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BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető

Rövid 
hírek

Névre szóló ÁVF-es 
e-mail címek

Mindenképpen regisztráld a névre szóló 
e-mail címed, és élj az újdonság nyúj-
totta előnyökkel! Az iskola szervezeti 
egységei ezen az e-mail címen keresz-
tül érnek el bennünket, minden fontos 
információ birtokába így juthatunk.

A Te jövőd?!
2009. december 3-án, 12-kor kerül 
megrendezésre a „Te jövőd?!” c. kerek-
asztal-beszélgetés, amelyet a GM/L/IV. 
VSZ szakirányos hallgatók szerveznek.  
A rendezvény üzenete: „A főiskola után 
is van élet, és érdemes ezen minél előbb 
elgondolkodni”. A beszélgetésen részt 
vesz ÁVF-es oktató, ÁVF mesterszakos 
hallgató, valamint a Seed Alapítvány, 
az Életpálya Alapítvány, a PannonJob 
fejvadász cég és sikeres vállalkozók is 
képviseltetik magukat! Ha kedvet kap-
tál a „Jövődhöz”, akkor itt a helyed!

Ezerízű ÁVF
Találkozzunk november 25-én, 17 óra-
kor az étteremben, a harmadik alka-
lommal megrendezésre kerülő, nagy-
sikerű rendezvényünkön! Az idei téma 
az ALMA!

PRIMA PRIMISSIMA DÍJ 
2009

A Magyar oktatás és köznevelés kategó-
ria egyik „prímája” Dr. Sárközy Tamás 
Főiskolánk rektora. A Díjátadó Gála 
2009. december 4-én lesz. Gratulálunk 
a jelöléshez és szurkolunk a legna-
gyobb elismerésért!
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Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Az ÁVF képzési programjai iránt tovább-
ra sem csökken az érdeklődés. A pályázók 
választását minden korábbinál nagyobb 
mértékben figyelembe vevő „első helyes 
jelentkezések” alapján – a 2009. évi felvé-
teli eljárás eredményeképp – végül is 867 
hallgató kezdte meg tanulmányait 2009 
őszén az első évfolyamon. (Passzív félévvel 
indulók száma: 78 fő)

Az aktív félévre beiratkozottak közül 412 
fő (47,5%) államilag támogatott képzésben 
vesz részt. A nappali tagozatosok száma, 
aránya 490 fő, 56,5%. A Gazdálkodási és 
menedzsment alapszakon 503 fő (58,0%), 
a Közszolgálati alapszakon 49 fő (5,7%), a 
Nemzetközi tanulmányok alapszakon 141 fő 
(16,3%), a felsőfokú szakképzés három sza-
kán 139 fő (16,0%), és a Vállalkozásfejlesztés 
mesterszakon 35 fő (4,0%) az elsősök száma 
(aránya) az összes felvett hallgatóhoz képest.

Az aktív félévre beiratkozott/bejelentkezett 
hallgatók megoszlása tagozatonként:

nappali tagozat  1.679 fő  (  56,8%)

levelező tagozat 1.146 fő  (  38,7%)

esti tagozat        32 fő  (    4,5%)

összesen:  2.957 fő  (100,0%)

Az ősz mindig a rangsorállítás időszaka is, 
már megjelent az első összegzés. A „Heti 
Válasz” c. folyóirat – immár ötödik alkalom-
mal – közzétett elemzésének adatai alapján, 
a 2007. évben bekövetkezett visszaesés után 
– már a tavalyi, de a 2009. évben is – javult 
az ÁVF diplomások munkaerő-piaci megíté-
lése. Mindez összhangban van a Bolognai-
folyamat bevezetése kapcsán megfogalma-
zott ún. kimeneti teljesítmények javításának 
szükségességével.

Ősszel a testületek, bizottságok is folytatják 
munkájukat, döntenek sok mindenről – pél-
dául aktuálisan a következőkről:

központi, kártyás nyomtató a Könyvtár • 
előtti területen a hallgatóknak

a több mint három éve működő szer-• 
verek cseréje az Informatikai Igazga-
tóságon

támogatások a fogyatékkal élő hallgatók • 
számára

könyvtári beszerzések, következő évi • 
folyóirat előfizetések

IT infrastruktúra fejlesztése – WIFI • 
hálózat kiterjesztésének lehetősége

oktatók doktori iskolai tanulmányainak, • 
illetve hazai és nemzetközi tudomá-
nyos konferenciákon való részvételének 
támogatása

a 2010. évben maximálisan felvehe-• 
tő hallgatói létszám elosztása képzé-
si területenként, illetve szakonként és 
tagozatonként

szabályzatok, pl. Szervezeti és műkö-• 
dési szabályzat, illetve Tanulmányi- és 
vizsgaszabályzat módosítása

rektori utasítás a nyelvvizsga bizonyít-• 
ványok, s ennek alapján a diplomák 
kiadásának rendjéről

a 2010. februárban induló ún. kereszt-• 
féléves képzésekről kiadott tájékoztató 
füzet kiadása

az egységes tanulmányi rendszer (ETR) • 
folyamatos frissítése

a XXI. Század c. főiskolai újság őszi szá-• 
mainak megjelentetése

a Magyar Tudomány Napja tudományos • 
konferencia programjának véglegesítése

az intézményi tudományos diákköri • 
konferencia szervezése

és így tovább!• 
Antal János főigazgató

Itt az ősz – elindult 
az új tanév!

A 21. században senkinek nem jelent 
meglepetést, ha az e-világról van szó. Az 
„egy hét elektromosság nélkül” ötletének 
felvetése szerkesztőségünkben nagyon 
eltérő reakciókat váltott ki. Néhányan 
imádták, mint a legjobb módját az igazi 
relaxációnak. Akiknél viszont már a reg-
geli kávé előtt búg a gép, azok kisebb-
fajta sokkot kaptak a gondolattól. Nos, 
máshogy állunk az informatikához, az 

elektromos kütyükhöz, az egész e-világ-
hoz, aminek térhódítását mi más mutatja 
jobban, mint a különböző közösségi olda-
lak óriási népszerűsége. Egyesek abszo-
lút netfüggőkké váltak, míg mások távol 
tartják magukat az effajta élvezetektől. 
Hogy „like”-olod vagy sem, rajtad áll. Mi 
mindenesetre várjuk a commenteket. 

Erőss Éva (Vyca)

Face to Monitor
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BELSŐSÉGEK

Tudom, már lejárt a határidő, hogy 
beadjátok jelentkezéseteket a TDK-ra, és 
versenyzőként induljatok, de ez nem azt 
jelenti, hogy érdeklődőként nem lehet-
tek ott, sőt! Mindenképpen ajánlom, hogy 
gyertek el meghallgatni az előadásokat, 
csakis a hasznotokra lehet. Hogy miért? 
Több szempontból is.

Lehet, hogy azok közé tartoztok, akik részt 
vennének egy ilyen versenyen, csak még 
kellő bátorság híján nem mernek. A TDK 
megtekintése tökéletes alkalom arra, hogy 
lássátok a dolgok menetét, és a követke-
ző rendezvényre már kellő felkészültséggel 
és önbizalommal rendelkezzetek. Másrészt 
arról is gyűjthettek tapasztalatot, hogy 

miképp kell egy bizottság előtt szerepelni, 
amikor majd a szakdolgozatotokat kell meg-
védenetek. 
Gyertek el, ha tudtok, tétje nincs, csak nézők 
lesztek. Később viszont könnyen előnyt 
kovácsolhattok abból, amit ezen a TDK-n 
látni, illetve hallani fogtok. 

Donáczi Roxána

Név Dolgozat Témavezető

Bartha Bálint NT/III Merre tart Pakisztán? Csicsmann László

Kiss Katalin VSZ/IV Találmányok menedzselésének összehasonlító vizsgálata a hazai és külföldi kutató-
intézetek gyakorlatának felmérése alapján

Salamonné Huszty 
Anna

Simon Tímea GM/III A digitális írástudatlanság és az E-business összefüggései. 
On-line vásárlási szokások Papp Ferenc

Varga Krisztina GM/III A sport ágazat promóciós mixe Szalai Ibolya

Kiss Attila VSZ/IV Hitelezési kockázatkezelés a hitelintézeteknél Bede Sándor, PSZÁF

Szandtner Botond NT/III A két Németország története, és az egyesülés Benkő Péter

Kabir Amina NT/III Líbia gazdaságtörténete Benkő Péter

Szűcs Roland VSZ/IV Márkaépítés a sportban, avagy nem csak gömbölyű a labda Opitz Éva

Köles Bertalan GM/II A kétszintű magyar bankrendszer létrejötte és konszolidációja (1987-2009) Benkő Péter

Buda Lorina KSZ/III A 2008-as gazdasági és pénzügyi világválság hatásai és lehetőségei 
Magyarországon Nyusztai Lászlóné

Pozsgai András GM/I L A geotermikus energia felhasználási lehetőségei és hatásai a gazdaságra Benkő Péter

Nagy Júlia Gabriella GM/III Szélerőművek földön, vízen, levegőben. Szállítási problematikák Réger Béla 

Krivács Ádám GM/III Intermodális logisztika helyzete Magyarországon válság előtt és után konkrét cége-
ken keresztül Réger Béla 

Sárvári Zsolt GM/IV Bankkártya használati szokások a főiskolások szegmentumában Tóth Margita

Nagy Gábor Dániel A megújuló energiaforrások használatának gazdasági hatásai és lehetőségei Benkő Péter

A fogyatékkal élők életük egyik legmeghatározóbb döntése, 
hogy melyik felsőoktatási intézményt választják tanulmányaik 
elvégzéséhez. Akik az ÁVF-et választották, jól döntöttek. A főisko-
lán Esélyegyenlőségi Bizottság dolgozik a hallgatókért minden 
lehetőséget kiaknázva, hogy segítsék őket a tanulásban, életmi-
nőségük javításában. Az iskolánkban működő Esélyegyenlőségi 
Bizottság elnöke Rétallérné Dr. Görbe Éva, aki régóta szívügy-
ének tekinti segítésüket. 

