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Igen! ELTE-s lettél! Mostantól a nagy családhoz tartozol. Az IK-n ezen belül az érdeklõdési 
körödhöz hasonló, vagy akár azzal megegyezõ hallgatókkal (és oktatókkal) találkozhatsz. Ez az a 
hely :) Az elkövetkezõ oldalakon összefoglaltuk nektek, hogy mik azok, amiket már a legelsõ órák 
elõtt is célszerû tudnotok. Az alapismeretektől kezdve a közösségi részekig mindent megtaláltok 
benne. A dokumentum rendszerfüggetlen, semmilyen szervezethez nem kötõdik. 
 
Tulajdonképpen minden oldal elejére és a végére oda kellene írnunk a legfontosabb dolgot. Bármit 
nem értesz, bármi nem világos, bármihez ötleted van, bármilyen kérésed kérdésed megjegyzésed 
van, bármivel nem értesz egyet, bármi hibát találsz bárhol, JELEZD! Ez mindenre vonatkozik, 
legyen szó az akárhol legapróbb elírástól kezdve a tantárgyi kérdéseken át az oktatási 
koncepciókig. Élõben is, online is. Erre valók kifejezetten többek között a TKK csoport, a 
vitacsoportok, a szakcsoportok. A facebook kommunikációra való. Hallasd a hangod, legyél 
részese is a közösségnek, ne csak a szemlélője :) 
 
 
Hogyan is működik mindez? 
Mi mással is kezdhetnénk, minthogy mi is a különbség a középiskola és az egyetem között. Az 
elsõ, szembetûnõ, hogy ez bizony nagyobb. Sokkal. Több oktató, több hallgató, több 
kávéautomata. A másik, a jellege. Ez nem az, hogy hétfõtõl péntekig nyolctól (kb) kettõig van 
néhány 45 perces tanóra. Errefelé a legtöbb óra 90 perces, és a szünet is ritka alattuk. Alapvetõen 
kétféle jellegû óra van, az egyik típus az előadás, ami általában az, hogy az előadó ismerteti az 
anyagot, amit a hallgatók jegyzetelnek (vagy nem, errõl még lesz szó), ezek a legtöbbször 
valamelyik nagyelőadóban (100-350 fõ) tartódnak meg, a másik pedig a gyakorlat, 20 fõ körüli 
létszámmal, ezen feladatmegoldás lesz többnyire (vagy nem, errõl még lesz szó). A foglalkozások 
többnyire óra 15-kor kezdõdnek, és következõ óra 45-ig tartanak (így van fél óra szünet köztük). 
Elõfordul hogy reggel 8-tól késõ délutánig folyamatosan vannak óráid, az is hogy valamelyik (vagy 
akár kettõ) napod szabad a héten. Az előadásokra és gyakorlatokra ÁLTALÁNOSSÁGBAN 
kötelezõ bejárni, ez ÁLTALÁBAN azt jelenti, hogy 3 hiányzás a megengedett félévente. A 
szaktárgyi tájékoztatókban pontosan benne lesznek a követelmények. Mindez a szorgalmi 
idõszakokra vonatkozik, a vizsgaidõszak a vizsgáké. 
 
Vannak úgynevezett ZH idõszakok, ezek jól elkülöníthetõek, a félévközi szünet környéke, illetve 
az utolsó 1-2 hét csak errõl szól. Nem ritka, hogy valakinek akár 3 zárthelyi is 1 napra esik. Az 
előadásból azonban csak a vizsgaidõszakban van jelentõs számonkérés (ez alól persze vannak 
kivételek, leggyakrabban a plusz-mínusz, ami a gyakorlatok némelyikén is szerepel, erre is 
mindenhol más szabályok vonatkoznak). Mindez azt eredményezi, hogy sokan úgy gondolják, 
hogy az előadások anyagából csak a vizsgaidõszakban érdemes készülni, hiszen akkor van abból 
a vizsga. A gyakorlati zárthelyik pedig általában nem nehezek, típusfeladatokból állnak, amik 
elérhetõek, meg gyakorlunk is rájuk bõven. Már meg is van, hogy "tanulni, készülni csak a félév 
végén kell majd, addig elég csak bejárni". Ez teljesen hibás, rossz gondolatmenet, több okból is: 
- A gyakorlatok anyaga általában egymásra épül. Ha lemaradsz valahol, a következõ 
anyagrészt még érteni sem fogod. A zárthelyire készülés nagyon egyszerû, ha az órai feladatokat 
megértetted. Nincs idõzavar, nincs probléma. Ráadásul típusfeladatok szoktak lenni, amikbõl értõ 
tanulásnál illetve készülésnél garantált a jó jegy. 
- A gyakorlatok az előadások anyagára (is) épülnek. Ha érted az előadáson elhangzottakat, 
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menni fog a gyakorlat is. 
- Az előadások anyaga is egymásra épül, célszerû felkészülten érkezni. 
Mindez azt jelenti, hogy célszerû év közben folyamatosan tanulni, illetve készülni; nem 
egyszerre, nem nagyobb adagokban, nem sietve, nem kapkodva. Ha így tesztek, akkor nem lesz 
nehéz sem a ZH, sem a vizsgaidõszak. A készülés alatt azt is értjük, hogy amikor vizsgázni (vagy 
ZH-zni) mész, mindig kipihenten, felkészülten, nyugodtan tedd azt. Eszedbe ne jusson 
fennmaradni reggel 3-ig, és kialvatlanul betámolyogni, a legalapvetõbb hibákat fogod elkövetni. 
LEGALÁBB 1 órával a kiírt idõpont elõttre tervezd a beérést, egyrészt hogy a környezetet 
megszokd, másrészt hogy ne kezdj el azon parázni menetközben, hogy sikerül-e beérned, mert 
kimarad 1 villamos. 
Kiöltözni legfeljebb a záróvizsgára / diplomaosztóra szoktatok, illetve “kell”. A tanárt nem azzal 
tiszteled meg, hogy öltöny és nyakkendõ van rajtad, hanem hogy felkészültél a vizsgára, ott vagy 
fejben. Ha valamit nem tudsz, akkor nem beszélsz mellé, érthetõk a mondataid, az pedig az alap, 
hogy nem késtél el.  
 
