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MAIL@SZERK

Kedves Olvasó!
Fáradtság, fejfájás, depresszió, az ősz első iga-

zi jelei. Gondolom, nem csak én érzem magam 
a napokban furcsán. Egy nap iszonyú hideg van, 
másnap kellemesen meleg, hol fázunk, hol majd 
meg gyulladunk. Reggel még pulcsiban indulunk, 
napközben nem tudjuk hova tenni, este pedig még 
a kabátot is hiányoljuk. Bizony a hirtelen frontvál-
tozást szervezetünk nagyon megsínyli. Levertnek, 
fáradékonynak érezzük magunkat. Azonban né-
hány dolgot tehettünk ellene.

Változtassuk meg kicsit étrendünket, együnk 
minél több zöldséget, gyümölcsöt, így elegen-
dő vitamint tudunk bevinni szervezetünkbe, 
mely nagyban segít kiegyensúlyozni napjainkat.  
Ami pedig talán még ennél is fontosabb: igyunk 
sok folyadékot. Én személy szerint az ásványvizet 
ajánlom, abból is a zöldet (tudni illik, a sok szén-
sav kivonja a csontokból a kalciumot). A szénsa-
vas üdítőket és a gyümölcsleveket pedig inkább 
nem is említeném.

Göndör Gábor
 főszerkesztő
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Egy átlag hétfőnek indult, 
aztán egy éjszakába nyúló el-
nökválasztó küldöttgyűléssel 
végződött az a nap.

Az első napirendi pont a be-
számolók voltak, ahol az elmúlt 
két hónapról kellett számadást 
tenniük az elnököknek, a meg-
bízottaknak és a referenseknek. 
Minden beszámoló elfogadásra 
került, ami után rátértünk az el- 
nök megválasztására. Ezen az 
ülésen csak egy jelölt indult 
a nyári küldöttgyűlésen felál-

ló öt személlyel ellentétben.  
A választásról annyit érdemes 
tudni, hogy elsőnek listára kell 
venni a jelölteket, amiről sza-
vaznak a küldöttgyűlés tagjai. 
Utána bemutatják a programot, 
aztán a jelenlévők kérdéseket 
tehetnek fel, ami után a jelölt 
távollétében vitára kerülhet sor. 
Aztán következik a választás. 

Elsőnek el kell érni a 2/3-ot, 
ami most sikerült. 27 igen, 3 nem 
és egy érvénytelen szavazattal  
2010. október 5-től Buzgán At- 

tila Bence az Informatikai Kar 
Hallgatói Önkormányzatának 
az elnöke. Ha nem lett volna 
meg első körben a kétharmad, 
akkor egy sima 50%-os szavazás 
következett volna, de szerencsé-
re erre nem került sor. 

A megválasztott elnök al-
elnökének Gavallér Györgyöt 
kérte fel, akit a megjelentek 
nagy számban megszavaztak. 

Ezután az Ellenőrző Bizott-
ságba kellett egy tagot választa-
nunk, ahol Fábián Zsoltot sza-
vazta meg a Küldöttgyűlés. 

Ezek után az alapítványi 
kapcsolattartó személyéről sza-
vaztunk, és a képviselők nagy 
arányban visszahívták a posztjá-
ról az eddigi személyt. Az egye-
bekben az irodai problémák me-
rültek fel, illetve a megválasztott 
elnök lemondott a Hallgatói 
Jóléti Bizottság elnöki posztjá-
ról, így a betöltetlen tisztségről 
a következő HJB ülésen fognak 
szavazni.

BIT magazin
szerkesztősége

Az előző számunkban egy általános képet kaphattatok 
a mostani, pontosabban az elnök nélküli időszakról.  
A helyzet azonban megváltozott. Jelentjük az elnök és 
az alelnök személye is kiderült. Az elnöki programot  
az ikhok.elte.hu oldalon is olvashatjátok, a továbbiakban 
pedig remélhetőleg kiderül számotokra, milyen is volt  
az elnökválasztás.

AKTuáLIS

Pályázati felhívás
Az IK HÖK elnöksége pályázatot ír ki sportreferens 

és alapítványi kapcsolattartó tisztségre.
További információ elérhető az alábbi linken:

http://ikhok.elte.hu/palyazat
Leadási határidő:  október 29. 12:00

2/3-oS TÖbbSég AZ ELnÖKváLASZTáSon

Elnökválasztás 
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Hogy is néz ki az egész 
rendszer? Elsőnek a Kari Ösz-
töndíjbizottság határozatot hoz 
a pályázási időszakról, amit  
a hallgatóknak kiküldünk leve-
lezőlistákon és kitesszük a fali-
újságokra. Idén újításként be-
vezettük, hogy mindenki kapott 
ETR-ben is személyes üzenetet, 
így mindenkihez eljutott az in-
formáció. Volt néhány hallgató, 
aki ennek nem örült, főként 
akik nem voltak jogosultak az 
ösztöndíjra. Utána elkezdődik 
a pályázatok leadása, ami az In-
formatikai Karon a szeptember 
eleji időpontra datálódik. Ekkor 
kezdődik a házunk táján a nagy 
hajtás, ugyanis a legtöbb hallga-
tó ekkor találkozik a Hallgatói 
Önkormányzattal.

Sajnos, a legtöbben az év töb-
bi részében nem foglalkoznak 
velünk olyan kiemelten, mint eb-
ben a két hétben. A népek nagy 
része leadja időben és rendesen 
a pályázatát, aztán a következő 
hétben elkezdődik a hiánypót-
lás időszaka, miután kiküldtük  
a hiánypótló e-maileket, hogy 

kinek, melyik dokumentuma hi-
ányzik. Akivel minden rendben 
volt, az ilyenkor már megkapta, 
hogy hány pontja van, esetleg 
melyik kategóriába van besorol-
va. Itt kezdődik szinte minden 
évben a probléma, hogy a hall-
gatók nem „adminisztrációhoz 
alkalmazkodó” e-mail címmel 
rendelkeznek. A hiánypótlás 
végén megpróbáljuk mindenki-
nek kihozni a legjobbat a pályá-
zatából, és utána írunk még egy 
e-mailt, hogy várhatóan mi lesz 
a pályázatokkal.

Ezután kezdődik a korrek-
ciós kérelem időszaka, amikor 
lehet reklamálni, hogy nem 
annyi pontot kapott valaki va-
lamilyen dologra, mint amennyi  
a pontrendszerben szerepel. 
Ilyen időtájt kapom nagy szám-
ban a „Nem értem mit ron-
tottam el” tárgyú leveleket, de  
a legtöbbször sikerül megol-
danunk a helyzetet, mert vagy 
elmagyarázom, hogy a hallgató 
rosszul gondolja, amit gondol, 
vagy pedig kijavítjuk a pályáza-
tát, mert esetleg mi rontottunk 

el valamit. Ha minden ilyen 
megkereséssel végeztünk, akkor 
kiküldjük mindenki számára  
a határozatokat, hogy ki mennyi 
ösztöndíjat kapott, vagy esetleg 
az elutasító határozatot. A levél-
ben benne vannak a további te-
endők, ha valaki fellebbezni sze-
retne. Sajnálatosan, sok hallgató 
csak ilyenkor ír, hogy ő nem ka-
pott levelet. Ebben a helyzetben 
már nem tudunk mit tenni,  
ha gondolja akkor élhet a felleb-
bezés lehetőségével.

A fellebbezést az ELTE Rek-
tori Hivatalhoz kell benyújtani 
a kézhezvételtől (értsd: amikor 
megkaptad a levelet) számított 
10 napon belül papíros formá-
ban.

Idén egy kicsit megcsúsztam 
a többi rendszeres pályázatnak 
az értesítésével, de amikorra 
már ezt a cikket olvassátok min-
denképpen megkapjátok azok-
ról is az e-mailt.

Buzgán Attila Bence
ELTE IK KÖB leköszönő elnöke

ba@ikhok.elte.hu

A rendszeres szociális ösztöndíjak szinte minden ha-
tárideje lejárt, már csak a fellebbezés lehet hátra. A ha-
tározatokat az elmúlt időszakban kaphattátok kézhez. 
Igen ám, de mihez is kezdjünk vele? Erre találtok választ  
az írásomban, amit remélem mindenki elolvas, akinek 
valami problémája van, volt, vagy esetleg lesz a követke-
ző félévben.

AKTuáLIS
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A REndSZERES SZocIáLIS ÖSZTÖndíj foLyAMATA

Egyszerűen az ösztöndíjról
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Mielőtt rögtön fejest ugra-
nánk a változtatásokba, először 
tekintsük át, hogy miként is lett 
megállapítva korábban a tanul-
mányi ösztöndíj. A rendszer 
meglehetősen egyszerű volt, 
ugyanis a rendelkezésre álló 
összeg az egyes hallgatók által 
elért kreditindexszel egyenesen 
arányosan került kiosztásra.  

Tehát minden, az ösztöndíjra jo-
gosult, és a minimumfeltételeket 
teljesítő hallgató kreditindexe 
összegzésre került és a keret-
összeget ezzel elosztva kaptuk 
meg, hogy egy „egységnyi” kre-
ditindex pontosan hány forint-
nyi juttatást jelent. Az említett 
minimumfeltételek a legalább 

16 kredit teljesítését és a Kari 
Ösztöndíjbizottság által az adott 
szemeszterben meghatározott 
minimális kreditindex elérését 
foglalták magukba.

Az idei tanév megkezdése 
előtt felvetésre került azonban, 
hogy az így alkalmazott lineá-
ris függvény nem disztingvált 
kellőképpen a különböző ta-

nulmányi eredmények 
között. Például egy 6,0-s 
kreditindex elérése után 
pontosan kétszer akko-
ra tanulmányi ösztöndíj 
járt, mint egy 3,0-s kre-
ditindex után, pedig az 
előbbibe belefektetett 
munka és tanulás nem 
duplája az utóbbinak. 
A másik problémát az 

jelentette, hogy a kapható össze-
gek emelkedése nagyon kis me-
redekséggel bírt, így a tanulmá-
nyi ösztöndíj nevével ellenben 
nemigen sarkallt jobb eredmé-
nyek elérésére a számonkérések 
alkalmával.

