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I. Dékáni köszöntő
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az idei évben is megrendezi már hagyományosnak számító Nyílt Napját.
A Természettudományi Kar számára is fontos, hogy minél részletesebb, pontosabb és hiteles információt adjon leendő felvételizőinek. Ezt a célt szolgálja a minden évben megrendezésre kerülő Kari Nyílt Nap, mely idén is számos újdonsággal várja az érdeklődőket.
Kiemelt fontosságú, hogy a többciklusú képzés bevezetéséhez, az ún. Bologna folyamat
hoz kapcsolódóan a 2006-tól már elindult alapképzésekről (BSc), és a 2009-től indult mesterképzésekről (MSc), továbbá ezek kimeneti és továbbhaladási lehetőségeiről részletes tájékoztatást nyújtsunk.
A felvételi eljárásról, a Kar oktatási-kutatási tevékenységéről szóló informatív előadások mellett, a látogatók testközelből ismerkedhetnek a Kar mindennapi életével, munkájával. A rendezvény ideje alatt vendégeink az alapszakok standjainál tájékozódhatnak az
őket érdeklő szakokról, tehetik fel kérdéseiket az érintett oktatóknak, hallgatóknak. Szakmai előadásokat is szervezünk a látogatók számára, olyan témákat érintve, melyekről úgy
gondoljuk, hogy méltán tarthatnak számot a természettudományok iránt nyitott résztvevők
érdeklődésére.
A 2009-ben indult mesterszakok (MSc) és a 2013-ban induló tanárképzések (MEd) iránt
érdeklődők személyesen tehetik fel kérdéseiket a képzések szakfelelőseinek és a képzések oktatóinak. A kifutó rendszerben induló tanári mesterképzési szakok (MA) általános kérdéseiről és a
Természettudományi Karhoz kapcsolódó szakmai
tanári modulokról ugyancsak a Kar oktatói adnak
felvilágosítást az alapszakok standjainál.
Az Országos Felsőoktatási Információs Központ
meghívott szakértője a Felvételi Iroda standjánál
az Iroda munkatársaival közösen válaszol a felvételi jelentkezéssel és eljárással kapcsolatos egyedi
kérdésekre.
A Hallgatói Önkormányzatok közreműködésével megmutatjuk a kari diákélet sokszínűségét (közélet, sport, TDK, hallgatói juttatások).
Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány emelt szintű írásbeli próba-érettségi vizsgát szervez,
illetve bemutatja érettségi előkészítő tanfolyamát.
A Nyílt Napon „idegenvezetéssel” látogathatók az Egyetemváros olyan állandó szakkiállításai mint az ELTE-TTK Természetrajzi Múzeuma (Történeti Ásvány-Kőzettár, Biológiai
és Paleontológiai Múzeum) vagy a Bakos Tibor Matematikai Gyűjtemény.
Reméljük, minden érdeklődő jól fogja érezni magát rendezvényünkön és örömmel jelent
kezik majd Intézményünkbe.
Surján Péter
az ELTE TTK dékánja
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Az ELTE TTK rövid története
Intézményünk a legrégebbi mindmáig működő magyar egyetem. Pázmány Péter esztergomi bíboros-érsek alapította 1635-ben. A természettudományok oktatása és kutatása az alapítástól kezdve a Bölcsésztudományi Kar keretében történt.
