Amiért elvileg ide
jöttél – akkor kapod meg, ha
megszerzed az abszolutórimot,
megvéded a szakdolgozatod és
leteszed a záróvizsgát.

http://ikhok.elte.hu/bit

Helyszínek:

Aréna: A Déli épület közepén
található háromszintes gödör
körfolyosóval. Alkalmas helyszín a közös tanulásra.
Bólyai: A Déli épület legnagyobb előadója. Itt lesznek a legizgalmasabb előadásaid.
Gömb aula: Az Északi épületben található, igazából félgömb
alakú. Itt foghatsz először kezet
a Dékánnal, és itt veheted majd
át a Diplomád.
Lovarda: Jobb érzésű emberek
a lovaikat, az IK a számítógépeit
tartja itt. A kar legnagyobb gépterme (kb. 120 db számítógéppel), amely tökéletes helyszínül
szolgál az ELTE LAN-ra.
Kocka: A programozó hallgatók
fejformája, egyúttal vidám találkozóhely, valamint a palacsinta,
a málnaszörp, a bundáskenyér,
és a sör forrása Lágymányoson,
az előadások után.

Jogszabályok:

FTV: Felsőoktatási Törvény
SZMSZ: Szervezeti és Működési
Szabályzat
HKR: Hallgatói Követelményrendszer, az SZMSZ II. kötete.

Rendezvények:

PGT: Programozó GólyaTábor
– Kockák + mező + nap = hatalmas, többnapos buli; egy soha
vissza nem térő alkalom! Gyere
EL TE is!
Kocsmatúra: A beiratkozás utáni séta az egyetem környékén,
amely során érintjük a Fe-ne-

ketlen tavat is.
Progiavató: A Gólyákat programozóvá avató szeánsz az első
szemeszter idusán.
Gólyabál: Ahova mindannyian
szép ruhában eljöttök, és hatalmasat buliztok Gólyatársaitokkal.

Lakóhelyek:

Albi: Albérlet – aki nem jut be
kollégiumba és nincs lehetősége
arra, hogy bejárjon, annak marad ez az opció.
Koli: Kollégium – jó esetben itt
fogod tölteni egyetemi éveid.
Az ELTE-nek 8 kollégiuma és 5
szakkollégiuma van.
DB: Diák Bizottság – a kollégiumokban a kollégisták érdekeit
képviselő szervezet. Felépítése
kollégiumonként változó.
EKIF: Egységes Kollégiumi Információs és Felvételi Rendszer
– aki kollégista akar lenni, az
ezen a rendszeren keresztül adhatja le kollégiumi jelentkezését,
illetve kaphat bővebb tájékoztatást a kollégiumokról.

Linkek:

http://elte.hu
http://www.inf.elte.hu
http://ikhok.elte.hu
http://etr.elte.hu
http://kollegium.elte.hu
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ELÉRHETŐ LEHETŐSÉG
MSDN Academic Alliance