Ezen okokból kifolyólag dön-
tött úgy a Kari Ösztöndíjbizott-

ság, hogy a korábbi rendszerből 
megtartja a minimumfeltétele-
ket és a kreditindex-alapú ösz-
töndíjszámítás módszerét, azon- 
ban a függvényen változtat, me-
redekebbé teszi azt. E változtatás 
véghezvitele mellett természete-
sen cél volt az is, hogy az így ka-
pott új függvény ne jutalmazza 
aránytalanul kiugró összeggel  
a kiváló tanulmányi teljesítmé-
nyű hallgatókat, azaz a függvény 
egy bizonyos ponton túl már ne 
egyre meredekebben emelked-
jen, hanem ez a növekedés mér-
séklődjön.

A Bizottság több javaslatot is 
megvizsgált ezzel kapcsolatosan, 
kiszámítva az előző szemesz-
terek adatai alapján a várható 
eltéréseket, hatásokat. Végül az 
alábbi függvény mellett határo-
zott, ahol a KI a kreditindexet 
jelöli: KI1,7-max(0; KI-5)1,7.

 A tanulmányi ösztöndí-
jak összege ebben a félévben  
az arra jogosultak között már  
az így kapott értékkel arányosan 
lett meghatározva, az első két 
havi összeg ezen sorok olvasá-
sakor pedig már meg is érkezett  
a bankszámlátokra.

Az új függvény persze nem 
került kőbe vésésre, tehát ha 
a tapasztalatok alapján a Kari 
Ösztöndíjbizottság a tavaszi 
szemeszter elején indokoltnak 
látja, akkor eszközölhet kisebb-
nagyobb módosításokat rajta. 
Természetesen a célunk az, hogy 
egy stabil módszert dolgozzunk 
ki, amit csak szükség esetén mó-
dosítunk.

Cserép Máté
Kari Ösztöndíjbizottság tagja

AKTuáLIS

Az elmúlt időszakban a Kari Ösztöndíjbizottság tájékoz-
tatóiban bizonyára már olvastátok, hogy az idei tanévben 
megváltozott a tanulmányi ösztöndíj összegének kiszá-
mítási módszere, azonban ennek konkrétumairól idáig 
nem esett szó. Ezért, ebben a cikkben ezen módosítás 
pontos mibenlétéről olvashattok bővebben, továbbá ar-
ról, hogy mi volt az egésznek a háttere. 

MEgváLToZoTT AZ ÖSZTÖndíjSZáMíTáSI REndSZER

Tanulmányi ösztöndíj
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Gólyabál egy laikus lány 
szemszögéből:

Gyülekező fiatalok állnak 
sorba hogy belépjenek és meg-
szerezzék életük egyik legcso-
dálatosabb élményét. A lányok 
gyönyörű ruhákban kisminkel-
ve, a fiúk elegánsan már a ruha-
tár előtt várakoznak. Majd be-
lépnek oda, ahol kezdetét veszi 
minden. Minden, amiről eddig 
csak beszéltek, de nem láttak. 

A terembe belépve kellemes, 
lágy zene és nagyon sok ismerős 
arc köszön vissza. Majd meg-
kezdődik az est, a gólyák táncá-
val. A szerepelni vágyó fiatalok 
közösen előadott tánca igazán 
megható és elegáns élményt 
nyújt mind a résztvevők, mind 

a nézők számára. A buli pedig 
beindul. A teremben körbenéz-
ve vidáman és önfeledten bulizó 
fiatalokat lehet látni, még annak 
is kedve támad táncra perdülni, 
aki alapjáraton nem szeret. 

Az italpultnál kígyózó soro-
kat veszek észre és egy olyan ka-

valkádban érzem magam, amit 
nem igazán lehet leírni, inkább 
csak átélni. Magával sodor az 
áradat, hogy jó itt lenni, hogy 
jó ezekkel az emberekkel együtt 
bulizni. Véget ért az egyik kon-
cert, majd elkezdődik a mai 
modern zenével fűszerezett báli 
hangulat. Azzal a DJ-vel, akit 
mindenki ismer, és akit min-
denki szeret. De vajon kiről is 
beszélek? Legyen ez meglepetés, 
ami remélhetőleg ösztönözni 
fog benneteket arra, hogy Ti is 
részt vegyetek ebben a báli for-
gatagban. A buli hajlani 4 óra-
kor véget ér, majd az elfáradt 
már hivatalosan is egyetemi 
polgárok és felsőbbéves társaik 
letáncolt lábbakkal hazaindul-
tak, hiszen befejeződik az este, 
ami az eddigi legjobb volt az 
életükben. 

A tavalyi évhez hasonlóan, 
idén is a Gellért fürdő aulája 
fogadja a gólyákat és a felsőbb 
éveseket a TÓK-IK közösen 
megrendezésre kerülő gólyabál-
ján 2010. november 25-én este  
9 órától.

Csajbók Judit

AjánLó
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Nagyszerű zene, bulizni vágyó fiatalok, csodás helyszín, 
kiváló társaság, színvonalas szervezés. Kell ennél több 
egy fantasztikus estéhez? Igen, kell. Te kellesz, hogy 
egy igazán jó bulit csapjunk! De vajon melyik ELTE-s, 
pontosabban közös rendezésű eseményről is beszélek?  
A folytatásban kiderül. 

buLIZZunK EgyüTT A gELLéRT füRdőbEn!

gólyabál
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A kyokushin karate, mint 
harcművészeti stílus…

Japánból érkezett hozzánk, 
a Sosai Oyama által megalapí-
tott harcművészet, úgy 40 évvel 
ezelőtt. Ez egy igen fiatal stílus, 
ennek ellenére ma Magyaror-
szágon kb. 3000 ember 
gyakorolja az ütések 
és rúgások sorozatát. 
Jellemzője a hosszú, 
köríves technikák al-
kalmazása. A stílusok 
egyik legkeményebbi-
kéről van szó, gyakran 
nevezik erő karaténak 
is.

Szeretnéd próbára 
tenni magad? Akkor 
válaszd a Victoryt! Miért is?

A Victory Martfűi Kyokus-
hin Karate Klub neve ne tévesz-
szen meg senkit, hiszen a mart-
fűi központtal rendelkező klub, 
már több éve indított csoportot 
Budapesten is, a Kazinczy utcá-
ban (az Urániánál).  A magas 
létszámú csapatban, számos 
korosztályos- és Európa bajnok 
versenyző edz együtt néhány 

világversenyen indult karatéká-
val. Itt található a legtöbb junior 
és felnőtt küzdő, akik a Magyar 
Válogatott tagjai. Több fekete- 
öves mester is van a tagok kö-
zött, akik magas szinten és nagy 
odafigyeléssel végzik a tanítást.

Mitől olyan „egyetmistaba-
rát” ez a klub?

A havi tagdíj mindenképp 
pénztárcakímélő más egyesü-
letekhez képest. A kedvező ár 
ellenében az edzések szakmai 
minősége viszont igen magas. 
Hétfőtől péntekig irányított 
edzéseken vehetsz részt. Ha 
sokáig vagy az egyetemen, vi-
szont korán kelő típus vagy, 

akkor szívesen látunk a regge-
li edzéseken is, melyek szintén 
mesterek által irányított trénin-
gek. Ebben a modern felsze-
reltségű edzőteremben a karate 
mellett oktatnak kesztyűzést és 
mediballt is. Ha a kistestvért 
szeretnéd lehozni vagy netán 
a szülőket, jó helyen jársz, hi-
szen számukra is külön cso-
portokban folynak az edzések. 
Számos lehetőséget rejt magá-
ban a klubélet. Vizsgázhatsz, 
versenyekre és edzőtáborokba 
járhatsz. A légkör barátsá-
gos, szívesen és segítőkészen 
fogadják az új érdeklődőket.  
A közösségi életet a jó bulik, 
főzések, vetélkedők és kirándu-
lások remek hangulatával jelle-
mezhetném.

Kiknek ajánlanám és miért?
Természetesen min- 
denkinek! Fiúknak, 
hogy legyen kondi 
futni a busz után. 
 Lányoknak mert 
nálunk sok a lány, 
de ami még jobb, 
hogy több a fiú! 
 A tréfát félretéve, 
fizikailag és szelle-
mileg is nagy ha-
tással van az embe- 

rekre ez a stílus. Végezetül, 
miért ajánlom ilyen nagy 
meggyőződéssel a karatét és  
a Victoryt? Mert jómagam már 
10 éve vagyok a klub oszlopos 
tagja és versenyzője. Így tud-
hatom, hogy „mi fán terem”  
a kyokushin karate. 

Ha nem hiszed, járj utána!

Körmöndi Lídia

AjánLó
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Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom nektek ezt 
a nagyszerű harcművészetet! Nevezhetjük akár sportnak, 
életformának vagy egyszerűen jól eső testmozgásnak, 
kinek mit jelent.  A stílus rövid áttekintése után megis-
mertetném veletek az ország legeredményesebb karate 
klubját is, így a fellelkesedett hallgatók a legjobb helyen 
kezdhetik el karate pályafutásukat.

LéTEZHET SPoRTéLET A TAnuLáS MELLETT?!

KyoKuSHIn KARATE
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De vajon kik teszik teljessé  
a történetet?  

A II. Tennis Classics-hoz 
hasonlóan idén sem múlhat el 
a rendezvény a BIT magazin 
nélkül. Ebben az évben, olyan 
médiumok mellett kaptunk le-
hetőséget a közvetítésre, mint 
az RTL Klub vagy éppen a Class 
FM. 

Megvannak a támogatók,  
a média, a BIT magazin, de va-
jon kik is teszik teljessé a törté-
netet?

Szávay Ágnes, korunk első-
számú magyar teniszezője első 
alkalommal ragad ütőt a Tennis 
Classics-on, hogy egy vegyes 
páros keretében az egykori 
példaképpel, Temesvári Andre- 
ával mérkőzzék meg. A múlt 
legjelesebb játékosai közül a két 
sokszoros Grand Slam győztes 

svéd Mats Wilander és a cseh- 
-amerikai Ivan Lendl méri össze 
ma sem lebecsülendő tudását. 
Ketten együtt tizenhét egyéni 
Grand Slam di-
adallal és négy 
Davis Kupa győ-
zelemmel büsz-
kélkedhetnek és 
mindketten meg- 
járták már a vi-
lágranglista leg-
magasabb fokát, 
néha éppen egy-
mást letaszítva a 
trónról.

