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Azon gondolkoztam a minap, hogy
vajon mi lehet egy közlekes kedvenc so-
rozata a vizsgaidıszakban? Mert ugye
mindenki megérdemli a kikapcsolódást az
elmebıvítı tanulások és a számonkérése-
ken való tapasztalatszerzések idıszakában
is. Vajon a Survivor? Vagy Éjszakai mő-
szakot néznek a megfáradt kollégisták? Ne
adj’ Isten arról álmodoznak a monitor
elıtt, hogy bárcsak ıket is kimentené a
nagyérdemő telefonálók hada, és hazame-
hetnének, mint a celebek?! Ám meglehet,
hogy csak én szocializálódtam kissé pesz-
szimistán.

Ugyan a fenti kérdések egyelıre még
megválaszolatlanok, de így a vizsgaidı-
szak végén elmondhatjuk, hogy ezen is túl
vagyunk, és senki sem panaszkodott, hogy
legyilkolták volna valamelyik vizsgán…
Bár, erre a helyzetre lehet, hogy illik a „re-
pülı még nem maradt fent” és a „még
senki sem panaszkodott, hogy ne sikerült
volna a leszállás” kezdető példázat. Va-
lami azonban olyan másmilyen volt, va-
lami megváltozott. Elmúltak azok a régi
szép napok, amikor heteken át minden reg-
gel be kellett menni egy-egy tanszékre ér-
deklıdni, hogy a kedves oktató mikor
fogad, hogy beírja a megérdemelt kettese-
met. Ehelyett online-abb vagyok a Neptu-
non, mint az érdekes arcú hölgyemények a

társkeresı oldalakon. Régen még arcok
voltunk a tanárok szemében, ha nem is
mindig egyenrangú felek, de emberek, ma-
napság pedig egy Neptun kód, ami egy
szférában értelmezett, mint a DEL gomb.
Értem én, hogy papírmunka, meg költség-
megtakarítás, de kezd túlságosan számító-
gépes alakot ölteni az egész vizsgázósdi.
Mindenkinek szíve joga eldönteni, nekem
mindenesetre az egyes is jelentett valamit
a bırkötéső Indexemben, amit mutogat-
hattam itthon…

Errıl is olvashattok bıvebben az
újság hasábjain, hiszen közben volt egy iz-
galmas, tárgyfelvételes regisztrációs he-
tünk, és ezalatt mi, Közhíresek sem
tétlenkedtünk, hiszen kezetekben tarthat-
játok a tavaszi félév elsı lapszámát. Igye-
keztünk érdekes témáknak utánajárni és
picit változott is az újság struktúrája, re-
méljük, hogy elınyére, de ezt csakis a Ti
visszajelzéseitekbıl tudjuk eldönteni.
Ezért kérlek Benneteket, ne legyetek res-
tek akár személyesen, akár az általam fen-
tebb korholt számítógépes lehetıségeket
kihasználva kapcsolatot teremteni velünk
például a kozhir@kozlekkar.hu címen vagy
a blogunk üzenıfalán.

Viszont az Általatok is tapasztalt fo-
lyamatos fejlıdés és a sokszínőség csak a
Ti segítségetekkel érhetı el. Ne gondoljá-

tok azt, hogy a Közhíresek csapata egy
zárt közösség, hiszen éppen ellenkezıleg,
szívesen látunk minden érdeklıdıt és se-
gíteni akarót. Mi több, egy újság csak
akkor lehet igazán színes, ha sok ember
készíti, különbözı nézıpontokkal. Tehát,
akit érdekel az újságkészítés, szeretne cik-
ket írni, rajzolni, szerkeszteni, ért a tör-
delı- vagy grafikus programokhoz, vagy
csak van egy jó ötlete, témája, szeretettel
várjuk a kéthetente, páratlan heteken tar-
tott szerkesztıségi üléseinken. A konkrét
idıpontról mindig a blogon értesülhettek,
de kérésre szívesen küldünk e-mail értesí-
tıt is!

Mindenkinek élményekben, örömök-
ben és sikerekben gazdag félévet kívánok!
Jó utat a Közlekesnek!
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ELŐSZÓElıszó
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Főszerkesztői jegyzet

Hivatalos idıbeosztás a 2008-2009-
es tanév tavaszi félévére: a szorgalmi idı-
szak 2009. február 9-tıl május 15-ig tart,
ezután következik az egyetemi kép-
zésben résztvevıknek a vizsga-
idıszak május 18-tól június
26-ig. A BSc-, MSc-képzés-
ben a vizsgaidıszak május
25-tól június 22-ig tart.

Újra lesznek Stand-Up Co-
medy fellépések a BSC szervezésé-
ben. Badár Sándor február 11-én,
Dombóvári István február 25-én és Kiss
Ádám március 11-én lép fel. Mindhárom
mősor 20:00-kor kezdıdik a Baross Gábor

Kollégiumban. Jegyeket az aktuális héten
a hétfıi napon csak személyesen, saját
BME KSK-s diákigazolvánnyal lehet vál-

tani, személyenként maximum
2 darabot. A keddi és a

szerdai napra ez
nem vonatko-
zik.

Idén a nagy-
szabású Kari Napok

rendezvénysorozat április
4-9-ig tart. Sok új meglepetésre számít-
hattok! További információkat a honlapon,
illetve az infomail-ekben találsz majd. Ha
szeretnél feliratkozni a Hallgatói Képvise-

let hírlevelére, akkor írj egy e-mailt ne-
veddel és e-mail címeddel a bella.da-
niel@kozlekkar.hu címre.

Aktuális híreinket mindig
a www.kozlekkar.hu oldalon
olvashatjátok.

Gejza

Hírek röviden



Mindkét fél érdeke a néhány évvel ez-
elıtt életre hívott kezdeményezés, az OHV,
azaz az oktatás hallgatói véleményezése. A
diákok lehetıséget kapnak az elmúlt fé-
lévben általuk hallgatott tárgyak és az azo-
kat oktató elıadók és gyakorlatvezetık
teljesítményének értékelésére. Ennek se-
gítségével kifejezhetjük elégedetlenségün-
ket egy tárgy igazságtalan számonkérését il-
letıen, elismerhetjük az oktató által készí-
tett, a megértést segítı diasorokat. Ugyan-
akkor a másik oldalról, a tárgy felelıse le-
vonhatja a tanulságot, hogy elégséges volt-
e az általa alkalmazott szemléltetı eszköz
mind minıségre, mind mennyiségre nézve,
és természetesen hasznosíthatja a diákság
meglátásait az órájával kapcsolatban.

Az elıadók és gyakorlatvezetık félé-
ves tevékenységét a Neptunban az Ügyin-
tézés fül alatti Véleményezés menüpontban
lehet értékelni. Hogy azért mégse egy sze-
retem, nem szeretem közvélemény-kuta-
tásba csapjon át a dolog, ezért az oktatók te-
vékenységét tantárgyak alapján lehet mi-
nısíteni, hiszen alapvetıen meghatározza
azt magának a tárgynak a felépítése és ne-
hézsége. Ezért aztán nem lenne igazságos
egy relatíve egyszerő anyag leadásáért az
egekig magasztalni, míg a sátán reinkar-

nációjának tekinteni valakit csak azért,
mert egy rendkívül összetett témát lehetetlen
gyerekmeseként tálalni úgy, hogy az alap-
vetı cél, a tudás hasznosítható megszerzé-
se ne szenvedjen csorbát.

Ennek alapján az alábbiakban láthat-
játok a 2007/2008-as szemeszter tavaszi fé-
lévének eredményeit. A feldolgozásnál az
egyik alapvetı szempont az volt, hogy ne
érje jogtalan hátrány vagy elıny az oktatókat
a szavazatok száma miatt. Ennek okán
csak azokat az oktatókat vettük figyelem-
be a sorrend felállításánál, akiknek munkáját
legalább 20 diák értékelte, míg a gyakor-
latvezetık esetében ez a szám 10 volt. Emel-
lett, a kategóriába besorolás az alapján tör-
tént, hogy az illetı túlnyomórészt elı-
adást, vagy gyakorlatot tartott, illetve ha
nagyjából azonos arányban, akkor mindkét
tevékenységét külön vettük figyelembe.

Az eredményeket és a szöveges érté-
keléseket böngészve több tanulság is le-
vonható. Az egyik talán a legalapvetıbb és
legkevésbé meglepı, miszerint az órák
anyagának és a számonkéréseknek a kü-
lönbözıségét általában nem pozitívan ér-
tékelték a diákok, és kevesen látták úgy, mi-
szerint nagyszerő kihívás volt. A másik,
hogy nagyban befolyásolta a véleményeket

a témával kapcsolatban felhozott példák
sokszínősége, illetve a szemléltetıeszközök
megléte. Ezzel kapcsolatban fontos tanul-
ság még, hogy a mi karunkon is elıfordul-
nak nagy egyéniségek, akiket az OHV
alapján fıleg az értékelések elég nagy szó-
rása jellemez. Elıfordul olyan oktató, aki-
nek elismerjük nagy tudását és szakértelmét,
mégis jelentısen csökkenti ezt az elıadá-
si képességeinek nagyfokú hiánya, illetve
mogorva és szükségtelen szigora. Termé-
szetesen, ennek ellentéte is megjelenik, hi-
szen ismerünk olyan oktatót is szép szám-
mal, aki karizmatikus ember, nagyszerő elı-
adó, ugyanakkor többek szerint néha túl-
ságosan elkalandozik, és kevesebb idı jut
a konkrét tananyagra, mint szükséges len-
ne.

Mint láthatjátok az oktató kategóriá-
ban Kıvári Botond bizonyult a legjobbnak,
míg a gyakorlatvezetık között Dóra Sándor
teljesítményét találták kiemelkedınek a
diákok. Nekik ezúton is gratulálunk, és kö-
szönjük a munkájukat!

A fentiek alapján láthatjátok, hogy ige-
nis van értelme a vizsgák fárasztó órái, nap-
jai után 10 percet szánni a tantárgyakra le-
bontott kérdıívek kitöltésére, ezáltal is se-
gítve az oktatók munkáját, hisz ez a Ti ér-
deketek is!
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Az Oktatás Hallgatói Véleményezése
Minden félév végén megkapjuk a lehetőséget, mi diákok, hogy

revansot vegyünk a furcsa módon kapott elégtelenünkért, vagy
hideg fejjel helyén kezeljük a könnyen szerzett ötöst. Ennek színtere
pedig nem a bokszring, ahogy sokan szeretnék, hanem a Neptun.
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Tanár úr, mindenek elıtt engedje
meg, hogy gratuláljak ehhez az ered-
ményhez. Mit szólt, amikor megtudta,
hogy az elızıhöz hasonlóan, ebben a fé-
lévben is Ön lett az elsı az OHV-n?

İszintén szólva eddig nem tudtam
róla; most tudtam meg magától. Nagyon
örültem, hogy tavaly én lettem a legjobb, de
azt egyáltalán nem sejtettem, hogy a hall-
gatók most is engem szavaztak meg. Na-
gyon büszke vagyok erre a kitüntetésre, ez
kitőnı visszajelzés számomra, hogy amit
csinálok, azt jól csinálom.

Ön szerint minek köszönheti ezt a si-
kert?

Nehéz pontosan megfogalmazni, hogy
mi a receptje. Próbálok érdekes órákat tar-
tani, ehhez mindig fejlesztenem kell a tan-
anyagot, amit leadok. Az én tárgyaim olya-
nok, hogy nem lehet hosszú éveken át
ugyanazt tanítani. Gyakran változnak a
piaci körülmények, ez folyamatos odafi-
gyelést, frissítést igényel. Amúgy is ezzel
foglalkozom, és mivel nem elıször tanítom
ezeket a tárgyakat, nem okoz különösebb
gondot egy-egy elıadásra felkészülni. Eset-
leg óra elıtt átnézem a témákat, de olyan
semmiképp nincs, hogy felolvasnám a tan-
anyagot vagy hasonlók. Próbálok életsze-
rő, naprakész példákat hozni a hallgatóknak,
olyanokat, amelyekrıl ık is hallottak, és
azok alapján bemutatni egy-egy modellt
vagy problémát. Fontos, hogy a hallgatók
érezzék, hogy ezek a témák közel állnak
hozzájuk, tudják mihez kötni, és ne csak szá-
raz elmélet legyen. Így szerintem minden-
ki számára érthetık, követhetık és fıleg ér-
dekesek az elıadások.

El kell ismerni, hogy egy tanár meg-
ítélése sajnos gyakran nem is annak sze-
mélyén múlik, hanem azon, hogy az adott
tárgyból milyen eredmények születnek. Ön
ezt hogy látja?

Ebben kétség kívül van igazság. Igyek-
szem érthetıen és befogadhatóan magya-
rázni, megkérdezem a hallgatókat, hogy
minden világos-e, mehetünk-e tovább, ha
elakadtak, mi az, ami nem érthetı. Lénye-

ges, hogy csak azt kérem számon, amit órán
elmondok, se többet, se kevesebbet. Szá-
momra fontos, hogy mindenki, aki a leg-
kisebb hajlandóságot mutatja arra, hogy szá-
mot adjon tudásáról, kapjon lehetıséget. Ru-
galmasan szoktam kezelni a ZH- és vizs-
gaidıpontokat, és akinek az ott elért ered-
mény nem kielégítı, az is megkereshet, és
valami megoldás mindenképpen születik a
jobb jegy reményében. Persze nyilvánvaló,
hogy ezt nem minden tantárgyból lehet meg-
valósítani.

Milyen a tanórán kívüli kapcsolata a
hallgatókkal? Gyakran van bent az egye-
temen? Mi a tapasztalata, bátran fordul-
nak Önhöz a hallgatók kérdéseikkel?

Természetesen a mi szakmánkban fon-
tos az, hogy elérhetıek legyünk, ne csak az
elıadás elıtt/után, hanem egyéb idıpon-
tokban is. Gyakran szoktam bent lenni, és
örömmel mondhatom, hogy a diákok gyak-
ran keresnek fel a kérdéseikkel, kéréseik-
kel. E-mailben bárki számára bármikor
elérhetı vagyok. Számos TDK-dolgozatot
író kér tanácsot, illetve vannak diplomát írók
is, akik megkeresnek egy-egy témával
kapcsolatban. Aztán vannak a vicces mo-
mentumok is, amikért szintén érdemes
bent maradni néha. Ilyen például, amikor
egy hallgató bejön a szobába, hogy kérdé-
se lenne a tárgyammal kapcsolatban, és Kı-
vári tanár urat keresi, nem tudom-e, hogy
merre van. Ilyenkor persze kiderül, hogy egy
elıadáson sem volt bent. Ilyenek mindig
akadnak, ezt is meg kell szokni.

Van egységes jegyzet vagy tankönyv,
amibıl fel lehet készülni a számonkéré-
seire?

Pont a fent említett gyakori változások
miatt nincs igazán jegyzet, amibıl tanulni
lehetne. Persze vannak 800 oldalas gazda-
sági könyvek, de én annak jóval kisebb ré-
szét kérem csak számon, viszont kicsit más
területekkel pedig kiegészítem azokat. Be
kell járni az elıadásra, vagy meg kell sze-
rezni az ott elhangzottak vázlatát, ennyi. A
többi már Önökön múlik, tudom, hogy élel-
mesek, és megoldják valahogy.

Mi a véleménye magáról az OHV-ról
mint kezdeményezésrıl? Beváltotta a hoz-
zá főzött reményeket, lehet belıle valódi kö-
vetkeztetéseket levonni?

Ez egy bonyolult kérdés. Maga az
OHV jó elképzelés. Én magam is fontosnak
tartom azt, hogy visszajelzést kapjunk a
munkánkról. Ennek mindig is megvoltak a
módszerei, régen fıleg papír alapon mő-
ködött ez a dolog. Annak az volt a hátránya,
hogy nem igazán voltak jó kérdések, ráa-
dásul boldog-boldogtalan kitölthette, any-
nyiszor ahányszor akarta, és beadhatta. Ez
ugye nem vezet valós eredményre. Ráadá-
sul a papíralapú kérdıívek kiértékelése is
nehézkesen ment…

Felteszem leggyakrabban sehogy…
Hát, azért nem fogalmaznék ennyire

sarkosan, de a lényeg valóban ez. Az új,
elektronikus rendszerő OHV-t egyszerőbb
kezelni, és fontos szempont, hogy csak az
töltheti ki a kérdıíveket, aki tényleg bejárt
az órákra – vagy legalább felvette a tárgyat
-, és az is csak egyszer.