Az egyetem szervezeti felépítése csaknem 200 éven át változatlan volt. 1949-ben a természettudományok intenzívebb fejlesztése érdekében a Bölcsésztudományi Kar 22 tanszékéből és intézetéből, valamint a
Botanikus Kertből, a Fizikai-Kémiai és Embertani Intézetekből létrehozták az önálló Természettudományi
Kart. Évszázados hagyományunk, hogy Egyetemünk a tudományok hazai és külföldi legkiválóbb művelőit, valamint jeles közéleti személyiségeket érdemeik elismeréseképpen legmagasabb kitüntetésével, a
tiszteletbeli doktori címmel ruházza fel. Büszkeséggel említjük meg a külföldiek közül Bunsen heidelbergi
és Kelvin glasgowi professzorokat, valamint Pierre Berthelot párizsi vegyészt, vagy a közelebbi múltból
Heisenberg Nobel-díjas fizikust, Andrej Kolmogorov orosz matematikust. Végül (a teljesség igénye nélkül)
álljon itt Karunk néhány legismertebb néhai professzorának neve: Békésy György, Buckböck Gusztáv, Detre László, Eötvös Loránd, Fejér Lipót, Haár Alfréd, Hantken Miksa, Hell Miksa, Hevesy György, Jánossy
Lajos, Jedlik Ányos, Kitaibel Pál, Kövesligethy Radó, Krenner József, Lengyel Béla, Lóczy Lajos, Paál Árpád, Ortvay Rudolf, Riesz Frigyes, Soó Rezső, Szabó Zoltán Gábor, Szabó József, Szádeczky-Kardoss Elemér, Száva-Kováts József, Sztrókay Kálmán Imre, Egyed László, Tangl Károly, Török Aurél, Winkler Lajos,
akik valamennyien a magyar és a nemzetközi tudományos élet kiválóságai voltak.
Karunkon öt szakterület keretében 5 intézet és a dékán közvetlen irányítása alatt további 1 oktatási-szervezeti egység és 1 oktatást segítő szervezeti egység működik.
Karunk két új épületben nyert végleges elhelyezést 2001-ben Lágymányoson, a Petőfi híd és a Rákóczi
híd közötti Duna-parton, ahol 5000-6000 hallgató és több mint 400 doktorandusz vesz részt a képzéseinken.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az ország legnagyobb olyan intézménye, ahol a természettudományok mindegyike a legmagasabb szinten van képviselve. Az itt felhalmozott
szellemi tőke nélkülözhetetlen és egyedülálló eszközt jelent emberi erőforrásaink alkalmassá tételéhez a
tudásintenzív információs társadalmakhoz való felzárkózásra.
Különböző intézeteink más és más formában mutatnak föl kimagasló eredményeket. A Kémiai Intézet
tudományos műhelyeiben született a legtöbb szabadalom és találmány.
A Kémiai Intézet 4 tanszéket fog össze. Oktatási profil: vegyészek és kémiatanárok képzése a kémia
minden ágára és a kapcsolódó területek (biokémia, geokémia, krisztallográfia stb.) jelentős részére kiterjedően. Fő kutatási területek: szervetlen, szerves és fémorganikus vegyületek előállítása és szerkezetvizsgálata, anyagtudomány, kolloid-, nano- és polimer-rendszerek vizsgálata, elválasztástechnika, környezetanalitika, spektroszkópia, reakciókinetika, kémiai informatika, elektro-, kvantum- és biokémia.
A klasszikus természettudományos diszciplínák oktatása és kutatása mellett a Kar a jövőben utat kíván
nyitni olyan tevékenységek számára, melyek a tanszékek munkáját különféle ígéretes irányokban integrálják. A hazai ipari vagy akadémiai kutatások szempontjából a maga területén a TTK minden intézete
biztos kapcsolódási hátteret jelent. Annál is inkább, mert valamennyi szakterületet beleértve összesen 9
MTA kutatócsoport működik a karon.
Karunkon az alapképzés mellett a továbbképzés is számos formában folyik. Minden természettudományos témánk megkapta az akkreditációt és 6 Doktori Iskola, 26 doktori programjából választhatnak a
jelentkezők. 2002. januárjában alakult meg a Kari Könyvtár. Biológiai, Fizikai, Földtudományi, Földrajzi,
Informatikai, Kémiai, Környezetfizikai, Matematikai szakgyűjteményekből, valamint a Médiatár, a Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék és az EISZ kabinet gyűjteményeiből áll.