Forradalmi újítás a Tennis 
Classics életében, hogy a múlt 
nagyjai mellett a jelenkor meg-
határozó éljátékosai is pályára 
lépnek, arra pedig még sosem 
volt példa hazánkban, hogy 
két Top 10 játékos egyszerre, 

egymás ellen mér-
kőzzön meg. Idén 
október 30-án ez is 
megtörténik, hiszen  
a világranglista ötö- 
dik helyezettje Ro-
bin Söderling a két 
hellyel mögötte álló 
Thomas Berdych-el 
akaszt tengelyt.

Nem maradhatnak el termé-
szetesen a mindig hatalmas sikert 
arató bemutató párosok sem,  
és nem maradhat ki a Tennis 
Classics mezőnyéből Mansour 
Bahrami sem, aki ígérete szerint 
új trükkökkel fogja elkápráztatni  
a Papp László Sportaréna közön-
ségét. A Tennis Classics prog-
ramja a következő: a mérkőzé-

sek 15 órakor kezdődnek Szávay 
Ágnes és Temesvári Andrea 
vegyes párosával. Ezt követően 
a férfiak mérkőzése következik. 
A nap és az esemény zárása-
ként páros mérkőzést láthatunk 
Mansour Bahramival. Persze  
a jegyárakról sem feledkeztünk 
meg. 3000 Ft-tól kezdődnek és  
a legdrágább 11500 Ft.  A tava-
lyi versenyből kiindulva ebben  
az évben is egy fantasztikus, 
emlékezetes nap elé néznek 
azok, akik kilátogatnak az idei 
III. Tennis Classics-ra.

Csajbók Judit

Idén is világsztárok lepik el kis hazánkat, hogy azt mu-
tassák be a nagyérdeműnek, amit a legjobban tudnak.  
Teniszezni. A tavalyi nagy sikert követően idén ismét meg-
rendezésre kerül a Tennis Classics vagyis idén is találkozik  
a múlt és a jelen, itt Budapesten.

TEnnIS cLASSIcS III.- AvAgy A MúLT éS A jELEn TALáLKoZáSA budAPESTEn

Már tudjuk ki játszik idén!
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 – A magánéletben is ekko-
ra sportember? 

 – Futás, erősítés, és lovag-
lás – de ez nem versenysport, 
inkább életstílus. Van egy lovam 
is, vagyis a feleségem lova, kint 
tartjuk Csömörön, a neve Tü-
csök. 2002 óta van meg, akkor 
kezdtem az Akadémia kommu-
nikációját csinálni, ekkor indult 
a Mindentudás Egyeteme is. 
Stresszes időszak volt, amikor  
a lovaglás nagyon sokat segített 
az életben maradásban.  

 – Lesz még ehhez hasonló 
sportesemény? 

 – Ha rajtam múlik, igen.  
Ez egy más típusú találkozás 
egymás között, kollégákkal, 
hallgatókkal. De a sport az  
egyetemi világban mindenhol 
meghatározó, közösségformáló, 
identitásképző, és erre alapozva 
pedig kommunikációs eszköz. 

 – Az új rektori vezetéssel 
Ön lett a közkapcsolati és kom- 
munikációs rektorhelyettes, ez  
a feladatkör eddig nem létezett, 
így nagy hiányt hivatott bepó-

tolni. Mi is tartozik konkrétan a 
feladatai közé?  

 – Három dolog tartozik 
ide: az ELTE külső kommuni-
kációja, belső kommunikációja 
és a közkapcsolatok. Ezek közül 
most a belső kommunikációra 
szeretném helyezni a hangsúlyt.  
A rektori programmal összhang-
ban az ELTE-n belül kell újra-
kötnünk a szövetségeket, hogy 
az egyetem a karok, az oktatók és 
a hallgatók szövetsége legyen. 

 – Olvastam a programját, 
és ahogy értelmeztem, egyrészt 
a tudománykommunikáció, 
másrészt az ELTE-s identitás 
köré építi az ELTE kommuniká-
cióját. Hogyan lehet ezt elérni? 
Jelenleg ugyanis a karok identi-
tása sokkal erősebb az egyetemi 
identitásnál.

 – Fontos, néhány évtizedes 
hagyománya az ELTE-nek, hogy 
a karok identitása nagyon erős, 
az egyetemé kevésbé. Konzer-
vatív emberként azt mondom, 
ami érték, azt nem szabad bán-
tani. Ez pedig érték, támogatni 

kell, és ehhez kell hozzátenni  
az egyetemi identitást. Nem csu- 
pán elvi okokból, hiszen gyakor-
lati érdekünk is az egyetemi szin-
tű megjelenés: egyre több olyan 
forrás válik meghatározóvá az 
oktatás és kutatás finanszírozá-
sában, aminek elérésehez leg-
alább egyetemi „üzemméretű” 
pályázat, partnerség szükséges.

 – Kommunikációs szem-
pontból milyen gyakorlati esz-
közökkel lehet ezt erősíteni? 

 – Nekem meghatározó ta-
pasztalatom, hogy mikor ’87-ben 
megcsináltuk a Hallgatói Ön-
kormányzatot a Bölcsészkaron 
és az első összejövetelt szer-
veztük, sokan fel voltak hábo-
rodva, hogy nem tudják, miről 
szavazzanak, mert nem olvasták 
az anyagot. Mondtuk, hogy mi 
nyilvánossá tettük az anyagokat, 
leraktuk ide-oda, könyvtárba, 
büféhez. És akkor az egyik fi-
atalember azt mondta: „Nem.  
Az információnak nem hoz-
záférhetőnek, hanem elkerül-
hetetlennek kell lennie.” Igaza 
volt, ma is ezt vallom a belső 
tájékoztatás elveként. Mindezt 
olyan médiaeszközökkel tegyük, 
amelyek mindenki számára fi-
gyelmet keltőek, és amelyek  
a ma médiaeszközei. Ez jelent 
például interaktivitásra ösztönző 
hírleveleket, érdemi és izgalmas 
tartalmakat bemutató honla-
pot, sok-sok vizuális elemmel.  

KARRIER

A rektorhelyettes úr kis késéssel viharzik be az irodájába, 
rövidnadrágban, edzőcipőben, közvetlenül a Triatlon VB 
professzori-rektori váltójáról. Dr. Fábri György, az ELTE 
közkapcsolati és kommunikációs ügyekért felelős rektor-
helyettese az egyetem kommunikációját is ilyen fiatalos 
elánnal kívánja megújítani, a hagyományos konzervatív 
értékek és a legmodernebb kommunikációs eszközök fi-
nom egyensúlya mentén.    

   InTERjú dR. fábRI gyÖRgy KoMMunIKácIóS REKToRHELyETTESSEL

„Ez egy jól elmesélhető történet”



http://ikhok.elte.hu/bit 112010. október

KARRIER
A

 k
ép

 fo
rr

ás
a:

 fa
br

ig
yo

rg
y.

hu

Át kell gondolnunk az ELTE 
Online és elte.hu viszonyát is,  
az ELTE Facebook és más közös-
ségi oldalon található megjele-
nését is meg kell tölteni aktuális, 
odavaló tartalommal.

Legyünk rendkívül konzer-
vatívak a tartalomban. Nekünk 
a klasszikus tudományművelés 
(kiemelten is a természettudo-
mányos tartalom) és értelmiségi 
kultúra értékeit kell közvetíte-
nünk. Viszont a lehető legavant-
gárdabbnak kell lennünk a for-
mában. 

 – Tehát egy „webkettes”, 
interaktív, részvételi kommuni-
kációt képzel el.

 – Pontosan. Az egyetem 
még mindig autonóm polgárok 
közössége, nem hiába szólítjuk 
kollégának egymást. Legyünk 
kollégák az egyetem műkö-
désében is! És ekkor jöhet létre  
az ELTE identitás. Az alapszö-
vete az egyetemnek úgy tud új-
raszövődni, ha ezeket az együtt-
működési pontokat megtaláljuk. 
Mindig arról beszélünk, hogy 

kifelé mit mondunk, pedig azért 
ne felejtse el, valójában egy negy-
venezres városról beszélünk.  
Az ekkora magyar településeken 
élénk élet folyik egymás között, 
az információáramlásban, kul-
túrában. Ha ott részt vesznek  
a város életében, itt miért ne ten-
nénk, az egyetem polgáraiként? 

 – És mi az első lépés? 
 – Nekiállunk a honlapnak, 

össze kell rakni az internetes 
megjelenésünket. Meg kell ke-
resni az olyan pontokat, ahol  
az ELTE nagyon jól kommu-
nikálhat, ilyen például a sport, 
nagy hangsúlyt kell fektetni a tu- 
dományos tevékenységek bemu-
tatására, főleg a természettudo-
mányosra és a pedagóguskép-
zésre. El kell kezdeni kialakítani 
azt a tájékoztatási formát, amely-
ben az átláthatóság megjelenhet, 
valamint azt az integrációt, ami 
a TÁMOP-os kutatóegyetemi 
program és az egyetem működé-
se között meg kell, hogy legyen. 

Az ELTE stratégiája a minő-
ség stratégiája, mondta rektor úr 

az évnyitó beszédében. Az volt, 
ma is az, és annak is kell marad-
nia. 

 – Egy pillantást vetve az 
Ön szakmai karrierjére, egyen-
letes ívet tudok felrajzolni, ahol 
a mostani pozíciója minden 
eddigi tevékenységének a kvin-
tesszenciájaként jelenik meg. 
Kezdve a Hallgatói Önkor-
mányzat létrehozásától a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
kommunikációján át a tudo-
mánykommunikációs kutatási 
területéig… 

 – Valóban, a nagy megtisz-
teltetés mellett, hogy az ország 
első egyetemének, alma mate-
remnek a szolgálatát ilyen posz-
ton láthatom el, amiatt is igazi ál-
dásnak tartom ezt a lehetőséget, 
mert kutatói, kutatásszervezői, 
egyetempolitikai és kommuni-
kációs-innovátori tapasztalata-
imat egyszerre hasznosíthatom 
az ELTE érdekében.

Most voltam például a Mis-
kolci Egyetem évnyitóján, ahol 
eszembe jutott, hogy pontosan 
20 évvel ezelőtt itt ültem az első 
országos Rektori Konferenci-
án, mint lángoló tekintetű ifjú, 
a Hallgatói Önkormányzat or-
szágos képviseletében. Szót se 
akartak adni és keményen küz-
döttünk, hogy átnyomjuk, amit 
akarunk (ami végül sikerült). 
Most, 20 évvel később pedig 
ugyanazon a helyen vagyok és 
az ELTE-t képviselhetem, mint 
rektorhelyettes... Igen, ez egy jól 
elmesélhető és személyesen jó-
szívvel megélhető történet. 