Van valami hatása a dolognak?
Hát a tanárok felé mindenképp visz-

szajelzés. Ez egy fórum gyakorlatilag, ahol
a hallgatók elmondhatják a véleményüket.
De ennél több nem történik. A dékán úr vagy
a tanszékvezetık nem dorgálhatják meg a
dolgozóikat a rossz eredményükért, mint
ahogy a jó eredményért sem jár extra pré-
mium vagy kitüntetés. Azt kell, hogy
mondjam viszont (ami szerintem nagyon po-
zitív), hogy a tanárok is kezdik egyre ko-
molyabban venni a dolgot. Láttam már
olyan kollégát, aki komolyan elgondolko-
dott egy-egy rossz eredmény láttán. Persze
vannak olyanok is, akiket ez teljesen hide-
gen hagy. A jó eredmény és a rossz is. Any-
nyit azonban mindenképp érdemesnek tar-
tok megjegyezni, hogy az egyetem végsı
soron egy szolgáltatás, amit a hallgatók
szükség szerint igénybe vesznek vagy sem.
Ennek a színvonala attól is függ, hogy a ta-
nárok milyen munkát végeznek. Ha sokan
mondják, hogy a Mőegyetem jó hely, csak
a tanárok nagyon szívatják a népet, akkor
hiába magas a színvonal, senki sem választja
ezt a szolgáltatást.

Bízzunk benne, hogy egyre többen
fogják választani a mőszaki pályát és
egyetemünket. Üzen valamit a hallgatók-
nak?
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Interjú Dr. Kővári Botonddal

A 2007/08-as tavaszi félévében az Oktatás Hallgatói Vélemé-
nyezésének (OHV) eredményei alapján Dr. Kővári Botond, a Köz-
lekedésgazdasági Tanszék adjunktusa lett karunk legjobb oktatója.
Beszélgettünk az eredményről, és arról, ami mögötte van.



Szeretném megköszönni a pozitív visz-
szajelzést! Figyeljenek oda a tárgyaikra, és
mindenkit szeretettel várok az elıadásai-
mon.

Köszönöm az interjút. Minden jót kí-
vánok a következı félévekre is.

Én is köszönöm, és viszont kívánom a
hallgatóknak is!

Milyen a kapcsolata a diákokkal?
Mennyire segítıkész a tanórákon kívül?

Gondolom, efelıl a diákokat kellene
inkább megkérdezni. Úgy érzem, hogy jó
kapcsolatban vagyok a tanulókkal, és ren-
delkezésre állok a konzultációs idıkben, de
ha valami indokolja, akkor akár azon kívül
is szívesen és készséggel segítek nekik.

Hogyan készül fel az óráira?
Szigorúan mindig elıveszem a vo-

natkozó anyagot, átnézem, átgondolom, ahol
úgy látom, hogy lehetne valami új megkö-
zelítést alkalmazni vagy másik módon ma-
gyarázni, akkor azt átalakítom az anyagban,
és így általában arra törekszem, hogy a le-
hetı legérthetıbben próbáljam megfogal-
mazni a mondandómat.

Milyen szemléltetı eszközöket alkal-
maz?

Effektíve fizikai szemléltetı eszköz
használatának a lehetısége rendkívül kor-
látozott. Mindig igyekszem alkalmazni
ıket és ahol lehet, ott rajzokkal, különbö-
zı ábrákkal megpróbálom minél inkább vi-
lágossá tenni, akár a szerkezeti, akár a függ-
vénykapcsolatokat meg egyebeket.

Mennyiben függ össze az elıadás té-
mája és az elıadás módja, illetve hogyan
fokozható a konszenzus a kettı között?

Úgy látom, a mi szakterületünkön az
elıadásmód és a téma nem enged túl nagy
változatosságot. Igyekezni kell megértetni
a hallgatókkal és ezt próbálom is minél ért-
hetıbben, minél szemléletesebben, ábrák-
kal, mint ahogy az elızı kérdés kapcsán is
említettem.

Mikor fejlesztette utoljára a Gépele-
mek tantárgyat?

A tartalmi és a módszertani fejlesztés
az folyamatos, ebben nincsen semmi kü-

lönlegesség. Mármint hogy a megközelítési
mód és minél inkább a világos elıadásmód,
gyakorló feladatok fejlesztése. Relatíve
sok terület, ahol állandóan nem nagy vo-
lumenő, de folyamatos korrekciók  szinte
mindig vannak.

Mikor publikált utoljára és ez mirıl
szólt?

Talán a legsúlyosabb a gépszerkeze-
teket oktató hazai tanszékek munkatársai ál-
tal írt Gépelemek tankönyv Méretezés fe-
jezete, ami kapható tankönyv formában, ez
az elmúlt évben jelent meg.

Mennyi a heti óraterhelése Tanár úr-
nak, ez mibıl jön össze?

Általában három tárgy elıadásait tar-
tom, egy vagy két tárgynak a gyakorlatait
szoktam vezetni. Ez félévenként bizonyos
mértékig ingadozik és ha úgy adódik, van
diplomatervezési konzultáció, doktori kép-
zés órái, konzultációi.

Tud mondani egy olyan átlagos ér-
téket erre, hogy ez mennyi?

Az effektív tanóra az olyan 6-8 he-
tente, konzultációkkal együtt ez már 10 fölé
felmegy, ha ezt össze kéne számolnom.

Mit gondol, miért az Ön OHV ered-
ménye lett a legrosszabb? 

Kénytelen vagyok azt mondani, nem
látom igazoltnak, hogy én vívtam volna ki
a legrosszabb eredményt, ez valami félre-
értésen alapul. Úgy gondolom, ez olyan ka-
bátlopásszerő dolog, emögött valami fél-
reértés kell legyen, ugyanis ez a tárgy az én
nevemen fut, de nem én oktatom. 

Mármint a CATIA.
Igen. Egyébként pedig nem hinném,

hogy az oktatása az ilyen értékelésre lenne
érdemes, annál is inkább, mert fakultatív
tárgy és állandó a túljelentkezés.

Mit fog tenni a következıkben, hogy
ne az Öné legyen a legrosszabb ered-
mény?

Azt hiszem, mindenkinek természetes
törekvése, hogy minél nagyobb elismert-
séget vívjon ki a hallgatók körében, tehát
erre törekszem most függetlenül attól,
hogy ez az állítás  nem áll helyt.

Ön szerint mi az OHV igazi célja?
Ha teljesen absztrakt módon fogal-

maznánk meg, akkor nyilván az, hogy az
oktatónak egy releváns tükröt tartson és hoz-
zásegítse ahhoz, hogy jobbítsa az oktatási
munkáját.

Ön szerint megvalósul-e a gyakor-
latban az OHV nemes célja?

Ebben nem vagyok meggyızıdve,
persze több okból is. Ez egyik az, hogy nem
nagyon általános a hallgatóság körében a tu-
dásvágy. Ez aztán sok területen konkrétan
is megmutatkozik, például, hogy az elı-
adások látogatottsága  rendkívül kicsi és a
félév folyamán általában ahogy jönnek a
zárthelyik, szaporodnak a feladatbeadá-
sok, egyre csökken. Így aztán nem biztos,
hogy releváns véleményt tudnak kialakíta-
ni azok, akiknek a véleményére számít eset-
leg az oktató. Nem könnyő dolog persze ezt
teljesen jól csinálni, ez kétségtelen.

Mi a véleménye a GTK-n és az Épí-
tımérnöki Karon most bevezetett OHV ju-
talmazásról?

(A GTK-n, és az ÉPK-n egy nagyobb
összeg van félretéve az oktatók jutalmazá-
sára az eredmények alapján – a szerk.)

Ezt inkább nem kommentálnám, fel-
tételezem, hogy az illetékes kollégák kel-
lı szakmai megalapozottsággal jutottak
ilyen elhatározásra, ezt én nem vélemé-
nyezném.

Köszönöm a beszélgetést!
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Melinda & KáPé

Pól

Interjú Dr. Márialigeti Jánossal
Az OHV céljának megvalósulásáról és a hallgatók általi  nem túl

kedvező (?) értékeléséről kérdeztük Márialigeti tanár urat, aki a Gé-
pelemek és A CATIA rendszer járműfejlesztési alkalmazásai című tár-
gyakra adott vélemények alapján kapta ezt az értékelést.



Milyen szakon és szakirányon vé-
geztél pontosan?

Közlekedésmérnökként, azon belül
vasúti szakirányon, városi közlekedés mel-
lékszakirányon végeztem. Mi voltunk az
utolsó nem kredites évfolyam, azaz, ha
egy tárgy nem sikerült, az egész félévet
meg kellett ismételni. Sokaknak útját állta
akkor is a mérnöki fizika, a matematika
vagy az irányítástechnika. A számok is ezt
mutatják, ugyanis körülbelül kétszázötve-
nen kezdtük el, ebbıl hatvanöten végez-
tünk. Nekem a számítástechnika okozott
fejtörést, hiszen akkoriban még nem volt
ennyire elterjedt, nekünk pedig egybıl az
elsı félévben programoznunk kellett.
Abból az egy tárgyból kellett csak pót-
vizsgára mennem, az egész öt év alatt, de
kétheti, intenzív, szintre hozó tanulással
végül is sikerült.

Már egybıl a kezdésnél tudtad, hogy
melyik szakirány érdekel?

Pécsen a Nagy Lajos Gimnáziumba
jártam, és már ott is szelektáltam, mi az,
ami egyáltalán nem vonz. Matek-fizika fa-
kultációs voltam, a mőszaki és a gazdasági
pálya érdekelt, ezért jöttem a BME-re. Itt
nagyjából körvonalazódott bennem, hogy
gépész semmiképpen nem leszek, az ola-
jos és fıleg a rajzolós tárgyak nem von-
zottak annyira. A közlekedési dolgokon

belül pedig a logisztika és a vasút között
kellett döntenem. Végül, hárman mentünk
vasútira, és jelenleg mindannyian a szak-
mában dolgozunk. A diplomaszerzésem
után a Közgazdaságtudományi Egyetemre
iratkoztam be posztgraduális képzésre. Va-
lamint a Közlekedésgazdasági Tanszéken
doktorandusz voltam, itt szereztem meg a
PhD minısítést.

A Duna mindkét partjára jártál
egyetemre, van összehasonlítási alapod.
Melyiket tartottad nehezebbnek, szerinted
mi a különbség?

Ez személyiségfüggı, hiszen az
egyik inkább a szárazabb, gazdasági fo-
lyamatok átlátását és a szervezıképessé-
get igényli, míg a másik rajzolós és
gyakorlatiasabb, olajos dolgokkal foglal-
kozó. Engem mindkettı érdekelt szeren-
csémre.

Doktoranduszként mi volt a kutatási
területed?

Közlekedési rendszerek gazdasági
megfontolásait vizsgáltam, például a Ma-
gyar Államvasutak akkori átalakulási fo-
lyamatában is részt vettem mint megbízott
szakértı. Magyarország belépett az Uni-
óba, és ez sok változást indított el az élet
számos területén, így a közlekedésben is,
azon belül pedig az addig monopolhely-
zetben lévı MÁV jövıjében is.

A mostani struktúra kialakításában
már a kezdetektıl részt vettél?

Szerencsém volt, hogy nem csak a fi-
óknak dolgoztam, hanem amivel foglal-
koztam, annak hasznát vették. Sıt, az én
karrieremet is jó irányba indította el. 2002-
ben kerültem a MÁV-hoz mint projektve-
zetı. Ez a projekt volt az elıbb említett
pályavasúti üzlet gazdasági és jogi szabá-
lyozásának kidolgozása. Ekkor ugyanis az
Uniós jogharmonizáció keretében a MÁV-
nak mint EU-s tagvasútnak külön kellett
választania a személyi és árufuvarozási
ágazatát. Valamint a teljes vasúti pályát és
annak üzemeltetését is egy külön cég vette
kezelésbe. Ennek célja, hogy a vasúti szol-
gáltatások, mint például a pályahasználat,
elérhetık legyenek bárkinek. Ehhez a tel-
jesítmények mérését lehetıvé tevı egysé-
ges struktúrát kellett kidolgozni, hogy a
számlakiállítás megalapozott legyen.

A rendszer kidolgozásán túl az üze-
meltetésében is részt veszel?

Természetesen, hiszen ennek a rend-
szernek egyfelıl meg kell felelnie az
éppen aktuális piaci viszonyoknak és az
esetlegesen változó magyar és nemzetközi
jogi körülményeknek. Tehát a szabályozás
változhat, és ezt az elszámolásnak le kell
tudnia követni. Ezenkívül a hálózat-hoz-
záférési szerzıdésekkel kapcsolatos tár-
gyalások is a mi feladatkörünkbe
tartoznak, valamint összegyőjtjük a terü-
leti csoportoktól az adatokat.

Ennek megvalósításához mekkora
apparátus dolgozik az irányításod alatt,
és milyen a munkatársak összetétele?

Két fı osztályon dolgoznak a kollé-
gáim. Egyik csoport feladata elsısorban
kereskedelmi és jogi jellegő, ezért itt ilyen
végzettségőek dolgoznak. Fontos tehát a
jó kommunikációs képesség, a sokszor
többszereplıs tárgyalásokon az egyezteté-
sek megteremtése és a visszacsatolások ér-
tékelése. A másik részleg, akik az
elszámolást végzik, többrétő, hiszen itt a
szolgáltatás mőszaki tartalmát is meg kell
érteni, ugyanakkor szükség van a gazda-
sági ismeretekre is. Azt elmondhatom,
hogy minden itt dolgozótól elvárt a leg-
alább egy idegen nyelv ismerete. Ez elsı-
sorban az angol, mert a legtöbb kiadvány
ezen a nyelven íródik, valamint a tárgya-
lások is ezen a nyelven folynak.
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INTERJÚInterjú
Ő is volt közlekes…

A MÁV patinás, Andrássy úti irodaépületében jártunk, és Dr.
Farkas Gyulával beszélgettünk, aki mesélt nekünk tartalmas diá-
kéveiről, az azóta eltelt időben végzett munkájáról. Kiderült, hogy
diplomamunkája egyik alapja a mai vasúti pályakihasználás és
üzemeltetés gazdasági elméletének. Felelevenedtek az első félév
nehézségei, amit a számítástechnika tárgy okozott, és persze a
Kari Napokhoz kapcsolódó szép emlékek is.
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INTERJÚInterjú

PPetya

Ha az elszámolás ilyen precízen ki
van dolgozva, akkor mégis miért veszte-
séges ez az ágazat is?

A pályavasúti üzletág alapvetıen
nonprofit módon kell, hogy üzemeljen. Ez
abból adódik, hogy a vasúti pályák állami
kézben vannak, tehát azok használatának
lehetıségét versenyképes áron, akár nyo-
mott árakon is, garantálni kell. A verseny-
képességet egyfelıl a társaságok
felé is produkálni kell, illetve a
közúti közlekedés személy- és
áruszállítás alternatívájaként is
fent kell tartani. Általános nézet
az EU-n belül, hogy a közút
nagyfokú térnyerésének vissza-
szorítására jó lehetıséget nyújt a
vasút. Persze, ehhez megfelelı
stratégia kidolgozására lenne
szükség.

A vasút fejlesztése fonto-
sabb lenne ezek szerint?

Mindenképpen fontos lenne
a versenyképesség fokozása, az
infrastruktúra fejlesztése. Az,
hogy minél kevesebb emberrel,
nagymértékő informatikai háttértámoga-
tással a lehetı legrugalmasabb és persze
leggazdaságosabb szolgáltatást tudjuk
nyújtani a piacon. Emellett meg kellene
szüntetni a ma még meglévı, nagyon
pénzigényes rendszert, ami egyszerre több
közlekedési módot is támogat paralel. Pél-
dául a Pécsrıl Budapestre történı utazás
egyaránt támogatott vonat- és buszközle-
kedés igénybevétele esetén is. Megoldható
lenne úgy, hogy a buszok ráhordó, elhordó
szerepét megerısítenék, a távolsági közle-
kedésben pedig a vasút szerepét kellene
növelni. Így a meglévı forrásokat hatéko-
nyabban lehetne felhasználni, és egy IC-
kocsi ténylegesen úgy nézne ki, ahogy

kell, és mellette a pályákra is több jutna.
Hasonlóan kell elképzelni, mint a fıváros
közlekedésének struktúráját, ahol a metró
és HÉV vonalakat szolgálják ki a busz, vil-
lamos és troli vonalak. 

Mi gátolja ennek a megvalósulását?
Mindkét ágazat százakat, sıt ezreket

foglalkoztat. Egyik vagy másik rendszer
átszervezése óhatatlanul is munkanélküli-
eket generálna a rendszerbe, ami szintén
az állam zsebébıl venné ki a pénzt, csak
nem abból, amibıl a most mőködı, de
nem hatékony rendszer. Nemzetgazdasági
szempontokat is figyelembe kell venni e
téren, valamint foglalkoztatáspolitikai
megfontolásai is vannak a kérdésnek.

Ez pedig nem a mi asztalunk elsı-
sorban. Érdekelnének azok az emlékek,
amiket a diákéveidrıl megıriztél. Milyen
volt a közösségi élet akkoriban, és meny-
nyire vettél részt benne?