A Hallgatói Követelményrendszer (HKR) ismerete alapvetõ. Nem az hogy szóról szóra 
bemagold, hanem hogy tudd, mi vonatkozik rád. Olvasd át. 
https://www.elte.hu/dstore/document/689/ELTE_SZMSZ_II.pdf 
 
 
Be fogtok kerülni 1-1 mentorcsoportba. A gyakorlataid az elsõ évben közösek lesznek a 
mentorcsoportod többi tagjával. Ez a rendszer nem az évfolyam felbontását szolgálja, csupán 
technikai könnyítés, egymás könnyebb megismerére, a kommunikációra, a mentorálási folyamatra. 
Mentort már a gólyatáborban tudtok választani, tehát ha többen jöttök ugyanonnan, és együtt 
szeretnétek maradni, akkor célszerû ugyanahhoz jelentkeznetek. Érdemes olyan mentort 
választanod, aki érdemben akar és tud segíteni a tanulásban, nem pedig a "belefér még 1 ivás a 
ZH elõtt" hozzáállást erõsíti. Kivéve, ha piálni jöttél ide. Ezesetben nem is érdemes tovább 
olvasnod... Amúgy az évfolyam többi tagját és  a képzés felsõbbéves résztvevõit is bõven 
megismerhetitek az előadásokon, a közös programokon (Gólyatábor, matek megák, KEKSZ, 
TSZH, stb), valamint online a csoportokban, csetekben. Hamar bele fogtok jönni, hogy teljes jogú 
ELTE polgárok vagytok :) 
 
A KEKSZ-et külön kiemeljük. Ez a legnagyobb, heti rendszerességû móka, minden kedden és 
szerdán 16:00-tól zárásig ingyen a tiétek a Gold Biliárd 40 biliárdasztala, a darts és a csocsó 
részleg, a társasjátékok, a kártyaasztalok. A barátaitokat is hozhatjátok, és már a nyári szünetben 
is jöhettek. Az aktív kikapcsolódáshoz keddenként közösségi események (versenyek, biliárd 
oktatás, masszívabb kártyázás) is társulnak. Itt  a helyetek :) 
Információs jellegû csoport : https://www.facebook.com/groups/kikapcsoloszakkor/ 
 
Online nincs megállás. A kérdéseidre a csoportokban szívesen válaszolunk, persze ha az az X 
tárgyból van , azt a legcélszerûbb az X szaktárgyi csoportban megkérdezned, a matekosokra kb 
azonnal kapsz választ. Ezen kívül vannak általános csoportok (a legismertebb a BSc nevű, a 
kifejezetten elsõéveseknek szóló (elõbbiekbe a HÖK-ösök vesznek fel titeket), valamint a 
kimondottan oktatással és oktatásszervezéssel foglalkozó Tanárt keres-kínál (TKK) csoport. 
Ez jelenleg az ELTE IK egyik legnagyobb és leghasznosabb közösségi jellegű csoportja, itt bárkitõl 
kérdezhetsz bármit bármilyen tanulással összefüggõ problémában, persze te is segíthetsz 
akárkinek. Valamennyi kiírt móka INGYENES. Itt beszéljük meg, hogy mely tárgyakból van mikor 
szükségetek mire. Nagyon fontos hogy ez NEM az, hogy "Úristen nekem a szerda este hét nem 
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jó", hanem mindenkinek találunk mûködõképes, értelmes (10-16 a legjobb) zónát, persze 
csoportokban. Ez az elsõ féléves matekos tárgyra, illetve késõbb az analízis vonalra 
különösképpen igaz, hiszen nagyon sok esetben nincs idõ az órán az önálló feladatmegoldásra, 
illetve a rutinszerzésre, ezek pótlására vagyunk mi. Természetesen a zárthelyik előtt még több 
felkészítõ van, elõfordul hogy egész nap pörögnek a mókák. Bármi nem megy, ide írj :) 
https://www.facebook.com/groups/ELTE.IK.TKK/ 
 