Évente 120 000 forintos normatív támogatást kapunk a 21 fogyaték-
kal élő hallgatótársunk tanulmányainak segítésére. Ezt a támogatást 
arra fordíthatja a főiskola, ami a legnagyobb segítséget jelentheti 
a hallgatónak. A lift felújításával (hangos bemondó) a látássérült 

hallgatók is könnyen el tudnak igazodni az iskola emeletei között. A 
fogyatékkal élő hallgatók számára a legnagyobb segítség, ha olyan 
eszközt kapnak, amivel önállóan is boldogulhatnak a főiskolai élet-
ben. Ebből finanszírozható például a személyi segítő, a jelnyelvi tol-
mács, laptop a diszlexiával, diszgráfiával küszködőknek. A segítség 
csupán a hátrány kiegyensúlyozását szolgálhatja. Az alapvető tanul-
mányi követelményeket nekik is ugyanúgy teljesíteniük kell, mint 
bárki másnak. Az azonos mérce mindenképpen jövőjüket szolgálja, 
mert így tudják megállni a helyüket, ha tanulmányaikat követően 
kikerülnek az őket eddig körülvevő biztos, szeretetteljes, kontrollált 
környezetből egy olyan világba, ahol új helyzetek, szerepek, nehéz-
ségek, kihívások sokasága várják őket.

Fekete Nikolett Anna

BELSŐSÉGEK

TDK – Bepillantás a kulisszák mögé

Intézményi TDK – 2009. november 30.

Egyenlő esélyt mindenkinek
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BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Október hó első napnyugtája után került 
sor az immár hagyománnyá vált Éjszakai 
Pesti Portyára. 

Az iskolánál volt a gyülekező, elég sok hall-
gató érkezett a kitűzött időpontra. Külön 
örömmel tölt el, hogy idén sikerült elhív-
nunk az összes cserediákunkat, és a start 
előtt mindannyian meg is jelentek. 
Szabó Attila HÖK-ös képviselőtársammal öt 
német állampolgárságú diáklányt, illetve egy 
litván hölgyet és urat kísérhettünk gyönyörű 
fővárosunkban. A Feneketlen tó mellől indult 
a mi kis esti mókánk, majd a Kosztolányi De-

zső téren folytatódott. Innen a Móricz Zsig-
mond körtér felé vezetett az utunk, végül a 
Ferenciek terét érintve utolsó megállónk a 
Kálvin tér és a Nemzeti Múzeum környéke 
volt. 
A cserediákok élvezték a programot, némely 
feladatnál nagy ámulat és csodálkozás tük-
röződött arcukon, más feladatoknál pedig 
kitörő, könnyes nevetés koronázta meg a si-
keres feladatok teljesítését. 
Reméljük,  örökre szóló élmény marad az est, 
szervezőnek, csoportvezetőnek és a résztve-
vő gólyáknak egyaránt. 

Holler László

Az idei gólyabál felejthetetlen élményt nyújtott valamennyi gólyának 
és résztvevőnek. Az est fénypontja, a gólyák keringője, mindenkit 
elkápráztatott. A Bálkirálynő választást komoly megmérettetés előz-
te meg, nem volt könnyű helyzetben a zsűri az idei győztesek kivá-
lasztásakor. Egész este lehetőség volt tombolát vásárolni, hiszen idén 
is értékes nyeremények kerültek kisorsolásra. A fődíjat megnyerő 
játékos egy franciaországi sí-úttal lett gazdagabb. A jó hangulatról 
Szalay Edit és Gáll Zoltán műsorvezetők, valamint a Sleepy Heads 
együttes gondoskodott. A koncert után fergeteges bulival és karaoke-
val zárult az este. 

Fekete Nikolett Anna

BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Gólyabál 2009

Éjszakai Pesti Portya

Szegedi Szabina, a főiskola tanszéki ügy-
intézője, szeptember óta a Vállalkozás-
fejlesztés mesterszak hallgatója.

Milyen érzés ugyanazon a helyen dolgozni 
és tanulni?
Teljesen egyértelmű volt számomra, hogy 
jelentkezem a mesterképzésre, ráadásul 
még jobban tetszett, hogy a munkahelyemen 
tanulhatok tovább. Így tutira nem kell elké-
redzkednem a munkából, ha órára megyek. 
Munkaidőben dolgozom, tegezem a kollé-
gákat (már akit tegezek), viszont pénteken 
14.00 órakor felöltöm diák-énemet, és egy 
lazább, órán néha beszélgetős-, vadul jegy-
zetelős-, tanárra-figyelős Szabi lesz belőlem. 
A szünetben én is menekülök ki a teremből, 
a tanáraimat magázom, tehát úgy viselke-
dem, mint más hallgató. Úgy vélem, elég jól 
el tudom különíteni a munkámat a tanulmá-
nyaimtól.

Én mindig jól éreztem magam az ÁVF-en, 
akár mint korábbi diák, akár mint kolléga, és 
nincs ez másként most sem a mesterképzés-
sel. Tetszenek az órák és az eddig tanultak 

is. A vizsgákra azért kíváncsi leszek. Mindig 
parás típus voltam, ezért jó, hogy nem a 
vizsgaidőszakban tettétek fel ezt a kérdést. 
Szeretek diák is lenni, felszabadultan, vidá-
man órára járni, új dolgokat hallani, stb. 

Mit gondolsz, mikor a legideálisabb 
továbbtanulni? Az eddigi tapasztalatod 
alapján ajánlod, hogy tanuljunk tovább 
mesterszakon?
Addig kell tanulni, amíg még fog az agyatok, 
és amíg még nem feltétlenül kell dolgozno-
tok, mert aztán beindul a gépezet és semmi-
re nem lesz időtök, nemhogy iskolapadban 
ülni és vizsgákra készülni. Szóval hajrá!
Talán célszerűbb azonnal BSc után jelentkez-
ni, hogy ne kelljen majd később – nehezen – 
visszarázódni a suliba-járós, másfélóránként 
szünetelős, vizsgára-készülős életbe. Te jó ég! 
…vizsgák… szurkoljatok november 28-án! 

Fekete Regina

Szabina két élete
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A GM/L/IV. HR főszakirányos hallgatók, november 4-én 
Kerekasztal-beszélgetést szerveztek a főiskola hallgatói szá-
mára, melynek témája a Kiválasztás és szocializáció. 

A nagyszerűen sikerült rendezvény megszervezése, lebonyolítása 
– az ÁVF-Naphoz hasonlóan – az Emberi erőforrás menedzsment 
tantárgy keretein belül volt feladata a hallgatóknak. A vállalati 
szektor különböző területeit sikeresen képviselő cégek HR veze-
tői mondták el véleményüket a témákkal kapcsolatosan megjelent 
sajtócikkek alapján.  Vendégeik voltak:

Feketéné Lada Katalin (Oktatási Hivatal)• 
Kovács Anita (Vodafone Magyarország Zrt.)• 
Homonnai Tamás (ESZA Kft.)• 
Lányi Katalin (Tisza Csoport – Radfar Business Force) • 
Mlecsenkov András (MÁV-Gépészet Zrt.)• 
Virág Tamás (Léthatáron Alapítvány)                 • 

 Kis Veronika

Kiválasztás és szocializáció

Három sikeres állami intézmény vezetőjét 
köszönthettünk október 15-én főiskolán-
kon. Dr. Baán Lászlót, a Szépművészeti 
Múzeum igazgatóját, Prof. Dr. Persányi 
Miklóst, a Fővárosi Állat- és Növénykert 
főigazgatóját, és Dr. Such Györgyöt, 
a Magyar Rádió elnökét. A kerekasztal 
beszélgetés házigazdája és moderátora: 
Prof. Dr. Sárközy Tamás, főiskolánk rek-
tora volt.