Ingyen Microsoft szoftverek
Nemsokára megkezditek az ELTE-s életeteket, amibe beletartoznak a gép mellett végiggörnyedt órák is. Beadandó gyártás, ETR-böngészés, és minden más. No, hát csak
programozó lesz belőletek. De ezt már tudjátok, vagy
majd megtudjátok. A jó hír, hogy ezt az időt egy jogtiszta
Microsoft termékkel felszerelt géppel is eltölthetitek.
Az alábbiakban szeretnék
Nektek beszámolni egy nagyszerű lehetőségről, az MSDNAAról. Joggal kérdezhetitek, hogy
mi is ez. A hivatalos, az oldalon
(lásd a linket alább) is megtalálható leírása, a következő.
Az MSDNAA lehetővé teszi,
hogy a Microsoft közel összes
szoftverét (lényegében az Office
csomag és játékok kivételével)
az ELTE Informatikai Karának
(továbbiakban IK) oktatói és
hallgatói tetszőleges számú példányban felhasználják oktatási
és kutatási célra. Ez nemcsak a
kész szoftvereket jelenti, hanem
a béta és RC (kiadásra jelölt)
tesztváltozatokat
(operációs
rendszerek esetében), a szoftverfejlesztő készleteket (SDK),
információs anyagokat és dokumentációkat is.
Közérthetőbben, amíg hallgatók vagytok a karon, vagy
akár csak egy kredit értékű tárgyat hallgattok az egyetemen,
letölthetitek bármelyik szoftvert, amit használhattok az otthoni gépeteken.
Sok program az ELTE-s
tanulmányotok alatt nagyon
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hasznos lesz, például a fejlesztőkörnyezetek (Visual Studio),
amiben a beadandóitokat fogjátok írni.
Az oldal, ahol minden információt megtaláltok: http://msdnaa.elte.hu
A közvetlen letöltő oldal pedig: http://msdn63.e-academy.
com/elt_ik
Az évkezdés után ezen az
oldalon beléphettek az e-mail
címetekkel, és az oda kiküldött
jelszóval (nem kell regisztrálnotok, mindenki automatikusan
bekerül az adatbázisba – csak
türelmesen kell várni)
Az oldal használata könnyű,
még komoly angoltudást sem
igényel. Ezt az első belépés után
észre fogjátok venni.
A letöltések száma korlátozva van (minden egyes program
esetében 2). Egy kattintással
jelezhetitek, hogy szükségetek
van még a szoftverre, így akár
többször is letölthetitek ugyanazt a programot.
Operációs rendszerek esetében (win server, xp, vista, win
7) a telepítés után aktiválnotok

kell. Ezt a letöltéskor kapott
kulccsal tehetitek meg. Fontos
megjegyezni, hogy egy kulccsal
csak egyszer tudjátok aktiválni a
rendszereteket.
A második gépre történő
telepítéshez kérnetek kell egy
plusz kulcsot, amit az MSDNAA oldalán könnyedén megtehettek.
A felrakott programokat a
hallgatói jogviszonyotok megszűnése után is használni tudtok. Új programok letöltésére,
illetve a meglévőek újratelepítésére viszont a licensz értelmében
már nincs lehetőség.
Az új szoftverek megjelenéséről a levelezőlistákra küldött
információs levelekben szoktam tájékoztatást adni. Javaslom
minden elsősnek, hogy iratkozzon fel a “proginf ”- re. (https://
listbox.elte.hu/mailman/listinfo/proginf)
Ez a kezdeményezés csak
Értetek van, semmiféle hátrányotok nem származik belőle,
használjátok ki. Akármilyen
kérdésetek van, nyugodtan keressetek, akár a hivatalos címen:
elms@inf.elte.hu, vagy a saját email címemen: ketike@inf.elte.
hu, vagy, ahogy a dumaszínház
tagjai mondják: “Állítsatok meg
az utcán!”
Bodnár Katalin
MSDNAA admin
http://ikhok.elte.hu/bit

KOLLÉGIUM
Kollégistának lenni jó!

Kalauz a kolis élethez
Mint az Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatának
kollégiumi megbízottját, engem kértek fel, hogy ebben
a pár mondatban mutassam be, mi is az a kollégium, mit
jelent kollégistának lenni.
Kollégiumban lakni jó! Rengeteg embert ismerhetsz meg,
olyanokat, akiknek az érdeklődése lehet nagyon hasonló, vagy
éppen eltérő a tiédtől. Az ilyen
jellegű emberi kapcsolatok később mind javadra válhatnak.
Nem is csoda, hogy az ELTE
kollégiumokban rengeteg öntevékeny csoport is működik, általában ők azok, akik
a kollégiumi életet
előremozdítják.
Sok kollégiumi
rendezvényen
vehetsz részt, ezek nagy
része valamilyen kollégiumi buli, vagy
koncerttel egybekötött mulatság. Nem
kell megijedni, vannak nálunk kulturális rendezvények is.
Szeretném kiemelni
az ELTE Tavaszi Kultúrhetet, amely március-április
tájékán szokott bekövetkezni a
Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban. A kollégium elsődleges
célja mégis a lakhatás megoldása. Mindenekelőtt ezt kell
figyelembe venni minden rendezvény alkalmával. Magadnak
sem kívánnád egy fontos ZH
http://ikhok.elte.hu/bit

vagy vizsga előtt, hogy a folyosón mulatozók miatt ne tudj tanulni, vagy éppen aludni.
Az ELTE kollégiumokba való
felvételi szociális alapú, tehát
a kollégisták nagy része, nem
tudná, vagy csak nehezen tudná
megoldani máshogy a lakhatását. Ezért is nonszensz olyan
megjegyzéseket tenni, mint pl.:

„Aki nyugalomra vágyik, ne legyen kollégista”. Mindannyiunk
érdeke a békés együttélés.
Te is meg fogod látni, hogyan
is működik a kollégiumi élet.
Létezik ezeknek a dolgoknak
egy árnyoldala is. A folyamatos
bulizás, a programok sokasága
háttérbe szoríthatja az előadá-

sokon való részvételt, a folyamatos készülést. Nem csak a
bulizással, és azzal van a gond,
hogy anya nem mondja meg
meddig WOW-ozhatsz, hanem
nagy problémát okoz az is, hogy
az egyetem és a középiskola között hatalmas „szakadék” van.
Ezen a problémán tudunk
segíteni, csak kérni kell. Legegyszerűbb, ha a mentorokat
kérdezitek meg, hogy mikor és
hol van lehetőség korrepetálásra járni. Egy kollégiumban
könnyebben találhatsz olyan
embert, aki tanulmányaidban
tud neked segíteni, mint máshol.
Minden kollégiumban van
egy hivatalos érdekképviseleti
szervezet, ez a Kollégiumi Diákbizottság. Bármilyen a kollégiummal
kapcsolatos problémád van, nyugodtan fordulj hozzájuk. Amennyiben
érdeklődsz a kollégium működése
iránt, akkor ajánlom
az alakuló közgyűlést, valamint a KDB
ülések látogatását.
Minden a kollégiumokkal kapcsolatos szükséges
információt megtalálsz a http://
kolhok.elte.hu címen. Ezen kívül, ha bármilyen a kollégiumokkal kapcsolatos kérdésed
van, írj nekem az erneszt@ikhok.elte.hu címre.
Kovács Erneszt
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Emelet
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Nincs

Wifi

www.csoma.elte.hu

Nem

Nem ELTE-sek is?

URL

Nem

Van (étterem)

Bérlemény?

Büfé

www.teteny.elte.hu

Igen (BME)

Nem

Van

Niem

Van

www.kerekes.elte.hu

nfk.kollegium.elte.hu

Igen (hotel, munkásszálló) Nem (ELTE szakkolik vannak)

Igen (hotel)

Van (étterem)

Foci, kosárlabda, csocsó, Foci, kosárlabda, úszás, Kondi, úszás, korcsolya (té- Foci, kosárlabda, pingkonditerem, pingpong
csocs, konditerem
len), fitnesz, táncoktatás
pong, konditerem

Sport

2

Nincs

Rendezvények/Közélet

1-4

Van

Nincs

*****

Van

17%

3

3

1

130 + Szakkollégiumok

NFK, Nándi

Nándorfejérvári úti
Kollégium

Gólyatábor, Gólyaavató,
Mikulás buli, Szilvesz- Teaház, Kerekes Napok, Mikulás party, Forraltborter, Valentin nap, TTNY- Anime klub, Filmklub, est, puncs-party, sör-virsli
napok, Teaház, Filmklub, Póker klub, Aerobik...
buli, Teaház, Filmklub...
Spotrtnap...

2/4

Van

Nincs

***

Van

10%

3

10/10

2

600

KUK, Kerekes

Kerekes úti Kollégium

Klubok!, Budaörsi Napok,
Showhajtás, Gólyatábor,
Teaház, Filmklub, Palacsinta, Lángos, Póker, Meccsnézés, bulik hetente...

1-3

2000.-

Hálózati díj/félév

RJ45/szoba

****

*****

Netsebesség
2000.-

Van

Van

Koli ösztöndíj

23%

17%

4

10/10

2

1024 (700 ELTE)

NUK, TéTéNY

Nagytétényi úti
Kollégium

IK-s kari arány

3

3

Épület

Ágy/Szoba

1293-650 (átépítés)

KCSSK, Csoma

Férőhely

Rövidítések/Becenevek

Kőrösi Csoma Sándor
Kollégium

KOLLÉGIUM
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0%
Van

***
Nincs
Nincs

IK-s kari arány

Koli ösztöndíj

Netsebesség

Hálózati díj/félév

Wifi

2010. augusztus
Nem
Nem

Bérlemény?