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II. A Kémiai Intézet bemutatkozása
Egyetemünk – akkori nevén a Pesti Királyi Magyar Tudományegyetem – első önálló Vegytani Intézete
1871-ben kezdte meg működését. Vezetésével a 26 éves Than Károlyt bízták meg, aki akkor már a bécsi egyetem magántanára és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. A Vegytani Intézet a Múzeum körúti
Trefort-kertben épült fel, amelyet maga Than Károly tervezett németországi tapasztalatai alapján. Ez az épület,
amelyben ma az ELTE Bölcsészettudományi Kar egyik intézete foglal helyet, közel 120 éven keresztül volt a hazai
kémiaoktatás és kutatás egyik meghatározó műhelye. Than Károly oktatási területe elvileg lefedte a kémia egészét, kutatási érdeklődése azonban csak az analitikai, szervetlen és fizikai kémia területére terjedt ki.
Az egyre növekvő oktatási feladatok rövidesen az Intézet bővüléséhez vezettek, így 1877-ben megalakult a 2. sz. Kémiai Intézet Lengyel
Béla vezetésével, aki elsősorban analitikával és szervetlen kémiával
foglalkozott. Than Károly és Lengyel Béla halála (1908 illetve 1913) az
Intézet vezetésében elindította az első generációváltást és további szerkezeti átalakuláshoz is vezetett. Így a következő, közel három évtizedet
Winkler Lajos (analitikus), Bugarszky Kálmán és Buchböck Gusztáv (fiziko-kémikusok) tevékenysége jellemzi az addigra már háromra szaporodott kémiai intézet élén. (Eközben a történelem eseményei nem hagyták érintetlenül Egyetemünk nevét sem, amelyet 1921-től Pázmány Péter
Tudományegyetemnek hívtak.)

A Kémia Intézet őrzi hagyományait

A következő, mintegy másfél évtizedre (1936-1950) Gróh Gyula oktatói (szervetlen, szerves és fizikai kémia), kutatói (reakciókinetika, ólom öndiffúziója, fehérjevizsgálatok) és szervezői (tanszékek, vegyészképzés)
tevékenysége nyomja rá a bélyegét. 1946-ban fogadják el Gróh Gyula előterjesztését a kötött tanterven alapuló
vegyészképzésre vonatkozóan. Intézetszervező tevékenysége eredményeképp pedig ebben az időszakban kezdődik el a kémia tanszékek hosszan és hatékonyan működő együttesének kialakulása, amely túlélte az 1950. évi
változásokat, közöttük a névváltást is (Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE). A kémiai szakterület oktatási
és kutatási tevékenysége így a következő egységekre tagozódott: Szerves Kémiai, Szervetlen és Analitikai Kémiai,
Általános és Szervetlen Kémiai, Fizikai-kémiai és Radiológiai, Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai, valamint Kémiai Technológiai Tanszék. Ez a sor később kiegészült az Elméleti Kémiai és Magkémiai Laboratóriummal. Ezen
egységek vezetői és vezető munkatársai személyében nagyhírű professzorok gondozták a kémia tudományának
egy-egy részterületét. Itt kell megemlíteni Müller Sándor, Bruckner Győző és Kucsman Árpád (szerves kémia);
Schulek Elemér és Szabó Zoltán Gábor (analitikai kémia), Ifj. Lengyel Béla és Csákvári Béla (szervetlen kémia),
Erdey-Grúz Tibor és Vértes Attila (fizikai kémia és magkémia), Buzágh Aladár és Wolfram Ervin (kolloidika),
Gerecs Árpád és Tüdős Ferenc (kémiai technológia), valamint Török Ferenc (elméleti kémia) egyetemi tanárok
nevét. 1983-ban ezek az oktatási egységek a Kémiai Tanszékcsoport laza együttesébe tömörültek és ezt követően
2006-ban alakult ki a Kémiai Intézet mai, szorosabb formája, amelyet négy tanszék alkot (Analitikai Kémiai, Fizikai Kémiai, Szerves Kémiai és Szervetlen Kémiai).