Sok jó emlékeket ırzök azokból az
évekbıl, amikor a BME-re jártam. Volt
szerencsém a közösségi életben is aktívan
részt venni. Az egész onnan indult, hogy
még otthon, Pécsett, a PVSK-ban fociztam
nyolc évet. Amikor felkerültem, elsı
évben a bennmaradásra koncentráltam,
utána a MAFC-ban játszottam újra. Egy
idı után már sok lett a napi edzésekre járás
és a hétvégi meccsek, ezért az Iron Hook-
ban próbáltuk ki magunkat. Ezt meg is
nyertük, és pont ekkor szervezıt kerestek
a sorozat folytatásához. Így lettem Iron
Hook szervezı, majd innen vezetett az
utam a Közhírbe és a HK-ba is. Az EHK-
ba kerülésem a véletlennek köszönhetı

volt, de nem bántam meg. Itt három évig
alelnöki tisztséget töltöttem be, majd egy
évig elnök is voltam. Ez idı alatt sokat
megtanultam az életrıl. Voltam az EFOTT
sport-fıszervezıje is még a kecskeméti és
az debreceni rendezvények idején.

Ez valóban tartalmas. Erre mindre
tudtál idıt szakítani? Mi volt a titkod?

Nincs ebben semmi titok, szerettem
csinálni, és jól is éreztem ott magam. Jó
társaság győlt össze, hasznos dolgokkal
foglalkoztunk.

Jutott idıd ezek mellett karunk
egyik hagyományára, a Kari Napokra is?

Természetesen, mindig részt vettünk
rajta, emlékszem a ’Kelly és hısei’ volt az
egyik ilyen csapatunk. Sajnos Fortuna
nem volt kegyes hozzánk, mert többszöri
második helyezésünk mellett nem sikerült
a dobogó legfelsı fokán végezni.

Gondolom mostanában is ilyen szo-
ros az idıbeosztásod, ha mégis
van idıd, mivel töltöd a sza-
badidıdet?

Még mindig focizom egy
kispályás csapatban, néha eljá-
rok squash-olni is. Szeretek ki-
rándulni is, és ha tehetem,
színházba is eljutok, valamint
más kulturális programokra.

Beszélgetésünk zárása-
ként, mit üzennél a mostani
hallgatóknak? Mit tegyenek,
és mit ne?

Az egyetemi évek alatt
számos lehetıségetek van. Aki
külföldi programokban sze-
retne részt venni, megteheti

több szervezeten keresztül is. Ha szakmai
érdeklıdéső valaki, akkor abba áshatja
bele magát. Tehát, a lehetıségek adottak,
hogy mindenki megtalálja azt, amihez
kedve van, amit szívesen tesz. Minél több
mindent próbálsz meg, annál nagyobb fo-
galmad lesz róla, mi is érdekel igazán.
Ezek az évek az önmegvalósításhoz adnak
idıt és számtalan lehetıséget is, melyeket
ki kell használni.



Kérem, mondjon pár szót a KTH ki-
alakulásáról, az eredeti elképzelésekrıl és
a ténylegesen megvalósult dolgokról!

Sz.M.: Nagyon röviden: a tervezés-
nél nem volt segédletünk, tehát nem volt
„ökölszabály”, nem voltak kézikönyvek,
amikbıl ezt az átszervezést le lehetett
volna bonyolítani. Egy olyan produktumot
kellett elıállítani, amilyenre nem nagyon
volt még példa. Én mindenkinek jelzem,
aki azt mondja, ezt lehetett volna jobban
csinálni, hogy lehetett volna jelentkezni,
akár a vezetésére is, amikor már a dolog
elkészült, akár az elsı, akár a második cik-
lusban. Ez olyasmi egy picit, mint a foci,
kívülrıl mindenki jobban ért hozzá, mint
amikor belülrıl kell csinálni. Végül is
maga a döntés 2002 júniusában született
meg, hogy ez (a KTH – a szerk.) létrejöj-
jön, és akkor másfél éves, elég forszírozott
tempóban végrehajtott elıkészítı munka
után nyitotta meg a kapuit a korai költö-
zıknek már 2003 decemberében, a késıb-
bieknek 2004 januárjában. Ami az
elsıdleges szempont volt, hogy egységes
legyen a kiszolgálás: ugyanolyan elvek
szerint mőködjön az X karnak, mint az Y
karnak a kiszolgálása. Legyen, ha csak
lehet, elektronikus, legyen ügyfélhívó,
ahol nem kell sorban állni általában kis te-
rekben zsúfoltan hosszú ideig, és lehessen
a kiszolgálást ahhoz mérni, hogy mekkora
az igénybevétel, lehetıleg legyen nagyobb
nyitvatartási idı. Ezek közül van ügyfél-
hívó, mőködik. Az elején még inkább,
most már kevésbé statisztikázzuk, hogy
milyen várakozási idık vannak, az elsı
évben egy évre nézve az átlagos várako-
zási idı 10-15 perc környékén volt. Ez
akár azt is jelentheti, hogy azonnal behív-
nak, de a hallgató az olyan, hogy amikor
diákigazolványt lehet érvényesíteni három
hétig, akkor van olyan délelıtt ezekben az
idıszakokban megnövelt nyitva tartás
mellett, amikor nulla hallgató tartózkodik
a várakozó térben, október 31-én, pénte-
ken meg kicsit többen vannak, mert éppen

az az utolsó nap, amikor lejár a diákiga-
zolvány. Ezen nem nagyon tudunk változ-
tatni.

Hogy mi nem valósult meg úgy,
ahogy terveztük, arról persze mi is tud-
nánk mesélni. Nem sikerült az elektroni-
kus ügyintézésben akkorát lépni, mint
szerettük volna. Annak idején volt egy
ügyirat-kezelı szoftverünk, amelyet ki-
nıttünk, és akkor már a Neptunt fejlesztı
cég, az SDA Stúdió Kft., jelezte, hogy neki
van a Neptunnal együttmőködı ügyirat-
kezelı szoftvere, a Poszeidón. Ez igazából
még nem volt kész, és a mai napig sincs
teljesen. Az a nagy elınye, hogy a Nep-
tunnal azonos adatbázison mőködik. Így
az a korábbi feladat, hogy éj-
szakánként a Neptunból az
adatokat át kellett emelni, ki-
iktatódik, de ez a Poszeidón
még mindig gyerekcipıben
jár, emiatt nem tudunk ráépí-
teni elektronikus szolgáltatá-
sokat. Körülbelül ennyi a
történet. Nagyon szívesen
vesszük a hallgatói vélemé-
nyeket, Zoli olvassa az
info@kth.bme.hu címre ér-
kezı e-maileket. Drasztiku-
san elmarasztaló
vélemények nagy számban
szerintem nincsenek. Ösz-
szességében azt tudnám
mondani, hogy a rendelke-
zésre álló erıforrásokhoz
képest szerintem ez a hiva-
tal túlteljesít. 

K.Z.: Nekem a várako-
zásról jutott eszembe, hogy
ha nem lenne ügyfélhívó…
A Közlekedésmérnöki
Karon az idısebb hallgatók
még emlékezhetnek a Z
épület 3. emeletére. Ott bi-
zony volt olyan, amikor egy
emeletet kígyózott lefele a
sor a lépcsıházban, másutt

nem lévén hely. Én nem mondom, hogy
ezt itt teljesen sikerült kiküszöbölni, Misi
hasonlatával élve most a szatócsüzletbıl
egy ABC áruházba kerültünk át. Az elején
sok problémánk volt abból, hogy „hozott
anyag”-ból dolgoztunk (a Dékáni Hivatal-
ból átkerült kolléganık – nyilván éveken
keresztül – más szemlélettel dolgoztak,
mint amire szükség volt), de azt hiszem,
ez is örvendetesen megváltozott. Talán a
nem teljesen megvalósult dolgok között
nekem volt egy régi mániám. Lehet, hogy
nem jó, de közlekedési hasonlat. A fil-
mekben látja az ember, hogy zuhan a re-
pülıgép, akkor elıkapnak egy nagy
könyvet, és megnéznek egy papírt, hogy
„most mit kell csinálni akkor, ha…” – és
nekem régi mániám, hogy kéne nekünk is
egy ilyen könyv, hogy ha most ezt kell csi-
nálnom, akkor elıkapok egy papírt, és ott
le van írva pontokba szedve. Van, amire
van ilyenünk, de még nem mindenre. 
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„… a kockáspapír-ceruza módszer nem működik…”

Kíváncsiskodtunk a KTH háza táján, kérdéseinkre Dr.
Szabó Mihály és Dr. Komócsin Zoltán válaszolt, körüljárva né-
hány olyan témát, amelyről a diákok többnyire semmit sem
vagy nagyon keveset tudnak.
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Elektronikus úton a hallga-

tói jogviszony igazolás nehezen
megoldható, ez kritikus idıszak-
nak tekinthetı, nem? Vagy a diák-
igazolvány-érvényesítés…

K.Z.: Az a baj ezzel, hogy va-
lahol muszáj a személyes megjele-
nés. A hallgatói jogviszony
igazolást pedig most már lehet ren-
delni e-mailben, ha nem sürgıs.
Nyáron kiküldtük postán, úgyhogy
ezért már nem kell bejönni például
az ország másik végébıl. Van egy
olyan típusú probléma egyrészrıl,
hogy azt nekünk alá kell írni, mert
különben nem fogadják el másutt,
meg van egy másik típusú probléma,
amibe az ember nem nagyon szokott bele-
gondolni, az ilyen adatvédelmi jellegő kér-
dés: biztos, hogy annak adom az igazolást,
aki kéri? Itt ez meg van oldva, mert ha
olyan különleges igazolás, akkor a Nep-
tunban kiírjuk a tételt, és azt feltételezzük,
hogy ott már a hallgató maga tud fizetni. A
diákigazolvány matrica az momentán
olyan amilyen, az csak úgy kapható, hogy
idejön az illetı, és itt ráragasztják az iga-
zolványára.

Sz. M.: A hivatal létrehozásakor az
volt az elképzelés, hogy csak akkor kell-
jen bejönni a hallgatónak, ha papír alapú,
tehát materiális dokumentumot hoz vagy
visz. A diákigazolvány-matrica ilyen. A
hallgatói jogviszony igazolásnál a kezdeti
idıszakban kísérleteztünk azzal, hogy meg
lehessen elıre rendelni. Akkor nem vol-
tunk még ennyire felkészültek arra, hogy
azonnal kiadjuk. Na most, iszonyú nagy
logisztikai feladatot jelentett, hogy az egy-
két-három napja-hete legyártott, de át nem
vett igazolásokat állandóan valamilyen
módon rendezzük, hogy ezt ık elkérhes-
sék. 

K.Z.: Szerintem még tele van a szek-
rény négy-öt éve legyártott igazolásokkal,
amit a mai napig nem vittek el. Rég nem
hallgatónk az illetı, de még itt van az iga-
zolás.

Sz.M.: A hallgatók döntı többsége
nappali tagozatos, aki elméletileg heti 40
órában a BME-n tevékenykedik vagy ott-
hon, ezért nem okozhat gondot neki, hogy
bejöjjön. Amikor csúcsidı van, félév ele-

jén három hétig, délelıtt is és délután is,
három ablaknál az aulában sorszám nélkül
nyomjuk. Ekkor sincs szerintem 15 perc-
nél nagyobb várakozási idı, átlagosan biz-
tosan nem. A további idıszakokban pedig
az alap jogviszony igazolást, amit kor-
mányrendelet ír elı, szintén az aulában,
ügyfélhívó nélkül azonnal adjuk. Az extra
igazolásokat meg lehet rendelni e-mailben,
ami azt jelenti, hogy például írjuk bele azt,
hogy neki van ösztöndíja, vagy azt, hogy
nincs ösztöndíja, vagy azt, hogy matema-
tikából nagyon jó eredményt ért el, stb..
Ennek ellenére az a tapasztalat, hogy a
hallgatók nagyon sokszor bejönnek érdek-
lıdni a pulthoz, és ez a legdrágább min-
denkinek. Érdeklıdni e-mailben lehet, ez
az e-mail még mőködik, Zoli még bírja,

jobb lenne, hogyha az az 50 ember,
aki a pultnál érdeklıdik, e-mailben
írná ezt meg, és esetleg pár perc
alatt meg tudnánk neki válaszolni.
Annál is inkább, mert az a kollé-
ganı, aki a pultnál ül, nem feltétle-
nül fogja tudni azonnal
megválaszolni a kérdését, például,
hogy az ügyében mik a fejlemé-
nyek.

K.Z.: És még az is lehet, hogy
nem pontosan, vagy nem jót vála-
szol. Arra mindig törekedtünk, hogy
az ilyen kampányidıszakokban biz-
tosítsunk nagyobb kapacitást, bár
sajnos mi is olyanok vagyunk, mint

a Neptun, nem a csúcsterhelésre vagyunk
méretezve.

Mi volt ezelıtt? Tehát a 2002 elıtti
idıszakban. Azért jóval nehezebb volt…

Sz. M.: Minden hallgatónak egy elı-
adója volt, akinél sorba állt. Az ügyek
döntı többségében, ha a szomszéd ablak-
nál senki nem állt, akkor is ahhoz az elı-
adóhoz kellett menni, aki az enyém volt.
Mindent ı szolgált ki, emiatt óhatatlanul
az egyes Dékáni Hivatalokban, és egy picit
az egyes ablakok között is, nem pontosan
ugyanolyan módon történt a kiszolgálás.
Az Egyetemi Tanács elé terjesztett intéz-
kedési tervben Telek Miklós professzor úr
(aki a tömegkiszolgálást oktatja) a Villa-
mosmérnöki és Informatikai Karról szá-
mítással igazolta, hogy ha van n darab
erıforrás és erre véletlenszerően érkezı
igénybevételek, akkor annál kisebb átla-
gos várakozási idık fognak kialakulni,
minél inkább választhat bármelyik kiszol-
gáló pult közül a delikvens. Ez ugyanígy
van mindenütt. Minél jobban profilozva
vannak az ablakok, annál inkább csúcsok
alakulnak ki a terhelésben. Azt szeretnénk
mi itt csinálni – és döntıen így is folyik a
kiszolgálás –, hogy mindegy, hogy a húsz
pult közül melyik szólít engem, ugyanazt
a kiszolgálást kell, hogy kapjam.

K. Z.: Persze, szeretjük, ha sajnálnak
minket, de bizonyos feladatokat nem az
elıadók végeznek, az is szakosítva lett, és
az informatika fejlıdött. A kreditrendszer-
ben a kockáspapír-ceruza módszer nem
mőködik, ezért is kellett lépni tulajdon-
képpen.

Dr. Szabó Mihály a KTH kialakulásáról:
„Egy olyan produktumot kellett előállítani,

amire nem nagyon volt még példa…”
„Végül is maga a döntés 2002 júniusában szüle-

tett meg, hogy ez ( a KTH – a szerk.) létrejöjjön…”
„2004. január elsejétől állt fel ez a hivatal.”
„az elsődleges szempont volt, hogy egységes le-

gyen a kiszolgálás”
„… akkor kelljen bejönni csak a hallgatónak, ha

papír alapú dokumentumot hoz vagy visz”
Dr. Komócsin Zoltán:
„Misi hasonlatával élve most a szatócsüzletből

egy ABC áruházba kerültünk át.”
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Sz. M.: Annyi a változás azóta, hogy

egyrészt Neptun.Net üzemel, aminek szá-
mos elınye van – bár sajnos még mindig
vannak nehézségek a használatával. Vál-
tozás az, hogy sokkal szigorúbb jelen-
tési kötelezettségeink vannak a
fıhatóságok felé, mint ko-
rábban. Ki kell adnunk
két nyelven oklevél
mellékletet mindenki-
nek, ami eddig nem
volt, kibocsátunk aján-
lott küldeményként
több mint 20000 adó-
igazolást stb. A régi rend-
szerben egy adott elıadója
volt valakinek, ennek voltak
elınyei, mert, ahogy szokták mon-
dani, „pótmamája” volt az elıadó a hall-
gatónak. Mikor a KTH létrejött – ezt
sajnos kevesen tudják –, akkor az egyetem
megerısítette a Támpont Irodát, jó néhány
fıállású tanácsadó dolgozik itt a rövid fo-
lyosón. A kolléganıknek azért a szerény
fizetésért, amit ık kapnak, nem lehet a fel-
adatuk, hogy a TVSZ vagy a TJSZ iszo-
nyú bonyolult rendjét el tudják mondani a
hallgatónak. Mi nem arra szakosodtunk,
hogy felvilágosítást adjunk.

K. Z.: Mi azt kérjük a kolléganıktıl,
hogy ha olyan kérdést kapnak, amit „sok
hallgató” feltehetne, akkor Támpont Iroda,
és csak akkor próbáljanak válaszolni, ha
„egy hallgató” teheti csak fel a kérdést,
tehát pl. beadtam egy kérvényt, és az hol
tart.

Ön mennyit érzékel a hallgatók és a
hivatal konfliktusaiból, vannak-e olya-
nok, amelyek erısen megnyilvánulnak?