Nem ELTE-sek is?
Nincs

Van

Büfé

URL

Nincs

Teaház, filmklub...

Sport

Rendezvények/Közélet

2

***

3-4

Ágy/Szoba

RJ45/szoba

Van

7

Emelet

2

Nincs

2000.-

***

Van

2%

2-4

9

1

260

VUK, Vezér

Vezér úti Kollégium

www.adk.elte.hu

Nem

Nem

Van

Kondi, pingpong, Városliget a közelben

www.vezer.elte.hu

Igen (Corvinus)

Nem

Van

Pingpong, kondi, foci

Vezér Napok, PalacsinGólyatábor,
Karácsotaház, Teaház, Filmklub,
nyi koncert, Relax-day,
Lan-Party, Színjátszókör,
Teaház, Ajtósi Napok, KaKoncertek, Sportrendezraoke-party...
vények, Róka-avató...

2

Van

2500.-

1%

2

9

1

2

Épület

244

Ajtósi

170

DUK, Dami

Ajtósi Dürer sori
Kollégium

Férőhely

Rövidítések/Becenevek

Damjanich utcai
Kollégium

Nincs

Igen

Igen (hotel)

Van

Nincs

?

1

Nincs

?

***

Van

?

3

4/4/4

3

650

GH, Griff

Hotel Griff

KOLLÉGIUM
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TANULMÁNY
Mentorrendszer

Hogyan éld túl az egyetemkezdést?
Emlékszel még mikor általános vagy középiskolába kerültél? Egy új környezet mindig nagy kihívások elé állít, ilyenkor szükséged lehet egy támaszra. Ezzel nincs
is semmi baj, hiszen most vagy először egyetemista.
Az egyetemi élet nagy szabadságot, ugyanakkor nagy felkészültséget, pontosságot és sok kötelezettséget jelent.
A nagy szabadság, a féktelen bulizás, gyakran a tanulás rovására mehet. Emiatt jött létre a mentorrendszer.
Itt már Neked kell felvenni
az óráidat, leadnod az indexet, ahová be kell íratnod a
jegyeidet, ha szeretnél tanulmányi ösztöndíjat, Neked kell
igényelned és leadnod a szoctámos papírokat, hogy ne ess
el olyan pénzektől, amelyek
nagyban megkönnyíthetik az
egyetemi életed. Itt jön a képbe a mentor.
Kik is a mentorok valójában?
Egy felkészült felsőéves, aki
szívesen igazít útba, ha problémába ütközöl, de ne várd el
tőle, hogy megoldja helyetted.
A feladata az, hogy félév alatt
hozzászoktasson az egyetemi élethez. Támpontot adjon,
hogy kit és hol találsz meg.
Milyen problémával kihez
tudsz fordulni.
Az egyetemen nagyon sok
újdonsággal fogsz találkozni,
de az első félévben még nem
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szakad Rád minden. Az első
szemeszterben a Tanulmányi
Osztály fogja felvenni az óráid
és kapsz egy kész órarendet,
amin csak indokolt esetben
tudsz változtatni. A második
félévtől már a Te felelősséged
hogy órarendet készíts és felvedd a tárgyaid. Az első félévben is a Te feladatod a szociális
támogatás igénylése. A mentorod időben fog figyelmeztetni
a határidők betartására.
Szabadabb lesz itt a légkör, mint középiskolában volt.
Ha azt hallod, hogy valami
nem kötelező, az nem azt jelenti, hogy nem is kell megtenned. Ilyen például az előadások látogatása, sokszor
nem kötelező mégis komoly
hátrányt jelent, ha nem vagy
bent.
Elsődleges feladatod a tanulás és sajnos nem fog senkit sem érdekelni, hogy miért
nem tudod a kötelező minimum tananyagot. Ebben az