Az ELTE Kémiai Intézetének oktatói szinte kivétel nélkül tudományos fokozattal (PhD) rendelkeznek, a vezető-oktatók gárdáját 20 egyetemi tanár és 20 egyetemi docens alkotja, akik közül heten a Magyar Tudományos
Akadémia tagjai. Munkatársaink névsora, elérhetősége, publikációs listái, más hasznos információk mellett a
honlapunkon találhatók meg (www.chem.elte.hu).
Egyetemünk kémiai szakterületének országos elismertségét jelzi, hogy az eddig kinevezett hetven�nyolc professzora közül harmincketten lettek az MTA tagjai, négyen kaptak MTA Eötvös József-koszo-
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rút, 1948 óta huszonketten részesültek Kossuth-, Állami
vagy Széchenyi-díjban. Az Intézet munkatársai közül többen
elnyerték az MTA Bolyai-ösztöndíjat (alapítva 1998-ban), a
Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjat (2005-től), az OTKA
posztdoktori ösztöndíjat, a rangos Széchenyi professzori ösztöndíjat, illetve az 1998-ban alapított Szilárd Leó professzori
ösztöndíjat (http://www.elte.hu/osztondijasok).

III. Képzések

Kari évnyitó
A Kémiai Intézet számos szak tárgyainak oktatását
szervezi és végzi. Ezek közül a kémia, a biológia, a földtudományi, a környezettan és a fizika alapszak;
a vegyész, a biológus, a környezettudományi, az anyagtudományi és a geológus mesterszak; valamint
a kémiatanárok oktatása és a gyógyszerészhallgatóknak a Semmelweis Egyetemmel (SE) együttműködésben történő képzése folyik a legnagyobb óraszámban. Külföldről érkezett hallgatóinkkal együtt
a magyar diákoknak is lehetősége van a kémia BSc, a vegyész MSc és a gyógyszerészképzés tárgyait
angol nyelven hallgatni, továbbá a gyógyszerész szakon német nyelvű képzés is folyik. A Kémiai Intézet feladatai közé tartozik egyes speciális szakmai továbbképzések szervezése, illetve megtartása is;
különös tekintettel a kémiatanárok továbbképzéseire. Az Intézet számos, jól felszerelt, korszerű oktatási/hallgatói laboratóriummal rendelkezik. Az oktatott tananyag kialakításában fontos szerepe van a
gyógyszeripar, a vegyipar és a gazdasági élet más képviselőivel történő rendszeres konzultációknak.
Mint fentebb említettük, Intézetünk hagyományos oktatási feladata a részvétel a gyógyszerészhallgatók kémiai alapképzésében, amely Than Károly Vegytani Intézetének létrehozása óta a mai napig
folyamatos. A budapesti tudományegyetem korábbi intézetvezetői közül Than Károly, Winkler Lajos,
id. Lengyel Béla, Szebellédy László, Széki Tibor, Erdey-Grúz Tibor és Schulek Elemér gyógyszerész diplomával is rendelkezett. Az ELTE és a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem (SOTE) szétválását követően a gyógyszerészképzést a SOTE Gyógyszerésztudományi Kara vette át, de a gyógyszerészek kémiai
alaptantárgyai közül az általános kémia, a szervetlen
kémia, a kvalitatív analitikai kémia, a kvantitatív
analitikai kémia, a fizikai kémia és a kolloid kémia
továbbra is Intézményünkben folyik. Tanszékeinken
tanévenként összességében magyar nyelven közel
350, angol nyelven mintegy 50, német nyelven kb. 30
külföldi gyógyszerészhallgató tanul. A két egyetem
között ma is szoros a kapcsolat az oktatói állomány
Hallgatói laboratórium
tekintetében: számos gyógyszerész végzettségű oktató dolgozik a Kémiai Intézetben, és több vegyész képzettségű szakember karrierje ívelt magasra az
orvosegyetemen. Az ELTE Kémiai Intézete és a SE Gyógyszerésztudományi Kara közötti együttműködés kiterjed a közös kutatások és a tudományos utánpótlás nevelésének (tudományos diákköri és
PhD-munkák) területére is.