Ezeken kívül a Flamewar! is népszerû , ez vitacsoport, humoros tartalmakkal is : 
https://www.facebook.com/groups/1464131943839419/ 
 
A többi csoport ismertetése elõtt néhány szó az elsõ féléves tárgyakról. A matalappal kezdjük. 
Az anyagot, ZH-kat, ütemezést, tájékoztatókat, leírást már most megtalálhatjátok a 
szakcsoportban, tehát tudtok elõzetesen és objektíven tájékozódni. Amit ebbõl kiemelünk, 
azok az alábbiak. 
 
Az anyag 25 leckére van bontva. Nem lesz 25 gyakorlat. Ha egyik óra sem esik be ünnepnapra, és 
csak az õszi szünet marad ki, akkor az 24 alkalom. Láthatjátok, hogy mekkorák az anyagrészek. 
Az önálló munkát felejtsétek el. Ez nem középiskola. Nincs rá idõ. Annak is örülni fogtok, ha a 
kiadott anyag úgy megy le, hogy megértettetek mindent. Az elsajátításhoz, kigyakorláshoz, 
rutinszerzéshez, ZH felkészüléshez jóval több szükséges. Ehhez még annyi, hogy a gyakorlatokról 
nem azért "lehet" valahányszor hiányozni hogy ezt kihasználjátok. Ha nem mentetek be, akkor 
hasznos egyeztetnetek 1 (bármelyik, de legjobb a saját) gyakvezzel, hogy ezt pótoljátok. Ez talán 
itt a legfontosabb. 
 
Tegyünk különbséget a könnyû, és a könnyen teljesíthetõ tárgy között, nemcsak itt és most. 
Attól, hogy a ZH-kat könnyen meg lehet írni elégséges szintre, még nem könnyû a tárgy. A 
középiskolai ismeretekre úgy épít, hogy azok megvannak.. Azok, akik 50 százalékos középszintû 
érettségi tudással érkeznek, és nem pótolják be a kezdésig, azok az elsõ gyakorlatot követõen 
garantált fejfájással és nemértéssel fognak kijönni a terembõl. Nemhogy megérteni, követni nem 
fogják tudni az anyagot. A hiányosságokat utólag bepótolni lényegesen nehezebb, mint 
felkészülni a gyakorlatokra. Akár már nyáron is elkezdhetitek átnézni a témaköröket. Felkészítõk 
folyamatosan mennek a tárgyból, már az elsõ gyakorlat elõtt is lesz jó néhány. A nagyobb mókák 
szombatonként szoktak lenni, 5-6 óra elegendõ az anyag kigyakorlására és a továbbhaladásra. 
Hétközben igény szerint van gyakorlás. Akár minden nap. A "készülj az órára előre" más 
tárgyakból is, és késõbb is mûködni fog. Ehhez minden kint van, kérdezhetsz is, ki is tehetsz 
bármit (lásd a szaktárgyi csoportokat). 
 
Ne a szóbeszédeknek higgyetek. Van, aki szerint könnyû a tárgy. Van, aki szerint nehéz. 
Ezekkel nem sokra mész. Van, aki még a régi képzésben csinálta meg, ahol sokkal másabb volt 
minden, a lineáris algebra például külön tárgy volt, előadással és gyakorlattal, ami most alaposan 
megvágott formában préselõdött a jelenlegi matalaphoz. Van, akinek ez  a tárgy könnyû volt, mert 
elsõre meglett átmenõ jeggyel, tanulás és megértés nélkül, utána pedig szépen annak rendje és 
módja szerint sokadszor veszi fel az analízis tárgyakat. Ezzel csak félrevezetnek. Van, aki jó 
helyrõl jött, már az óvodában is a harmadrendû tenzor volt a jele stb stb, nekik persze instant ötös 
a tárgy, hát ebbõl sem célszerû kiindulni. Ami viszont igaz (és ennek is utánanézhetsz), hogy a 
képzés többi matekos tárgyával összehasonlítva a ketteshez kevesebb az elvárt szint. De ez az 
alapozó tárgy. Ez annyit jelent, hogy az itteni anyag ismeretét  a továbbiakban is elvárják 
nyilvánvalóan. Aki ezt megcsinálja kettesre úgy, hogy az anyag zömét nem érti, az a késõbbi 
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tárgyakból semmit sem fog tudni felfogni. Fordítva is igaz : aki a megértésre helyezi a hangsúlyt, 
és itt az alapokat elsajátította, annak egyáltalán nem lesz nehéz az analízis vonal, és a többi, 
matekra épülõ tárgy. 
 