esetben is bizalommal fordulhatsz hozzá, hiszen segít az
anyag feldolgozásában.
Mire figyelj oda?
Légy pontos, tartsd be a határidőket, tanulmányaid legyenek az elsődlegesek. Végül, de
nem utolsó sorban merj kérdezni, ha valamiben nem vagy
biztos. Nem szégyen, ha nem
tudod, hisz lehet most hallod
először. Az egyetemi létbe való
beilleszkedésbe pedig zaklasd
a mentorod nyugodtan. Ha
nem is tudja a választ, azt tudni fogja, hogy hol keresse.
Ne feledd már az első tanítási héttől kezdve hetente
legalább 1 órát tudsz a mentoroddal tölteni és csoporttársaiddal, törekedjetek egy kellemes közösség kialakítására,
hisz mindannyitoknak kön�nyebb lesz.
Amennyiben a mentorod
jól csinálta a feladatát és a
nyomdokaiban szeretnél lépni
vagy úgy érzed, Te jobban tudnál segíteni, a félév végén már
jelentkezhetsz is mentornak.
A következő évben akár már
Te is lehetsz, aki támaszt nyújt
a friss arcoknak.
Németh Ádám

http://ikhok.elte.hu/bit

TANULMÁNY
Te is értékelhetsz…

OMHV
A mai Magyarországon, ahol ma már egy évben többen jelentkeznek a felsőoktatásba, mint ahányan beiratkoznak az általános iskolába, különösen fontossá
válik a diploma értékének, minőségének megőrzése,
hogy diplománk ne a hajdani érettségi bizonyítván�nyal váljon egyenértékűvé. Szerencsére sok egyetemen
még mindig minőségi diplomát lehet szerezni, így itt
nálunk, az ELTE-n is.
Mi is az OMHV?
Az ELTE Minőségfejlesztési Szabályzata szerint minden
hallgatónak lehetősége van a félévben felvett kurzusaival, illetve
a kurzusokat tartó oktatók munkájával kapcsolatban véleményt
nyilvánítani. Ezt nevezzük Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének, röviden OMHV-nek.
Ennek köszönhetően a hallgatóknak lehetősége nyílik
véleményezni az oktatóinak a
tevékenységét. Ezáltal az oktató visszajelzést kaphat munkájáról. Ami fontos, hisz így az
oktató megtudhatja, hogy mit
csinál jól, és mi az, amin adott
esetben változtatnia kellene.
Ehhez viszont arra van szükség,
hogy bejárjatok az órákra, és
ezáltal valós visszajelzést adhassatok.
Mint a lapnak, úgy az
OMHV-nak is két oldala van.
Az egyik oldalon Ti, hallgatók
álltok, akik kitöltitek a kérdőíveket, a másikon pedig az
oktató, aki publikálja azokat.
http://ikhok.elte.hu/bit
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Kitöltöttségi arány

ÁJTK

24,49%

BTK

29,69%

BGGYK

30,44%

IK

36,39%

PPK

25,72%

TáTK

28,05%

TÓK

32,67%

ELTE

28,58%

Így jogosan merül fel Bennetek
a kérdés, hogy mi biztosítja azt,
hogy a véleményetek napvilágot
lát. Sajnos jelenleg ezt semmi
sem biztosítja. Csupán az esélyét tudjátok növelni annak,
hogy az oktató publikálja a róla
alkotott hallgatói véleményt.
Ezt úgy tudjátok megtenni, hogy
rendszeresen bejártok az órákra,
kitöltitek a kérdőíveket, és nem

utolsó sorban figyelmeztetitek,
buzdítjátok hallgatótársaitokat,
hogy járjanak be az órákra és
töltsék ki az OMHV kérdőíveket.
Hogyan lehet kitölteni ezt
a kérdőívet?
Az OMHV kérdőívek kitöltésére az ETR-ben van lehetőség, minden szemeszter végén.
Azokat a kurzusokat tudod véleményezni, amelyeket év elején
felvettél. Egy adott kurzust oktató munkájának véleményezése
akkor válik érvényessé, ha az
adott kurzust a hallgatók 25%-a,
de legalább 5 fő kitöltötte.
A minimum kérdőívet az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek
Bizottsága (OHÜB) dolgozta ki,
amelyet minden kar saját, karspecifikus kérdésekkel egészíthet ki. Aggodalomra azonban
semmi ok: egy kérdőív kitöltése
maximum 1 percet vesz igénybe, amelyet egy-egy vizsga után
könnyed levezetésként érdemes
kitölteni.
Az elmúlt években a mi karunk mindig az egyetemi átlag
felett teljesített a kitöltöttség
terén, és az előző három szemeszterben mi értük el a legmagasabb kitöltöttségi átlagot
az Egyetemen. Ezt a továbbiakban is meg kellene, meg kell
tartani. A mellékelt táblázat
a 2009/2010-es tanév II. félévének OMHV kitöltöttségi arányát
mutatja.
Tehát a diploma minőségéhez
TE is hozzájárulhatsz, mégpedig
úgy, ha kitöltöd az OMHV-t.
Cserép Máté
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SPORT
Sport az ELTE-n