K. Z.: Több forrásból van visszajel-
zésem: egyrészt mindhárman (igazgató és
helyettesei) oktatunk is, tehát óra után, ha
odajönnek, mondanak valamit, ilyenekbıl
vannak információk. Azután van, amikor
valaki elkezdi a pultot verni – hallgató ke-
vésbé nyugodt idegrendszerrel –, azt azért
érzékelem. Belsı munkamegosztásban az
üzemeltetés hozzám tartozik, tehát mikor a
kolléganık már nem bírnak vele, én szok-
tam foglalkozni az üggyel, és van, akit már
arcról ismerek, és tudom, hogy nem egy
egyszerő történet. Az info-levél olvasás is
alkalmat teremt, oda is idınként érkeznek

érdekes e-mailek… Volt olyan, amikor lát-
hatóan kamu e-mail címrıl mindenféle
sértés, és ami belefér – neki javasoltam a
Támpont Iroda pszichológusának igény-

bevételét. Persze, a kolléganık ebbıl
így is nagyon sokat elintéznek,

és mi is arra kérjük ıket,
hogy amennyire lehet, le-

gyenek türelmesek. Aki
ide bejön, annak nem
szabad érzékelni, hogy
ma ı már az ötszáza-
dik, és ugyanazt hat-

százszor megkérdezték
korábban. 

Van-e valamilyen fel-
mérés a hallgatók elégedettsé-

gének tendenciájáról?
K. Z.: Kellene, de még nem készült

ilyen. Tervezzük, kezdettıl tervezzük,
hogy minıségbiztosítási rendszer ügyében
nekünk mi mindent kellene csinálni, és
ebben benne van az ügyfél-elégedettség
vizsgálata is. De sajnos még technikailag
nem jutottunk el odáig. Volt erre egy ha-
sonlatunk: a KTH olyan, mint a tányér-
pörgetı a cirkuszban – amelyik tányér le
akar esni, azt gyorsan megpörgetjük. És ez
a tányér még fel sincs téve a pálcikára…

Mik a tervek a jövıben? Innová-
ciók, fejlesztések… 

K. Z.: Jelenleg, ugye, úgy zajlik, il-
letve zajlott a vizsgaidıszak, hogy a hall-
gató kinyomtat egy lapot a
tárgyfelvételrıl, azzal megy vizs-
gázni, ott beírják, és természe-
tesen, ahogy a
kormányrendelet elıírja,
van neki jogorvoslati le-
hetısége, hogy „de
kérem, nekem ötös van a
papíron, és a tanszék hár-
mast írt be”. Az a hatalmas
logisztika, meg sorban állás,
amit az index leadása és felvétele
jelent, kimaradt az éle-tünkbıl. Ez igen
nagy elırelépés. A másik nagy lépés, amit
szeretnénk, a már említett Poszeidón ik-
tató rendszer. Ez tudna olyat, hogy ha a
hallgató a Neptunban megadott e-mail cí-
mérıl küld nekünk levelet, akkor azt
onnan elektronikus ügyként kezeljük.
Nem annyira látványos, de hasznos. Tehát

csak akkor kelljen jönni, ha valami fizikai
dologra van szükség: ráragasztom a mat-
ricát a diákigazolványra, vagy elviszem a
hallgatói jogviszony igazolást. Ami látvá-
nyosabb: az ügyfélhívó rendszer. Nagyon
szép, meg minden, de a menürendszere na-
gyon nehezen vagy egyáltalán nem is
programozható át. Annak idején a cég, aki
csinálta, megkérdezte, milyen menüpon-
tok lesznek, mi valamit kitaláltunk, az nem
volt egészen jó. Egyszer közben volt egy
módosítási lehetıség. Mi nem vagyunk
valószínőleg akkora ügyfél ennek a cég-
nek, mert volt, hogy több hónapig nem je-
lentkeztek. Jó lenne egy olyan ügyfélhívó,
ami mindig változtatható lenne. Elvileg ez
az ügyfélhívó tud olyat, hogy figyelni
lehet rajta a forgalmat. Ez négy éve mő-
ködött elıször, és akkor egyszer: lefektette
az egészet, fogadási idıben valami elrom-
lott rajta… Ez arra lenne jó, hogy ha
látom, hogy egyik helyen nagy a forgalom,
akkor a másik helyre tudok küldeni még
egy embert – de ez sajnos nem mőködik.
Az ügyfélfogadási idı 15:15-ig tart, ezt
úgy értelmezzük, hogy aki 15:15-ig húzott
sorszámot, azt még kiszolgáljuk. Na most
diákigazolvány kiadásnál volt olyan, hogy
a kolléganı még 16:30-kor diákigazol-
ványt adott ki – ezt úgy oldottuk meg,
hogy most be van állítva egy korlát, mi-
szerint harmincnál több sorszám egyszerre
nem lehet kinn, ha eléri ezt a számot, ad
egy olyan cetlit, hogy várjon egy kicsit,

mert sok a sorszám, késıbb húz-
zon újra. Mikor csinálták a

rendszert, megkérdezték,
hogy melyik menüpontra
akarunk várakoztatást. Mi
nem értettük, hogy ez
mire jó: kihúzzák a sor-

számot, és ha nincs senki,
akkor is tíz percig várakoz-

tatja – nincs ilyenünk! (nevet)
Bármennyire is úgy néz ki, nem

kértünk ilyet rá.
Mennyi kockázat van abban, hogy

itt gyakorlatilag nagymértékben elektro-
nikusan vannak tárolva ezek a dolgok?

Sz. M.: Nincs kockázat, ugyanis nem
csak elektronikusan vannak. Alapelv, hogy
a hallgatói eredmények dokumentációja
elsısorban egy papír a tanszéki adminiszt-

A
KTH számokban:

- 20 előadó,
850 hallgató/fő

- 6 szakértő, 250 hallgató/fő
- átlag 710 hallgató/mun-

katárs
- átlagos várakozási

idő: 15 perc

Ami
nem valósult meg:

- Ügyiratkezelés és Nep-
tun dinamikus összehangolása
- Kézikönyv az ügyintézés fo-

lyamatához
- Forgalomfigyelés az ügyfélhí-
vón (létezik, de nem működik)

- Minőségbiztosítási rend-
szer kidolgozása



A kiadvány célja, hogy azon közép-
iskolás lurkók, akik szeme elıtt az egye-
temrıl csak a poros könyvespolcok és
éjszakai mulat tanulások képe dereng, va-
lamelyest árnyaltabb képet kapjanak e ma-
gasztos élet szórakoztatóbb oldaláról is, no
meg persze az, hogy a késıbbi munkás-
évek során elhomályosodott emlékeink
után kutatva, jóízően kuncogjunk e dicsı
évek fergeteges percein.

Ha tehát van olyan történeted, amit
szívesen megosztanál a közérdemővel,
akkor ne habozz, vesd papírra, hadd ne-
vessenek rajta mások is! Nem mőalkotá-
sokat várunk, a lényeg csak az, hogy
frappáns és humoros legyen!

A cím, ahová a mővedet küldheted:
egyetemisztorik@freemail.hu.

A történetek ideális terjedelme egy
bekezdéstıl egy oldalig változhat, és a
„mesélés” során az egyetem méltóságára
ügyeljünk.

Ne feledd, a halhatatlansághoz hal-
hatatlan történetek kellenek! Légy Te is
az!

(Mivel a történeteket szerzıi név nél-
kül várjuk és közöljük, ezért a beküldık
hozzájárulnak a történetek szabad felhasz-
nálásához, stilizálásához. Az elsı kiad-
ványhoz a beküldési határidı 2009.
március 31., a következı szám kiadása a
beérkezett mővek számától függ.)

Üdvözlettel,
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rációban, aláírásos vagy évközi jegyes
tárgynál évfolyam- vagy kurzusnévsor, a
vizsga esetén pedig vizsgalap, amin az ok-
tató aláírása rajta van. Ebbıl kell bevinni
egy elektronikus rendszerbe, és ebbıl lehet
a hallgató összteljesítményét, amikor el-
hagyja az egyetemet, kiadni. Tehát ha be-
következne egy súlyos adatvesztés a
rendszerben, akkor ezek, bár nagy munká-
val, de visszaállíthatók. Azt hangsúlyozni
szeretnénk, hogy eddig annyi volt a kü-
lönbség, hogy volt egy – talán kevésbé fe-
gyelmezetten vezetett – kartoték,
vizsgalap stb. rendszer a tanszékeken, és
volt egy vele párhuzamosan vezetett papír
alapú nyilvántartás, és az elıbbibıl egy
szintén nem túl fegyelmezetten a tanulmá-
nyi rendszerbe bevitt adathalmaz. És mi a
második papírt, az indexet, és a tanulmá-
nyi rendszert olvastuk össze elég nagy
energiával. Ezt kellene kiiktatni, és kellene
egy primer dokumentum: a vizsgalap,
errıl egy elektronikus adatbevitel, a hall-
gatónak egy felszólalási lehetıség, ha ez

nem megfelelı, és a végén pedig ebbıl egy
papírt csinálni.

A Támpont Iroda mennyire van
népszerősítve Önök szerint? Akár a KTH
által is, egy nagy táblán hirdetve, hogy
„Alapvetı kérdésekkel forduljon biza-
lommal a Támpont Irodához”.

Sz. M.: Az a baj, hogy mikor a hall-
gató idejön, hogy felvegyen egy matricát,
akkor óhatatlanul megfogalmazódik benne
egy kérdés, azt fel is teszi, és ha nem kap
választ, azt nem veszi jó néven. Volt egy
olyan elképzelés a KTH kialakításakor,
hogy a BME-nek ez a részlege is a KTH-

ba tartozzék, de ez nem így alakult. Lenne
elınye, ha ez a szócsı is a KTH része
lenne, nem így döntött az egyetem, ez
most a Diákközpont része, a Hallgatói
Képviselet felügyelete alatt áll. Ennek is
vannak elınyei, de az információ-áramlást
közöttünk óhatatlanul forró dróton kell tar-
tani, mert többször elıfordult, hogy a
Támpont honlapján mi olyan hírt vettünk
észre, ami tegnap még igaz volt, de ma
már nem. A Támpont Iroda persze nagyon
sok mindennel foglalkozik, az ösztöndíj-
tól az életvezetésen át a karrierig, mi nem
ezt akarjuk megkaparintani, hanem kifeje-
zetten a tanulmányi játékszabályokra vo-
natkozó felvilágosítás talán jobb lenne, ha
nálunk lenne.

Köszönjük a beszélgetést.

Lesz mit mesélni
Kedves Diákok!
Egy kiadványt kezdtünk el szerkeszteni, melybe megtörtént,

vicces egyetemi sztorikat szeretnénk összegyűjteni. Olyan törté-
neteket, amelyek velünk történtek meg az 5…khm…8-10 év alatt,
és méltán járnak szájról szájra, jókedvet csalva hetyke bajszunk alá.

A Támpont Iroda elérhetőségei
és nyitva tartása:

1111 Budapest, Műegyetem rkp.
7-9., R ép. fsz .
Tel: 463-3838 Fax: 463-3869
H-Cs 9:30-15:15
P 9:30-14:00
Ebédidő: 12:00-13:00 András & Gyebró

Mőegyetemi Sajtóklub

A kiadvány szer-
kesztöi
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INDEXIndex

Nekem hiányzik! Már most! És
elhibázott lépésnek találom, hogy
nélkülöznünk kell! Sorban akarok
állni a Leckekönyvemért!

Tavaly decem-
berben hatályba lé-
pett az új Tanulmá-
nyi ügyrend, amibıl
a hallgatók számára
a legfeltőnıbb intéz-
kedés talán a lecke-
könyv kezelési rend-
jének módosulása volt. Ez sarkítva annyit
tesz, hogy egyetemi tanulmányaink folya-
mán nem kerülhetünk fizikai kontaktusba
az indexünkkel. Elolvastam a fent említett
dokumentum vonatkozó pontjait, valamint
a KTH honlapján közzétett tájékoztatót, de
nem minden ellenérzésemet sikerült el-
oszlatnom.

Az index visszatartásával az embert,
az emberséget sikerült kiölni a rendszer-
bıl. Az elızı félévek során azt tapasztal-
tam, hogy a tanári kar nagyobb részének
egyáltalán nem volt ellenére a jegybeírási
kötelezettség. Sıt tudok olyanokról, akik
kimondottan szívesen tettek ennek eleget,
mert így nem maradtak teljesen személy-
telenek a diákjaiknak.

Szerintem megérte várakozni a
KTH-ban, és mászkálni az aláírásokért,
mert mikor a vizsgaidıszak végeztével ki-
nyitottam a „bizonyítványomat”, jó érzés
volt összeszedetten látni, hogy az eddigi
félévek során mit és hogyan (vagy hogy
nem) sikerült teljesíteni. Nem kellett arra
várnom, hogy a Neptun betöltse az
oldalt, hogy aztán scrollozhassak
fel-le, vagy nyomtatgassak, ha
egyszerre akarom látni az ered-
ményeimet.

Alapvetıen biztonságo-
sabbnak tőnt, hogy nem csak a
számítógépes nyilvántartásra le-
hetett alapozni a kérdéses ügyek-
ben. Tisztában vagyok vele, hogy
printelhetek a Neptunból, és újabban kér-
hetek igazolólapot, de mivel ez nem köte-
lezı, ezért ha hosszabb idıre összeomlana
az adatbázis, a rendszer és az internet,

akkor szerintem nehéz lenne jó mentı-
megoldást találni az adminisztráció terén.

A Tanulmányi ügyrend alapján,
ahogy én látom, az index ki nem adása a
tanszékeket fokozott adminisztrációra
kényszeríti, a KTH-ban valamivel keve-
sebb munkát kell végezni, a hallgatóknak
pedig ingatagabb a lába alatt a talaj, ha bi-
zonyítaniuk kell valamiben az igazukat.
Biztos, hogy a megfelelı érdekeket tartot-
ták szem elıtt a szabályzat megváltozta-
tásnál?!

Nos, egy gyors, reprezentatív
felmérés után arra jutottam, nem
vagyok egyedül a véleményemmel,
hogy igenis jó dolog az index hiá-
nya. Bár tudok ellenindokokat is,
alapvetıen nem kívánom vissza a
fekete könyvecskét.

Elsıben beiratkozásnál megtapsoltuk
azokat, akik elrontották a leckekönyvet.
Igaz, ami igaz, nem volt túl bonyolult fel-
adat a kitöltése, de annak a lehetısége,
hogy engem is kinevetnek majd, ha vélet-

lenül félreírok egy betőt, már az elsı
perc után kellemetlen élménye-

ket is társított mellé. A
„színe” pedig… hát olyan
gyászos. Nem sok jóval
kecsegtetett.

Tulajdonképpen jó
dolog volt egy-egy sike-

res vizsga után nézegetni
a beírt jegyet, de míg elju-

tottunk oda, hogy bekerüljön az
indexbe, az bizony hosszú út volt. Nem

is kell olyan szétszórtnak lenni, mint én
vagyok, hogy vizsga elıtti reggel véletle-
nül kimaradjon a táskából, és olyankor

csak imádkozhattunk, hogy a tanár elég jó-
indulatú ahhoz, hogy mégis engedjen min-
ket beszámolni a tudásunkról. Írásbeli után
napokig rohangáltunk a tanszékeken, hi-
szen ha nem tettük, igencsak csúnya téte-
leket írtak ki. Ez a vizsgaidıszak végi
kaotikusság, és az, hogy egy-egy helyen
napokra beszippantják vagy akár el is ve-
szítik a leckekönyvet, egyáltalán nem hi-
ányzik.

Ezek mellett másik dolog, ami miatt
elég nekem, hogy ha a jegyeimet csak a
NEPTUN-ban látom viszont, az, hogy az
indexben minden benne volt. Az összes
jegyem. Szóbeli vizsgákon pedig nem
egyszer fordult elı, hogy a tanár visszala-
pozott, hogy: „hányas is volt az elızı fé-
léves matematikából?” vagy „melyik
évben jött maga ide az egyetemre?”, eset-
leg beíratáskor ráböktek egy tárgyra, hogy
az épp miért nem sikerült, vagy miért nem
csináltam meg már régebben. Ez még
akkor is kellemetlen tud lenni, ha az ember
csak kicsit csúszik el. Persze azt, hogy épp
a vizsga napján van a szülinapom még vé-
letlenül sem szúrták ki… viszont attól is
féltem néha, hogy ha elöl marad, anyu
vagy apu szintén belekukucskál.

A felvétel
és leadás prob-
lémája már csak
hab a tortán.
Persze megsza-
badulni könnyen
lehetett az in-
dextıl, a felvétel
körüli hercehur-
ca igencsak kellemetlen volt, gondolok itt
a sorban állásra, a ZH-idıszak kellıs kö-
zepén. Bár a csoportos felvétel némi köny-
nyebbséget jelentett, azért még mindig
jobb ezzel a résszel egyáltalán nem foglal-
kozni.