Az alábbiakban a Kémiai Intézet gondozásába tartozó és az azokhoz szorosan kapcsolódó alap- és
mesterszakokról adunk részletesebb áttekintést.
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1. Kémia alapszak (BSc)
Az egyetemi tanulmányokra készülve sok, a kémiát szerető középiskolás diák gondolkodik el azon,
hogy kutatói vagy mérnöki szakra jelentkezzen-e. Ezért mindenekelőtt ezen diákok (és természetesen szüleik) döntését szeretnénk megkönnyíteni az alábbi gondolatokkal.
Magyarországon több felsőoktatási intézmény is kínál vegyész vagy vegyészmérnök végzettséget
adó képzést. A vegyész mester (MSc) képzést a 3 éves kémia alapszak (BSc) alapozza meg, melynek
végén a hallgatók kémia BSc diplomát szereznek. A vegyészmérnök MSc képzést megalapozó vegyészmérnök BSc képzés időtartama 3,5 év. A két képzés között van átjárhatóság, azaz kémia BSc
diplomával jelentkezni lehet vegyészmérnök MSc-re (2 éves képzés), és fordítva, vegyészmérnök BSc
diplomával vegyész MSc-re (2 éves képzés).
Mindkét típusú MSc diplomával lehet jelentkezni a PhD fokozatot adó doktori iskolákba. Mivel
a két képzés programjának átfedése jelentős, a vegyész és vegyészmérnök diplomával rendelkezők
általában hasonló területeken helyezkedhetnek el (pl. gyógyszeripar, gyógyszerkutatás, élelmiszerkémia, környezetvédelem és környezetminősítés, analitika, alternatív energiaforrások, petrolkémia,
műanyagipar stb.).
A vegyész és vegyészmérnök szakok képzési programjában jelentős súllyal szerepelnek a kémia fő
területei, a szervetlen, a szerves, a fémorganikus, a fizikai,
az analitikai, a nukleáris és az elméleti kémia, valamint
a kolloidkémia és a biokémia, továbbá ezek megalapozását segítő tárgyak, mint a matematika és a fizika, ezen
felül az informatikai, gazdasági és társadalomtudományi
ismeretek. A vegyészképzés nagyobb hangsúlyt fektet a
kémia alaptárgyainak oktatására (lényegesen nagyobb az
óraszám), továbbá a vegyészképzésben nagyobb szerepet
kap az önálló kutatómunka. A vegyészmérnökképzésben
ezzel szemben nagyobb óraszámban szerepel a kémiai
technológia, valamint az ezt megalapozó és kiegészítő
mérnöki tárgyak, mint például a géptan, vegyipari műveletek, folyamatirányítás, vagy a vegyipari optimalizálás.
Kristálynövesztés
Összehasonlításként tehát elmondható, hogy a vegyészképzés erősebben koncentrál a kémia elméleti hátterének bemutatására és a laboratóriumban folytatott tevékenységek megismertetésére (ideértve az
önálló kísérletezés képességének megszerzését is, például a szerves és szervetlen kémiai szintézisek,
az analitika, az anyagszerkezet-vizsgálat, az elektrokémia, a spektroszkópiák területén), míg a vegyészmérnökképzésben nagyobb szerepet kap a nagyipari termelés bemutatása.

Egyetemünk azoknak a fiataloknak a jelentkezését várja a kémia alapszakra (BSc)
• akik szeretik és tudják a kémiát;
• akikben van motiváció és szorgalom;
• akik nem riadnak vissza a kemény tanulástól és munkától;
• akiknek megbízható szakmai háttere van matematikából és fizikából;
• akik más természettudományok iránt is érdeklődnek.

Két érettségi tárgyat kell választani: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika
vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy szakmai előkészítő tárgy (elekt-

7

ronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai
alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek,
vegyipari alapismeretek).