Van élet a kockaléten túl is
Sokan közületek már ráérzett a sport szeretetére.
Ez a cikk főleg a többieknek szól. Nagy a csábítás a buliszezonban, ivócimborát könnyű találni, és a cigire is rá
kell szokni valamikor. Kielégítő egy WoW, vagy CS parti,
a pizza is eljön a szobaajtóig. Minden adott a szétcsúszásra és a restségre, ám nem ezért érkeztél a tudomány
szentélyébe. Mozdulj ELTE! A fenti jelmondatot számos
alkalommal csinos lányok fogják hirdetni. Légy résen jó
cserkész módjára!
Az elmúlt három évem arra
tettem fel, hogy sorstársaimnak
offline programokat szervezek,
amik kötődnek a mozgáshoz.
Itt kevesebb a spam és a banner,
de az adrenalint nem feltétlenül egérrel a kézben érdemes
pumpálni. Szeretném, ha minél
többen – akár csak heti rendszerességgel is – mozognátok 40
éves korotokig, mert utána már
lehetetlen behozni az elvesztegetett éveket. Az ELTE névadója
az elme pallérozása mellett legalább olyan fontosnak tartotta a
test nevelését is.
Az elsődleges az elinduláshoz a http://sport.elte.hu oldal.
Itt találhattok különböző sportágakat, amiket hallgatótársaitok próbálnak népszerűsíteni.
ETR-ben felvehető, ösztöndíjasok által szervezett és egyéb
edzéseket aerobiktól kezdve a
zenés gimnasztikáig. Kiemelném közülük a focibajnokságot,
az ELTE Cubes kosár klasszisait,
a gladiátorokat és a Cheerleader
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lányainkat.
Az év folyamán rendszeresek a rendezvények. A legtöbbre a sörsátor a legjellemzőbb,
de mindig akad mozgásra is
lehetőség. Pl: 3 Kari Kori Muri,
Nedves Est, Sportfesztivál,
E5vös 5km futás, ELTE Beach,
stb. Egyetemünk birtokol pár
sportlétesítményt is: Bogdánfy utca (BEAC), Mérnök utca,
ELTE Vízisporttelep. Emellett az
összes kollégiumban is találtok
pályákat. Plusz bérlünk további
termeket, illetve kedvezményesen látogathatjátok a VITUKI
uszodáját. Használjuk ki őket,
mielőtt dobra vernék!
Versenyszerűen az ELTE SE
és a BEAC színeiben érdemes
indulnotok a 107 sportág egyikében.
A végére maradt a kari sportélet. Minden kedden 18-22 óráig Kocsmai KüzdőSportok keretében ingyenes biliárd, csocsó,
darts és póker vár a Gold Centerben italakciókkal fűszerezve.

Tökéletes alkalom összefutnod
az IK színe javával és a többi
kar hallgatóival. Havonta pedig
az ELTE Festőszakkör hozza
el Nektek a paintball örömét.
Ezt ki kell próbálnod egyszer!
Ősztől rendszeresebben járunk
Golfozni is. Kakukktojás a Budapest Kincsei, ahol fővárosunk
izgalmas helyeit látogatjuk sorra
havonta sok mozgással kombinálva.
Az itt felsoroltak mind értetek vannak, de semmit sem érnek nélkületek.
Bármelyik sportot űznétek
egyetemünkön, kérjetek részletesebb infót tőlem, vagy a mentorotoktól. Ha hiányoltok egy
sportágat, akkor is jelezzétek,
mert nagy eséllyel már létezik,
vagy megvalósítható. További
részleteket találtok a közösségi
oldalakon, illetve ott lenni a gólyatáborban és a kocsmatúrákon
is a beiratkozás után. Bármelyik
elérhetőségemen igyekszem a
lehető leghamarabb válaszolni
kérdéseitekre.
Sportbaráti üdvözlettel,
M@zsi
mail: sport@ikhok.elte.hu
mazsom+sport@gmail.com
FB, iwiw: Mázsás István Sándor
twitter: mazsom
MSN: mazsom@maffia.hu
skype: mazsom_mazsi
mobil: 30/277-4044
http://ikhok.elte.hu/bit