Összességében az egyetlen gondom
ezzel az új rendszerrel csupán, hogy miért
akkor tudtuk meg azt, hogy nem lesz lec-
kekönyvünk, mikor már-már rákészültünk,
hogy elmenjünk érte a KTH-ba?

Petrus

Index vs. Neptun
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„Az
eltörlés előtt 6

vagy több be nem íra-
tott jegy esetén 500 Ft-

ot kellett fizetni
bejegyzésenként, vala-

mint 36500Ft külö-
neljárási díjat.”
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BAMAKOBamako

Gondolom, a legtöbb közlekesnek
ismerısen cseng a név. Még ha a médiában
nem is hallani róla annyit, mint a Dakarról,
a beszélgetésekben garantáltan sokszor el-
hangzik az ırült ötletek vagy a még ırül-
tebb vezetık fapados-Dakarja. Sokaknak vi-
szont fogalmuk sincs arról, hogy mi is ez
valójában, ezért „dióhéjban” összefoglal-
nám.

Tulajdonképpen egy közös, jóté-
konysági versenyrıl van szó, ami Buda-
pesttıl Mali fıvárosáig, Bamakóig tart. A
Villám Géza fejébıl kipattant ágyúgolyó-
futam egyik lényege a segélyszállítás: 4 év-
vel ezelıtt, az elsı futamon minden csa-
patnak örökbe kellett fogadnia egy afrikai
települést, ahová ajándékokat, gyógysze-
reket, konzerveket, iskolai eszközöket szál-
lítottak. Mára kinıtte magát Afrika legna-
gyobb humanitárius rallyjává, amellett
hogy a nemzetközi szaksajtó a világ leg-
nagyobb amatır rallyjaként és a legnagyobb
szaharai autóversenyként tartja számon.

Ez a B2 kategóriájú verseny azoknak
szól, akik álmodtak már Dakarról, Afriká-
ról, közös kalandozásokról extrém körül-
mények között. A B2 besorolás annyit je-
lent, hogy ez egy minimál asszisztenciás
esemény, azaz baj esetén mindenki csak sa-
ját magára számíthat. A nevezést tekintve
„verseny” és „túra” kategóriában lehet in-
dulni, viszont itt a verseny alatt nem a Da-
kar féle padlógázzal végigrongyolásra kell
gondolni, hanem egy Aranykerékhez ha-

sonló rendkívül kreatív feladatmegoldó
(geochallenge) versenyre, ahol csupán má-
sodlagos szempont az idıfaktor. Pont-
rendszeren alapul a helyezés eldöntése, és
minden egyes tájékozódási, valamint logi-
kai feladatnak megvan a pontértéke. A
B2-bıl adódóan nem biztosított útvonalon
halad végig a mezıny, tehát normális for-
galomban kell megtenni a több mint 8300
kilométert, a KRESZ szabályait betartva.

Fontos megemlíteni, hogy van egy ún.
„Spirit” kategória is, amely tulajdonképpen
megegyezik a túrával, azonban ide nevez-
ni csak videó és pályázat útján lehet. A Spi-
rit célja, hogy a „Nagy af-
rikai futam” egyre na-
gyobbá és profibbá válása
mellett hő maradjon a gyö-
kereihez. Nagyon olcsó,
nagyon rossz minıségő
vagy humoros járgányok-
kal lehet bekerülni, amirıl
a pályázatok alapján a
szervezık döntenek.

A 2009-es évtıl a túrázók és a ver-
senyzık útvonala erısen eltér. Míg az
elıbbiek elsısorban térképeken is jelölt köz-
utakon, turistalátványosságok közelében,
tengerpartokon és csupán egy-két rázósabb
szakaszon haladnak, addig a versenyzık ke-
mény, de látványos afrikai terepeken. Ezt
már inkább csak terepjárókkal indulóknak
ajánlják a szervezık. Nem volt ez mindig
így, ugyanis az elsı, 2006-os futamon a 40
indulóból erıs kisebbségben voltak az akár
csak komolyabb földutakra való autók,
ezért az útvonal is lazább volt. Az idei, ja-
nuár 17-én indult több mint 200 autó és mo-
tor közül inkább csak jól felszerelt és fel-
készített járgányokat lehetett látni a ver-
senyben rajtolóknál, a Trabantok és a La-
dák inkább a túra kategóriában maradtak.
Európában 4 országon keresztül, javarészt
autópályán halad a mezıny, majd Spa-
nyolországból Marokkóba átkompozva
kezdetét veszi az újabb 4 országot érintı,
kısivatagokon, ex-Dakar etapokon, Sza-
harán és szavannákon átvezetı kemény küz-
delem a pontokért. (Benne egy 2700 kilo-
méteres szuper maratoni etap Bresciától a
Szahara kapujáig.)

A megpróbáltatásokon átjutott jár-
mővekre többféle sors vár. A legszebb do-
log, ha valamelyik csapat odaadományoz-
za sajátját egy falunak vagy egy iskolának,
majd hazajön repülıvel. Akik ezt nem te-
hetik meg, azok nagyon jó áron el tudják
adni a járgányt Bamakóban, hogy aztán an-
nak árából repülhessenek haza. Persze
vannak olyanok is, akik vállalva újabb
8300 kilométert hazavezetnek (néha még
egy kis plusz kerülıvel Dakar felé), vagy

sokan komppal haza-
küldik a verdát még
egy verseny reményé-
ben.

Zárásul el kell
mondanom, hogy a
rajtnál több egyetem
logóját is láttam autók
oldalára matricázva!
Lelkes (na, meg persze

ırült) egyetemisták ültek a volán mögött,
búcsúzkodtak a szülıktıl, barátoktól. Ek-
kor gondolkodtam el azon, hogy miért ne
lehetne 2010-ben a rajtnál egy BME logót
viselı autó is?! Biztos vagyok benne, hogy
ezen sorok olvasói között is sokakban fel-
merült már, hogy de jó lenne letudni gyor-
san a vizsgákat, és odaállni a Bamakó
rajtjára egy felmatricázott autóval… Én
minden egyes Bamakó rajtot megnézve
olyan elhatározással térek haza, hogy jövıre
én is ott leszek, ha törik, ha szakad, ami ál-
talában a szponzorok begyőjtéséig ki is tart.
Viszont most soha nem látott média vissz-
hangja van a futamnak, ezért úgy hiszem,
idén sikerülhet. Ha TÉGED is komolyan ér-
dekel a 2010-es Bamakó Rally, és még
szponzor szerzéséhez is van ötleted, akkor
feltétlen írj egy e-mailt, hogy jövıre ott áll-
hasson a rajtnál egy BME-s autó, egy csa-
pat KSK-sal, „Jó utat a Közlekesnek” fel-
irattal a hátulján! (gra-
fur@gmail.com)
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Budapest – Bamako rally 2009
Kicsit őrült, kicsit ágyúgolyófutam, de nagyon is dicséreteskezdeményezés. Lapzártánk időpontjában zárul a 4. Budapest-Ba-makó Rally, Magyarország legnagyobb autósport-eseménye.

Verseny etapok:
Budapest - Brescia 851 km
Brescia - Montpellier 731 km
Montpellier - Almeria 1140 km
Almeria - Merzouga 750 km
Merzouga - Foum Zgid 410 km
Foum Zgid - Tadalt 450 km
Tadalt - Smara 437 km
Smara - Tropic Of Cancer 770 km
TOC - Bou Lanoar 370 km
Bou Lanoar - Atar 480 km
Atar - Tidjikja 450 km
Tidjikja - Kiffa 400 km
Kiffa - Korera Kore 450 km
Korera Kore - Banamba 375 km
Banamba - Bamako 250 km
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Az ismeretterjesztı csatornákon cso-
dálatos képeket láthatunk az emberiség
mőszaki és tudományos jellegő eredmé-
nyeirıl: emberek jártak a Holdon, őrszon-
dáink távoli világokról küldenek képeket,
megépült az eddigi legnagyobb részecske-
gyorsító, szárnyal a nano- és a géntechno-
lógia. Közlekedési eszközeink meghódí-
tották az eget, a földet és a vizet, a kezdet-
ben úttörınek számító technikai vívmányok
pedig idıvel életünk részei lettek, meg-
könnyítve mindennapjainkat. Minden szép
és jó, ráadásul a fejlıdés üteme egyre fo-
kozódik.

Arra csak nagyon kevesen gondolunk,
hogy mindezen csodálatos mőszaki alko-
tások mőködése az ıket tápláló olcsó ener-
giától függ. Az utóbbi generációk meg-
szokták, hogy a csapból víz, a benzinkút-
ból tüzelıanyag folyik, a konnektorból
áram, a csövekbıl gáz vételezhetı. Ezen
erıforrások hozzáférhetısége azonban
egyáltalán nem magától értetıdı.

Az emberi civilizáció fejlıdésének leg-
nagyobb részében az egyes emberek ren-
delkezésére álló erıforrás-mennyiség rend-
kívül csekély volt. Az ısmaradványi ener-
giahordozók felhasználásán alapuló gépe-
sítés elıtt csak az uralkodó osztály tagjai
rendelkeztek komolyabb készletek (ás-
ványkincsek, termények, háziállatok, alatt-
valók, rabszolgák) felett. Bolygónk erı-
forrásainak egyre hatékonyabb kiaknázása
napjainkra lehetıvé tette, hogy so-
kunknak már nem kell fizikai
munkát végeznie. A kezdetben
szinte kifogyhatatlannak tőnı
erıforrások egyre fokozódó
ütemő felhasználásával azon-
ban elérkeztünk arra a pontra,
amikor el kell gondolkodnunk
azon, hogy mi lesz, ha ezek a forrá-
sok kezdenek kiapadni.

Hetesi Zsolt fizikus, az ELTE Fenn-
tartható Fejlıdés és Erıforrások Kutató-
csoportjának (FFEK) [1] tagja rendkívül sö-
tét jövıt fest Felélt jövı [2] címő tanul-
mányában. Hasonlóan borúlátóak a témá-
val foglalkozó honlapok [3] és blogok [4,

5] is. A felsorolt források a nagyon közeli
jövıben bekövetkezı, elhúzódó válságot jó-
solnak, amelynek két fı oka a környe-
zetrombolás és az energiahordozók kiter-
melési ütemének várható csökkenése.

A tanulmányok alapgondolata, hogy
a Föld lakosságának energiaigénye egyre nı
a lélekszám, illetve az egyének életszín-
vonalának és fogyasztásának növekedése
miatt, amit csak egyre fokozódó kiterme-
lési ütemmel lehet kielégíteni. Ezzel szem-
ben az 1956-ban megalkotott Hubbert-féle
csúcselmélet [6] szerint a kıolaj (és minden
más nyersanyag) kitermelésének ütemét egy
haranggörbe írja le, tehát a teljes készlet
nagyjából felének kitermelésekor a növe-
kedési folyamat visszájára fordul. Az USA
kitermelési ütemének idıbeli változása
megfelel az elméletnek, olyannyira, hogy
a kitermelési csúcs már 1971-ben bekö-
vetkezett [6]. Az FFEK szerint 2006-ban az

egész világ kitermelése is tetızött [2],
és a gazdasági válságból való

kilábalás után újra fel-
lendülı kereslet már
nem lesz kielégíthe-
tı [7]. Különösen ri-

asztó, hogy számítá-
saik szerint az alternatív

energiaforrások a jelenlegi tele-
pítési ütem mellett még az energiaigény nö-
vekedésével sem tudnak lépést tartani.

Nagyon fontos megértenünk, hogy
nem arról van szó, hogy rövid idın belül el-
fogynak a kıolajkészletek, hanem „csak” ar-
ról, hogy a kereslet és a kínálat között meg-
jelenik a hiány. Ez elsı lépésben az ener-

giaárak emelkedését vonja maga után, va-
gyis véget ér az olcsó energia korszaka. A
közgazdászok szerint az ár növekedésével
megéri majd kitermelni a nehezebben hoz-
záférhetı készleteket, vagyis a piac meg-
oldja a helyzetet. Jelenlegi, állandó növe-
kedésre alapozott fogyasztói társadalmunk,
gazdasági és pénzügyi rendszerünk (amely
megérne egy külön cikket is [8, 9]) azon-
ban nem mőködıképes olcsó energia nél-
kül, mert magas energiaárak mellett a cé-
gek nem tudják elıteremteni a hitelek ka-
matait. Ez messzemenı gazdasági és tár-
sadalmi következményekkel, valamint köz-
mőellátási és élelmezési problémákkal jár.
Szénhidrogének felhasználásával gyártott
mőtrágya és gépesítés nélkül a termésátlag
a negyedére esik vissza [2]. Az egyéni köz-
lekedés (autózás és fıleg a légi személy-
szállítás) és a költséges egészségügy fenn-
tartása megengedhetetlen luxussá válik.
Sok embernek kell újra fizikai munkát vé-
geznie a mezıgazdaságban az után, hogy je-
lenlegi munkája autóvezetésbıl és gombok
nyomogatásából áll. Elrettentı adat, hogy
az 1979-es olajválság idején mindössze 9%
volt a hiány, Angliában mégis három napos
munkahetet vezettek be, hogy elkerüljék az
összeomlást.

A magyar és a nemzetközi sajtó lát-
hatóan más erıvonalak mentén mozog,
mint az emberek elfogultság nélküli tájé-
koztatása a valóságról és a felmerülı szé-
leskörő problémákról. Szerencsére az in-
terneten olyan vélemények is megjelen-
hetnek, amelyek egyébként nem találnának
el a közönséghez. Több nemzeti és nem-
zetközi civil szervezet, valamint magáncég

foglalkozik az emberiség energiafel-
használásának és energiaforrásai-

nak figyelésével, elırejelzésével.
Nézzük, mit mondanak példá-
ul a könnyen kitermelhetı
olajról, ami a közlekedés ener-

giaforrásának 99%-át adja. Az
olajtársaságok és bizonyos nem-

zetközi intézetek szerint a jelenlegi
gazdasági fejlıdés fenntartható [10], a füg-
getlen szakértık véleménye viszont erısen
szór. Vannak, akik az FFEK-hoz hasonló-
an az olajkitermelés 2006-os tetızését va-
lószínősítik, tehát szerintük már túl vagyunk
a csúcson [11]. Az optimista elırejelzések
a tetızést 10 évvel késıbbre becsülik [12].

Olaj-gáz
A lovaskocsik korában London polgármestere azt jósolta, hogy

derékig érő trágya fogja borítani az utcákat. Szerencsére feltalálták
az automobilt. Most is hasonló technológiai ugrásra lenne szükség.

Egy
1 grammos

mikrochip legyár-
tásához 630 gramm
olaj és 12 liter víz

szükséges.

A
körülöttünk

lévő tárgyak nagy
része műanyag, ami
olajból és földgáz-

ból készül.
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Sajnos úgy tőnik, hogy senki sem tud-

ja, mennyi olaj is van valójában. Már
olyan elméletek is napvilágra kerültek,
amelyek az olajat nem a hagyomá-
nyos, ısi, rothadó erdık és bőzölgı
tipi-tapi-dínók mellékterméké-
nek, hanem a földkéregben ta-
lálható kemoszintetizáló bak-
tériumok ürülékének, tehát
megújuló erıforrásnak tekintik
[13]. A kérdés csak az, hogy a
mikroorganizmusok milyen szor-
galmasan dolgoznak?

Ha valaki átrágja magát az adatok
és elméletek tömkelegén, egy kérdés me-
rül fel benne: mi van? Egy nagyon fontos
dolgot kell látni: az egész modern civilizáció
és benne Magyarország iszonyatosan függ
a fosszilis energiahordozóktól. Az angol cé-
gek már felismerték ezt, és kormányzati lé-
péseket sürgetnek [14]. Elemzésükbıl és a
gázvita két hetébıl látható, hogy az ener-
giahordozók egyre inkább politikai fegy-
verré válnak, még mielıtt szőkössé lesznek
a készletek. Mivel a kitermelı országok ma-
guk is fogyasztók, természetes, hogy elıbb
a saját lakásaikat főtik, és csak a maradé-
kot adják el.

Egyelıre úgy tőnik, a szent magyar
virtus által vezérelve, mások kényének-ked-
vének tesszük ki magunkat azzal, hogy a
háztartásainkat nyomott árú gázzal főtjük,
és gázerımőveket építünk. Persze lehet vé-
dekezni a gázhiány ellen: gáztárolóval.
Rövidtávon. 2006-ban volt néhány nehéz
napunk. Idén volt néhány nehéz hetünk. Mi
lesz jövıre? A függıség csökkentéséhez ér-
demi intézkedésre lenne szükség.