Itt a csoport : https://www.facebook.com/groups/832856863493697 
 
 
A matalaptól eltérõen a progos tárgyak lényegében a nulláról indulnak. Az elsõ félévben az 
alapok megértése a cél, több oldalról körbejárva, nyugodt tempóban. Aki már tanult progot, annak 
ez a rész könnyû lesz. Akik ténylegesen szubminimális ismeretekkel rendelkeznek idáig, azoknak 
természetesen több idõt kell rászánniuk a megértésre, alapos gyakorlásra. Ezt a gyakorlatok 
folyamatos számonkérési rendszere hétrõl hétre el is várja. Itt is igaz, hogy a megszerzett 
ismeretekre épülnek a késõbbi tárgyak, tehát aki csak a kettesre hajt, az késõbb komoly 
kíhívásokkal fog szembenézni.  A teljesíthetõséghez csak annyit fûznénk hozzá, hogy elõfordult az 
egyik vizsgán, hogy a nem forduló, alapból rossz kód négyesre értékelõdött. Ebbõl szállóige lett, 
amit gyakran hallhattok is. Persze a másik oldal is megjelent, egyértelmûen maximálisan készülõ 
hallgató is kapott azonnal elégtelent minimális hibáért.  Viszont a késõbbi félévek tárgyainak 
anyaga tömörebb és nehezebb, komolyabb az értékelés, és az elvárt szint is. A gyakorlatokon 
vett anyag tavaly némileg eltért egymástól csoportonként, attól függõen, ki melyik részt mennyire 
tartotta fontosnak, mennyire ment előre, mennyire helyezte elõtérbe a gyakorlást stb. A 
csoportokban találhattok anyagokat, és értelemszerûen célszerû nektek is kitenni amit tudtok. 
 
 
Programozás 
https://www.facebook.com/groups/723723141092013/ 
Imperatív programozás 
https://www.facebook.com/groups/249414345826100/ 
Számítógépes rendszerek 
https://www.facebook.com/groups/758763387561038 
Funkcionális programozás 
https://www.facebook.com/groups/452128781896844 
 
A képzésben szerepel 2 kötelezõ tárgy, melyeket az elsõ félévre javasolnak (de bármikor 
teljesíthetõk), ezek : 
 
Innovatív vállalkozás menedzsment 
https://www.facebook.com/groups/270513473710889/ 
Jogi ismeretek 
https://www.facebook.com/groups/elteikjogkozgaz 
 
A többi csoportot a TKK leírásában és rögzített bejegyzésében találjátok meg, már most 
megnézhetitek, hogy körülbelül mi vár rátok, itt vegyétek figyelembe, hogy tavaly a képzésben 
történt némi változás, a keretrendszer is, a tárgyak is átalakultak. 
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Beadandók 
A ZH-k és a vizsgák mellett a harmadik jelentõs számonkérési módszer. 
Ezeknek több fajtája ismert, a jegy javításához szükségestõl a házi feladatokon át a 
nagybeadandókig. Utóbbiakról lesz szó. Ezek hosszabb lélegzetû, önálló munkára kijelölt 
feladatok. Ebbõl az "önálló munka" szó szerint értendõ, ugyanis ellenõrzik, hogy vannak e 
egyezések a munkák között (akár évekre visszamenõlegesen is), és ha kiderül a másolás, az akár 
mindkét félnek automatikus tantárgyismétléssel (és akár fegyelmivel) is együtt járhat. Tavaly 
(véletlen) kódrészlet egyezésért is hívtak be hallgatókat, megvédeni a produkciókat. Ilyenkor be 
kell menni. Ez bármikor elõfordulhat, egyáltalán nem ritka. Tehát még egyszer : A kódod 
megosztásával nem segítesz a társadnak, legfeljebb megbukni. 
 