Tóth Anett
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Különböző böngészők
Elkészítetted a weboldalt, 

gyönyörűen mutat a gépeden. 
Szaladsz is büszkén megmutat-
ni főnöknek, megrendelőnek, 
anyunak, apunak, kishúgnak. 
És hirtelen nem is érted, mi tör-
tént. Minden gépen, mérettől, 
felbontástól, böngésző típusától 
függően máshogy nézett ki, de 
akadt, ahol leginkább sehogy se 
nézett ki. Ennek a fiaskónak el-
kerülésére remek módszer, ha a 
W3C szabványinak megfelelően 
készíted oldalad. 

Mi az eltérés oka? Mi az  
a W3C? Eltekintek attól, hogy 
a Szputnyik Föld körüli pályára 
állításától kezdjem, és a többit 
is csak hadarva: volt egy ötlet 
ember és számítógép szimbió-
zisáról, számítógépek hálózatba 
kötéséről, ARPANET, „TCP/IP” 
protokoll. Ezek után Svájcban 
(CERN) kidolgozták a hivatko-
zásokat tartalmazó szövegeket 
(„hiperszöveg”), és 1991-től el-
érhetővé vált az ezt kezelő rend-
szer, a WorldWideWeb. Miután 
1993-ban hozzáférhetővé tették 

a forráskódját számos egyetem 
és vállalat saját fejlesztésbe kez-
dett, mely versengésbe csapott 
át. A két óriás, a Netscape és  
a Microsoft harca végül azt ered-
ményezte, hogy számos funkció, 
bár létezett mind két böngésző-
ben, egymással már nem volt 
kompatibilis. Így a weboldal 
készítője vagy valami alapján 
eldöntötte melyikben működ-
jön az oldala, vagy elkészítette 
kétféleképpen, ami ugye nem 
állapot. A helyzet megoldását 
az 1994-ben megalapított World 
Wide Web Consortium (W3C) 
tűzte ki céljául, oly módon, hogy 
szabványosítja a technológiákat. 
6 év kellett, mire a Microsoft ki-
dobta az első olyan böngészőjét, 
mely már támogatta a szabvá-
nyok egy részét (igen, már 2000-
ben járunk). Majd a Netscape is 
átdolgozta Navigátorát, mely  
a Firefox alapja lett.

És hova fejlődött mindez az 
elmúlt 10 évben? Sajnos ott még 
nem tart, hogy azt mondhas-
sam, ha az oldaladat szabványok 
alapján készíted, akkor minden 

böngészőben pixelre ugyanazt 
kapod. Ennek több oka van.  
Az egyik, hogy a 2010-es szep-
temberi statisztikák alapján  
a netezők 31,1% - 43,3%-a hasz-
nálja valamelyik Explorert (az 
adatok forrása: http://www.
w3counter.com, http://www.
w3schools.com). És ezen belül 
kicsit kevesebb, mint 10%-uk 
6-os, vagy régebbi verziót hasz-
nál, melyek nem támogatják, 
vagy csak kis részben támogatják  
a szabványokat.

Ezen felül (a teljesség igénye 
nélül) eltérés tapasztalható az 
úgymond „dobozmodell” ér-
telmezése terén. Bizonyos bön-
gészők a margót és a szegélyt 
(padding) hozzáadják a doboz 
méretéhez, és bizonyosak levon-
ják. Nem mindegyik támogatja 
a lekerekített sarkokat (radius), 
vagy az árnyékolást (shadow), de 
ezek már áthidalhatóak ügyesen  
megfogalmazott css-sel, kisebb, 
de valid trükkökkel.

Mindent kezelj a maga he-
lyén

A szabvány követés azt ered-
ményezi, hogy külön tudod 
kezelni a weboldalad tartalmát, 
kinézetét, nűködését, azaz a 
html, css és javascript kódjaid 
külön file-okban találhatóak.  
Ennek eredményeképp kisebb, 
letisztult egységeid lesznek, me-
lyeket gyorsabban betölt a bön-
gésző. Ráadásul könnyebben 
változtatható, fejleszthető lesz 
az oldalad. Például ha egy külön 
css file-ból vezéreled a kinézetet, 
akkor egyrészt nincs minden 
html oldalba beleírva ugyanaz 

SZAKSZó

Aki az élete során egy reggel úgy ébred, mától webfejlesz-
téssel szeretnék foglalkozni, és bele is fog, óhatatlanul 
beleütközik a validálás kérdésébe. Hamar kiderül, hogy 
az „összetákolt” weboldalak lehetnek éppoly szépek, 
hasznosak, mint valid társaik. Akkor minek is foglalkoz-
zunk, időzzünk azzal, hogy oldalaink validdá váljanak? 
Erre keressük a választ. 

vALId wEboLdALAK ELőnyEI

csak szabványosan
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a kód, hanem csak egyszer, egy 
helyen. Ennek eredményeképp, 
ha változtatni szeretnél, azt is 
egy helyen teheted és kész is 
minden oldalon. És aki időt 
nyer, pénzt nyer :)

Gondolkozz kicsiben
A szabványos weboldalak 

stabilan és jól működnek kü-
lönbőző platformokon, de mi  
a helyzet az egyéb netet haszná-
ló készülékekkel?

Előző számunkban szó volt 
az okostelefonokról. Ezek töb- 
bek között azért okosak, mert 
nonstop like-olhatsz rajtuk ke-
resztül... illetve, ki, mire hasz-
nálja a netet.  De a lényeg: mi-
vel már egy bekezdéssel ezelőtt 
meggyőztelek arról, kezeld kü-
lön a tartalmat és a kinézetet, 
így nagyon egyszerűen „eszköz-
re szabhatod” oldalad megjele-
nését különböző stíluslapokkal.

Mindenkire gondoltál?
Az internetet számos ember 

böngészi, köztük fogyatékkal 
élő személyek  is, akiknek na-
gyon megnehezítheti a dolgát 
egy rosszul megírt oldal. Példá-

ul a vakok és gyengénlátók egy- 
fajta „felolvasó” szoftvert hasz-
nálnak a tartalom megismeré-
sére. Számukra érthetetlen és 
zavaros egy olyan oldal, ahol  
a szöveg képként van beillesztve, 
vagy átlátszó képekkel, tábláza-
tokkal oldották meg a poziciná-
lást. Annál könnyebben tudnak 
navigálni és eljutni a valódi tar-
talomhoz, minél kevesebb kód, 
felesleges kód van a (x)html file-
unkban.

Tégy előre, ó hatalmas 
Google!

Nem utolsó szempont, hogy 
mennyire könnyű rádtalálni  
a neten, értem ezalatt az elkészí-
tett oldaladat. A keresőoptima-
lizálás lassan külön szakmává 
növi ki magát. A profik rengeteg 
tippet, trükköt ismernek (ezek-
ről bővebben: keress a SEO-ra),  
de abban egyetértenek, fontos  

a „keresőro-
botok” szá-
mára a tarta-
lom könnyű 
elérése, azaz  
a letisztult, át-
látható kód. 
Ezen kívül a 
doctype meg-
határozása és 
a meta elemek 
kitöltése is so-
kat lendít rajta. 
Bár régebben 

nagyobb hangsúlyt fektettek  
a keresők a metaelemben meg-
adott kulcsszavakra, mint ma-
napság, mindenképp ajánlott jól 
átgondolva kitölteni. Érdemes 
rákeresni hasonló témájú olda-

lakra, mint a tiéd, és megnézni, 
ők miket tartottak fontosnak, 
milyen kulcsokat határoztak 
meg.

Hogy derítheted ki, valid-e 
az oldalad?

Validátorral :)  Javaslom a 
http://validator.w3.org címen 
található html validátort, illetve 
css-hez a következőt: http://jig-
saw.w3.org/css-validator. Eze-
ken tesztelhetsz már szerverre 
feltöltött oldalakat, vagy csak  
a meghajtódon létezőket egya-
ránt. Ezen kívül léteznek egyéb 
validátorok, léteznek a böngé-
szőknek saját szabványellenőr-
zőik is, használd, ami szimpati-
kus.

Miután lefutott az ellenőrzés, 
kapsz egy A) zöld fejlécet, ahol 
gratulálnak a valid oldaladhoz, 
és felajánlják, hogy használd  
a validságod bizonyságául a lo-
gójukat. Vagy B) kapsz egy piros 
fejlécet 1200 errors-al és közel 
ennyi warnings-al, és alább gör-
getve magát, a hibalistát. A fele 
elgépelés, vagy következetesen 
rosszul alkalmazott technika, 
melyek javítása után már csak 
pár hiba marad, melyek példá-
ul adódhatnak abból, hogy az 
xhtml strict doctype nem támo-
gatja az iframe-eket, mint pél-
dául a mostanában közkedvelt 
LIKE Button. Szomorú, de van 
megoldás, például Strict helyett 
Transitional doctype-ot válasz-
tasz. De ez már egy másik cikk 
témája. Ezekről bővebben: ke-
resgélj a neten.

Gaál Luca
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 – Ha készítenél egy listát, 
hogy miért érdemes HÖK el-
nöknek jelentkezni, mi az, ami 
biztos ellene szólna?

 – A HÖK elnöki pozíció 
egy eléggé összetett dolog. Sok 
dolog van, amit pozitívumként 
lehetne felhozni, mint 
például az ismertség, a 
csapathoz tartozás vagy 
a „tűz közeli helyzet”. 
Egy dolgot emelnék ki, 
ami negatívum, de ez 
kihatással van szinte 
mindenre. Ez az elfog-
laltság. Szinte minden 
nap van olyan program, 
amin meg kell jelenni, 
részt kell venni és ter-
mészetesen konstruk-
tívan kell képviselni a 
hallgatók érdekeit. Ezek 
az elfoglaltságok lehetnek ren-
dezvények, ülések, konferenci-
ák és egyéb programok. 

 – A választás gyorsan le-
zajlott és 2/3-os többséggel 
győztél. Hogyan sikerült megy-
győznöd a küldötteket?