A beszélgetésből kiderült, hogy sikerük titka a 
tisztes jövőkép, és az ehhez vezető út határo-
zott megtétele, a kemény döntésekkel együtt. 
Elengedhetetlen a kiváló menedzselés, hiszen 
a versenyképesség az állami cégeknél is nél-
külözhetetlen. Bár  válság van, ők mégis pozi-

tívan néznek a jövő elé. Hitvallásuk szerint 
legfontosabb tényezők a vízió, a munka, vala-
mint a vezetői értékek. „Balsikerek nincsenek, 
csak be nem fejezett projektek” – hangzott el 
az Állatkert igazgatójától. 
Vendégeink iszonyú energiát fektetnek abba, 
hogy intézményeikben növeljék a látogatók, 
illetve hallgatók számát. A komoly témákat  
sikerült nagyon jó hangulatban kivesézni, rek-
torunk kiváló humorérzéke ebben sokat segí-
tett. Betekintést nyerhettünk a közszolgálati 
stratégiákba, megtudhattuk, hogy nálunk is 
lehetnek menő állami intézmények. Aki eljött 
erre a különleges  témájú kerekasztal-beszél-
getésre, nemcsak tájékozottságban, tudás-
ban, széles látókörben, de még élményben is 
gazdagabb lett. Baráti közegben érezhették 

magukat a résztvevők, hiszen nem titok: a 
sikeres vezetők több éves barátságban áll-
nak rektorunkkal, s ez sokkal közvetlenebbé, 
oldottabbá tette a beszélgetést.

Fekete Nikolett Anna

Közszolgálati stratégiák 

2009 őszétől új, hét főt befogadó lakással 
bővült az ÁVF LAKÓ-kollégiumok gyűjte-
ménye. Ez már az ötödik lakás, amiben a 
főiskolai hallgatók pályázat útján elhelye-
zést kaphatnak. 

Szépen berendezett, jól felszerelt, 2, 6, 7, 8, 
10 fős lakásokban kapnak szállást a vidéki 
hallgatók. Más kollégiumokhoz képest keve-
sen laknak egy lakásban és ugyan hiányzik 
a klasszikus kollégiumi hangulat, egyetlen 
apró szoba helyett azonban egy egész lakást 
kell rendben tartani.
A külsős barátok vágyakozó szemekkel 
látogatják a”kolit”, ahol egy óriási szobában 
ketten, vagy hárman laknak, mindenkinek 
megvan az élettere. A tisztálkodáson sem 
lehet vita, hiszen több fürdőszoba is van egy 
lakásban, így mindenkinek van ideje smin-
kelni vagy épp áztatni magát a sarokkádban 
(mert olyan is akad). Külön számítógépe-

ken kényelmesen megírhatja mindenki a 
portfólióját, házi feladatát, esténként pedig 
indulhat az MSN beszélgetés a barátokkal, 
szülőkkel.
A lakás-kollégiumok egyik legjobb felszere-
lése a relax-fotel, ami elengedhetetlen esz-
köze a popcornos filmezéseknek.
Mint minden lakásnak, ezeknek is a köz-
ponti közösségi színtere a konyha, ahol a 
főzőcskézés mellett (kisebb-nagyobb siker-

rel), lehet borozgatni, vagy közösen tanulni.
A Bocskai úti koli igen híres a közös, ener-
giaitalos, virslis, dumálós, estébe nyúlós 
ZH-k előtti gyakorlásokról. Sok külsős szíve-
sen költözik be egy-egy délutánra, amikor a 
szorgalmas a lustába próbál életet, és némi 
tudást lehelni, ami általában nagy neveté-
sekbe torkollik.
A hallgató titkon örül, ha külön költözik, meg-
szabadul a szülői ellenőrzéstől. Ehelyett hét 
ismeretlen, kíváncsi lakótárs költözik össze, 
akik annyira együtt élik az életüket, hogy ha 
valamelyikük késve ér haza a többiek egy-
szerre nyitják ki a szobaajtókat, és kérdezik: 
Hol voltál? Mit csináltál? Milyen volt? 
Természetesen vannak viták, például ha a 
szemét nem sétál le magától a kukába. Jó 
tanulási folyamat ez mindenki számára, együtt 
élni, figyelembe venni a másik elfoglaltságát, 
hangulatát, önállóvá válni a szülői háztól.       

Kis Klaudia GM/II/N

Itthon, messze az otthontól
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Makovics Adrienn 
NT/I/N.

Jellemezd magad öt szóval, és kérlek, 
ezeket fejtsd ki egy kicsit bővebben!

Vidám: Könnyebb az élet, ha az ember 
vidám, és pozitívan áll a dolgokhoz.
Társasági: Szeretem, ha minél több embert 
megismerek. Minden ember más, eltérő 
nézetekkel rendelkezik, és jó színes, külön-
böző emberekkel körülvenni magam. Nyitott 
vagyok, pláne a velem egykorúakkal, de 
másokkal is. Az látszik rajtam, ha valakit 
nem szeretek. Ezt érzékeltetem is vele, de 
általában nem is keresem a társaságát.
Mozgékony: Táncoltam, tíz évig művészi 
tornáztam, utána Pécsett öt évig egy művé-
szeti szakközépiskola tánctagozatára jár-
tam. Kedvenc táncom a modern, azon belül 
is kortárstánc.
Ambíciózus: Amit elhatározok, általában 
teszek is érte, és el is érem. A kudarcok egy 
ideig bántanak, rágódom rajtuk, aztán gon-
dolkodom, és máshogy közelítek a legjobb 
megoldás felé.
Gourmand: Bármit, bármikor, bárhol. A 
magyar kaják és a csoki jöhet minden meny-
nyiségben. Nagyon édesszájú vagyok.

Mennyire fontos az életedben a szépség?

Nem szoktam reggelente órákig állni a tükör 
előtt, inkább többet alszom. A tiszta cipő, 
ápolt köröm és kéz, tiszta ruha az, ami 
alapvető elvárás részemről. Azt hiszem, ezt 
belém nevelték. Leginkább a megjelenés, a 
kisugárzás számít, de az nagyon. Ha valaki-
nek pozitív a kisugárzása, az magabiztossá 
és széppé teszi. 

Mennyire tartod magad szépnek?

Ezt így konkrétan nem tudom megfogalmaz-
ni, de a szemem az, amivel valóban elégedett 
vagyok.

Gondoltad volna, hogy te leszel a 
Bálkirálynő?

Nem. Én Dórira tippeltem.

Mennyire érezted erősnek a versenyt a 
jelöltek között?

Nem versenynek fogtam fel, hanem jó buli-
nak. Magamtól nem indultam volna el, de 
nagyon pozitív volt számomra az este. Zoltán 
és Edith nagyon kedvesek, közvetlenek vol-
tak, és ez sokat segített nekem.

Mi volt az első gondolatod az eredmény-
hirdetés után?

Nem is tudom, váratlanul ért. Örültem, 
hiszen jólesik a pozitív visszajelzés, hogy 
mások szépnek, csinosnak tartanak, de nem 
ekörül forog a világ. Tehát nem tulajdoní-
tok ennek az eredménynek olyan rendkívüli 
jelentőséget.

Milyen volt a buli?

Sokan gratuláltak, ami jólesett. Eljött a 
barátnőm, aki szintén táncos volt, így vele 
beszélgettem sokat, előjöttek a régi sztorik. 
Még sosem voltam Gólyabálon, így kíváncsi 
voltam milyen is lesz. Jó hangulat volt, a sza-
kunk különösen jól összekovácsolódott. 

Jáger József NT/I/N.

Jellemezd magad öt szóval, és kérlek, 
ezeket fejtsd ki egy kicsit bővebben!

Barátságos: Kell egy kis idő, hogy feloldód-
jak, de általában könnyen barátkozom, nem 
jelent számomra gondot az ismerkedés.
Figyelmes: Szeretek másokra figyelni, és 
udvarias vagyok. Azt gondolom, a kommu-
nikációban is sokat segít a figyelmesség. 
Egyébként általában én vagyok az a bizo-
nyos „lelki szemetes”.

Vicces: Jim Carrey, és Adam Sandler voltak a 
példaképeim, ellestem a poénjaikat. Az Ace 
Ventura 1-2–t már számtalanszor láttam. 
Nem vagyok mókamester, általában keveset 
szólok, de akkor „ütőset”.
Izgulós: Sajnos könnyen zavarba jövök, elpi-
rulok. Nehezen tudom leplezni a zavarom. 
Jellemző rám a vizsgadrukk is, mindig túl-
dramatizálom az ilyen helyzeteket, pedig 
többségében jól jövök ki belőlük.
Rajzolok: Általában graffiti jellegű dolgokat 
szoktam rajzolni. Youtube-on gyakran néze-
getek graffitis videókat. Ezek általában meg-

ragadnak. A rajzaim így a megfigye-
léseim és a fantáziám szüleményei.

Mennyire fontos az életedben a 
szépség?

Azt kell mondanom, hogy nagyon. 
A mondás, mely szerint nem a ruha 
teszi az embert, szerintem igaz, de a 

jólöltözöttség, az ízlésesség nagyon is sokat 
számít. Ezalatt nem feltétlenül a talpig már-
kát értem. Kell, hogy mindenkiből áradjon 
egyfajta összhang, ami tükrözi, hogy törő-
dik magával, ápolt, van stílusa, egyénisége. 
Elsőre mindig a lányok szemét, arcát, mimi-
káját figyelem. Ebből egyértelműen kiderül, 
hogy megfog-e vagy sem. De ugyanilyen fon-
tos, hogy bárhol meg lehessen vele jelenni.

Mennyire tartod magad szépnek?

Nem vagyok ügyeletes sármőr. De a moso-
lyomra és a szememre büszke vagyok. 

Gondoltad volna, hogy te leszel a 
Bálkirály?

Nem. De úgy jöttem el otthonról, hogy 
nyomtam egy puszit anyukám homlokára, 
és közöltem, haza már bálkirályként jövök. 
Szóval bizakodtam.