Lényegében háromféle megközelítés van a beadandókhoz. 
- Vannak akik azonnal nekilátnak, megtervezik, leírják, elkezdik, és minél elõbb készen is vannak 
vele. Például a két hét határidõvel adott beadandóval már aznap készek. Olyanok is vannak, akik a 
félév összes beadandóját azonnal elkészítik. Még az elején, amikor nem kell azzal foglalkozni 
például, hogy ZH idõszak van. Ez az a felfogás, aminek csak elõnyei vannak. Nincs utolsó 
pillanatokban idegeskedés, ha bármi nem megy utánanézel illetve rákérdezel, ha nem fut a kód 
akkor nyugodtan kijavítod, ha pedig kész, akkor beadod. A tanár megjegyzi hogy idõben kész 
voltál, ha módja van akkor leellenõrzi (lefuttatja a tesztelõn), ha valami nem jó akkor tudja jelezni 
és kijavíthatod. Még mindig bõven idõben. Nem fordul elõ hogy "közbejön valami" és nem tudod 
idõben befejezni. Ez a hozzáállás lett a legnépszerûbb az elmúlt pár évben.  
- A másik nagy csoport képviselõi egyszerûen beosztják az idõt, lassabban haladnak, viszont õk 
sem az utolsó napi befejezést tûzik ki célul, hagynak tartalékba legalább 3-4 napot. Persze az 
bõven elõfordul, hogy elkezdik, és valameddig eljutnak, akkor nem hagyják abba, és õk is kész 
vannak nagyon hamar (mint ahogy az is hogy az elsõ csoportba tartozó hallgató épp megunja, 
vagy úgy dönt hogy másnap fejezi be stb stb, a határvonal nem túl éles). 
- A harmadik csoport mottója : "A határidõ arra van, hogy eldöntsem, hogy elõtte 1, vagy 2 nappal 
kezdem el a feladatot". Nincs annál rosszabb, mint amikor a barátaid közös esti mókára hívnak, és 
ezt az "éjfélig kell beadni, de még 1 sort sem írtam" válaszod követi. E csoport tagjainak szokott 
tovább tartani az egyetemi lét, mivel a halogatás, odázás más helyzetekben is megvan náluk, 
viszont a ZH-k, a vizsgák lényegében "egyszerre vannak", az így felgyülemlett pótolnivaló pedig 
egyszerre nagyon sok. 
Mindent összevetve, a legcélszerûbben akkor jársz el, ha az elsõ 1-2-3 héten már tisztában vagy a 
ZH-k típusfeladataival, tehát kicsit előremész. Az ekkortájt kiírt beadandókkal minden gond nélkül 
idõben végzel. A ZH heteken pedig elég átnézned, átismételned a tanultakat, és ráhangolódnod a 
próbatételre. A vizsgaidõszakra is felkészült leszel így :) 
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Oktatók  
A tanárok döntõ többsége szívesen kommunikál. Segítõkészek, elfogadóak, megértõek, megoldják 
a problémákat, ha tudják. Erre számítsatok, tehát ne féljetek odamenni és kérdezni, vagy 
bármilyen releváns dolgot megbeszélni. Ugyanez vonatkozik a konzultációkra is, ezek arra valók, 
hogy bemenjetek, használjátok. A közvetlen kommunikáció a legjobb, elég sok oktatónak van 
nyilvános facebook profilja, ezt is használjátok, különösképpen, ha jelzik is. Elõfordul, hogy e-mailt 
kell írni. Ennek mindig legyen tárgya, megszólítás (ahogy az szokásos), írd is alá (a Neptun 
kódodat is add meg, ha az szükséges). Természetesen ha facebookon beszélgettek, ott is 
tartsátok be az alapvetõ formákat.  

Tegezés vagy magázás? 

- Van akinél el is hangzik, hogy "Ha az oktató letegez titeket, akkor tegezzétek vissza" 
- A tegezés és a tisztelet különbözõ dolog, nem azzal tisztelsz valakit, ha magázod. Melyik hangzik 
szebben: "Becsuknád az ablakot, kérlek?" vagy "CSUKJA BE AZ ABLAKOT!!!" 
- Persze ha magázódás érkezik, akkor nincs probléma, magázódunk 
- Ha ez az elsõ alkalom, és nem ismeritek a hozzáállást, akkor a passzív formákkal nem lőhettek 
mellé, de általában hamar tisztázódik a kérdés, az oktatók az elsõ órán ezzel is szoktak kezdeni. 
 
Az oktatókról itt olvashattok és adhattok értékeléseket : 
http://www.markmyprofessor.com/iskola/adatlap/53.html, illetve a TKK-ban is át szoktuk beszélni, 
kinél érdemes felvenni az órákat. 

Étkezés 
A déli büfébe a melegszendvics és a hamburger miatt szoktatok betérni, ezeket lehet még kapni 
délután is. De sokan csak végszükség esetén javasolják. A nyugati bejárat fölötti HÖK 
hadiszálláson van mikró, amit a nyitvatartási idõben ingyen igénybe vehettek. 
Az északi tömbben jobb a helyzet, 2 büfével, nagyobb kínálattal, kicsit hosszabb üzemidõvel. 
Persze azok mindig tele vannak a szünetekben. Szóval hozz magaddal táplálékot. A legjobb, ha 
még otthon (és bõségesen) megreggelizel. Bentre a bármikor bevethetõ nasik a legjobbak. Sajtos 
tallér, hagymás karika, csoki, diákcsemege, szõlõcukor. Utóbbiak energiapótlásra is kiválóak. 
Persze ha van nagyobb szüneted, akkor használhatod a környék étkezdéit, van sok kínai, 
gyros-os, Allee ételudvar elég közel, illetve 2 Tesco is. 
 