A maradék energiahordozók elosztá-
sába Magyarországnak nem lesz beleszó-
lása. Politikusainktól se várhatunk megol-
dást, mert nem is értik a kialakult helyze-
tet, és sokszor két gomb közül se tudják
megnyomni a megfelelıt. A bankárok pe-
dig továbbra is hisznek a véges készletek-
re alapozott, de örökké fenntartható gaz-
dasági növekedés illúziójában, hiszen a gaz-
dasági válság megoldásaként a termelés új-
bóli felpörgetését javasolják. Ebben a hely-
zetben nekünk, az egyéneknek kell észnél
lennünk. Nekünk kell elkezdenünk az erı-
forrásokkal való hatékony gazdálkodást. Tu-
datosítanunk kell, hogy amiben most élünk
az egy nagyon kényes és tünékeny látszat.

A közlekedésmérnököknek kulcssze-
repük lesz az átállás megszervezésében. A
jelenlegi helyváltoztatási rendszereink nem

fenntarthatóak és különösen ér-
zékenyek az olajellátásra.

Ugyanakkor a gazdaság vér-
keringése a szállítás. Így
lehet olcsó kínai ruhánk,
ami miatt Magyarorszá-
gon lényegében kihalt a

textilipar. Már a tejterme-
lık sem húzzák sokáig. Eze-

ket az ágazatokat nekünk kell
segítenünk azzal, hogy magyar

árukat veszünk. Ez nem nacionalizmus. Ez
jól felfogott érdek. Elıbb vagy utóbb a re-
gionális szereplık újra felértékelıdnek.
Csak addigra már nem sok marad.

Alapvetı szemléletváltásra van szük-
ség. A jelenleg még rendelkezésre álló
erıforrások minél nagyobb hányadát kell
fejlesztésre fordítani. Ennek érdekében le
kell vetkıznünk gıgösségünket, és minden
lehetıséget meg kell vizsgálni, akár az Egely
György és renitens csoportja által végzett kí-
sérleteket is, amiket elismert személyiségek
állandóan támadnak [15]. Erre már nincs
idı. Minden el nem végzett kísérlet csök-
kenti a siker lehetıségét. Biokertészettel [16]
és sörkollektorral [17] szabadidınkben
akár mi is foglalkozhatunk.

Amennyiben nem válunk nyitottá
magára a problémára, és nem keresünk meg-
oldást, félı, hogy
lassan késı lesz.
Az államigazga-
tás, a politika és a
multinacionális
cégek szintjén ki-
alakult nagy tehe-
tetlenségő rend-
szerek csak nehe-
zen reagálnak, és
az ezeket mőköd-
tetı emberek már
maguk sem értik,
mit tartanak fenn.
Ezt jól példázza
egy kísérlet, amely
lényege, hogy ösz-
szezártak egy csa-
pat majmot, majd
felülrıl belógattak
egy banánt. Ha

egy majom elindult, hogy megszerezze, az
összes majmot lelocsolták vízzel. Egy idı
után elérték azt, hogy egy majom sem ment
a banánért. Aztán kicseréltek egy majmot.
Természetesen ı elindult volna a banánért,
de a többiek jól elgyepálták, így neki is el-
ment a kedve. Aztán kicseréltek még egyet,
és így tovább. A végére egy majom sem ma-
radt az eredeti csapatból, egyiket sem lo-
csolták le, és egyik sem tudta, hogy miért
nem szabad a banánért menni. Ennek elle-
nére többé senki sem mozdult.

Mi ne legyünk majmok!

Dóra Sándor
Somos Miklós

Hivatkozások:
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[2] http://astro.elte.hu/~hetesizs/FFEK/jelentes.pdf
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[4] http://olajcsucs.blogspot.com/
[5] http://terminus.blog.hu/
[6] http://hu.wikipedia.org/wiki/Olajhozam-cs%C3%BAcs
[7] http://alterglob.blog.hu/2009/01/08/lehet_hogy_itthon_gaz_lesz
[8] http://www.ezvankiado.hu
[9] http://shop.vems.hu/falura.hu/pub/002/
[10] http://www.iea.org
[11] http://www.energywatchgroup.org
[12] http://publications.uu.se/abstract.xsql?dbid=7625
[13] http://www.pnas.org/content/89/13/6045.full.pdf+html
[14] http://peakoiltaskforce.net/wp-content/uploads/2008/10/oil-

report-final.pdf
[15] http://index.hu/tudomany/egely81114/
[16] http://www.greenman.hu/
[17] http://www.sorkollektor.hu/

Egy
hordó olaj (159

liter) 25000 emberi
munkaórát vált ki, ami

az egy főre eső fogyasztást
figyelembe véve olyan,
mintha minden ember-

nek 75 rabszolgája
lenne.
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PLUTOPluto

Már egy párszor leszögeztem, kis
fantáziával az összes tantárgyunkba bele-
láthatjuk a következı világháború techni-
kai megvalósításának tematikáját.
Ehavi jármővünket leginkább a
szeretett Repülıgépek és Ha-
jók Tanszékünk érezheti ma-
gáénak, ugyanis jóformán
csak egy torlósugár-hajtómő-
bıl áll az egész.

Kezdeném szokás szerint
némi háttérinfóval. Vége a világ-
háborúnak, de hát mégis ki bírja ezt a nagy
unalmat? A fejlett világ megtapasztalhatta
az atombomba nagyszerőségét, a döntés-
hozók legalábbis valami ilyesmi jelzıt ta-
lálhattak a jelenségre és a hatásra, ugyanis
ezt követıen veszett fejlesztések indultak
minden oldalon, és egymást követték a
pompásabbnál pompásabb ötletek, hogy
hogyan csináljuk ki magunkat. Ez a meg-
állapítás olyannyira nem túlzás, hogy a va-
laha épített legkisebb atombomba (atom-
gránát) kilövıszerkezete kisebb hatótá-
volságú volt, mint a gránát kihullási zó-
nája. Magyarán a háromfıs kezelısze-
mélyzet is tuti sugárfertızıdött volna, mi-
után kilıtte a küldeményt, lol.

De nem errıl akartam írni, hanem a
Pluto-ról. Ha már bombától kezdve az au-
tóig (!) mindent megpróbáltak nukleáris
módon hajtani, miért épp a rakéta marad-
jon ki? A fejlesztések elején (1957.) még
nem voltak az interkontinentális balliszti-

kus rakéták olyan minıségőek, hogy je-
lentıs harcértékük legyen. A szovjeteknek
sikerült elıször ilyen használható eszközt

kreálni Szputnyik néven. Ez olyannyira
megrémisztette a rakétapajzzsal ak-

kor még nem igazán (meg most se
igen) rendelkezı amerikaiakat,
hogy gyorsan fejtörésbe kezdtek,
hogy milyen megoldás létezhet

a szovjetek ellen, mielıtt még egy
atombombával ellátott Szputnyikot

pottyantanak nekik az égbıl. A tuti
megoldás egy radarszint alatt tevékeny-
kedı, pilóta nélküli, sugárhajtású beren-
dezés lett, ahol a qbe egy reaktorból jött a
körfolyamatba bele. Háromszoros hang-
sebességre tervezték, amit ha kombinálunk
az alacsony röppályával, már csak a keltett
lökéshullámmal simán elér-
hetı a felszíni pusztítás. Ehhez
jön az, hogy a beszívott levegı
portartalma radioaktív szeny-
nyezés formájában távozik a
fúvókán amolyan mini Cser-
nobil módjára. Hátha a lökés-
hullámot túlélné valaki. Ehhez
jön még az árnyékolatlan re-
aktor gamma- és neutronsugárzása. Biz-
tos, ami biztos, azért kapott néhány atom-
bombát is, hátha az elızı hatások se
lennének elegendıek mondjuk Moszkvá-
nak és környékének. A terv az volt, hogy
miután a gép az összes bombát ledobta
oda, ahova kell, a robotpilóta programja

szerint repked a
Szovjetunió területe
fölött addig, míg van
főtıanyaga a reak-
tornak. Tényleg
döbbenetes, hogy
ezt emberek komo-
lyan gondolták! Ter-
mészetesen dollár-
milliókat ölve a két
torlósugár-hajtómő

kifejlesztésébe és a nevadai kísérleti telep
megépítésébe. Mit képzeltek, több millió
négyzetkilométert lakhatatlanná tesznek,
és utána majd a szennyezés ottmarad hely-
ben? Ilyesmi, hogy szél, meg csapadék,
mi az? Ezek majd természetesen mind be-
leütköznek a vasfüggönybe, és csak a ke-
leti blokk fölött fújnak/esnek, nem igaz?
Egyszerően hihetetlen…

A hajtómővet Nevadában fejlesztet-
ték, két típus készült, a Tory IIA, és a Tory
IIC. B nem. A C 513 MW teljesítményt
produkált, ami több mint 150 kN tolóerıt
jelentett háromszoros hangsebességnél.
Mindkét változatot sikeresen üzembe is
tudták helyezni. Természetesen ekkor csak
helyben szennyezte a levegıt, mivel a föl-
dön túráztatták a hajtómővet. A rakétates-
tet a kaliforniai Livermoore Laboratóri-
umban fejlesztették. Ennek talán több
gyakorlati haszna volt a késıbbiekben,
mert a hajtómő optimális 1600 °C-os
üzemi hımérséklet kibírásához (ami csak
150 fokkal maradt el az öngyulladás hı-
mérsékletétıl) igen ügyesen kellett szabá-
lyozni a reaktort a hosszan tartó, tökéletes

ragyogás elérése érdekében,
valamint a légkör súrlódása is
felvetett problémákat. Minde-
nesetre gyanítom, hogy Liver-
moorban nem a legendás
„Acélok, öntöttvasak”-ból vá-
lasztottak, már csak azért sem,
mert egy sor alkatrész kerá-
miából lett legyártva.

A puding próbája ez esetben viszont
nem lehetett az evés, a fejlesztık nagy bá-
natára. Szegény mérnök kollégák nyolc
éven át fejlesztgettek egy olyan eszközt,
aminek jóformán semmi haszna nem volt.
Még egy nyavalyás tesztrepülést sem si-
került összehozni, mert hiába van a „tudo-
mány” szolgálatába állítva Nevada terüle-
tének többsége, a hely akkor is kevés a
tiszteletkörök megtételéhez. Meg véletle-
nül valami balul sül el, és betéved a reak-
tor Las Vegas fölé, aztán mi lesz akkor a
sok rulettezıvel?

Peta!

Katonai járművek - A Pluto-projekt
Rég volt már valami jó kis militáris téma, eh? Olyan igazi

ölős! Hát mikor erről a tervről először olvastam, ismét és még
erősebben döbbentem rá arra, hogy az emberi agy úgy átlag-
ban mennyire sötét. Azt sem értem, miért várat ennyit magára
a saját magunk kipusztítása. Íme, egy jó megoldás; rakétának
álcázott, repülő atomreaktor!

„A
robotrepülő-

gépek ma roppant
divatosak, lássuk az
ötletet atommáni-

ákus tálalás-
ban!”
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IRON HOOKIron Hook

Az Iron Hook 2008/2009 ıszi félév
csoportbeosztása:

Dılt betővel jelöltük a csoportból to-
vábbjutottakat. Érdemes átfutni a listát, hi-
szen a régiek mellett évrıl évre újabb
kreatív megnevezéső indulók bukkannak
fel. A csoportkörök részletes végeredmé-
nyeit a www.kozlekkar.hu-n megtaláljátok.
A csoport
Retardált Rombolók
Mezitnájk
Mi FC
Kés Villa Anál
Zsömi17
Született Focisták
PSZB
B csoport
Body Check
ALL - IN
FC Kapuzárás
PAPA
FC Lumbago
Fitless FC
C csoport
Kárl FC
Egyesült Állatok
Hugyos Zokni FC
Faláb FC
Féltonna
CS.M.B.H.
Közmunkás FC
D csoport
Rába Stock
Gumimacik
EEEEE!
FC Bırszalonna
Beerkák
Nincs benne mazsola
Amazon AS

Nyolcaddöntık:
Retardált Rombolók – FC Bırszalonna

4:5
Hugyos Zokni FC – ALL IN 3:0
Mezitnájk – FC Kapuzárás 3:6
Faláb FC – Rába Stock 0:1
Mi FC – Gumimacik 3:0
Kárl FC – PAPA 4:1
Kés Villa Anál – Body Check 5:3
Egyesült Állatok – EEEEE 2:3
Negyeddöntık:
FC Bırszalonna – Hugyos Zokni FC 0:3
FC Kapuzárás – Rába Stock 4:2
Mi FC – Kárl FC 2:3
Kés Villa Anál – EEEEE 2:4
Elıdöntık:
Hugyos Zokni FC – FC Kapuzárás 2:4
Kárl FC – EEEEE 4:1
Harmadik helyért:
EEEEE - Hugyos Zokni FC 5:2
Döntı:
FC Kapuzárás – Kárl FC 1:3

Az idény legjobbjai, tehát a Kárl FC
tagjai lettek.

A lányok a szokásos rendszerben,
körmérkızéseket játszottak, a régóta
uralmon lévı Amazonok kettıt nyertek, a
Fitless egyet, így alakult ki a végered-
mény:

1. Amazon AS
2. Fitless FC
3. Született Focisták
A legamatırebb csapat címét a Köz-

munkás FC nyerte el, a PSZB-vel szem-
ben.

A szervezık üzenik mindenkinek,
hogy jövıre is lesz Iron Hook, vagyis a
legenda folytatódik!

Petrus

Iron Hook
Az őszi félévben a szokásosnál is színesebb palettával indult az

Iron Hook mezőnye. Három lánycsapat nevezett, fiúk-lányok ve-
gyesen is indultak, és a programszervezők is lelkesen rúgták a bőrt.
Akiknek a dühöngőre néző szobájuk van, ezúttal is bérletet kap-
tak a meccsekre. A többiek kedvéért álljon itt egy kis összefoglaló
az eredményekről.

5 0 1   +19     15
5 0 1   +24     15
4 1 1   +21     13
3 1 2   +16     10
2 0 4    -11       6
0 1 5    -33       1
0 1 5    -36       1

3 2 0    + 7     11
3 1 1   +26     10
2 2 1   +12       8
2 1 2   +17       7
2 0 3      -2       6
0 0 5    -60       0

5 1 0   +25     16
5 0 1   +28     15
3 1 2   +15     10
2 1 3    -28       7
2 0 4      -5       6
1 1 4    -18       4
1 0 5    -17       3

5 1 0   +26     16
3 3 0   +22     12
3 2 1    +5      11
2 1 3   +4        7
2 0 4   -25       6
1 1 4   -21       4
0 0 6   -27       0



Velünk született tulajdonság, hogy
szeretjük kerülni a munkát, esetünkben
pedig a fárasztó tanulást. Milyen jó is egy
zh után elújságolni a haveroknak mekkora
istenkirály vagy, hogy megint sikerült
semmi tanulással egy potya kettest össze-
hozni. Igen ám, csakhogy ez így olyan
semmilyen. Egy idı után szürkévé válik az
egész. Talán ezért is alakult ki az a temér-
dek puskázási módszer – no meg azért,
mert a kreativitás gyönyörködtet. Szinte
már oktatni lehetne, olyan sokrétő ez a „tu-
dományág”. No, de ne rizsázzunk annyit,
lessük meg, mik is a legnépszerőbb trük-
kök ahhoz, hogy egy vizsga után ne azt ün-
nepeld, hogy megint meghúztak.

Jelen áttekintésben két alaptípust kü-
lönböztetünk meg, megpróbálva rendsze-
rezni azt, amit talán még soha senki.

Kezdjük talán a primitívebbikkel, az
emberi forrással. Mindenkinek a másikról
való puskázás jut eszébe elıször, mert
talán ez a legtriviálisabb. Nem véletlen,
hisz már az ısember idejében is
így tanultak egymástól a külön-
bözı törzsek – szóval az vesse az
elsı követ, aki… Azonban ide
vehetjük a saját magunkról való
puskázást is. Mindenki írt már
fel lényeges információt a ke-
zére, lábára vagy egyéb testré-
szére. Nem szokatlan jelenség,
amikor valaki mindkét karját te-
leírja, de például a lányoknál
sem meglepı, milyen sok min-
den elfér a combjukon és annak
környékén (és természetesen
nem a közösüléssel kapcsolato-
san). Ennek a módszernek két
hátulütıje van; az egyik, hogy
alapvetıen nem szép látvány,
fıleg ha elkenıdik (ha még a
megmérettetés elıtt, akkor pedig
értelme sincs), a másik, ha rög-
tön egy következı zh-ra vagy
vizsgára sietünk, és a véletlenül
fennmaradt puskával bukunk le.