Mennyire érezted erősnek a versenyt a 
bálkirály jelöltek között?

Erősnek éreztem, és jólesett nyerni közöttük. 
Kár, hogy csak hárman voltunk, nagyobb lett 
volna a versenyszellem, ha többen vagyunk. 

Mi volt az első gondolatod az eredmény-
hirdetés után?

„Most akkor elkezdődik az igazi parti”. Addig 
kissé feszengtem, de utána felszabadultam, 
és legszívesebben beleordítottam volna a 
világba. 

Milyen volt a buli?

Csak pár szóban: Találkozás Jack Danielsszel, 
már régen láttuk egymást. Gratulációk az 
évfolyamtársaktól. Fél óra alatt kerekedett 
hangulat, mosolygósra ittam magam, sokat 
táncoltam. Jól összekovácsolódott az NT I. 
csapata. Várjuk a köveztkező partit!

A 2009-es Gólyabál királyi párja 

 ARC

Makovics Adrienn 
és Jáger József
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Mióta az informatika rabja?

Már gyermekkoromban is érdekeltek a 
műszaki jellegű dolgok. Műszaki középis-
kolába, majd a Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki karára jártam. Azután sem 
szakadtam el az informatikától, mivel egy 
kisebb számítógépes hardver céget vezet-
tem, valamint multimédiás oktatási anya-
gokat készítettem. A második diplomám és 
a doktori tanulmányaim alatt kezdtem el a 
felsőoktatásban tanítani. Az ÁVF-re öt évvel 
ezelőtt kerültem félállásban. Idén márciustól 
már főállásban erősítem az oktatói gárdát.

Doktori disszertációjában a felsőokta-
tásban résztvevő hallgatók internetezési 
szokásairól írt. Mesélne erről?

A vizsgálat 2002-2007 között zajlott. A hall-
gatók internetezési szokásait, internethez 
való hozzáállását, véleményét, valamint az 
internet oktatásban való hasznosíthatósá-
gát vizsgáltam. Mára az internethasználatot 
kutatni nem túl trendi dolog, de azt, hogy 
a kutatás kezdetekor ennek mekkora volt a 
légjogosultsága, azt mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy annak idején az első BIT 
(Bevezetés az Információs Társadalomba) 
órán még el kellett magyarázni a hallgatók-
nak, mi is az az MP3.

Mennyire tud elszakadni 
az informatikától a hétköznapokon? 

Régen nagyon sokat neteztem. Ma már elő-
fordul, hogy 1-2 napig be sem kapcsolom a 
gépet. Rendszeresen járok futni, ha tehetem 

vitorlázom, gyakran járok bringával – akár a 
főiskolára is. „Félprofesszionális” barkácsoló 
vagyok, ami azt jelenti, hogy egy kis lakás- 
vagy házfelújításnak mindig van helye az 
életemben. A középiskolában szerzett fém-
ipari és elektronikai ismereteket jól tudom 
hasznosítani, a famunkákba pedig sikerült 
annyira beletanulnom, hogy saját készítésű 
bútoraim vannak. Pár éve egy hallgatóm 
alig akarta elhinni, hogy a szomszédjában a 
tetőn szaladgáló „kőművessegéd” oktatja őt 
az egyetemen. Nemegyszer előfordul, hogy 
barkácsolás közben jutnak eszembe a leg-
jobb gondolatok. Ilyenkor az ember gyorsan 
leteszi a szerszámot, előkapja a laptopját, 
és így folytatja a munkát. Ez a fizikai munka 
tehát számomra olyan kikapcsolódás, amely 
felfrissíti az elmémet.

Ön mire használja a legtöbbet az 
internetet?

Természetesen elsősorban a munkámra. A 
hallgatók számára sok elektronikus csator-
nát biztosítok, például az előadásaim anya-
gai elérhetőek a vigzoltan.hu címen, írhat-
nak e-mailt – válaszolok is – de akár skype-
on, gtalk-on is szívesen nyújtok segítséget. 

Egyébként a neten 
olvasom a napi 
híreket, ezt hasz-
nálom a kutatása-
imhoz, és bizony 
sok ismerősömmel 
tartok kapcsolatot 
ilyen formában. 
Régebben elég sok 
honlapot tervez-
tem és szerkesz-
tettem, ha meg-
kérnek, néha még 
most is elvállalok 
ilyen feladatot.

Mit gondol, hová fejlődik/fejlődhet az 
e-világ?

Azt gondolom, a fejlődés nem fog megállni, de 
vannak olyan vadhajtások, amelyek kezdetük-
től halálra vannak ítélve. Például szerintem az 
oktatás területén sosem lesz hatékonyabb az 
e-oktatás, mint a hagyományos, de a kettő 
ötvözésével rendkívüli módon lehet javítani a 
rendelkezésre álló erőforrások optimálisabb 
kihasználását.
Az internet – és szélesebb értelemben az 
infokommunikációs technológiák – elérése 
még nem tesz minket automatikusan böl-
csebbé, okosabbá, ez is csak egy eszköz, amely 
használata nélkülözhetetlen, de önmagában 
nem hoz megoldásokat. A jövő változásait 
leginkább az fogja befolyásolni, hogy ezek 
az eszközök már nem csak egy szűk csoport 
játékszerei, hanem széles tömegek által hasz-
nált szolgáltatások. Ezek a tömegek már nem 
csak fogyasztják az információkat hanem ter-
melik is, elég ha a blogokra, a twitterre, social 
networking szolgáltatásokra, vagy az azonna-
li üzenetküldő alkalmazásokra gondolunk. 

Ha lenne egy varázspálcája, milyen 
irányban próbálná befolyásolni a mai 
hallgatók gondolkodását?

Próbálják kihasználni azt, hogy tanulhatnak, 
és szívjanak magukba minél több tudást! 
Sokat lehet kamatoztatni az ezekben az 
években megtanult dolgokat. Ezt akár a saját 
példámmal is igazolhatom. 
Ma a tudás alapú társadalomban a legfonto-
sabb a tudás megszerzésének képessége, a 
tanulási kompetencia. Ez olyan érték, mely 
egyértelmű versenyelőnyt biztosít birtokló-
jának egy információ alapú világban. Ha a 
hallgatók képesek megtanulni, hogy milyen 
információért hová kell nyúlni, hogyan kell 
úgy tanulni, hogy annak értelme, haszna 
is legyen, hogyan kell kiszűrni a lényeget, 
és mindezt képesek élvezettel tenni, akkor 
hasznosan töltötték a főiskolai éveiket.

Erőss Éva (Vyca)

ARC

A Módszertani Tanszék docense, az interdiszciplinák 
kutatója, félprofesszionális barkácsmester

Dr. Vig Zoltán 

Szabad vizeken

Lóg a lába



 Viccek 
A nem túl távoli jövőben elkészül az 

első, teljesen számítógép vezérel-
te repülőgép. Elérkezik az első próbaút 
ideje. A repülőgép a korszerű, grafikus 
felületű operációs rendszere által vezér-
elve odagördül az utas-kapuhoz. Az uta-
sok beszállnak, majd az ajtók automati-
kusan bezáródnak. Ezután a gép lassan 
odagördül a felszállópályára és kis idő 
múlva elkezdi a felszállást. Egy mestersé-
ges hang megszólal a hangosbeszélőben:
– Hölgyeim és uraim! Önök a világ első 
automata repülőgépén utaznak, amelyen 
minden feladatot számítógépek látnak el. 

Gépünk hamarosan felemelkedik a földről, 
és megkezdi útját... és megkezdi útját... és 
megkezdi útját... és megkezdi útját...

Piroska virágot szed a mezőn. 
Odamegy a farkas:

– Szia Piroska! Mit ügyködsz-bügyködsz?
Erre Piroska macsó hangon:
– Elmész a sunyiba, Farkas! Nehogy ujjat 
merj velem húzni, mert a két puszta 
kezemmel megnyúzlak, és a Nagyi ágya 
elé teszem a bundád!
Erre a Farkas:
– Hű, de megváltozott ez a mese!

MSN rövidítések
Ha esetleg eddig gondjaid voltak a rövidítésekkel, most meg-
fejtheted őket. Íme néhány:

lol - 1. Laughing Out Loud (hangosan nevet, kacag)
brb - 2. Be Right Back (mindjárt visszajövök)
re = vok 3. 
omg - 4. Oh My God (úristen, istenem)
w8 - wait (várj)5. 
yo8 – Jó éjt!6. 
Micsi? – Mit csinálsz?7. 
Spirte – Ez van!8. 
Szvsz – Szerény véleményem szerint9. 
HVCS – helyi vagány csávó10. 
sata – satöbbi11. 

és persze ezek mind azért, CSHT – csak hogy tudd 
Ha többet szeretnél tudni: http://msn-ed.hu/

Hogy nézne ki a Google 
internet nélkül?
Képzeld el, hogy internet nincs, de Google még mindig van. Hogyan is 
nézne ki ebben a helyzetben a keresés a Google segítségével? Nos…

A megszokott keresőcsíkba beírod, amit keresni szeretnél, alul (a 
megfelelő helyre x-et téve) kiválasztod, hogy kép, hír, videó, térkép 
vagy egyéb tartalom érdekel, majd a jobb felső sarokba bélyeget teszel 
és feladod a lapot postán az alul megadott címre. 30 napon belül 
megkapod a választ, vélhetően szintén postai úton.
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All IN!
Már a cím is sejteti, hogy miről is lesz szó, 
hiszen a jól elcsépelt szlogenből mára 
mindenkinek két dolog jut eszébe. Az 
egyik Korda György, a másik a póker. 
Sportrovatnál maradva, nem hiszem, hogy 
sokan bánják, ha én most az utóbbiról 
írok, annak is az online verziójáról. 