Az órák alatt ... általában azt mondják, hogy nem illik. Semmiképp se zavard vele az órát, tehát ne 
zörögjön, ne csörögjön, ne szisszenjen, ne jöjjön ki a möahh. Itt megjegyzem, hogy az elmúlt 2 
évfolyamot nem zavarta, ha valaki az előadás alatt a második sorban nézte a sorozatot, vagy tolta 
a játékot headsettel. Persze a pizzafogyasztás ennél jobban fogja zavarni a társaidat, hiszen 
meghozod az étvágyukat. A gyakorlatok tempósabbak, és oda különösen igaz, hogy figyelsz 
alattuk, tehát hamarabb pótolnád az energiát/kalóriát. Ez az olyan részeknél célszerû, amikor 
önálló munka van, ennek híján - különösen az elején - nyugodtan kérhetitek, hogy legyen 
menetközben 1-2 perc szünet. 
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Szóró tárgyak  
Az elnevezéssel legfõképp az analízis vonalat (fõleg az 1-2-t), a dimat2-t, a nummód1-et szoktuk 
illetni. A végezni kívánók pedig a valszámot. Az új képzésen megjelent az Algoritmusok és 
adatszerkezetek 1 is. Azt takarja, hogy ezen vizsgák (de némely esetekben már a gyakorlat is) 
alaposan megszórják a társaságot, viszonylag nagy a bukási arány (a többi tárgyhoz képest). 
A bukásokat túlnyomórészt 3 dolog okozza. 
- Ezek elõismeretet feltételezõ tárgyak. Akik épphogy kettesekkel, az alaptárgyak megértése nélkül 
lavíroztak el idáig, a lemaradásukat is be kell hozniuk.  
- A vizsgákon a tételek, definíciók, bizonyítások ismeretetét kérik. Az algó vizsgán olyan gyakorlati 
alkalmazásokat is kértek, amiről csak érintõlegesen volt szó. Az analíziseken pedig pontosságot 
várnak el. Mindezek megtanulásához akkor is kell pár nap, ha rendszeresen készültél az 
előadásokra, és érted is amirõl szó van. Általában ennél sokkal többre van szükség, fõleg ha nem 
szoktál hozzá a folyamathoz. Ezekre tényleg hagyni kell 2 hetet, napi 2-3 egyórás blokkal kb. 
Minimum.  
- Néhány vizsga szóbeli, és sokan a legalapvetõbb kommunikációtól is félnek. Teljesen alaptalanul. 
Elõször is az egyetem nem arra való, hogy némán végigcsináld az X évet. Másodszor, pont a 
szóbeli jelleg miatt tudnak többet segíteni a vizsgáztatók. BÕVEN van olyan, hogy az írásbeli 
produkció alapján még 2-es se lennél, de kiderül, hogy "csak épp nem tudtál valamit", és akár 
5-öst is kaphatsz. 
 
Az elsõ félév kritikus, hiszen itt lesz éles az, amit eddig csak gondoltál a képzésrõl, itt derül ki, hogy 
tényleg nekedvaló-e, képes vagy-e arra, amit ez elvár tõle, illetve valóban azt adja-e neked, amire 
számítottál. Sokan egyáltalán nem tudják, mire vállalkoztak. Egyszerûen csak a sokadik héten 
jönnek rá sokan, hogy nem lesz elég sem a teljesítmény, sem az eddigi középiskolai tudás. Ezt a 
megfelelõ felkészüléssel és hozzáállással el lehet kerülni. Persze olyanok is bõven vannak, akik 
egyszerûen úgy döntenek, hogy nem erre van szükségük. NAGYJÁBÓL a felvett hallgatók fele 
folytatja közvetlenül a tanulmányait az elsõ félév után, közülük sokan újrafelvételiznek és 
elfogadtatják az eddigi tárgyaikat, vagy passziváltatják a tavaszi félévüket. Mindez olyan 
szempontból is jelentõs, hogy az elsõ félévet követõen még "ingyen" lehet kiszállni a képzésbõl. 

Kreditindex, ösztöndíj, specik 
Tegyük rendbe a tanulmányi ösztöndíjat meghatározó kreditindex kiszámítását. Ez úgy mûködik, 
hogy a teljesített tárgyaid eredménye megszorzódik a kreditértékkel, majd ez összegzõdik, és 
osztódik 30-cal. Tehát ha pontosan 30 kreditnyi tárgyat vettél fel, és mindet 4-esre teljesítetted, 
akkor a kreditindexed is 4,0 lesz. Ha a színjót 45 kredittel hozod le, akkor máris 6,0 leszel. Az 
egésznek a lényege hogy minden teljesített tárgy növeli az értéket, ez a nagyon fontos.  
Tavaly 3,35 volt az ösztöndíj alsó határa. Pár éve alacsonyabb volt, azóta érezhetõen nagyon 
sokat javult a morál, többen vagytok akik eleve jobb jegyet akartok, valamint LÉNYEGESEN 
könnyebb is ezeket megszerezni. (Ezt úgy mondjuk, hogy A katalógustól jobbak a jegyeitek). 
Ezért ne lepődjetek meg, ha már most emelkedni fog ez az érték, illetve ha a következõ félévtõl (is) 
magasabb lesz. 
Ami NAGYON FONTOS, hogy 4.00-s kreditindextõl felmentést kapsz a kötelezõ előadások 
látogatásától a rákövetkezõ félévben. Ezért is érdemes a jó jegyeket megcélozni. 
Ami a másik oldala mindennek, a legutolsó 2 aktív félévedben teljesítened kell összesen 36 
kreditet ÉS 2,5-ös súlyozott tanulmányi átlagot, különben átsorolnak fizetõsre. Az átlag évente 
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növekszik 0,25-tel. (Mindez elég sok változáson megy folyamatosan keresztül, érdemes követni, 
illetve minden félév elején rákérdezni). Ezt nyaranta nézik. (Ezért is passziváltatnak, illetve 
újrafelvételiznek az elsõ sikertelen félév után sokan.) 
 