Ezért is inkább közismert és elısze-
retettel alkalmazott típus a tárgyhasználat.
Megannyi módszer született az évtizedek-
évszázadok folyamán, és ahogy a technika
fejlıdik, úgy fog egészen az egekbe törni
ezek „megnyilvánulása”. Talán a legis-
mertebb a papír mindennemő kihaszná-
lása, amit drága kínai barátaink sikeresen
feltaláltak. Hányszor hallani, hogy ezzel a
mondattal jön ki valaki egy zh-ról: Berán-
tottaaam! Ha szó szerint értelmezzük ezt a
megnyilvánulást, akkor lényegében sike-
rült kicserélnie az üresen tátongó lapot
egy, már elıre elkészített mőre. Nyilván-
való, hogy rég nem csak ennyit jelent.
Minden papíron található „segédlet” hasz-
nálata ezt vonja maga után. Van, aki az
egész pici fecniket részesíti elınyben, van,
aki az A4-es megoldásra esküszik. Van, aki
csak egy puskát készít, de a rutinosabbak
vagy beviszik magukkal az egész anyagot
(ha már lúd, legyen kövér), vagy esetleg
készítenek egy második verziót is, biztos,

ami biztos. Az igazi mesterek csak lazán a
könyvbıl nyomatják. Igazán elmés talál-
mány még a tekercses puska. Anno még
általános iskolában ismertük meg az elsı
válfaját, amikor még nem voltak digitális
fényképezıgépek, és az analóg gépbe kap-
ható filmek dobozát alakítottuk át, majd
abba tekertük bele a hosszú papírcsíkot.
Az egyetemen talán az idıhiány miatt is a
„minimal” design hódít, minek következ-
tében a papírcsík összetekerése után egy
gumival megfogva már rohanhatunk is a
dolgunkra. 

Kicsit elszakadva a papírtól, vegyük
át, mi is az, amit be lehet vinni még a szá-
monkérésekre. Nagyban tanárfüggı a
dolog, így a legális dolgokat nézzük elı-
ször. Mindenkinél szokott lenni toll. Na-
gyon régi megoldás a már fent említett
tekercselıs kialakítás az írószer végében –
bár manapság nem árulnak minden sarkon
ilyet. A polimer anyagok sokrétőségének
köszönhetıen nagyon sok átlátszó tollat
gyártanak, melyek még olcsóbbak is, mint
a többi. Ezeknek a belsejébe rejtett cetli
megint csak egy pöpec kivitelezés. A hely-
hiány kiküszöbölésére pedig használha-
tunk több tollat, amiket óvatosan
cserélgetünk. A számológép a második el-

engedhetetlen dolog, amit be-
vihetünk magunkkal. Elrejt-
hetjük benne a puskát, vagy
rá is írhatjuk. Némely számo-
lógép rendelkezik nagyobb
memóriával, amibe fáradal-
mas munkával be is pötyög-
hetjük az anyagot. Valahogy
a tanárok erre a tárgyra utaz-
nak a legjobban, úgyhogy
nem egyszerő vele puskázni,
de mindig kéznél van (bár a
tollat se sokat engedjük el).
És akkor itt ki is merült a le-
gális szekció. Leleményessé-
günk azonban itt nem áll
meg! 

Lételemünk, hogy fo-
lyadékot vegyünk magunk-
hoz, ezért az üdítıs palackok
is nagy szolgálatot tudnak
tenni. Laza mozdulattal felra-
gaszthatjuk a címkére a pusit,
vagy ráírhatjuk a meg nem
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PUSKAPuska
Mindenki másképp csinálja

Mint csúcsragadozók, megtanultunk a másik fölé kerekedni,
és hipp-hopp elsajátítani azt, ami valójában más tudása. Talán
ennek a letisztult készségnek köszönhető, hogy olyan könnyedén
és persze ugyanolyan tiszta lelkiismerettel tudunk puskázni is.
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PUSKAPuska

Melinda & Aztec

tanultakat. A mobiltelefonok világában
mindenkinek legalább egy telefon lapul a
zsebében. Kezdetben az sms, majd a mms
volt a menı, de mióta beköszöntött a head-
set-mánia és mindenki hozzád beszél az
utcán, azóta „on air” funkcióban kérhetjük
mások segítségét. Ezzel kell a legjobban
vigyázni, mert a tanárokkal szemben ez
igazán nagy pimaszság – amivel egyet is
értünk. Amit talán még nem említettünk,
és alapvetı, az nem is igazán olyan dolog,
amit magunkkal viszünk. Ez nem más,
mint maga a környezet, ami körülvesz
minket. A grafittal teleírt pad szokványos
dolog; ami talán egy picit extrémebb, az a
padló teleírása, lehetıleg látható tollal.
Mindegy, melyiket választjuk, egy jól
megkomponált puskához – amit nem a
számonkérés elıtti öt percben akarunk fel-
varázsolni a megfelelı helyre – szükséges
egy kis elıtervezés. Be kell mérnünk, hol
is fogunk ülni (kifejezetten segítségünkre
van, ha az oktató elıre megadja a helyet,
ahol ülünk majd) és el kell töltenünk a
helyszínen legalább egy jó húsz percet.
Talán ennek a legkisebb a lebukási való-
színősége (már ha ügyesen van kivite-
lezve). De bármelyik megoldást is nézzük,
mindegyik célravezetı, ha odafigyelünk,
és nem reszketünk az izgalomtól.

Tudjuk, hogy nagyon sok egyéb va-
riáns létezik még, de egyrészt nem köny-
vet akartunk írni, hanem csak bemutatót,
másrészt a tudósok sem árulják el a felta-
lált dolgok újdonságának mibenlétét. Ami
a legfontosabb viszont, és nem gyızzük
elég hangsúlyosan mondani, hogy a leg-
nyugodtabb megoldás az, ha tanul az
ember, mert ugyebár a tudás nem vész el
és örök érték. És mivel intelligens em-
berek vagyunk (akinek nem inge, ne vegye
magára), ezért néha belegondolhatunk,
hogy a tanárokkal szemben sem tisztessé-
ges dolog, ha puskázunk, és jobb is a bé-
kesség, mert a hallgató-oktató viszony már
mondhatni a nagybetős ÉLET igazi kez-
dete.

A végére itt egy táblázat, hogy egy
kis bizonyosságot adjunk arról, miért is
illik tanulni.

Cselekmény Minimális bőntetés Eljáró személy
Egyéni puskázás vagy puskázási
kísérlet zh-n, vizsgán (írott puska,
szöveges kalkulátor, stb.)

elégtelen oktató

Egymásnak válasz átadása zh-n,
vizsgán (a csalás utólagos felfe-
dezése esetén is)

elégtelen mindkét résztve-
vınek

oktató

Kiosztott feladatlap cseréje egy-
más között

elégtelen mindkét résztve-
vınek

oktató

Dolgozat beadása más nevében
zh-n, vizsgán

elégtelen minden érintettnek 
+ fegyelmi eljárás indítása*

oktató 
dékánhelyettes

Házi feladat, diplomaterv elké-
szíttetése mással

elégtelen minden érintettnek 
+ fegyelmi eljárás indítása*

oktató 
dékánhelyettes

Kapcsolattartás külsıkkel vagy
erre irányuló kísérlet zh-n, vizs-
gán (mobiltelefon, stb.)

elégtelen + fegyelmi eljárás
indítása*

oktató 
dékánhelyettes

Személycsere a számonkérések-
nél (zh, vizsga, szigorlat, stb.)

elégtelen + fegyelmi eljárás
indítása*

dékánhelyettes

Okirat-hamisítás (index, más
közokirat

elégtelen + fegyelmi eljárás
indítása* 
+ rendırségi feljelentés

dékánhelyettes
dékán

HIPR betörési kísérlet fegyelmi eljárás indítása dékánhelyettes
Puskázás vagy más csalás felvé-
telin

kizárás a felvételibıl, és az
esetrıl jegyzıkönyv felvé-
tele

dékán

Feladatsor kiszivárogtatása
(egyetemi alkalmazott, doktoran-
dusz

fegyelmi eljárás indítása dékán

Jogosulatlan HIPR-hozzáférés le-
hetıvé tétele (egyetemi alkalma-
zott, doktorandusz

fegyelmi eljárás indítása dékán

*ilyenkor a minimális büntetés: két félév passzív 

Minimális büntetési tételek:
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AJÁNLÓAjánló

Jómagam is unom már néha az újabb
és újabb, egy kaptafára készülı, nyálas-ro-
mantikus, vígjátéknak titulált borzadályo-
kat. Ebbıl fakadó, egészséges szkepticiz-
mussal foglaltam helyet a képernyı elıtt ak-
kor is, mikor a család a Míg a Jackpot el
nem választ címő filmet szavazta meg
egyik estére.

Egy épphogyszingli szıkeség a leg-
jobb barátnıjével és egy frissen munka-
nélkülivé vált srác a haverjával Las Vegasba
utazik, hogy még íziben kitombolják ma-

gukból a bánatukat.
Fıhıseink találkoz-
nak, összejönnek, ki
gondolta volna?!
Sıt, még össze is
házasodnak, de mi-
vel Vegasban min-
dent szabad, más-
nap már a válást ter-
vezgetik. Csak-
hogy… Hát, igen.

Milyen meglepı: megnyerik a jackpotot, és
mindketten igényt tartanak a pénzre. A bí-
róságon igazságos osztozkodás helyett vi-
szont fél év kényszerházasságra ítélik ıket,
és itt kezdıdik csak igazán a móka: a kö-
zös fészek kialakítása és az erıviszonyok
tisztázása!

Alapvetıen egy emberi kapcsolat-
ban nem az a cél, hogy elrettentsük, el-
nyomjuk és kikészítsük a társunkat, de a
filmben vázolt, normálisnak egyáltalán
nem nevezhetı szituációban Jack és Joy
olyan viszonyt alakít ki, akár egy idillikus,
mindent elsöprı, ovis szerelem. Az emlé-
kek felfrissítése végett röviden kifejtem,
hogy ez mit takar: a lehetı legkülönfélébb
és legidegesítıbb módon „közelednek”
egymáshoz, kölcsönös szivatásokat, egyre

ördögibb terveket eszelnek ki, hogy a má-
sikon bosszút álljanak a kialakult helyzetért.
Persze, barátaik sem fukarkodnak a taná-
csokkal...

A fı cselekményszálra a legkevésbé
sem jellemzı, hogy újító és merész ötle-
tekkel lenne tele, mégis jó szájízzel kap-
csoltam ki a lejátszót, mikor már a stáblis-
ta futott, ugyanis a készítık a lehetı leg-
többet hozták ki a sztori adta lehetıségek-
bıl – legalábbis ami a poénokat illeti.
Ezért cserébe még a „rendkívül váratlan”
happy end-et is meg tudtam nekik bocsátani.
Elismerésemet fejezem ki azért, mert zse-
niálisan mutatnak görbe tükröt a férfi és nıi
társadalomnak, kifigurázva, felerısítve az
ırjítı szokásokat, a lökött ötleteket és ci-
vódásokat. Gondolkodást nem, de nevetı-
izmokat annál inkább igénylı, könnyed pi-
henésnek ajánlom ezt a filmet minden bá-
tor vállalkozónak!

A felnıtté válás mindenki számára ne-
héz feladat, ám ha mindehhez még a szü-
lıhazádban dúló forradalom is csatlakozik
- valóban nem irigylésre méltó a helyzet. Er-
rıl szól a Persepolis.

Marjane Satrapi, iráni kislány kilen-
céves volt, mikor kitört az iszlám forrada-
lom, és a fundamentalisták kerültek hata-
lomra. Bár a sah idejében családja elveszítte
rangját és birtokait, az új rendszer még több
és még rosszabb korlátozásokat hozott. 

Nemcsak a kis Marjane számára volt
érthetetlen, hogy miért különítik el a lá-
nyokat a fiúktól, miért kell nekik kendıt hor-
daniuk. Miért vetnek börtönbe ártatlan
embereket, miért végzik ki azokat, akik vé-
tenek az új szabályok ellen. A koraérett kis-
lány teljesen új világba csöppen, ahol alap-
jaiban kell megváltoztatnia a világról eddig
alkotott képét. S mint minden fiatal, ı is lá-
zad. A nyugati kultúrát az ország vezetıi el-
ítélik, így az emberek csak feketepiacon jut-
hatnak rock kazettákhoz. Egyre jobban
érezhetı a félelem, hiszen a „társadalom-
felügyelık” bárkit bármikor lecsukathatnak. 

Családja a kislányt tizennégy éves ko-
rában Európába küldi, hogy ott folytassa ta-
nulmányait. Marjane teljesen egyedül ér-
kezik egy másik, szabad világba, ahol új ba-
rátokra tesz szert. Mivel itt nincsenek szi-
gorú megkötések, mint hazájában, beleve-
ti magát az élet sőrőjébe. Részese lesz sze-
relemnek, csalódásnak, s a középiskola
végére elhatalmasodik rajta a honvágy.
Kívül-belül teljesen megváltozva hazatér a
szüleihez, akik nem kérdeznek semmit er-
rıl a négy évrıl. A lány visszacsöppen a régi
világba, ahol mély depresszióba süllyed.
Még az öngyilkossággal is megpróbálkozik,
de a sikertelenség után új lendületet kap. Fel-

Seherezádé

Szórakozás
Ebben a hónapban egy, elsőre sablonosnak tűnő, másodjára

azonban nagyon szórakoztató romantikus filmet ajánlunk, a
könyvajánlóban pedig egy igazán különleges alkotásról olvashat-
tok, mely Irán zárt világába kalauzol el minket. Természetesen, a
zene sem maradhat ki, az Animal Collective legújabb albumába hall-
gattunk bele, és végezetül a havi szabadidős programotokat is igyek-
szünk kontrollálni.

- Film -

- Könyv -
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AJÁNLÓAjánló
vételizik a mővészeti egyetemre, ahol meg-
ismerkedik egy ifjúval. Anyja szomorúan
veszi tudomásul, hogy egyetlen leánya, aki-
nek szebb, jobb, szabadabb életet akart biz-
tosítani, így választott. Bár Marjane há-
zassága nem hosszú élető, tartogat tanul-
ságokat.

Marjane 24 éves korában rájön, hogy
bár mélyen iráninak érzi magát, mégis
képtelen Iránban élni. Fájdalmas döntést
hoz: elhagyja hazáját és Franciaországba
költözik. 

Az író- és rajzolónı az élete történe-
tét meséli el, sok-sok humorral főszerezve.
Az ábrázolásmód is megragadja a figyelmet,
és bizony a könyv végéig nem ereszti.

Alig egy hónapja tart a 2009-es esz-
tendı, egy album máris annyi felhajtást és
figyelmet kapott, mint három évre vissza-
menıleg az összes együttvéve. Lelkes kri-
tikák méltatják az amerikai, neopszichede-
likus avantgárdban utazó Animal Collecti-
ve sokadik, Merriweather Post Pavillion
címő lemezét mint az évtized egyik legjobb
alkotását. Lássuk, jogos-e ez a téli una-
lomban történt hirtelen fellángolás!

Többnyire szőz füllel indultam neki
ennek a lemeznek; a zenekarhoz kötıdı

életmővekbıl eddig csak a
vicces mővésznevő tag,
Panda Bear tavalyelıtti –
egyébként kiváló – szóló-
munkáját ismertem, a csa-

pat mőveibıl mindössze dalokat. Mindezt
egy olyan együttes esetében, amelynek ér-
tékelésénél elmondások szerint dobhatjuk
a szemetesbe a hagyományos dalformáról
alkotott elképzeléseinket.

„Az év legjobb albuma” a grandiózus
In the Flowers-zel indul, ami hirtelen megy
át a teremtés hangjaiból valami ısrobba-
násba, amibıl akár azt is feltételezhet-
nénk, hogy ismét egy magát túl komolyan

vevı albummal van dolgunk. Nem így
történik; a következı szám az ıstechno-
alapra épülı, Panda Bear-szerezte ártatlan,
ábrándos My Girls, ami máris kultikus stá-
tuszba került.

A zenekar két agya, Avey Tare és Pan-
da Bear szimbiózisa remekül megmutat-
kozik a lemezen, nem lehet eldönteni,
hogy melyikük túlsúlya uralkodik, illetve
melyikük ügyködése teszi az egészet bi-
zonyos pillanataiban oly sok mindenkinek
befogadhatóvá. A szintén körberajongott
Summertime Clothes például a nyári éj-
szakai forróságban való szenvedést idézi fel,
télies zenei aláfestéssel, csak hogy még el-
viselhetıbb legyen a vizsgaidıszak. A leg-
populárisabb dal, a Bluish pedig egyenesen
úgy hangzik, mint egy őrbe kilıtt Beach
Boys-hangzással megspékelt Take That-slá-
ger. Persze nem hiányozhatnak az elszállós
darabok sem, amiket csak az igazán el-
szántak tudnak értékelni a huszadik hallgatás
után.

Még ha erıs túlzás is ez a hírverés, a
Merriweather Post Pavillion izgalmas, sok-
színő zenei utazás. Engem átlendített a vizs-
gaidıszakomon, próbáljátok ki Ti is!

Bár a farsangi idıszak végén járunk,
szórakozási lehetıségben nincs hiány, le-
gyen az színház, mozi, koncert, buli. Néz-
zük ebben a sorrendben.