Maga a póker kártyajáték körülbelül kétszáz 
éves múltra tekint vissza, ám ennek interne-
tes változata csak a kilencvenes évek köze-
pén indult be, de túl nagy érdeklődés nem 

övezte a kezdeményezést. Az igazán nagy 
áttörés a századforduló után következett. 
Ekkoriban már komoly iparágak épültek a 
szerencsejátékra a világhálón is. Két nagy 
cég tört be a piacra, akik TV reklámokkal 
hirdették online termeiket, s ezzel hatalmas 
népszerűséget szereztek a lakosság köré-
ben. 
Ami viszont igazán nagyot robbant és von-
zotta a felhasználók százezreit, az egy 2004-
es eset kapcsán történt. Chris Moneymaker 
amatőr játékos benevezett a világhálón egy 

39 dolláros versenyre, 
amit sikerrel abszolvált, 
s ezzel kvalifikálta magát 
egy igazi világversenyre. A 
fiatal játékos megmutatta, 
hogy élőben is érti a dolgát, 
839 indulót, s köztük több 
profi versenyzőt is legyőz-
ve megnyerte a WSOP-t, s a 
vele járó 2,5 millió ameri-
kai dollárt. Nem rossz tel-
jesítmény élete első igazi 
versenyén, s tette mindezt 
39 dolláros ráfordítással. A 
nagy online pókeres cégek-

nek ez a siker iszonytató bevételt hozott 
a sok-sok új játékos miatt, 2005-re meg-
háromszorozta a netes szerencsejátékból 
származó bevételét, ami így becslések sze-
rint havi 200 millió amerikai dollárt tett ki. 
Az óriási profittal dolgozó póker-specialista 
oldalak ma már természetesen a tőzsdén 
is megtalálhatóak, hisz elképesztő pénzek 
vannak ebben a kártyajátékban is. Ha vala-
ki kedvet kapott volna, nem nehéz neten 
rátalálni ilyen oldalakra, csak írja be egy 
keresőbe a póker szót, s azonnal találhat 
több száz oldalt, amelyeken kipróbálhatja 
magát. Végezetül egy idézet, illetve egy jó 
tanács mindenki számára: „Ha nem tudod 
húsz perc után, hogy ki a balek az asztalnál, 
te vagy az!”(Rounders Pókerarcok c. film)

Süveges Péter

Sokszor lehet hallani, hogy a sakk nem 
sport, de ez téves megállapítás. Komoly 
szellemi felkészültséget és koncentrált-
ságot igényel, amihez fizikailag is magas 
szinten kell állnunk. 

Ennek a csodálatos, évszázados múltra visz-
szatekintő, kétszemélyes logikai játéknak a 
neve a perzsa sah szóból ered, ami uralkodót 
jelent. Története a legendák világába nyúlik 
vissza. Egy ismert mese szerint egy brachmin 
találta fel a sakkot. Jutalmul a rádzsától első 
hallásra jelentéktelennek tűnő fizetséget 
kért, mindössze annyi búzaszemet, amennyi 
a sakktábla kockáira a következő szabály 
szerint képletesen rátehető: az első koc-

kára egy, a másodikra kettő, a harmadikra 
négy, vagyis az előzőnek mindig duplája. 
Hamar kiderült, hogy ennyi búza nem terem 
a Földön (18 trillió 446 744 milliárd 73 709 
millió 551 ezer 615  búzaszem). Manapság 
már igen nagy kultúrája, hagyománya van 
ennek a játéknak és egyben sportnak.  A 
kor szellemének megfelelően megjelentek 
különböző elektronikus formái is. Egyébként 
az első sakk-automata Kempelen Farkas 
találmánya volt. Valójában azonban nem 
is a gép sakkozott, és ezt a titkot egészen 
1804-ig, az alkotó haláláig sikerült meg-
őrizni, amikor is egy amerikai egy dollárért 
„közkinccsé tette”. Magyarországon is sokan 
űzik ezt a sportot. Vannak, akik csak hobbi 

szinten, unaloműzésből, 
ők igazi játékszemléletű-
ek. Léteznek olyanok, akik 
amatőr sportolóként teszik 
mindezt, és vannak a profi 
sportolók, akik akár az 
egész életüket rááldozzák 
a sakkra. Magyarország 
legnevesebb, nemzetközi 
szinten is elismert képvise-
lői a Polgár lányok: Polgár 
Zsuzsa, Polgár Judit, Polgár 
Zsófia; és Lékó Péter. Mivel 
az utóbbi években egyre 
inkább megnőtt a külön-

böző internetes játékok száma, egyre keve-
sebben űzik már a sakk kézzel fogható, akár 
faragott változatát. 
Ez a játék nem korfüggő, a szabályai köny-
nyen tanulhatóak, így csak ajánlani tudom 
piciktől a nagyokig mindenkinek, hogy vág-
jon bele. Akár egyedül, a számítógép ellen is 
játszhat, nem feltétlenül kell partnert keres-
ni hozzá. Ki tudja, kiből lesz Polgár lány-, 
vagy Lékó Péter szintű játékos.

Varga Krisztina

Sakkozzunk együtt!
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Mi volt életed legnagyobb 
élménye az interneten?

Lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de talán a legnagyobb kalandot a használt autók nézegetése jelenti 
számomra. A családomban senki nem mutatott különösebb érdeklődést az autók iránt, de én kiskoromtól 
kezdve rajongok értük. Négy évvel ezelőtt sikerült egy olyan barátra szert tennem, aki hasonlóan „beteg” 
ilyen téren, szóval azóta már jónéhányszor rákattintottunk a hasznaltauto.hu honlapjára! 
Okváth Marcell NT/N/II

Amikor az őszi szellő első fuvallatára szokás szerint náthás 
lettem, egy meggondolatlan tüsszentéstől a régóta meglévő 
porckorongsérvem kiszakadt, és komoly kellemetlenségeket 

okozott. Mielőtt az ijesztő MR-lelettel visszamentem volna 
az orvoshoz, beleolvastam a blogjába, vajon mit is ír erről. 

Szánalmas humorral megállapítottam, hogy a doktor úr 
szikéje bizony Damoklész kardjaként függ a derekam felett, 

mert az ilyesmit nemigen szokták műtét nélkül megúszni. 
Ettől a kilátástól annyira megrémültem, hogy mire elérkezett 

a kontrollvizsgálat napja, már szinte teljesen tünet-, és 
fájdalommentessé ijesztettem magam, olyan hatékonyan, hogy 

azóta már részt vettem egy 20 km-es teljesítménytúrán is. 
Bizony, az internet gyógyereje csodákra képes!

Novák Mária (Nemzetközi koordinátor)

Nem vagyok függő, de sok időt töltök a gép előtt. Így ismertem 
meg jelenlegi barátomat egy évvel ezelőtt, aki külföldön lakik. Egy 3D-s chat oldalon találkoztunk és 
hála a skype és msn csodáinak, könnyebb fenntartani a kapcsolatot. Szóval én ezt nevezném a legnagyobb 
kalandomnak az Interneten. 
Schindler Anita GM/N/II.

2006-ban történt, hogy egy rövid kis munkahelyi szünetet 
tartva ránéztem az internetes híroldalakra és megláttam, hogy 
PÉCS nyerte a 2010-es Európa Kulturális  Fővárosa címet. Azon 

nyomban írtam egy két soros gratuláló levelet Pécs városának. Pár 
nap múlva a beérkező leveleim között megjelent egy ismeretlen levél, azzal a szöveggel, hogy „Éva, ne 
szórakozz velem! Gyuri”. Nem értettem a dolgot, azt hittem, hogy egy kóbor e-mail, nem is nekem szól. 