PROGRAMOK
Programajánló

Egy kis kedvcsináló
ELTE Beach
Kihasználva a szeptemberi vénasszonyok nyarát megtartjuk az év
utolsó hamisítatlan strandpartiját.
Az ELTE Beach-et 2010. szeptember 17-én (pénteken) rendezzük meg a Viktuki strandon, ami
nincs messze az egyetemtől. Erre
a bulira az ELTE összes karáról
érkeznek hallgatók a bölcsésztől az
atomfizikuson keresztül egészen
a gyógypedagógusig. Reggel 10
órától 22 óráig tartanak a nappali
programok, játékos vetélkedők,
teniszverseny és focikupa. Este
10 órától kezdődik az igazi buli a
feszített víztükrű fűtött medence
mellett. A rendezvényről bővebb
felvilágosítást a beach.elte.hu webcímen találsz.
Gólyakupa:
Az egyetem összes gólyatáborának győztes csapata kvalifikálja magát a megmérettetésre. Így
az IK-t a gólyatáborunk győztes
csapata képviseli. A csapatok az
egyetem több campusán felállított
állomásain kell feladatokat teljesítsenek, majd az eredményhirdetés,
a finálé, végül a buli, a Körösi Csoma Sándor Kollégiumban kerül
megrendezésre.
Programozó avató:
2010.09.25 Újraélhetitek a
gólyatábor hangulatát, egy fergeteges napba összesűrítve. Ez a
rendezvény egy szombati napon
esedékes. A csapatok a tradicionális feladatokat vicces nevű tanszéki
http://ikhok.elte.hu/bit

állomásokon kell teljesítsék. A gólyák ezen a rendezvényen vesztik
el gólyastátuszukat, amikor is egy
programozó esküt kell tegyenek.
Gólyabál:
2010.11.18 Hagyományos bál
az első évesek tiszteletére. Tavalyi
év sikerén felbuzdulva a Gólyabált
idén is a Gellért fürdő patinás aulájában rendezzük meg a Tanító és Óvóképző Karral (TÓK) együtt.
A közös szervezésnek financiális és praktikussági okai vannak,
ilyen például, az Informatikai
Karon(IK-n) nagytöbbségben fiú
vannak, míg a TÓK nagyrészt hölgyekből áll. A hagyományos program a köszöntőkkel kezdődik,
majd bécsi vagy angolkeringőt láthatunk néhány gólya előadásában.
Ezt követően a kiegészítő programokon túl populáris zenekar ad
koncertet. Webcím: tokikgolyabal.
elte.hu
3Kari Kori Muri:
Ez a vicces nevű korcsolyázós
est az Informatikai Kar ötlete alapján a Társadalomtudományi Kar
és a Természettudományi Karral
összefogva közösen rendezi meg
évente kétszer novemberben és
februárban. A jégen hallgatóbarát
árakon korizhattok, a melegről a
finom forralt bor gondoskodik.
Felező Bál/ Fel(es)ező buli:
Ezt a bulit elsősorban a tanulmányai felénél járó hallgatóinknak
rendezzük. A felezőknek alkalmuk
nyílik visszaemlékezni a gólyatá-