 –  Úgy gondolom, hogy a 
képviselők rájöttek, hogy mi  
a fontos a hallgatók és a Hall-

gatói Önkormányzat számára. 
Emiatt lehetett ez a nagyszámú 
szavazat, ami rám érkezett. Sze-
retném itt is köszönni a felém 
irányuló bizalmat és ígérem, 
hogy minden tőlem telhetőt 
megteszek, hogy rá is szolgál-

jak.
 – A választáskor előnyödre 

vált, hogy 2007 óta aktív tagja 
vagy a HÖK-nek?

 – A válasz egyértelműen 
igen. Szerintem a megfele-
lő tapasztalat is közre játszott  
a szavazatszámban. A HÖK-ben 
sokféle bizottságban megfor-
dultam és aktívan tevékenyked-

tem. A leghosszabb periódus a 
HJB elnöki posztja volt, amitől 
fájó szívvel búcsúztam, de helyt 
fogok állni a mostani pozícióm-
ban is.

 – A programodban meg-
említetted, a szorosabbra sze-

retnéd fűzni a kapcso-
latot a többi karral. Ezt 
hogyan szeretnéd meg-
valósítani?

 – Az utóbbi 
időben az IK-val a szo-
rosabb kapcsolatot nem 
sikerült fenntartani a 
többi Hallgatói Önkor-
mányzatnak. A megva-
lósításban a legnagyobb 
szerepet a többi karral 
való egyeztetések fogják 
játszani.

 – Az idei tan-
év a megtakarításról fog szólni. 
Hogyan lehet ezt véghezvinni, 
úgy, hogy az egyetem polgárai 
ebből ne vegyenek észre szinte 
semmi?

 – A HÖK-ös keretek csök-
kenéséből a hallgatók nem fog-
nak sokat látni, maximum, hogy 
a rendezvényeket máshogy 
tudjuk támogatni. Ehhez szük-

bIT KÖZéP

Az új elnök automatikusan azt jelenti, hogy a Hallgató Önkormányzat új irányt vált? 
Vajon észreveszik-e majd a hallgatók, hogy más áll az élen? Szeptember 4-én lezajlott 
az elnökválasztás, ahol Buzgán Attila Bence 2/3-os többséggel elnöki mandátumot szer-
zett. „A képviselők rájöttek, hogy mi a fontos a hallgatók és a Hallgatói Önkormányzat 
számára”.  

InTERjú buZgán ATTILA bEncévEL

A képviselők rájöttek mi a fontos

buzgán Attila bence
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ségünk lesz az alapítványunk-
ra, ami rövidesen meglesz.  
A normatív keretek csökkenését 
a hallgatók nagyon érezni fog-
ják, ugyanis már ebben a félév-
ben is sokkal kevesebb szociális 
ösztöndíjat tudtunk kiosztani. 
Ez nagyrészt a nem megfelelően 
átgondolt rendszernek köszön-
hető, ugyanis a régi időkben 
nem kellett például nagy össze-
geket elkülöníteni az alaptámo-
gatásra. Remélhetőleg az új kor-
mány mindent megtesz majd  
a rendszer normalizálására.

 – Megüresedett egy elnöki 
poszt a Hallgatói Önkormány-
zatban, ami nem más, mint 
amit eddig betöltöttél a Hallga-
tói Jóléti Bizottságé. Mi alapján 
választod ki és támogatod az 
utódod?

 – Az alapszabályunk értel-
mében a bizottság a tagjai közül 
elnököt választ. Nem szeretnék 
beleszólni ebbe a szavazásba, 
ugyanis véleményem szerint az 
elnök bármilyen kijelentése ki-
hathat a jövőre. Természetesen 
van olyan utód, akit szívesen 
látnék az elnökségben, de ez le-
gyen az én titkom.

 – Az IK HÖK alelnöke il-
letve az EHÖK gazdasági el-
nöke egy és ugyanaz a személy. 
Két ekkora pozíció betöltése 
nem fog gondot szülni a HÖK 
háza táján?

 – Véleményem szerint nem, 
ugyanis az alelnököm megfelelő-
en külön tudja választani a kari 
és az egyetemi érdekeket, mivel 
nagy tapasztalattal bír. Nem vé-
letlen kérték fel az EHÖK gaz-
dasági alelnökének is.

 – Mi élvez prioritást az el-
nöki programodban?

 – Mindenképpen a kom-
munikációt emelném ki. Ezt a 
HÖK-ön belülre és a hallgatók 
felé is lehet érteni. A hallgató-
ságot közelebb szeretném hozni 
a Hallgatói Önkormányzathoz, 
mivel a legtöbben azt sem tud-
ják, hogy mi kik vagyunk, és 
mit csinálunk. Tudni kell, hogy 
a HÖK-ösöket általában csak 
akkor keresik meg, amikor már 
valami baj van, és a segítségünk 
kell. Köszönetet ritkán kapunk 
a munkánkért, pedig rengeteg 
időt, energiát és munkát fordí-
tunk akár csak egy szoctám el-
bírálására és szedésére.

 – Melyik az a pont, ami 
miatt minden többi tervedet 
feladnád?

 – Nem emelnék ki egy ilyen 
pontot sem, mivel több fontos és 
azonos szinten levő dolog van, 
amit meg szeretnék valósítani. 

 – Mit vársz ettől a tanév-
től?

 – Mindenképpen, hogy a 
Hallgatói Önkormányzatban 
rend, béke és nyugalom legyen. 
Remélem a 27 igen, 3 nem és 
1 érvénytelen szavazat segíte-
ni fog ebben. A másik, hogy  
a hallgatók azt vegyék észre, 
hogy minden rendben van, 
mind tanulmányi, mind ösztön-
díjak terén is.

 – Mit várhatnak a hallga-
tók?

 – Azt, hogy a régebbi évek-
hez hasonlóan minden a leg-
nagyobb rendben működjön. 
Amennyiben valakinek valami 
problémája, gondja, észrevéte-

le, tanácsa vagy dícsérete van,  
az nyugodtan írhat e-mailt ne-
kem.

 – Változik valami is a 
HÖK-ben azzal, hogy mostan-
tól elnökként lépsz be az ajtón?

 – Az elején semmiképpen, 
ugyanis a következő HJB elnök 
választásáig az ottani feladato-
kat is  ellátom, hogy senki ne 
vegyen észre semmit a váltásból, 
hiába mondtam le arról a tiszt-

ségemről. A KÖB elnöki tiszt-
ségről (paradox módon, hiába 
a HJB elnökséggel van össze-
fűzve) még betöltöm, ugyanis 
ha valakinek valami problémája 
van, akkor így ebben a pozíci-
ómban tudok segíteni. Később 
sem lesz túl nagy változás, mivel 
elég sok mindennel foglalkoz-
tam eddig is itt az irodában, és a 
legtöbb dologra ezután is meg-
kérhetnek.

 – Ki a hősöd?
 – Melvin the Superhero 

(Jeff Dunham karaktere)

Csajbók Judit

bIT KÖZéP

InTERjú buZgán ATTILA bEncévEL

A képviselők rájöttek mi a fontos

Gavallér György
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Gondolom, hogy nem csak 
én kerültem eddig olyan helyzet-
be, hogy egy idő után akármek-
kora kapacitású merevlemez 
volt a számítógépemben, min-
dig elfogyott a szabad hely, így 
kénytelen voltam törölni, vagy 
kiírni az adatokat. Az utóbbi 
pár évtizedben óriási fejlődésen 
ment keresztül az adattárolás 
technikája, így akár egy leme-
zen tárolhatunk több órányi HD 
felbontású filmet, vagy több ezer 
nagy felbontású digitális képet. 
De honnan is indult ez a fejlő-
dés? Hol tartunk most? Merre 
tart ez a fejlődés? Ezekre a kér-
désekre szeretnék választ keres-
ni a cikk további részében.

Valamikor az informatika 
(h)őskorának a kezdetén je-
lent meg a lyukkártya, mint 
egyetlen adattárolási lehetőség.  
Ezzel a módszerrel már meg-
felelő módon lehetett tárolni  
az igen-nem információt.  
A lyukkártya korai mérete meg-
egyezett az akkori amerikai  
1 dolláros bankjegy méretével. 

Ez az egybeesés nem a véletlen 
szüleménye, csak egyszerűen 
ugyanabban a nyomdában ké-
szítették, mint a bankjegyeket. 
Például az 1890-es amerikai 
népszámláláshoz már ilyen 
lyukkártyákat készítettek és 
használtak.

Természetesen a lyukkártyá-
nak számos előnye és hátránya is 
volt. Előnyei például az egysze-
rű rögzítés, a kézi adatbevitel,  
a gyors feldolgozhatóság, vala-
mint a hordozhatóság. Hátrá-
nyai közé tartozik, hogy a lapok 
elveszhetnek, illetve eltépőd-
hetnek, azon kívül nem mindig 
egyértelmű a kódolás, vagyis 

nem igazán alkalmas nagyobb 
mennyiségű adat rögzítésére 
és tárolására. Ezért kifejlesztet-
ték az „utódját”, a lyukszalagot.  
Ez gyakorlatilag egy vékony pa-
pírcsík volt, amire sorokban ke-
rültek fel a lyukak. Előnye volt, 
hogy jóval nagyobb adatmeny-
nyiséget tudott tárolni, mint  
a rendkívül egyszerű lyukkár-
tya, de komoly hátránya volt, 
hogy csak soros, azaz szekvenci-
ális adatfeldolgozhatóságot tett 
lehetővé.

A lyukkártya és a lyukszalag 
még messze volt a mágneses 
technológiával működő adattá-
rolástól, erre egészen 1956 végé-
ig kellett várni. Az első komoly 
mágneses adatrögzítési eljárást 
az IBM dolgozta ki, aminek  
az volt a lényege, hogy a ferro-
mágneses tulajdonságú lemezen 
lévő egyes tárolóbiteket mág-

nesezték 1-re, ha van jel, illetve 
0-ra, ha nincs. A művelet során 
a tányérok elég nagy sebességgel 
forognak, aminek a mértékegy-
sége az RPM (Rotate-Per-Min-
ute, percenkénti fordulatszám). 
Régebbi lemeznél ez 3600 volt, 
de ezeket lassan kiszorították  
a 7200-as fordulatszámú le-
mezek, de már található pár 

SZAKSZó

A mai digitális korszakban és adatoktól hemzsegő vilá-
gunkban már nem is regisztrálunk olyan e-mail szolgál-
tatónál elektronikus levélcímet, ahol nem kapunk több 
gigabájtnyi tárhelyet. Évekkel ezelőtt még egészen más 
volt a helyzet, örült a felhasználó, ha pár megabájtot ka-
pott, de valahogy az elég volt mindenre. A továbbiakban 
szeretném áttekinteni az adattárolás fejlődését, néhány 
érdekességgel megfűszerezve.