Aztán csak nem hagyott nyugodni az ismeretlentől jött levél. Minden Gyurira furcsán néztem (a fodrászom, 
kollegám, ismerősöm), hátha közülük írta valaki. Egyszer csak megszólalt a telefon és bemutatkozott a 35 

éve elvált férjem. Kissé kimért hangnemben kérte, hogy töröltessem az interneten közzétett üzenetemet. 
Nem értettem, hogy mi lehet a probléma, hiszen csak egy rövidke 

gratulációt írtam. Utánanéztem az üzenetnek, azt hittem, szívbajt 
kapok. A megjelent üzenetet nem idézném. A lényege az volt, hogy 
mit csinálnék szívesen Toller László legkényesebb részével. Alatta 
a teljes nevem! Azonnal írtam, telefonáltam, az oldalt üzemeltető 

rendszergazdának, hogy töröljék a szöveget, hiszen én nem ezt 
írtam. Megdöbbentek ők is, hogy történhetett ilyen. Na, azóta lehet 

nekem akármilyen véleményem, ismeretlen helyre nem írok senkinek sehova, semmit. 
Mycon Györgyné gazdasági csoportvezető

Életem legnagyobb élménye az interneten az volt, amikor 
megtaláltak olyan emberek, akikkel legalább tíz éve nem 
találkoztam, és felvették velem a kapcsolatot. Rájöttem, hogy 
semmi sem lehetetlen. A világ hirtelen kitágult előttem! 
Dukai Enikő NT/N/II

Sajnos valaki nagyon csúf tréfát űzött velem. Pár évvel ezelőtt, egy napon folyamatosan szólt a telefonom 
és mindenki egy bizonyos hirdetésről próbált több információt megtudni. Az első néhány telefonálóba 

egyszerűen belefojtottam a szót, közöltem, hogy téves, hiszen nem adtam fel semmilyen hirdetést. 
A sokadiknál már kezdett érdekelni, hogy ugyan milyen hirdetésről lehet szó. Amikor a következő 
telefonálót kifaggattam és megtudtam, hogy az én lakásom kiadására a neten feladott hirdetésre 
jelentkezők telefonálnak, majdnem kiesett a telefon a kezemből. Nem volt szándékomban kiadni a 

lakásomat, azóta sem tudtam meg, hogy ki adta fel a hirdetést az én telefonszámommal. 
És természetesen a lakásomban azóta is én lakom! 

Kőrösligeti Zsuzsa (Karrier Iroda / Tanulmányi- és életpálya tanácsadó) 
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A távolság „csapdájában”
Miért döntöttél úgy, hogy külföldön 
töltöd a szakmai gyakorlatod?

Nagyon jól éreztem magam dániai tanul-
mányaim során, így nem volt kérdés, hogy 
megpályázom a szakmai ösztöndíjat is. Ha 
egy frissdiplomás külföldi munkatapaszta-
lattal pályázik, nagyobb az önbizalma, és 
jobbak az esélyei egy állásinterjú során.

Miben segít az Internet a külföldi 
tartózkodásod alatt?

Elsősorban a családommal, barátaimmal való 
kapcsolattartást segíti, emellett a magyaror-
szági hírekről is főleg így tudok tudomást 
szerezni. Ha vidékre utazom, interneten 
veszem meg a jegyet, mert egyszerűbb és 
olcsóbb. Ha meg keresek valamit a városban, 
elég megkérdezni a google map-et (vagy 
a szomszédot). Az amszterdami partikról 
is főleg a neten szok-
tam olvasni, de sajnos 
a mosást és takarítást 
nem könnyíti meg…

Gondolom, hiányzik 
a családod és a bará-
taid… 
Milyen érzés távol 
lenni tőlük?

Az embert megviseli, 
hogy teljesen új kör-
nyezetben kell egye-
dül helytállnia, és 
nem támaszkodhat 
az ismerőseire. Már többször voltam hosz-
szabb ideig távol Magyarországtól. Az első 
eset volt a legnehezebb, azóta megtanultam 
kezelni a magányt, a „kultúrsokkot”. Három 
barátom is külföldön tölti a szakmai gya-
korlatát, a velük folytatott beszélgetések, 
pletykálások, sztorizgatások nagyon sokat 
segítenek a kintlétem alatt. Innen is üzenem 
nekik: Hajrá, és decemberben találkozunk!

Hogyan tartod velük a kapcsolatot?

E-mail, chat, telefon. Néhány külföldön 
tartózkodó haveromnak a blogját is szok-
tam olvasni. Ez a fajta megoldás nekik is 
kényelmesebb, hiszen nem kérik őket újra 
és újra, hogy írjanak már pár sort magukról. 

Mire használod még az Internetet?

Főleg információszerzésre, ügyek intézésé-
re. Mára szinte mindent meg lehet találni az 

interneten, csak jól kell tudni keresni. Habár 
az még mindig bosszantó, amikor egy üzlet 
nem tünteti fel a nyitva-tartását a honlapján!

Az utóbbi években nagy népszerűségnek 
örvendenek a közösségi portálok. 
Mi a véleményed róluk?

Egy hazai és egy nemzetközi portálnak is 
tagja vagyok, bár főleg csak passzív a jelenlé-
tem. A közösségi oldalak népszerűsége egy-
előre szárnyal, elég csak összehasonlítani a 
Facebook hazai felhasználóinak idei számát 
a tavalyival. Úgy gondolom, a közeljövőben 
a közösségi oldalak össze fognak kapcso-
lódni egy nagy közösségi hálózattá (konk-
rétan az egész internet egy nagy háló lesz 
újabb regisztrációk nélkül). Emellett egyre 
nagyobb jelentőséget fognak kapni a közös-
ségi, szociális hálózatunkba tartozó hírek. 
Nagyon jó dolog fenn lenni egy közösségi 
hálózaton, de vannak árnyoldalai is. A fel-
használók kezdik ugyan megtanulni, mit és 

milyen formában lehet 
feltölteni a profiljukra, 
és mit nem, még min-
dig akadnak érdekes 
példák. Jó tudni, hogy 
az állásra jelentkezők 
iwiw-es vagy facebook-
os profilját is ellenőrzik 
a döntéshozók, HR-esek.

Hogyan tudod összeegyeztetni 
a teendőidet az Ikszikszíben vállalt 
feladataiddal?

Nem esik nehezemre, mivel az Ikszikszí 
honlap karbantartását bárhol és bármi-
kor el tudom végezni.  A szerkesztőség-
gel neten tartom a kapcsolatot, így tudom, 
mik a teendőim hetente. Ha valami plusz 
változtatás szükséges, értesítenek róla.

Mi a véleményed a távoktatásról? 
Van benne személyes tapasztalatod?

Még nem vettem részt távoktatáson, de 
biztos könnyebben lehet mellette munkát 
vállalni. Persze ezzel együtt jár, hogy sok-
kal nehezebb felkészülni a vizsgákra, mivel 
nincsen rendes magyarázat az anyaghoz, és 
a folyamatos tanulásra sem vagyunk rákény-
szerítve. Nekem főleg a főiskolán megismert 
barátok, átélt élmények hiányoznának, ezt a 
távoktatás nem tudja biztosítani.

Strupka Diána

Buják Ádám, Gazdálkodási és 
menedzsment szakos hallgatónk, 
az Ikszikszí on-line szerkesztője 
szeptembertől decemberig 
Amszterdamban tölti szakmai 
gyakorlatát. Interjúmban 
az e havi témánkkal 
kapcsolatban faggattam.
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Az e-business szó jelentése: 
elektronikus üzlet
Az e-business többről szól, mint csupán a technológiáról. Olyan 
hasznot hozó világos stratégiai előny megalkotását jelenti a 
vállalat számára, amelyek jelentkezhetnek a munkavállalók, a 
vásárlók, a partnerek és a beszállítók esetében. Az e-business 
arról szól, hogy kifejlesztenek egy új munkastílust, ami magá-
ban foglalja az innovatív stratégia, a folyamatok, a szerve-
zet és a rendszer integrációját. Összefoglalva: értéket teremt.

Az e-business nem azonos az elektronikus kereskedelemmel, bővebb 
annál, magában foglalja a vállalat külső és belső folyamatainak elekt-
ronizálását és integrációját. Magyar szóhasználatban gyakran keve-
redik az e-business és az elektronikus kereskedelem (e-commerce) 
fogalma, és helytelenül mindkettő alatt az e-business fogalomkörébe 
tartozó tartalmat értik.
Része az e-commerce (e-kereskedelem), az Internet (online) mar-
keting, a vevőtájékoztatás, az értékesítés, a logisztika, a vállalati 
költségek csökkentése, vagyis minden, ami kapcsolatba hozha-
tó a világhálóval és az azon keresztül történő pénzszerzéssel.
Az e-commerce a weben keresztül biztosít kényelemes és gyors 
vásárlási lehetőséget, vagyis nem más, mint a számítógépes hálóza-
tokon keresztüli kereskedés. 
Az Internet nem mindenre jó, meg kell találni azokat a területeket, 
ahol hatékonyabb, mint a hagyományos kereskedelem. Ezen belül az 
e-business korlátlan lehetőséget kínál a vállalatok számára. Fontos, 
hogy a vállalkozás rendelkezzen üzleti stratégiával, és az, hogy az 
e-business a normál üzletmenet részévé váljon.

Az e-business fejlődési 
fokozatai
1. Első lépés az, amikor a vállalat felismeri, hogy a technológiai 
haladást nem hagyhatja figyelmen kívül, illetve a vállalkozás mére-
ténél, összetettségénél fogva megérik arra, hogy a mindennapi 
adminisztratív folyamatokat integrálják. Ekkor vásárol egy válla-
lati szoftvert, és kialakítja az üzemgazdasági funkciók széles körét 
lefedő, saját felépítésének megfelelő integrált vállalati információs 
rendszerét (pl. SAP).

2. A második fokozat az, amikor a rendszer működésbe lép, és 
beépül a vállalkozás ügyvitelébe. A szoftver által a vállalkozásról 
információkhoz jutnak, és ezt a tudást visszacsatolják a működésbe.

3. A harmadik fázis, amikor a cég a beszállítóival, vevőivel, part-
nereivel elektronikusan tartja fenn a kapcsolatot. Vagyis a vertikális 
iparágakat bekapcsolják a rendszerbe. 