A kreditindex feltornászásának van 1 nagyon hatásos eszköze, ez pedig minél több szabadon 
választható tárgy (speci) felvétele illetve teljesítése. Ha felveszel 1 kétkredites specit, és ötössel 
teljesíted, az máris 0,33-mal fogja emelni a kreditindexed. 3 ilyen speci 1 egészet dob. Plusz a 
teljesített kreditek számát is emeli. Ez az oka annak, hogy nagyon sokan vesznek fel fõleg 
"ingyenkredit" jellegû, õket nem érdeklõ tárgyat. A most másodéveseknél bõven láthattok 6,0 körüli 
értékeket, ez bizony teljesen természetes, ha felvettek néhány könnyen teljesíthetõ specit. 
 
A specik arra valók, hogy a kötelezõ tárgyakon kívül tudnak adni alapokat különbözõ 
szakterületekhez. Ez természetesen az egész képzésre is igaz. Jobb esetben nem azért jöttél, 
hogy megszerezz 1 papírt, hanem hogy tanulj, fejlõdj, képezd magad, kérdezz, ismerkedj, jól 
érezd magad. És még a diplomát is megkapod. 
 
 A szabadon választható tárgyak közé egyébként nemcsak a specik, hanem más szak(irány)ok 
reguláris órái is beleszámítanak, tehát nyugodtan és kötelezettség nélkül veheted fel a másik 
szakirány óráit is, ez a késõbbiekben lesz fontos. A kredittúlfutásért ráadásul jelenleg 0 forintot kell 
fizetni. Aki tanulni jött, annak megvan rá a lehetõsége. Ezzel persze egyáltalán NEM arra 
szeretnénk titeket buzdítani, hogy már az elsõ félévekben 59 kreditekkel motorozzatok, mert annak 
nagyon könnyen a kötelezõ tárgyak láthatják kárát.  

Jegyzetek, anyagok 
Fõleg analízis, de más tárgyakra is igaz. Az elsõ és legfontosabb, hogy a vizsga jellege olyan, 
hogy pontosan azt kérik tõletek, ami a hivatalos előadás jegyzetben szerepel. Nem azt, ami 
bárkinek a bármilyen segédletében bárhogy szerepel, hanem a hivatalosat. Itt arra gondolok, hogy 
véletlenül lemarad 1 értelmet befolyásoló írásjel, vagy 1 fontos (de triviálisnak tekintett, és ezért le 
nem írt) megjegyzés, vagy bármilyen kiegészítés, ami esetleg le sem íródik (gondolok itt például a 
plusz végtelenben vett plusz végtelen határérték után elhangzó mínusz végtelenben vett mínusz 
végtelen határértékre). Ha az ilyen eseteket reklamálod meg azzal hogy "Dehát az fent volt az X 
helyen és ott az nem volt", akkor ez nem fogja meghatni a javító tanárokat, sõt. Ez a felkészítõkre 
is vonatkozik. A másik, tanulástechnikai jellegû dolog nagyon egyszerû. A hivatalos változat óriási 
elõnye hogy már készen van, lehet belõle előre készülni a következõ előadásra vagy a vizsgára 
akár félév elejétõl. Jóval hatékonyabb úgy bemenni előadásra, hogy tudod mirõl lesz szó, láttad 
már az anyagot, és talán még meg is értetted, valamint az egész féléves (esetleg teljes) történetet 
is előre ismered, miért úgy van felépítve, mi mire lesz jó a késõbbiekben. A szakcsoportokban lévõ 
anyagokat általában többen átnézzük, csinálunk összesített változatot, lehet kérdezni, ha valami 
nem világos, vagy máshogy hallottad, ezek a közvetlen előadás illetve gyakorlati jegyzetek. Ezekre 
is fennáll az, hogy a vizsgákon a hivatalos jegyzetet fogják kérdezni, akkor is, ha 1-1 fogalmat 
többféleképpen is látsz megmagyarázva, értelmezve. A leghasznosabb az olyanok által készített 
jegyzet, akik előre tanultak, tudják, hogy mi szerepel a könyvben, õk ugyanis egészen biztosan 
azon többletet, magyarázatokat, közbevetéseket, megjegyzéseket, eltéréseket írják le, amik a 
leginkább hozzásegítenének az anyag megértéséhez. Ezek ugyanis nem kerülnek fel a táblára a 
legtöbb esetben. 
Természetesen a kint levõ anyagok (jegyzetek, kidolgozások, videók stb), egyéb oldalak, 
felkészítõk nem helyettesítik sem az előadást, sem a gyakorlatot, ez legyen világos. 
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Jegyzetelés 
Az órákra NEM azért jársz, hogy szolgai módon lemásold azt, ami a táblán szerepel, vagy a 
Diktálás nevû, általános iskolai drillt gyakorold. Hanem azért, hogy MEGÉRTSD AZ ANYAGOT. Ne 
írj le olyasmit amit nem értesz, inkább kérdezz rá (ha van rá lehetõség), hiszen e célt szolgálja 
mindez. A leghatékonyabb erre, ha az óra elõtt otthon elolvasod az anyagot, akkor tudni fogod, 
mely részek azok, amik menni fognak, és hol kell jobban odafigyelned vagy rákérdezned. Ezzel a 
folyamatos készülést is nagyban segíted, és sokkal könnyebb lesz a dolgod a vizsgán / ZH-n / 
pluminun. 
 A jegyzetelés fõként az olyan tárgyakból hasznos, ahol nincs kiadott hivatalos anyag. De ez nem 
jelenti azt, hogy mindenkinek vadul kellene a táblát másolnia. Pont ellenkezõleg. A legjobb, ha 
néhányan összeálltok, és közösen készítetek jegyzetet, majd ezeket összehasonlítjátok, 
kiteszitek a szakcsoportokba, megbeszélitek. Azoknak célszerû, akik úgyis értik az eddigieket, 
illetve előre készültek, tudják mi következik. Ugyanez a gyakorlatokra is vonatkozik, ha az nem 
önálló feladatmegoldás. Azt írd le, amit megértettél. Ha készültél előre, akkor a mintafeladatot is 
meg tudod önállóan csinálni. Arra figyelj, hogy a jelölések változhatnak, illetve a megoldásmenetek 
lehetnek némileg eltérõk. Úgy kérik majd a ZH-n, ahogy volt a gyaxin. 