A LyuKKáRTyáTóL A fLASH MEgHAjTóKIg

Adattárolás v1.0
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SZAKSZó

14400-as lemez is. Magának 
a meghajtónak a HDD (Hard 
Disk Drive) nevet adták, ná-
lunk a winchester név terjedt el.  
Az adattárolás és visszahívás 
során maguk az író-olvasó fejek 
nem nyomódnak rá a lemezre, 
hanem pár mikrométerrel fe-
lette, illetve alatta mozognak.  
Ezért nagyon fontos, hogy  
a HDD-k gyártásakor semmi-
lyen szennyeződés se kerül-
hessen bele a lemezegységbe!  
Ez a technológia manapság is vi-
rágkorát éli, a kapacitása jelen-
leg meghaladja a több terabájtot, 
így nem csak az átlag felhaszná-
lók igényeit tudják kielégíteni.

1971-ben dobta piacra az 
IBM az első mágneses hajlé-
konylemezeket, valamint az eh-
hez tartozó maghajtót (Floppy 
Disk Drive; FDD). A HDD-vel 
szemben az ezekre írt adat köny-
nyen hordozhatóvá vált. Maga  
a floppy egy kis kapacitású 
(100-200 KB-tól egészen 120 
MB-ig), valamint elég kicsi el-
érési sebességű, lassú eszköz.  
A kisebb kapacitású lemezek 
gyakorlatilag eltűntek a piacról, 
míg a nagy felbontású floppy-k  
a nem egységesített szabvány  
miatt nem igazán tudtak elter-
jedni. Az írási sűrűség a tech-
nológia haladásával fokozato-
san változott, az eredeti normál 
sűrűségű (SD) írást felváltotta 
az egy mérettel kisebb, de dup-
la sűrűségű (DD) lemez, majd 
jött a még kisebb, immár magas 
sűrűségű (HD) lemez. A meg-
hajtó működése során az író-
olvasófej fizikailag rányomódik  
a mágneslemezre és a meg-

hajtómotor segítségével meg- 
forgatott lemezt olvasha-
tóvá, illetve írhatóvá teszi.  
Az egyes meghajtók hajtómo-
torjának sebességkülönbségei 
miatt sajnos a lemezek időnként 
olvashatatlanná váltak.

A floppy-korszak végét egy-
részt az írható CD-k (CD-R) ra-
dikális árcsökkenése, másrészt  
a Pendrive-ok rohamszerű elter-
jedése okozta. Az utolsó rúgást 
ennek a technológiának az adta, 
hogy a floppy-k tárkapacitását 
a folyamatos fejlesztések elle-
nére sem tudták növelni, még 
a PenDrive tárhelyének mérete 
egyre nagyobb és nagyobb lett, 
így a növekvő igényeket is ki 
tudta elégíteni.

Maga a PenDrive egy pici kis 
nyomtatott áramkört tartalmaz, 

mely Flash memóriaként képes 
adatokat tárolni. Jellemző rá  
a nagyfokú strapabírás, tápáram 
nélkül is megőrzi akár évekig 
is az adatokat, valamint köny-
nyen hordozható és igen kicsi 
helyigényű. A kapacitás tekin-
tetében is jelentős fejlődésen 
ment át. Az első darabok 8 MB-
os tárhelyével szemben jelenleg 
a legnagyobb tároló kapacitása 
256 GB!

Ebben a cikkben a helyhiány 
miatt csak említés szintjén fog-
lalkoztam az optikai elven mű-
ködő adattárolásról (CD, DVD, 
Blu-ray), de a következő szám-
ban ezt a hiányosságot termé-
szetesen pótlolni fogom.

Mint láthatjuk, az adattárolás 
folyamatosan fejlődik, egyre na-
gyobb kapacitásúak a rendelke-
zésünkre álló eszközök és egyre 
gyorsabbak is lettek. Remélem 
érdekesnek találtátok a cikket és 
a következő számokban is keres-
ni fogjátok ezt a rovatot. 

Hornyák Gábor
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 – Milyen előismeretek szük-
ségesek ahhoz, hogy valaki el-
kezdhessen Drupalt tanulni?

 – A web leíró nyelve a 
HTML, így ennek stabil ismerete 
mindenképpen ajánlott. E mellé 
természetesen jól jön a CSS, fő-
leg, ha sminkelni is szeretnénk. 
Ezzel a tudással már bátran be-
levághatunk a tanulásba, kis idő 
után képesek leszünk akár piac-
képes weboldalakat produkálni. 
Kompromisszumokkal. Ugyanis 
modulok működésének, kime-
netének testreszabásához leg-
alább erős alapszintű PHP isme-
ret szükséges. Az adatbáziskezelő 
réteg nagyon sok típusú lekérde-
zést elfed, de ha saját lekérdezés 
írására kerül sor, akkor nem árt, 
ha jól ismerjük az adatbáziskeze-
lőnk nyelvét (leginkább MySQL). 
Rendkívül hasznos, ha rendelke-
zünk JavaScript ismeretekkel, 
azon belül is a JQuery library a 
Drupalban támogatott, sőt, hasz-
nálata elvárt, ahol csak lehet.

 – Melyik verziójú Drupal-
lal érdemes kezdeni? 6-os vagy 
7-es?

 – Az előző cikk megírása 
után pár nappal kiadásra került 
a 7-es béta verziója. Kezdőknek 
mindenképpen ez az ajánlott a 
tanulás elkezdéséhez.

 – Miért csak a kezdőknek?
 – Csak a bátrabb fejlesztők 

kezdenek jelenleg produkciós 
weboldal fejlesztésébe Drupal 
7-tel. Ennek fő oka az, hogy pár 
contrib modul karbantartója 
nem portolta még modulját a 
7-es verzióra, és a már meglé-
vők stabilitásáról, megbízha-
tóságáról sincsenek széleskörű 
adataink. Ezt figyelembevéve 
csak alaposan átgondolt esetek-
ben lehet jó döntés ezt a verziót 
használni már ilyen korán, ám 
kezdők esetében ennek semmi 
jelentősége, hiszen valószínűleg 
még egy ideig nem fognak olyan 
weboldalakat készíteni, ahol ko-
molyan számíthat a contrib mo-

dulok fejlesztési állapota.
 – Mik a szerveroldali köve-

telmények a Drupal számára?
 – Apache, Microsoft IIS 

vagy Nginx webszerver és leg-
alább 5.2-es PHP szükséges a 
Drupal 7-nek, minimum 40 MB 
memóriával. Az ajánlott adat-
bázis szerver a MySQL. Továb-
bi részletek a http://drupal.org/
requirements címen érhetők el. 

Saját számítógépen is töké-
letesen elkezdhető a tanulás, 
például XAMPP telepítésével 
könnyen a rendelkezésünkre 
állhat a szükséges környezet. 
Azonban vigyázzunk, a legfris-
sebb XAMPP 5.3-as PHP-t tar-
talmaz, ami bár a D7 core-nak 
megfelelő, de a contrib modu-
loknál bizonytalan lehet a támo-
gatottsága.

 – Hogyan zajlik maga a te-
lepítés?

Ha készen áll a fejlesztőkör-
nyezetünk, töltsük le a Drupal 7 
alaprendszer csomagot a http://
drupal.org/project/drupal cím-
ről. Ha szeretnénk, hogy az ele-
jétől kezdve magyarul szóljon 
hozzánk a tartalomkezelőnk, 
szükségünk lesz a fordítási fáj-
lokra, amiket a http://localize.
drupal.org weboldalról szerez-
hetünk be. Itt a drupal.org azo-
nosítónkkal tudunk bejelent-
kezni, és csatlakoznunk kell a 
magyar fordítói csapathoz. Ez-
után a projektek közül válasszuk 
a Drupal core-t, majd az Export 
menüpontnál a 7.0-beta1 relea-
se-t és a Drupal 7 core package 
format opciót. A letöltött cso-
magot másoljuk össze az alap-
rendszer fájljaival.

SZAKSZó

Az előző számban megismertettük veletek az elsőszámú 
tartalomkezelőt, olvashattatok róla, hogy miért is ennyi-
re sikeres. Most lássuk, hogyan is néz ki ez a gyakorlat-
ban, hogyan is áll kézre a már olyan sokat dicsért CMS! 
Egy képzeletbeli riporton keresztül mutatjuk be, ho-
gyan és milyen környezetben kell egy Drupalt telepíteni.  
Útmutatót adunk azoknak is, akiknek sikerült felkelte-
nünk az érdeklődését, és szeretnének kicsit mélyebben 
megismerkedni a rendszerrel, de nem tudják, hogyan is 
érdemes elindulni.

KEZdETI LéPéSEK A dRuPALLAL

A drupal 7 telepítése
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SZAKSZó

Most az adatbázis előkészí-
tésén a sor, hozzunk létre egyet 
a Drupal számára utf8_hunga-
rian_ci egybevetéssel. Ha vélet-
lenül nincs magyar egybevetés 
támogatás az általunk használt 
MySQL rendszeren, használ-
hatjuk az utf8_general_ci egy-
bevetést is. Létre kell hoznunk 
egy felhasználót is, mely ebben 
az adatbázisban műveleteket 
végezhet (CREATE TABLE, 
ALTER TABLE és DROP TAB-
LE jogosultságok szükségesek). 
Saját tesztrendszeren megfelelő 
az alapértelmezett, általában 
root-nak elnevezett adatbázis 
felhasználó.

Most már tényleg minden 
készen áll, elkezdhetjük a CMS 
telepítését. Ehhez egy webes 
telepítőt kell futtatnunk, ennek 
elindításához látogassunk el 
böngészőnkkel a http://examp-
le.com/drupal/install.php cím-
re, ahol a http://example.com/
drupal/ az a host illetve könyv-

tár webszerveren elérhető címe, 
ahova a fájlokat előkészítettük. 
Válasszuk a Standard telepítési 
profilt, majd a magyar nyelvet. 
A telepítéskor történő nyelvi 
fájlok importálása még valóban 
béta állapotban lévő funkció, 
ezért ezzel kapcsolatos figyel-
meztetéseket, hibaüzeneteket 
fogunk látni végig a telepítés 
során, de ezekkel nem kell fog-
lalkoznunk. 