4. A negyedik pedig, amikor a horizontális iparágak bekapcsolá-
sa is megtörténik. Ekkor a cég minden beszerzését online módon 
valósítja meg.

Forrás:www.pointernet.pds.hu
Németh Lilla

8 aranyszabály 
virtuális vásárláshoz
1. Mindig ellenőrizzük az áruház adatait, 
címét, telefonszámát, hogy el tudjuk érni, ha 
bármilyen probléma adódik! 
2. Használjunk Netscape vagy Explorer 
böngészőt, mivel ezek képesek a tranzakciók 
titkosításához szükséges adatátvitelre. 
3. A keresett árucikket több helyen is néz-
zük meg, hogy össze tudjuk hasonlítani az 
árakat. 
4. Minden esetben olvassuk el a szerződési 
feltételeket, legyünk tisztában, hogy milyen 
jogai és kötelezettségei vannak a feleknek 
(csomagolási, szállítási költség, szállítási 
határidő, felelősségvállalás).
5. Ha nem ismerjük az áruházat, érdemes 
először egy kisebb értékű árut megrendelni, 

ezáltal letesztelni a szolgáltatás minőségét. 
Ha minden jól ment, utána már értékesebb 
dolgokat is rendelhetünk.
6. A tranzakciók idejét és az összegeket 
írjuk fel, probléma, reklamáció esetén ezek-
re feltétlenül szükség van.
7. Virtuális bankkártyát használjunk. 
Kifejezetten az Internetes vásárlásokhoz fej-
lesztették ki, nincs rajta mágnes csík, csak 
egy számsor, amivel megrendelhetjük a 
kiválasztott árut. 
8. Érdemes megrendelni valamilyen biz-
tonsági szolgáltatást, ilyenkor ugyanis csak 
a visszajelzésünk után fizet ki pénzt a pénz-
intézet a számlánkról. 

Németh Lilla
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Erasmus – know where, know how?
1. rész: Németország

Fachhochschule 
Ludwigshafen am 
Rhein, 
Ludwigshafen

A főiskola a 160000  lakosú városban, 
Ludwigshafenben található Németország 
déli részén. Az intézmény 1971-ben ala-
pult. 1995 óta gyakorlatorientált képzést 
nyújtanak a hallgatóiknak, melynek kere-
tében lehetőségük van külföldi cégeknél 
tölteni a gyakorlati idejüket.

Berufsakademie 
Mosbach, 
Mosbach

A Németország déli részén fekvő fes-
tői kisvárosban, Baden-Würtenbergben 
található.
A hallgatóknak kínált számos lehetőségen 
és a modern felszereléseken túl az isko-
lát egy úgynevezett „Duale Hochschule” 
elnevezés is jellemzi. Ez azt jelenti, hogy 
a tanulókat cégeknél képezik ki a valós 
gazdasági életben. Az oktatás elméleti és 
gyakorlati blokkjai körülbelül 12 hetente 
változnak. A tanulók a cégnél eltöltött idő 
alatt fizetést kapnak, mint a képző cég 
alkalmazottai. A 3 éves képzés befejezté-
vel a hallgatóknak nagy esélyük van állást 
szerezni ennél a bizonyos cégnél. Az így 
elhelyezkedett hallgatók aránya kb. 80 %.  

Fachhochschule 
Oldenburg/
Ostfriesland/
Wilhelmshaven, 
Emden

A főiskola az ország északi részén, az 
Északi-tenger partján fekvő 51000 lako-
sú kikötővárosban, Emdenben található.
A mai modern oktatási központ 2009-
ben jött létre két főiskola egyesülésével 
(Oldenburg és Ostfriesland). Az oktatás 
Emdenben és Leerben folyik. Mindkét 
város kicsi és barátságos, amely egyet 
jelent a nagy ipari városoknál sokkal 
olcsóbb élettel.  

Jovanovic Strahinja

Ebben a rovatunkban kedvet szeretnénk 
csinálni a főiskola hallgatóinak ahhoz, 
hogy minél többen éljenek a külföldi tanu-
lás lehetőségével. Elsőként Németországot 
mutatjuk be közelebbről, melynek ponto-
sabb neve Német Szövetségi Köztársaság, 
még pontosabb pedig Bundesrepublik 
Deutschland.

Németország Európa legnagyobb ipari és 
gazdasági hatalma, világviszonylatban pedig 
az Egyesült Államok és Japán után a harma-
dik. Vígh László tanár úr kedvéért: az Európai 
Unió alapító tagállama volt. Németország az 
elsők között épül fel a gazdasági válságból. 
Az ország tizenhat szövetségi tartományra 
tagolódik. A legismertebb Bajorország, ami-
nek okára csak néhány ötletet sorolunk fel: 
sör, October Fest, Bayern München … 

A németeknél virágzik a kulturális élet, mely 
specializálódott: a régi-új főváros, Berlin a 
szabados, míg München a visszafogottabb 
művészetéről híres. A lányoknak pedig meg-

jegyzendő, hogy Düsseldorf a divat fővárosa. 
Németország világszerte ismert operahá-
zairól. A művészetkedvelők olvashatnak 
Goethét, Thomas Mannt, vagy hallgathat-
nak Beethovent, Bachot, Wagnert. Persze a 
modernebb zene szeretőinek is akad cseme-
ge: extravagáns Rammstein, partizó Scooter, 
örökmozgó Modern Talking vagy akár „érde-
kesnek” mondható  Tokio Hotel.

A tipikus német konyha csípős ízvilágú, vál-
tozatos virsli- és kolbászfélékben, valamint 
a húsételekhez fogyasztott szószokban. 

Kedvelik az ún. “Eintopfgerichte” – egytál-
ételeket. A tipikus német specialitások a 
következők „Hefeklöße”, az összes halféle, 
disznócsülök, vadhúsok, fehérvirsli édes 
szósszal, rákleves, sós, sült oldalas savanyú 
káposztával, plusz egy jó hideg német sör, 
hmmmmm….

Ha sportolni akarsz, például focizni, és elég 
jó vagy, játszhatsz a Bundesligában, (mely a 
világ második legnagyobb átlag-nézőszám-
mal rendelkező hivatásos sportbajnoksága) 
vagy a Zwieben. Ha mégsem ütöd ezt a szin-
tet, maradj a meccsnézés élvezeteinél. 

Németország szintén kiváló úticél, ha szere-
ted a természetet, vagy csak relaxálni sze-
retnél egy picit. Lehet cél az Alpok, a Rajna 
folyó partja, vagy a sűrű német erdők egy kis 
sátorozásra. Németország eredeti növény-
takarója szinte mindenütt erdő volt, mely 
mára csupán 31%-ra csökkent. A folyamat-
ban lévő újraerdősítés következtében azon-
ban nő a fenyvesek aránya, mely követendő 

példa abban a világban, ahol egyre csak 
irtják a fákat.
Ha Németországba mész tanulni, nagy 
eséllyel találkozhatsz az utcán a foci legen-
dáival, mint például Francz Beckenbauer, 
Gerd Müller, vagy Lothar Matthaus (ha 
Magyaroszágon nem sikerült volna).

Amennyiben élsz az Erasmus adta lehető-
séggel, és Németországot választod úticélul, 
a következő partnerintézményekről szóló 
információk hasznosak lehetnek számodra 
a választásnál.
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Somorjai Éva
A Magyar Telekom HR vezérigazgató-helyettese

SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Készen állsz? Magyarország 
legnagyobb távközlési vállalat-
csoportja, a Telekom idén tizen-
harmadszor hirdeti meg a gya-
kornoki programját, amelyre 
október 10-től november 20-ig 
lehet jelentkezni. A cég vezér-
igazgató-helyettesével beszél-
getünk pályájáról, munkájáról 
és természetesen a számunkra 
biztosított lehetőségekről, va-
gyis a gyakornoki programról.

Ön jelenleg az egyik legnagyobb 
magyarországi cég 
vezérigazgató-helyettese.
Így tervezte a karrierjét? 

Szakmai pályám 1989-ben indult a Magyar 
Hitel Bank Nemzetközi Igazgatóságán, ahol a 
devizaszámla-vezetéssel kapcsolatos szabá-
lyozásokkal, illetve a bank integrált pénzügyi 
szoftverének bevezetésével foglalkoztam. 
1991-1994 között Ausztráliában éltem és egy 
ingatlan befektető és beruházó melbourne-i 
cég adminisztrációs és pénzügyi vezetője-
ként dolgoztam. 1994 augusztusában tértem 
haza és szeptemberben pénzügyi kontroller-
helyettesként helyezkedtem el a Pepsi Colánál. 

1995-ben kezdtem MBA-tanulmányokat, ek-
kor kaptam kedvet a HR-területhez. 1996-ban 
lehetőségem is nyílt ezen a területen kipróbál-
ni magam, a Pepsi Cola Közép Európai Busi-
ness Unitjában. Kezdetben a HR eszközfejlesz-
téséért feleltem, majd átkerültem a nemzetkö-
zi javadalmazás menedzsment területre. Végül 
a Nemzetközi Szervezet és Képességfejlesztési 
Igazgató munkakörét láttam el kezdetben nyolc, 
majd négy országra kiterjedő felelősséggel. 
Időközben 1998-ban megszületett a kislá-
nyom, Réka Luca, így áthelyezésemet kértem a 
Pepsi Cola magyarországi szervezetéhez, ahol 
HR igazgató voltam. Innen csábított el jelenlegi 
munkahelyem. Először HR termékfejlesztéssel 
foglalkoztam, majd igazgató, végül 2008 tava-
szától HR vezérigazgató-helyettes lettem. 