Még néhány apróság 
Valószínûleg a Neptun közte lesz az egyik legtöbbet szidott dolgoknak. Nem ok nélkül, ugyanis 
elég gyakori hogy leáll, vagy hibás, bugos, rosszul értelmez valamit stb. stb. Ezzel nem tudtok mit 
kezdeni, tényleg ilyen. A technikára soha ne hagyjátok a fontos dolgaitokat. Idõben kérjétek meg a 
tanárt, hogy kerüljön be a jegy, idõben jelezzétek, ha valami nincs rendben. A Neptun 
gyûjtõszámlára kerülõ átutalásoknál nagyon figyeljetek, mivel ez a folyamat elég gyakran 1-2 hét is 
lehet, ezért célszerû némi összeget rajtahagyni az apróságokra (10-15 ezer körül). Ezt vissza is 
lehet igényelni majd, tehát elveszni nem fog. Hasznos, ha még az elsõ félévben megismerkedtek a 
Neptun funkcióival, a legcélszerûbb a tantárgyfelvétel éles idõszakaiban megnézni 1 felsõbbévest, 
hogy mit is csinál, mire jó mindez. A beadandókat is töltsétek fel idõben akárhová (NE a határidõ 
elõtt 10 perccel, mert ha akkor épp lelassul a sok felhasználótól, abból akár tárgyismétlés is lehet.) 
 
Vannak gyakvezek, akik a kétesnek tûnõ megoldásokat lepontozzák. Ennek az egyik oka 
általában az, hogy ha megkapod, akkor menj oda és mondd el a megoldásmenetedet. A másik 
pedig, hogy csak így lehet abban biztos, hogy tényleg érted-e amit odaírtál, és nem csak jeleket 
vésel a papírra. Abból ugyanis teljesen jogosan indulhat ki, hogy ha nem ad rá pontot, és te ezt 
nem jelzed, akkor korrektül járt el. Tehát, ha úgy érzed, hogy több pont illetné meg a kapottnál a 
dolgozatodat, menj oda és kérdezz rá a dologra. Azt mindenképp hozzá kell tenn, hogy elég sokan 
CSAK a saját órán vett megoldásmenetet fogadják el, tehát hiába oldod meg akár jól a 
feladatot,kaphatsz rá 0 pontot is. Olyan is van, hogy kikötik, hogy mit használhatsz az adott 
feladathoz (Pl. Teljes indukcióval igazold hogy minden N pozitív egészre N^2>0, akkor nem írhatod 
oda hogy "triviális"). Ekkor szintén csak a megfelelõ megoldás ér pontot. A vizsga ugyanez, ha 
valamit másképp írsz le, és nem fogadják el, de te tudod, hogy az jó, illetve órán úgy volt, akkor is 
reklamálj. Tulajdonképpen mindig reklamálj, ha az jogos. Ha mindezek ellenére sem sikerül, és 
úgy nem tudod, hogy hol hibáztál, vagy úgy gondolod, hogy volt bármilyen igazságtalanság, akkor 
ne habozz jelezni. 

                 Tartalmas éveket kívánunk az ELTE IK-n :) 
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