Az adatbázis beállítása szek-
ciónál adjuk meg az imént lét-
rehozott adatbázisunk nevét, 
és a hozzá tartozó felhasználói 
nevet és jelszót. Ezek után nincs 
más hátra, mint hogy beírjuk 
újdonsült webhelyünk nevét és 
a hozzátartozó e-mail címet, és 
beállítsuk a webhelykarbantar-
tási fiókot, vagyis az adminiszt-
rátor felhasználót. Adjuk meg az 
alapértelmezés szerinti országot 
és időzónát, és máris tovább-
léphetünk az újonnan telepített 
Drupal oldalunkra. Ha mindent 
jól csináltunk, ezek után így fog 
kinézni a weboldalunk:

 – Rendben, sikerült a tele-
pítés. Most hogyan tovább?

 – Ismerkedjünk bátran az 
alaprendszerrel, kattintgassuk 
végig az adminisztrációs menü-
pontokat. A következő számban 
megmutatjuk, hogyan készíthe-
tünk gyorsan és egyszerűen blog 
oldalt magunknak a Drupal se-
gítségével.

Kléri Bálint
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Hogy felkészültebben lép-
jetek a munkaerőpiacra vagy 
egyszerűen külföldi haverokat 
szerezzetek, akikhez később 
kiutazhattok, az ESN (Inter-
national Exchange Student 
Network) és az EHKB (Egyete-
mi Hallgatói Külügyi Bizottság) 
kéthetente csütörtökönként 18-
20 óra között (utána természe-
tesen további bulival) interaktív 
nyelvfoglalkozást tart nektek a  
Fregatt nevű szórakozóhelyen. 

A program keretében az 
ide érkező erasmusos cseredi-
ákokkal  ismerkedhettek meg, 
és beszélgethettek velük akár 
saját nyelvükön (pl. angolul, 
németül, franciául, olaszul, 
spanyolul, lengyelül, hollan-
dul, szlovákul, szlovénul), akár 
egy általatok tanult másik ide-
gen nyelven. Mivel a tandem  

a kölcsönösség- 
ről szól, ti is 
megtaníthatjá- 
tok a külföl-
dieket néhány 
magyar szólás-
ra és szokásra. 
Mindezt kötet-
len hangulatban 
és stílusban, 
néhány frissítő 
mellett, ahol 
nem kell nyelv-
tanár utasításai 
és a házi feladat 
miatt aggódno-
tok, de még a 
tanfolyam díjá-
ért sem. (Az vi-
szont tény, hogy 
a nyelvvizsgák 
szóbeli részé-
hez nagy segítséget nyújthat a 

program, ha becsületesen részt 
vesztek a „leckéken”.)

Ez azért is hasznos, mert a 
további ESN bulikba már nem 
ismeretlenek közé fogtok ér-
kezni, hanem haverjaitokhoz és 
ismerőseitekhez. Az egyetemi 
kapcsolatépitésnek ezzel máris 
egy fontos terepére léptetek, fő-
leg, ha a továbbiakban külföldi 
karriert (is) terveztek. Már  nem  
egy olyan országba kell kimen-
netek ezek után, ahol nincsenek 
ismerőseitek, de hogy ne szalad-
junk messzire a gondolatokkal, 

a nyaralásotok tervezése szem-
pontjából is könnyebb lehet az 
új ismeretség.

További  infóért  keresd az 
ESN ELTE-t facebookon és 
Twitteren is.

Betye Tamás

A valós idegennyelvi beszédkészég sokkal fontosabb, 
mint egy darab papír róla – ezt tapasztalhatjátok majd 
munkátok során, de már azonnal az állásinterjúkon is. 
Ha nem éltetek huzamosabb ideig külföldön, vagy egyál-
talán nem beszélgettetek még idegen nyelven, akkor vá-
ratlanul érhet benneteket a szituáció. Ebben próbálunk 
segíteni nektek.

AjánLó
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TAndEMEZZ KüLfÖLdI HALLgATóKKAL 

nyelvgyakorlatok

A Tandem tervezett időpontjai:
oKTóbER 21., novEMbER 18., dEcEMbER 2., dEcEMbER 16. 

További információkért figyeld a http://elte.esn.hu/ honlapot, 
az ESN ELTE Facebook oldalát, illetve kövesd az @esnelte twit-
terprofilt.
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A Belbiztonsági Hivatal el-
sődleges célpontjai pont a fia-
talok lesznek, hiszen ők azok, 
akik elsősorban értik és hasz-
nálják a modernkor vívmánya-
it, így tudják azt is, hogy lehet 
kijátszani az eszközöket, ame-
lyekkel a kormány ellenőrzése 
alatt akar tartani egy egész vá-
rost. Ugyancsak ők azok, akik 
még lázadnak az ellen, hogy 
elveszik a jogaikat. Innen a ”lá-
zadás” egyik jelmondata: ”Ne 
bízz senkiben, aki elmúlt 25!”

A terroristáknak az a cél-
juk, hogy állandó félelemben 
tartsanak egy egész népet. Ak-
kor nem ők nyernek-e azzal, 
ha teljes mértékű ellenőrzést 
vezetünk be, ahol épp a hét-
köznapi embernek van félniva-

lója. Hiszen már azért kérdőre 
vonhatják, ha az útvonala, cse-
lekvései, szokásai eltérnek az 
átlagostól.

A könyv folyamán az író 
időről-időre megemlít, sőt alap-
fokon el is magyaráz különbö-
ző technológiai lehetőségeket, 
megoldásokat mind az ellenőr-
zés eszközeire, mind azok kiját-
szására. Nem titkolt célja, hogy 
némileg rávegye az olvasót, 
hogy gondolkozzon el mennyire 
fontos személyes terünk védel-
me, és hogy milyen sok módon 
tehetjük ezt meg.

Épp a könyv kiváló volta 
miatt, idegesítőek a könyvben 
igencsak gyakran előfordu-
ló elírások, helyesírási hibák.  
A könyv befejezését, picit túl 
Amerikainak, idealizáltnak é- 
reztem, de ennek ellenére az 
egyik legjobb könyvek közül 
való, amit olvastam. Leginkább 
Orwell 1984-ére emlékeztet, 
modernizálva, mai köntösbe 
bújtatva (maga az író is utal  
a könyvek hasonlóságára, Mar-
cus beceneve a könyv elején 
w1n5t0n amit Winstonnak kell 
ejteni). Úgy gondolom a könyv 
mindenkinek kötelező olvas-
mány.

Németh Attila

KRITIKuS

San Franciscoban egy terrortámadás után a Belbizton-
sági Hivatal olyan szélsőséges óvintézkedéseket léptet 
érvénybe, amelyek a magánélet megszűnésével fenyeget-
nek. Egy 17 éves fiú Marcus Yallow, felveszi a kesztyűt, 
elkezd küzdeni a rendszer ellen. A történetet végig az ő 
tettein, gondolatain keresztül ismerjük meg. Bár a művet 
sci-fiként reklámozzák, valójában egy társadalomkritika 
fiataloknak a mai világról. 

coRy docToRow: KIS TESTvéR

„ne bízz senkiben, aki...”

A cikkben bemutatott könyvet megnyerheted, ha kitöltöd a Kvíz-t (25.oldal), vagy megveheted a galaktikabolt.
hu weboldalon.  Minden BIT magazin olvasónak 30% kedvezményt biztosítunk a Galaktika Boltban kap-
ható 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. (A kedvezmény nem vonható össze a Galaktika Baráti 
Kör tagok által igénybe vehető kedvezménnyel.)
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Szeretem a kábeleket. Erre 
több okom is van, de elsők kö-
zött mindig azt szoktam meg-
említeni, hogy azért szeretem 
a kábeleket, mert el lehet őket 
rendezni szépen, rendszerben. 
A kábelek jók azért is, mert 
összekötnek valamit, 
kapcsolatot létesítenek 
két addig különálló do-
log között, és így azok, 
együtt, egységben egy 
újabb funkciót töltenek 
be. Képzeljük csak el az 
MP3 lejátszónkat és a 
hozzá tartozó fülhallga-
tót! Napjainkban még 
sokan élvezik, hogy kicsi 
fém huzalokon keresztül 
szaladgál az információ a 
testünk körül, és juttatja 
el a hangot a fülünkbe, 
adatot a gépünkre, e-mailt vala-
ki más fiókjába.

Mégis vannak olyan embe-
rek, akik nem szeretnek kábe-
leket rendezni, nem élvezik, ha 
az elektromos jelek kordában 
vannak tartva, és kifejezetten 
rosszul érzik magukat, amikor 

a műanyag szigetelésű kábel rá-
juk csavarodik. Ők találták fel 
a rádiót még az ősidőkben és 
napjaink Wi-Fi hálózatai is az 
Ő nevükhöz köthető. A Wi-Fi 
önmagában viszont édeskevés 
lenne, ami igazán értékessé teszi 

ezt a protokollt az a széleskörű 
elterjedtsége és az, hogy napja-
inkra létrejött a FON (további 
információkért: www.fon.com) 
a legnagyobb nyilvános Wifi  
közösség, és természetesen ha-
talmas reklám egy étteremnek, 
kávézónak, teázónak, ha rendel-

kezik ingyenes elérhető hotspot-
tal. Ezeket nem is rejtik véka alá, 
hanem igyekeznek minél jobban 
a köz tudtára  adni, erre a célra 
jött létre a hotspotter.hu nevű 
weboldal, amely egy Gmap tér-
képen jeleníti meg Budapesten 
belül található ingyenes, fizetős 
és FON Wifi spotokat.

A város természetesen még 
nincs teljesen lefedve és sok 
helyen nem alanyi jogon jár  
az Internet hozzáférés, hanem 
fogyasztani is illik persze. Egyes 
városok korábban már tettek 
kísérletet arra, hogy City-Wide 
Wifi-t hozzanak létre, vagyis, 
hogy a teljes várost lefedjék in-
gyenesen hozzáférhető pontok-
kal, de ezeket a kísérleteket nem 
tartották megvalósíthatónak, 
lévén a Wi-Fi protokollok nem 

kellően nagy hatótá-
vúak és így egy ilyen 
infrastruktúra nagy 
anyagi és karbantartási 
igényekkel rendelke-
zik. Mégis elmond-
ható, hogy 2005-ben  
a kaliforniai Sunnyvale-
nek sikerült létrehozni 
egy ilyen városi hálóza-
tot, illetve Boris Johnson 
londoni polgármester 
szerint 2012-re hasonló 
eredmény érhető el Lon-
don esetében is (City of 

London és Islington már le van 
fedve). A Wi-Fi tovább halad 
hódító körútján és talán majd 
neki köszönhetően, elmondható 
pár év múlva, hogy az Internet 
mindenkié lesz, hiszen elérhető 
lesz mindenhol.