A tanulmányi terv összeállítása során arra törekszünk, hogy végzőseink elegendő elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek ahhoz, hogy jó eséllyel lépjenek be a munkaerőpiacra, vagy sikerrel
folytathassák tanulmányaikat a képzés második ciklusában (mesterképzés, MSc). A képzés szerkezetének kialakításánál kiemelt figyelmet fordítottunk arra is, hogy az összhangban legyen a Eurobachelor fokozat megszerzéséhez kötött – nemzetközi munkacsoport által kidolgozott és számos európai
egyetemmel egyeztetett – képzési programmal.
Fontosnak tartjuk, hogy az előadások és gyakorlatok színvonalát a különböző előképzettségű és
motiváltságú hallgatók szükségleteihez illesszük, így több tantárgy esetében emelt szintű és normál
kurzusokat vezettünk be, ugyanakkor figyelmet fordítunk a hiányos előképzettségű hallgatók felzárkóztatására is.
A 2009/2010. tanévtől kezdődően megújított tanulmányi terv szerint folyik a hallgatók oktatása.
Ez a korrekció három év tapasztalatai alapján készült, amelyben az oktatói javaslatok mellett fontos
szerep jutott a hallgatói véleményeknek is.
A képzési terv különböző tantárgyblokkokra tagozódik, amelyek a következők:
a) kötelező természettudományi (matematika, fizika, számítástechnika), továbbá gazdasági, minőség- és környezetügyi, valamint Európai Uniós ismeretek;
b) kötelező szakmai törzsanyag (általános kémia, szervetlen kémia, fizikai kémia, szerves kémia,
analitikai kémia, alkalmazott kémia, benne biztonságtechnika, környezetkémia, kémiai technológia és
anyagtudomány);
c) differenciált szakmai ismeretek;
d) teljesen szabadon választható kurzusok.
Alapvető képzési formák az előadás, a tantermi gyakorlat és a laboratóriumi gyakorlat.
Az egységes, hároméves képzés szakdolgozat elkészítésével és záróvizsga letételével zárul, amelyet a Kémia alapszak oklevele tanúsít.
A kémia BSc képzésen vegyész szakirány választható a 3. félévtől. A vegyész szakirány a kémia,
vegyipar, valamint rokon területeken történő munkavállalásra, illetve további tanulmányokra készít elő.

Azon mesterszakok, melyekre a hallgató továbbléphet:
• Vegyész MSc
• Anyagtudomány MSc és egyéb mesterképzési szakok.

Törekvésünk, hogy aki sikeresen befejezi a tanulmányait, olyan tudásanyag birtokába jusson,
amely jól hasznosítható az ipar, a kutatás, a szolgáltatás és az államigazgatás különböző területein.
Így például a friss diplomás dolgozhat üzemvezetőként a vegyiparban, vagy egy szolgáltató – nevezetesen kémiai analitikai – laboratóriumban felügyelheti a méréssorozatok szakmai minőségét, de
magas szinten koordinálhatja a munkát még egy kutató laborban is, vagy egy államigazgatási intézményben a környezetvédelmi kérdések avatott szakértőjeként nyerhet alkalmazást.
A képzési forma és munkarend, melyben a szak indul: alapképzés, nappali tagozaton.
A finanszírozási forma, melyben a szak indul: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges.
A képzési idő: 6 félév.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: vegyész.
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2. Vegyész mesterszak (MSc)
Az ideális jelentkezőnek szeretnie kell a kémiát és a természettudományokat. Arról kell meggyőznie a felvételiztető bizottságot, hogy van átlátása a kémia egészéről, adott mélységig ismeri annak egyes területeit, látja
az összefüggéseket nemcsak a kémián belül, hanem a többi természettudománnyal is. Ez utóbbi a nem kémiai
előképzettséggel jelentkezők esetén szinte a legfontosabb szempont. Mivel a felvételi vizsga szóbeli, ezért a jó
kommunikációs képesség is előny.