bori élményeikre és az egyetemen
eddig eltöltött idejükre. Családias
hangulatú rendezvény, ahol amatőr zenekarok lépnek fel.
Szakmai és Kulturális est
Mint a rendezvény neve is sugallja, az este elején kulturális és
szakmai feladatok teljesítése után
kötetlenebb társalgásra kerül majd
sor.
IT Security Coding Contest
/ITSCC/
Az ELTE IK HÖK és a kancellar.hu novemberben negyedik
alkalommal fogja megrendezni
az IT Security Coding Contest
programozói versenyt, más néven
a Hackerversenyt, az ELTE Lágymányosi Campusán. A részvétel
ingyenes és a résztvevők kétfős
csapatokban
jelentkezhetnek.
A feladatuk a biztonságtechnika
területén programozói feladatokat
kell, megoldjanak egy bizonyos
idő alatt. Egy kis kedvcsinálónak
elárulom, hogy az előző alkalommal a fődíj 1 millió forint volt.
Hajrá, mindent bele! Webcím:
hackerverseny.hu
ELTE LAN V.
Közé-Európa egyik legnagyobb
LAN versenye októberben is
megnyitja a kapuit, ahol helyi
gépeken tudtok a kedvenc PC-s
játékaitokkal játszani. A CounterStrike 1.6, Call of Duty 2, StarCraft, WarCraft és Age of Empires
3, az előbb felsorolt kategóriákban próbálhatjátok ki magatokat
egyéniben és csapatban, ahol értékes nyereményekért folyik a
küzdelem. Webcím: lan.elte.hu/
Ludányi Zsolt

2010. augusztus

25

IMPRESSZUM

KVÍZ

A helyes megfejtést beküldők között féléves Galaktika magazin
előfizetést, és könyvcsomagokat sorsolunk ki.

1. Mikor indítottuk el a programtervező informatikus alapszakot?
2004
2005
2006
2. Mikor lépett hatályba a jelenleg aktuális Felsőoktatási Törvény?
2004
2005
2006
3. A HKR-ben melyik fejezet foglalkozik a juttatási ügyekkel?
VI.-VII.
VIII.-IX.
X.-XI.
4. Mi az Egységes Tanulmányi Rendszer rövidítése?
5. Hány szakaszból áll a tantárgyfelvétel nálunk?
6. Hány hétből áll a szorgalmi időszak?
7. Hol találod meg az IK HÖK-ösöket az északi
épületben?
8. Hol lesz idén a Gólyatáborunk?

9. Mi a végbizonyítvány?
10. Hányadik évfolyamába tartozik a BITnek ez az
újság?
7
8
9
11. Ki a Galaktika magazin főszerkesztője?
12. Hány százalék kedvezmény jár a BIT olvasóinak a Galaktika boltban?
10
15
30
+1 Neved, e-mail címed.
A megfejtéseket a quiz@ikhok.elte.hu címre várjuk.
A kvízt összeállította: Buzgán Attila Bence

Minden BIT magazin olvasónak 30% kedvezményt biztosítunk a Galaktika Boltban kapható könyvekre.
Ehhez nem kell mást tenned, mint a galaktikabolt.hu oldalon leadott rendelésednél beírni a megjegyzés rovatba, hogy „BIT”, vagy a rendelés előtt e-mailt írnod a webshop@galaktika.hu címre,
melyben jelzed, hogy csatlakozni szeretnél a „BIT” csoporthoz.

BIT Magazin • Az ELTE IK HÖK hallgatói magazinja • StartBit különszám
2010. augusztus • VIII. évfolyam, 0. szám
Alapító főszerkesztő: Sárközy Zsolt • Felelős kiadó: Németh Ádám • Főszerkesztő: Göndör Gábor
Olvasószerkesztők: Buzgán Attila Bence, Csajbók Judit • Tördelőszerkesztő: Gaál Luca • Grafika: Csizmadia László, Gaál Luca
Címlap: Csizmadia László • Design: Papp-Kuster Ádám
Szerzők: Betye Tamás, Bodnár Katalin, Buzgán Attila Bence, Cserép Máté András, Kovács Erneszt, dr. Kozma László, Lőrincz Zsuzsanna, Ludányi Zsolt, Mázsás István Sándor, Németh Ádám, Szabó Attila, Szikszai Gergely
Web: ikhok.elte.hu/bit • E-mail: bit@ikhok.elte.hu
2010-es gólyáknak szóló különszám.
Nyomtatja: Publicitas • Arculat: Kuster Média Csoport (www.kuster.hu)

26

2010. augusztus

http://ikhok.elte.hu/bit