Az elkövetkezı egy hónap színházi
bemutatói közül kettıt emelnék ki. Az
elsı egy Dosztojevszkij-mő színpadra al-
kalmazva. Sokaknak talán nem is kell,
hogy többet mondjak, már mennek is jegy-
et venni a Feljegyzések az egérlyukból egyik
elıadására. A többieknek annyit: A Komé-
dium olyan darabot mutat be február 20-án,
ami a negatív élet komikus ábrázolásával ki-
zökkent a mindennapokból, esetleg az ön-
sajnálatból is. A másik darab egy másik vi-

lág: tánc és érzelmek – egész pontosan az
érzelmek tánc általi ábrázolása teljesen
újszerő megközelítésben. Tavaszi áldozat,
Téli utazás: március 6-án a Trafóban.

Filmpremierekben sem szőkölkö-
dünk: dráma, romantika és krimi van a pa-
lettán. Az elsı valamelyest közlekes kötı-
déső, hisz a manapság használatos rendszerő
motoros ablaktörlı feltalálójának a Ford
céggel szemben folytatott perét dolgozza fel,
bemutatva egy zseni küzdelmét a modern
ipar polipjával. Az Isteni szikra március 12-
én kerül a vásznakra hazánkban. Will
Smith napjaink szórakoztatóiparának Jolly
Joker-e. Ezúttal egy romantikus filmben ala-
kít, és szövi egy titok, hét ember élete és a
szerelem szálait kellıképpen gubancosra.
Hét élet – február 26-tól. A Gettó milliomos
fıhıse fiatal, okos, gettólakó és van egy
gengszter bátyja. Ha ehhez hozzávesszük,
hogy Indiában él, és az ottani Legyen ön is
milliomos!-ban meggyanúsítják, hogy csalt,
épp elég bonyodalom adódik egy jó kri-
mihez. Február 20-tól a mozikban.

Koncertek terén a reggae és a rock ra-
jongóinak kedvez az ehavi program. A
február a reggae-életben ünnep: Bob Mar-
ley születésnapjára emlékeznek, hazánkban
a Ladánybene 27 szervezésében az A38 ha-
jón lesz egy nagyszerő fesztivál 20-án. A
másik szülinapos egy zenekar, nevezetesen
a Subscribe. 27-én adnak fergeteges kon-
certet ennek örömére a PeCsában. A Wig-
wam márciusban is hozza a szokott szín-
vonalat: 7-én Rómeó vérzik, egy héttel ké-
sıbb pedig a Bikini lesz a színpadon.

A „partyarcok” biztos örömmel veszik
a most következı információt. Még akkor
is, ha utazni kell egy kicsit, nem igaz? Mert
hát a Ministry of Sound kedvéért Hajdú-
szoboszlóig is megéri elzötykölıdni! Ha
mégse így gondolnád, 12 nappal késıbb,
március 18-án Hamvai tart egy Fıiskolás és
Egyetemista Partyt a Privében, itt, a fıvá-
rosban.

Remélem, mindenkinek sikerült ked-
vére valót találnia a fenti sorokban, jó
szórakozást, és azért a HaBárt se hanya-
goljátok!

András

- Zene -

Vera

tankcsapda

- Program -



Eleged van abból, hogy alkotási vá-
gyad és kreativitásod csak a féléves házi fel-
adatok táblázatkezelıbıl generált grafi-
konjainak cicomázásában, Bode-diagra-
mok színezésében és Karnaugh-táblák sze-
gélyének vastagításában élheted ki? Ódát
tudnál írni arról, hogy milyen unalmas
volt ma is az ábrázoló geometria? Filmet
forgatnál arról, hogy a kénsav mire képes
a Ch C14-ben felakasztott periódusos rend-
szerrel? Olyan szépnek találod a vezérmő-
szíjat az új Audiban, hogy legszívesebben
színdarabot írnál hozzá? Ha bármelyik
kérdésre adott válaszod legalább egy talán,
akkor Neked szól a következı felhívá-
sunk.

A Budapesti Mőszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemen mőködı Mőegye-
temi Sajtóklub – a Bercsényi Hangstúdió,
a GT Times, az Egyetemi Zöld Kör, az Im-
pulzus, a Karima, a Kari Papír, a KÁTÉ, a
Kémlelı, a Közhír és a PikkÁsz támoga-
tásával - alkotói pályázatot hirdet a Mő-
egyetem polgárai számára. A pályázat té-
mája: Pillanat.

Az elızı tanévekben zajlott alkotói pá-
lyázatokhoz hasonlóan a Mőegyetemi Saj-
tóklub a 2008/2009-es tanévben is azért,
hogy lehetıséget teremtsen a hallgatók al-
kotói készségének megnyilvánulására, és
népszerősítse az újságírást, az irodalmi
mővészetet, a fényképezést, a környezet-
tudatosságot, valamint a médiával foglal-
kozó hallgatói szervezeteket a Mőegyete-
men, alkotói pályázatot ír ki a Mőegyetem
polgárai számára.

A pályázatra benyújtott alkotások hat
kategóriában (próza, vers, természetfotó,
fotó, grafika, rövidfilm és animáció) ke-
rülnek értékelésre, valamint további egy ne-
vesített különdíjat (Zöld-különdíj) nyer-
hetnek el. A nyertesek jutalomban része-
sülnek. Terveink szerint mindegyik kate-

góriában az elsı helyezett 15000 Ft, a má-
sodik 10000 Ft, a harmadik helyezett pá-
lyázó 5000 Ft értékő jutalmat kap. A Zöld-
különdíjban részesített alkotások maxi-
mum 15000 Ft értékő jutalomban része-
sülnek.

A Mőegyetemi Sajtóklub a pályázat-
ra érkezı pályázatokat a mőegyetemi kari
lapoknak megjelentetésre javasolhatja. 

A pályázatra pályamunkát nyújthat be
bármely mőegyetemi polgár. Egy pályázó
több pályamunkával is részt vehet a pá-
lyázaton – ebben az esetben mindegyik pá-
lyamunkát külön kell beküldeni.

A beadás határideje: 2009. április 19.
A részletekért keresd plakátjainkat

egyetem szerte, kedvenc kari lapodat, vagy
látogasd meg a http://musajt.bme.hu hon-
lapot! Kérdés esetén az alábbi e-mail címen
állunk rendelkezésre:
palyazat@musajt.bme.hu.
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PÁLYÁZATPályázat S

Ha ki akarunk tőnni a pályakezdık
tömegébıl, kell valamilyen plusz a dip-
loma mellé, ami lehet szakmai gyakorlat,
nyelvtudás vagy diákszervezeti munka.
Valami olyan tevékenység, ami igazolja,
hogy nekünk volt kitartásunk, érdeklıdé-
sünk, affinitásunk egyéb dolgokat is meg-
tanulni a zh-kon és vizsgákon túl.

Az AIESEC pontosan ezt adja ne-
künk.

Az AIESEC fı tevékenysége, hogy
szakmai gyakorlatot szervez külföldre, a
világ 106 országába. Segítünk a munka-
hely kiválasztásában, a papírok intézésé-
ben, a szálláskeresésben. Emellett a
kiutazó egyén képzéseken vesz részt, ahol
felkészítjük, hogy minél könnyebben be

tudjon illeszkedni az új környezetbe, és
ami nagyon fontos, hogy külföldön sem
lesz egyedül, mert az ottani AIESEC-esek
fogadják és segítik. A külföldi gyakorlaton
kívül az AIESEC-ben számtalan izgalmas
kihívással találkozunk. Van, aki cégveze-
tıkkel tárgyal, ehhez elsısorban jó kom-
munikációs készség kell, van, aki a
külföldrıl érkezett gyakornokokkal fog-
lalkozik, és van, aki projektben dolgozik,
ahol belekóstol a marketing, szervezés
vagy akár a pénzügyek világába.

Az AIESEC alapja a sokszínőség.
Ötvözzük a nemzetköziséget és a gyakor-
latiasságot, a csapatmunkát és a jó hangu-
latot. A tagoknak tréningeket tartunk, ahol
lehetıségük van a prezentációs, elıadói és
vezetıi készségek fejlesztésére. Egy-egy
nemzetközi konferencia pedig igazi „kul-
túrakavalkád”, mert elıször egy indiai
gyakornokkal beszélget az ember, aztán
egy egyiptomival, egy némettel, egy fran-
ciával, így szerzünk egyre több külföldi is-
merıst és barátokat. 

Összegezve, az AIESEC egy nem-
zetközi közösség, ahol lelkes, érdeklıdı
fiatalok dolgoznak együtt. Barátok, akik
szeretik, amit csinálnak, és akik izgatottan
várják a februárban érkezı új tagokat.

Várjuk jelentkezésedet, ha elsı-, il-
letve másodéves vagy, kihívásokra vágysz,
nyitott vagy a világra, és szeretnéd magad
a gyakorlatban, egy csapat tagjaként ki-
próbálni. És várunk akkor is, ha harmad-,
negyed- vagy ötödéves vagy, és szeretnéd
(kötelezı) szakmai gyakorlatodat külföl-
dön tölteni.

Keress minket infópultjainkban az
egyetem területén, valamint február 17-én,
24-én és 25-én infóest-
jeinken! Jelentkezési la-
podat február 27-ig
tudod leadni. 

További részlete-
kért látogass el a
http://bme.aiesec.hu
honlapunkra!

Pillanat
A Műegyetemi Sajtóklub alkotói pályázata 2009

AIESEC BME – Kaland és kihívás

Müegyetemi
Sajtólkub
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SZÓRAKOZÁSSzórakozás

(Mechanika)
(Mechanika)

(Jármőtervezés és vizsgálat alapjai)
(Üzemszervezés)
(Üzemszervezés)
(Üzemszervezés)
(Üzemszervezés)

(Irányítástechnika)
(Irányítástechnika)

(Közlekedésstatisztika)
(Jármőgyártás, -fenntartás)
(Jármőgyártás, -fenntartás)
(Logisztikai management)
(Logisztikai management)
(Logisztikai management)
(Logisztikai management)
(Közlekedésgazdaságtan)
(Közlekedésgazdaságtan)

„És akkor, amit most eddig nem firkáltam össze, azt most tényleg.”
„Arra figyelek, hogy ugyanúgy legyen, mint a honlapon, hogy ha valaki itt nem bírná idegileg,
és ott nézné meg…”
„Ezt annak a számítógépérıl loptam el … hoztam el, aki csinálta!”
„Amikor ez megvan, akkor össze kell síteni!”
„Nagyon óvatosan olvassák, mert dühükben többször földhöz fogják vágni a könyvet!”
„Nem az az érdekes, hogy elkésünk a lifttel, hanem dél lesz, mire lenyugszom, vazze!”
„Ezzel nem is szabad többet foglalkozni, mert csak nıne a homály. Aki meg akarja magát za-
varni, az nézze meg a könyvben!”
„Ha valaki fel akar vágni egy ELTÉS hallgatónak, az mondhatja erre, hogy homogén és additív!”
„Az egységugrás lehet kétségugrás is, tehát pl. 2 értéket is felvehet.”
„Az építészektıl megtanultam, hogy olyan, hogy szilárd talaj, nincs!”
„A higanymozgásom miatt elnézést kérek, tegnap kicsit elaludtam a nyakam!”
„Nyilván ennek nincs megy- és nem megy-oldala, ez vagy megy vagy nem megy.”
„Láttatok már BSc típusú élılényeket?”
„Aki olyan szerencsés, hogy nem tőnik fel otthon, hogy hatodéves elsıs tárgyakkal…!”
„Szánjatok rá egy percet, hogy figyelitek a szupermarketbıl kijövı arcokat! Gyıztek, megszerez-
ték, boldogok!”
„Aki ülve szeretné végighallgatni az órákat, az idıben jöjjön, vagy hozzon magával kerti széket!”
„Hetedik generációs vasutas vagyok, és ezért csak errıl vagyok hajlandó megnyilvánulni.”
„A balatoni személyszállítás már alapvetıen hasbarúgós téma.”
„Az oroszok nem adják ki a statisztikákat, de fehér embernek hol számít, hogy valaki felszáll Ir-
kutszkban és leszáll a tajgán?”

Nem mi mondtuk…
Rovatunkban tisztelt oktatóink legnépszerűbb mondataiból gyűjtünk össze egy csokorra valót.

Személyiségvédelmi okokból nem közöljük az iménti idézetek alkotóját és természetesen győjtıjét sem. Viszont egy újabb ok, hogy
mindenki gyakrabban járjon órákra és többet jegyzeteljen.
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HUMORHumor
A gazdag gyerek mesét ír:
“Élt egyszer egy nagyon-nagyon szegény
család. Szegény volt az apuka, az anyuka,
szegények voltak a gyerekek, sıt szegény
volt a komornyik, a kertész és a sofır is...”

* * *
Odamegy a fiú az apjához:
- Édesapám, én meleg vagyok.
- Aztán valami ismert médiasztár vagy-e,
fiam?
- Nem.
- Van-e rózsadombi villád, luxuskocsival?
- Nincs.
- Vannak-e 100 millióid a bankban?
- Az sincs édesapám.
- Hát akkor nem meleg vagy te fiam, hanem
csak egy hülye kis b*zi!

* * *
Elmegy az özvegy a rabbihoz:
- Meghalt az én jó uram, el kellene bú-
csúztatni.
- Na, mondok én az urad felett egy olyan bú-
csúztatót, hogy zokogni fog az egész gyü-
lekezet, ha nem sajnálsz érte húszezer fo-
rintot.
- De hát én egy szegény asszony vagyok!
- Jól van, lehet tízezerért is búcsúztatni, nem
fog ugyan zokogni a gyülekezet, de az is na-
gyon szép beszéd lesz.
- De rabbi, én egy nagyon-nagyon szegény
zsidó asszony vagyok!
- Hát végül is ötezerért is lehet... de abban
már egy-két viccet is mondok.

* * *
Népdalgyőjtık próbálják rávenni János
bácsit, hogy énekeljen nekik valamit.
- Az a baj, édes fiaim, hogy én jószerivel
amolyan disznó-nótákat ösmerök csak.
- Nem baj az, János bácsi! Ahol disznó, ott
mondja azt, hogy “hüm-hüm”.
- Ám legyen. Csavaros a, csavaros a hüm-
hüm f@sza...

* * *
A repülıgép viharba kerül, ide-oda dobál-
ják a légörvények. Az egyik nıi utas oda-
fordul a szomszédjához, egy paphoz:
- Atyám! Ön mégiscsak Isten szolgája, nem
tudna tenni valamit az érdekünkben?
- Lányom - mondja a pap -, sajnos én a mar-
keting osztályon dolgozom, nem a menedzs-
mentben.

A róka összeverve jön ki a diszkóból és ta-
lálkozik a farkassal.
- Róka ki bántott? Majd én megverem.
- A medve.
- Ja, az sz*r ügy.

* * *
Az orvostudományi egyetemen egy csinos
medikát vizsgáztat a professzor. Megkéri a
kolleginát, hogy egy csontvázon mutassa
meg, hol lehetnek az erogén zónák. A
hölgy bizonytalanul mutat a lágyék felé:
- Valahol itt helyezkedhet el a férfi nemi
szerve....
- Valószínőleg, kedves kollegina. De csak
alkalmanként, mert ez egy nıi csontváz.

* * *
A nıgyógyász egy hosszú, fárasztó nap után
betér a kocsmába. Leül a pult mellé, rendel
egy sört. Amikor kihozzák, szorongatja a
korsó fülét, körülnéz, és felsóhajt:
- Végre! Arcok!

* * *
Nagydarab cowboy beront a kocsmába, és
elkiáltja magát:
- Van itt egy Kevin nevő férfi? 
Senki sem válaszol. Még hangosabban:
- Van itt egy Kevin nevő férfi?
Egy kis ember feláll, és jelentkezik:
- Én vagyok.
A nagydarab odamegy és péppé veri. Mi-
kor a kicsi fölébred a kómából, azt mond-
ja:
- Jól átb*sztam, nem is én vagyok Kevin.

* * *
Orvos mondja a betegnek:
- Gratulálok a bátorságához! Az operációt
hısiesen állta, de a mőtét elıtt nagyon nyug-
talan volt, dulakodott a nıvérekkel, kiabált,
káromkodott...
- Ne csodálkozzon rajta doktor úr, hiszen én
csak az ablakot jöttem megtisztítani.

* * *
A férj tengeri útra megy a családjával. Már
az elsı estén hangosan dörömböl a kabin-
ja ajtaján az anyósa:
- Géza, rettenetesen szenvedek a tengeri be-
tegségtıl! Mennyire lehet tılünk a szilárd
talaj?
- Vagy öt kilométerre.
- Csak? És milyen irányban?
- Lefelé, mama, lefelé.

Szakállasak a viccek?
Elıre tudtad a poénokat?
Nem ütik meg a humorkü-

szöbödet? Akkor küldj
olyan vicceket, amelyeket

még Te sem ismersz!
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