A vegyész szak évtizedek óta meghatározó felsőoktatási képzési forma az élettelen természettudományok
területén, és az ELTE-n különösen erős hagyományai vannak. A mesterképzési szinten vegyész diplomát szerzett szakemberek magas szintű kémiai és rokon szakterületi alaptudást kapnak, alkalmasak a választott tudományterületük ismerete alapján kezelhető feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására
(elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén), továbbá önálló és irányító munkaköröket láthatnak el
(például a vegyipari termelésben, a környezetgazdálkodásban és a környezetvédelemben).
A szak összeállításakor fő szempont volt az, hogy a hallgatók számára biztosítsuk annak lehetőségét, hogy
a szak végzése során különböző előismereteiknek megfelelően mindvégig új ismereteket szerezhessenek.
Az ELTE Kémiai Intézetében egy rugalmas, a szakmai törzsanyagra vonatkozóan kötelezően választható és
a differenciált szakmai ismeretekre vonatkozóan választható tárgyakból összeálló képzést dolgoztunk ki, s a
diploma megszerzését kimeneti követelmények teljesítéséhez kötjük. A főbb kimeneti követelmények: három
szigorlat és a záróvizsga letétele, 16 kredit kötelezően választható laboratóriumi gyakorlat elvégzése, valamint
a 30 kredites szakdolgozat elkészítése és megvédése.
A hallgatók jelenleg hat szakirányból választhatnak, amelyek segítik őket a munkaerőpiacon való célzottabb elhelyezkedésben: Analitikai kémia, Anyagkutatás, Gyógyszerkutatás, Szerkezetkutatás, Szintetikus kémia, Informatikai kémia. Ezek tartalmáról részletes információk találhatók a Kémiai Intézet honlapján. A szak
kötetlen szerkezete valóban lehetővé teszi, hogy a hallgató az érdeklődésének megfelelően bármilyen, a kémiával rokon interdiszciplináris területen mélyebb ismereteket szerezzen.
A szak alapjában véve magasabb szintű folytatása a kémia és a vegyészmérnöki BSc szakoknak, valamint
az ezekkel ekvivalens korábbi végzettségeknek. Az ELTE vegyész MSc szakja rendkívül nyitott, minden olyan,
legalább BSc végzettséggel rendelkező jelentkezhet rá, aki tanulmányai során legalább 40 kredit természettudományos ismeretet és azon belül legalább 20 kredit, a kémia alapszakhoz kapcsolható ismeretet szerzett. Ez
elsődlegesen a környezettan, a biomérnöki és a környezetmérnöki BSc szakokat jelenti, valamint azokat a hallgatókat, akik BSc tanulmányaik során (a jelenleg már kifutó képzésben) kémia tanári minor szakra jártak.
Mesterképzésünk nem titkolt célja, hogy minél több hallgatónk pályázzon sikerrel a doktori képzésre. Magyarország egyik legsikeresebb doktori iskolája az ELTE Kémia Doktori Iskolája (bővebben ld. a III./6. fejezetben). Más, pl. nyugat-európai doktori iskolákba is sikerrel jelentkeznek a hallgatóink, akik számára külön előny,
hogy az MSc képzésünk akkreditáltan megfelel a Euromaster nemzetközi felsőoktatási kémiai előírásoknak.
A vegyész diploma rendkívül sok lehetőséget ad az elhelyezkedésre. Végzőseink könnyen találnak szakmai kihívást és anyagi elismerést is jelentő állásokat, mivel ez egy sokoldalú, a nemzetközi munkaerőpiacon is
keresett diploma. A természettudományokban egyedinek tekinthető az ipari háttér, friss diplomásaink jó esél�lyel jelentkeznek vegyipari és gyógyszeripari cégekhez. Ugyanakkor sok a lehetőség a hagyományos kutatói,
közigazgatási és szolgáltatói területeken is. Egyes részterületek, pl. analitikai és preparatív kémia, kifejezetten
hiányszakmának tekinthetők.