Számos díjat nyert a Telekom, 
amihez mi is gratulálunk. 
Melyik az, amire a legbüszkébb?

Nagyon büszke vagyok arra, hogy 2008-ban 
a Legvonzóbb vállalat felmérésen a műszaki-
soknál a 10. helyen végzett a Telekom, míg a 
közgazdászoknál a 17. helyen. 

Büszke vagyok a Családbarát munkahely 
2008 díjra is. Számomra nem attól családba-
rát egy munkahely, hogy valaki élete végéig 
egy helyen dolgozhat, hanem attól, hogy a 
cég mennyire, és hogyan igyel a munka és 
magánélet egyensúlyára. 

Milyen jelentősége, hatása van az 
e-világnak és a számítástechnika 
fejlődésének az ön munkájára?

Egyfelől az iparágból fakadó változatosság 
teszi vonzóvá a munkámat. Létszükségletem 
a folyamatos kihívás, kreativitás, ez inspirál. 
A HR-csapatomban is elvárás a változáske-
zelés, ez a fajta nyitott gondolkodásmód.

Másrészt innovatív HR-ként kihasználjuk 
az informatika fejlődéséből adódó előnyö-
ket. Automatizálunk, hiszen a HR-en tízezer 
telekomost szolgálunk ki. Ezért nálunk ún. 
e-HR működik 2001 óta. Ez azt jelenti példá-
ul, hogy a munkabérről a telekomosok nem 
papíron kapnak tájékoztatást, hanem egy bel-
ső online felületen, amit Re lexnek hívunk. 

A tudatos HR-munka részeként van 
egy jól bevált gyakornoki programjuk is.

Már tizenharmadszor hirdetjük meg, és a 
legutóbbi, szeptemberben indított program-
ra több mint 500 hallgató jelentkezett. Cé-
lunk kettős: egyrészt szeretnénk ezzel hoz-
zájárulni a felsőoktatási intézményekben 
tanulók gyakorlati tudásának elmélyítésé-
hez, másrészt ezáltal kívánjuk friss tudással 
gazdagítani a céget. 

Kiket várnak erre a programra?

A Telekom gyakornoki programra aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező, felsőok-
tatásban tanuló olyan diákok jelentkezhet-
nek, akik főiskolai szintű diplomát adó (BSc 
vagy BA), vagy egyetemi szintű diplomát adó 
(MSc és MA) képzésen vesznek részt. Az öt 
hónapos, gyakorlatorientált képzés lehető-
séget nyújt arra, hogy a diákok elvégezzék 
a kötelező szakmai gyakorlatot. A hallgatók 
számára a program heti 20 órás elfoglaltsá-
got jelent. A gyakornokokkal részmunkaidős, 
határozott idejű munkaszerződést köt a vál-
lalat, két hónapos próbaidővel. A gyakorno-
kok havi bruttó 75 ezer forintot kapnak, ami 
a próbaidő letelte után széles körű béren kí-
vüli juttatási csomaggal bővül. 

Ez már önmagában is vonzó lehetőség. 
Bátorít bennünket a jelentkezésre? 

Ismeri Gyulát? Biztosan látta az interneten 
terjedő kis ilmünket, ami egy tipikus állás-
interjúról szól. A ilm végén az áll: Gyula 
nem. És Te igen? Azt gondolom, hogy igent 
kell mondanunk, ki kell magunkat minél 
több helyzetben próbálnunk. A telekommu-
nikáció, ami ma a legizgalmasabb iparágak 
egyike, több lehetőséget is ad rá. A Telekom 
gyakornoki program egy ilyen lehetőség, a 
Telekom pedig a legjobb hely arra, hogy a 
iatalok megmutathassák, mire is képesek. 

A februárban induló programunkra novem-
ber 20-ig a www.karrier.telekom.hu oldalon 
lehet jelentkezni. Készen állsz? 

Nagy Dániel
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KULTÚRADonáczi Roxana
rovatvezető

Különlegességek

Mesterséges intelligencia 
Vajon félnünk kell?

KULTÚRADonáczi Roxána
rovatvezető

A mai világban már elképzelhetetlennek 
érezzük, hogy olyan korban is lehetett 
élni, amikor a technológia nem itatta át 
ennyire a mindennapjainkat. Ebből azon-
ban következik a kérdés, hogy hová vezet 
ez a függés?

A mesterséges intelligencia fogalma nem 
ismeretlen. Számos író és filmrendező kép-
zeletét megragadó hálás és egyben félelme-
tes téma. Gondoljunk csak Steven Spielberg 
Mesterséges értelem című filmjére, amely-
ben egy robot-gyermek kálváriáját követ-
jük nyomon, aki ember édesanyját szeretné 
megtalálni. Az Én, a robot is hasonló témájú, 
amelyben az „androidok” megtámadják az 
embereket, holott tiltja a beléjük progra-

mozott törvényük. Szintén egy Spielberg 
filmben, a Különvéleményben olyan világ-
ba csöppenünk, ahol elvileg nem létezik 
bűnözés, mivel előre lehet tudni, ki követ el 
törvénysértést, így meg lehet akadályozni. 
Persze ebben is hiba csúszik a számításokba. 
Egy friss alkotásban, a Sasszemben, átlagos 
emberek küzdenek egy láthatatlan ellenség-
gel, aki folyamatosan instruálja őket, miköz-
ben uralja az infrastruktúrát, a távközlést, 
és nem tudnak fellépni ellene. Mindegyik 
esetben az jelenti a legnagyobb problémát, 
hogy az emberek feltétlenül hisznek a tech-
nológiában és abban, hogy képesek irányí-
tani, de ez tragikus következményekkel jár. 
Akármennyire is hisszük, a rendszer nem 
tökéletes, és a legnagyobb hibatényező az 
emberi elbizakodottság.
Egy mesterséges intelligencia-kutató, Ray 
Kurzweil szerint, még ha nem is jön el a 

gépek uralma, a technológia 2030-ra rend-
kívüli módon felgyorsulhat, és a gépek eggyé 
válhatnak az emberrel. Olyan 3D-s chipeken 
is dolgoznak a tudósok, amelyek biológiai 
molekulákból épülhetnének fel, így a mes-
terséges intelligencia akár emberi képessé-
gekkel is rendelkezhet majd. Kurzweil bízik 
abban, hogy képesek leszünk ezeket a folya-
matokat kontrollálni, amelyben segíthetnek 
majd a nanobotok. Ezek közvetlenül kapcso-
lódnának neuronjainkhoz, és javítanának a 
memóriánkon, valamint intelligenciánkon. 
Talán a legfontosabb dolog az, hogy jobb 
félni, mint megijedni. Nem biztos, hogy vala-
ha bekövetkezik egy olyan invázió, mint a 
legtöbb science-fiction történetben, de az 
sem árt, ha nemcsak a gépekre hagyatko-
zunk, hanem saját képességeinkre is.

Donáczi Roxána
Forrás: http://www.sg.hu/

Vízválasztó Humbug!
A Sarki Majmok legújabb lemeze egy más 
irányvonalon indult el. Bár az eddigi hang-
zásuktól nem szakadtak el, és a szövegek is 

megmaradtak olyan Turneresnek, a várako-
zásokkal ellentétben ők nem az elektronikus-

indie stílus felé kanyarodtak, inkább kicsit 
lassabbra és komolyabbra vették a figurát. 
A lemez producere Josh Homme – a Queens 
of Stone Age frontembere – hatása erősen 
érződik a  dalokban. Az Arcitc Monkeys 
ezzel a lemezzel megosztja a rajongótáborát, 
hiszen az eddigi dallamosabb, slágergyanús 
számokat tartalmazó korong helyett egy kifi-
nomult, érettebb, és otthonülős-gondolko-
dós albumot állítottak össze. Kap az album 
hideget-meleget, el is nyerték egyből a „POP 
legrosszabb lemezcíme” „kitüntetést”. Érett 
Majomkodást, és jó audio-élvezeteket!

Boszorkányság
Az Óz, a csodák csodáját már mindenki jól 
ismeri gyerekkorából. A történetet eddig 
csak a kis Dorothy szemszögéből láttuk, 
most itt az idő, hogy megismerkedjünk az 
érem másik oldalával. A regény a kis zöld-
bőrű Elfaba életét mutatja be, akiből majd a 
Gonosz Nyugati Boszorkány válik. A könyv 
egy olyan világban játszódik, ahol hétközna-
pi megpróbáltatásokkal küzdenek a külön-
böző mesebeli lények, mint a beszélő állatok 

vagy a mumpicföldiek. A regény tanulságai 
teljesen átvezethetőek „saját világunkba”.
„Ez a fondorlatosan felépített, zseniálisan 
megírt regény egyszerre fantasy thriller, 
pszichológiai tanulmány és politikai tanme-
se.” – New York Newsday

Szabolcs Bernadett

Arctic Mokeys-Humbug

Miből lesz a boszorkány?

Nincs menekvés

Érző robotok

Egy robot a sok közül...
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