Zsoldos János
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Kezdetben volt az adat. Az adat keringet a magányos tá-
rolón. A Fejlesztő látta, hogy ez rossz, ezért létrehozta  
a protokollt, hogy az adat szabadon vándorolhasson tá-
rolóról tárolóra, és hogy életét ne korlátozza a távolság és 
kábel, létrehozta az IEEE 802.11-et, a Wifit. Az adat örült 
és a Fejlesztő megpihent, majd shutdown lett és reboot. 
Második nap.

SZAb-Add-on

veni, vidi, wifi
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Amióta a world wide web  
a mindennapi életünk részét 
képezi, amióta bárki az ottho-
nában „digitalizálhat”, azóta 
dúl a harc a szerzői jogok körül. 
Hiszen több iparág épült arra, 
hogy az emberekhez eljuttassák 
azokat a hasznos információkat, 
vagy haszontalan, ámde érdekes 
és szórakoztató kiadványokat, 
amikért még pénzt is hajlamo-
sak áldozni. 

Ezért érvelnek a kiadók fo-
lyamatosan azzal, hogy hány 
ember megélhetése kerül ve-
szélybe az internetnek köszön-
hetően. De ahhoz, hogy az 
internet adta előnyöket valaki 
ki tudja használni, ahhoz elég 
szemfülesnek lenni. 

Nem lesz új információ sen-
ki számára, ha azt mondom, 
hogy hihetetlen rajongótábo-
ra van már Magyarországon is  
a mangáknak, animéknek, és va-
lahol átfedésben ezekkel a japán 
kultúráknak is. Azonban mint 
minden import cucc, ezeknek 
is borsos az ára. Főleg akkor,  
ha szükség van egy tolmácsra, 

aki akár angolra, akár magyar-
ra hajlandó lefordítani őket.  
És itt jön a találékonysága az iga-
zi rajongónak. A Fanatikus nem 
sajnálja az időt és az energiát,  
hogy megtanulja a világ egyik 
legnehezebb nyelvét. Ugyanis 
érdekli. Ha létezik egy ember,  
aki már megérti és hajlandó 
amatőr módon ugyan, de el-
szántsággal, igényesen lefordí-
tani a mangát, akkor már csak 
egy ugrás, hogy digitalizálja 
saját példányát egy szkenner 
segítségével, majd „kiradíroz-
za” a japán vésetet, és az álta-
la kiválasztott nyelvre átírja.  
Így meg tudja osztani a többi ér-
deklődővel is. Ezt a folyamatot 
az angol scanning és translation 
szavak összevonásából nevezik 
scanlation-nek. Kész kis műhely 
dolgozik azon, hogy átmentsék  
a számukra fontos mangákat 
eredeti nyelvről egy számukra 
érthetőbb nyelvre. Az a tény, 
hogy ez mennyire sért anyagi 
érdekeket, az bizony megkérdő-
jelezhető. Természetesen nem  
a kiadók részéről, hanem a scan-

latorok részéről. Legfőbb érvük, 
hogy az ő segítségükkel könnyen 
eldönthető, hogy melyik manga 
nyeri el a tetszésüket annyira, 
hogy azt meg is vásárolják. 

Hogy mennyire tekinthet-
jük őszinte jócselekedetnek  
a scanlationt, ezt az új hivatást, 
és mennyire tekinthetjük illegá-
lis cselekedetnek, azt minden-
ki eldöntheti belátása szerint.  
A scanlatorok álláspontja sze-
rint miután a kiadók nem kér-
ték, hogy fejezzék be ezt a te-
vékenységet, nem illegális, amit 
művelnek. 

Ami figyelemre méltó, hogy 
egy régi szakma, egy foglalko-
zás, hogyan töltődik fel amatő-
rökkel, és hogyan igyekeznek 
kiszolgálni a saját igényeiket, 
kihagyva a folyamatból minden 
költséges eljárást. Természete-
sen nem is lesz olyan minőségű  
a kész termék, de elviekben nem 
akadályozzák a másik eljárás 
elkészültét, csak a türelmet-
len olvasók jutnak előbb hozzá  
a történetek folytatásához. 

Borbély Szabina
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Létezik az átlag ember és létezik az átlag olvasó. Rajtuk 
kívül azonban ott vannak az igazi fanatikusok, azok  
az emberek, akik ha kő kövön nem marad, ha vért izzad-
nak, akkor is keresztülviszik az akaratukat. Mostanra  
a mangafanatikusok már saját szót alkottak arra a tevé-
kenységre, aminek egyedüli célja saját tevékenységük ki-
elégítése. 

bETEKInTéS Egy „SZAKMA” REjTEKébE

Mi fán terem a Scanlation? 
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TISZTA KvíZ

gRIddLER
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A Griddlerek logikai rejt-
vények, amik megszámo-
zott jelekkel vannak ellát- 
va a rács körül. A megol-
dásuk képet eredményez.

Minden szám egy foly-
tatólagos azonos színű 
négyzetekből álló cso-
portot jelöl.

Minden csoport között van 
legalább egy üres négyzet.

A jelek már a pontos 
sorrendben vannak. A
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Az előző feladvány helyes megfejtője: Selmeci Gábor.
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TISZTA KvíZ

SudoKu
7 9 8 3

1 3 2 8
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4 8 1 7

1 5 6
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2 4 7 9 8 3

7 9 4 6 1

3 8 5 2 4

8 7 6

2 7 6 8 3 9

9 2

Töltsd ki a négyzeteket úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban, 
és minden külön jelölt 3×3-as rácsban vagy az elkerített területeken 
csak egy szer forduljon elő minden egyjegyű pozitív szám!

 Készítette: Kiss Ádám. A megfejtéseket a sudoku@ikhok.elte.hu címre várjuk.

KvíZ
1. Mi az a IEEE 802.11-es protokoll?

TCP       IP  Wi-FI  HTTP
2. Melyik verziójú Drupallal érdemes kezdeni 
egy kezdőnek? 

5    6  7 8
3. Ki dobta piacra az első mágneses hajlékony-
lemezt? 
 HP    MS  Xerox  IBM
4. Milyen karatéval foglalkozunk ebben a szám-
ban?
5. Mi az az ESN?
6. Ki az IK HÖK elnöke jelenleg?
7. Hova lehet benyújtani fellebbezést a szoc-
támnál?
8. Mit ábrázol a múltkori Griddler megfejtése?
9. Hol és mikor lesz az IK-s Gólyabál idén?
10. Melyik poszt üresedett meg a HÖKben a 
mostani elnökválasztással?

11. Mi az az RPM?
12. Mi az a W3C?
+1  Neved, e-mail címed.

A megfejtéseket a quiz@ikhok.elte.hu címre 
várjuk. 
A kvízt összeállította: Buzgán Attila Bence
Tipp: A kvíz megfejtésében nagy segítséget nyújtanak a cikkek!

Az előző szám helyes megfejtései: 
1. ETR-ben, 2. TTK Hallgatói Alapítvány 
kuratóriumi elnöke, 3. Kalina Gergely, 4. 
Tudományos referens, 5. harmincezerre, 6. 
www.elteplusz.hu, 7. hallgatói jogviszony, 8. 
Tartalomkezelő rendszer, 9. Deli tömb, 1. em., 
10. december 1-ig, 11. Nagytétényi úti, 12. DJ 
Bakó, 13. pl.: érintőképernyő, fényképezőgép, 
bővíthető memória, saját operációs rendszer 

 
A helyes megfejtő Cory Doctorow: Kis Testvér című könyvével lesz gazdagabb. 
Az előző feladvány helyes megfejtője: Szarka Ákos.

A helyes megfejtést beküldők között ELTE-s pólót sorsolunk ki. 
Az előző feladvány helyes megfejtője: Dallos zsolt.
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IMPRESSZuM

Az iskolában a tanárnő a híres 
emberekről tart előadást:
– A híres emberek azok voltak, 
akik valami nagyot tettek vala-
milyen téren. Ilyen volt Kolum-
busz a felfedezések terén, vagy 
Edison a találmányok terén. 
Tudna valaki hasonló példát 
mondani?
Móricka jelentkezik:
– Nekem a nagyapám koldus 
volt a Hősök terén.

Az egyik csatában az őrmester 
parancsba adja, hogy mindenki 
fogjon ásót és ásson egy mély 
gödröt magának fedezékkép-
pen.
Mire az egyik katona megkér-
dezi:
– Uram, miért kell nekünk most 
itt még gödröt is ásnunk?
– Azért fiam, mert ha támad az 
ellenség, akkor így fedezékben 

maradva tudunk védekezni.
– És olyat nem lehetne, hogy mi 
támadnánk meg őket, és ők ás-
nának gödröt?

Egy férfi felvételre jelentkezik a 
hadiflottához, ahol megkérdezik 
tőle:
– Úszni tud?
– Miért? Hajó nincs?

Bemegy egy ember az ügyvéd-
hez:
– Ügyvéd úr, szeretnék vég-
rendeletet írni, de sajnos nem 
tudom, hogyan kell. Segítene 
megírni?
– Persze, hagyja csak rám az 
egészet!
– Nos, gondoltam, hogy Ön 
szeretné a legnagyobb részt, de 
azért szeretném, ha a gyereke-
imnek is jutna egy rész az örök-
ségből…

– Haver! Miért nyalogatod azt a 
könyvet?
– Azt írták benne, hogy lsd. a 
28. oldalon…

Öreg néni az orvosnál:
– Doktor úr, sok időm van még 
hátra?
– Hát, tartós tejet már ne ve-
gyen!

Esküvője után kérdezik Ková-
csot a kollégái:
– Na, milyen a házasélet?
– Tudjátok, hamarosan megáld 
minket az Isten egy pufók, visí-
tó, fogatlan teremtménnyel…
– Csak nem babát vártok?
– Nem, az anyósom hozzánk 
költözik…

Cserép Máté András
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