A képzési forma és munkarend, melyben a szak indul: mesterképzés, nappali tagozaton.
A finanszírozási forma, melyben a szak indul: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges.
A képzési idő: 4 félév.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles vegyész.
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3. Anyagtudomány mesterszak (MSc)
A 21. század számos kihívására az anyagtudomány területéről érkezik válasz:
• Új szerkezetű és új tulajdonságú anyagok előállítása: “Láthatatlanná tevő” negatív törésmutatójú
metaanyagok; az energiatermelést, közlekedést, űrhajózást elősegítő szuperötvözetek; aerogélek; a gigahertz tartományban működő, grafént alkalmazó tranzisztorok; szén nanocsövek.
• Nanotechnológia: Nanolitográfia; mikroelektro-mechanikai szerkezetek és munkaeszközök készítése nanoméretekben (mikroelektronikai eszközök, adattárolók és -feldolgozók).
• Az életminőség javítását szolgáló, a szervezet csökkent vagy kieső funkcióját pótló bioanyagok:
Bioaktív, gyorsan beépülő, szövetbarát, biodegradábilis implantátumok; szövet-, izület- és csontpótlások; gyógyszerhatóanyag célbajuttató anyagok.
Az anyagtudomány célja az anyagok belső struktúrája (az atomitól a mikrométeres léptékig) és az
anyagi tulajdonságok közötti összefüggések megértése, és ezen összefüggések felhasználása új tulajdonságú anyagok, vagy komplex funkciók ellátására képes szerkezetek kialakítására. E cél eléréséhez
szükség van több hagyományos diszciplína átfogó ismeretére is. A legfontosabb ilyen hagyományos alapismeretek a kémia és a fizika tárgyköréhez tartoznak,
de kiegészítésül a biológiának is egyre nagyobb a
szerepe. Az anyagtudomány az alaptudományok által feltárt törvényeket az anyag tudatos átalakítására
alkalmas eszközökként használja fel és fejleszti to3D metaanyag. Már 10 réteg elég a felhasadt arany nano- vább. Az anyagmérnöki képzéshez képest az anyaggyűrűs rezonátor rétegekből a láthatatlanság eléréséhez kutató képzésben a természettudományos ismeretek
dominálnak, kisebb a műszaki és technológiai tervezésre felkészítő ismeretek aránya. Éppen ezért az anyagtudomány mesterszakra természettudományi
(kémia, fizika, biológia, környezettan) alapszakon jó teljesítményt nyújtó, motivált és az alábbiakban
ismertetett tárgyak iránt érdeklődő, elkötelezett hallgatók jelentkezését várjuk.
A főbb oktatott tantárgyak: Anyagfizika I-II., Kémiai anyagtudomány I-II., Szilárdtestfizika, Korszerű kerámia anyagok, Bevezetés a mikro- és nanotechnológiába, Bioanyagok, Polimerek, Anyagtudomány szerkezetvizsgálati módszerei, Anyagvizsgálati módszerek
A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: kémia, fizika és az anyagmérnöki alapképzési
szak. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési
szakok: a természettudomány képzési területről: biológia, környezettan, földtudomány alapképzési
szakok; a műszaki képzési területről: a vegyész-, bio-, környezet-, energetikai, gépész-, villamos- és
mechatronikai mérnöki alapképzési szakok. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó képzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény és a 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A szak interdiszciplináris jellege széleskörű természettudományos ismereteket biztosít. Ennek
birtokában az MSc diplomával rendelkezők be tudnak kapcsolódni az anyagtudományi kutató-fejlesztő munkákba, illetve különböző tudományterületek doktori iskoláinak programjaiba; mind a
természettudományok (fizikus, vegyész vagy biológus is), mind a mérnöki tudományok területén.
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Az anyagtudományi szakon végzett hallgatók számára sokféle és nagyszámú elhelyezkedés biztosított mind az ipar, mind a kutatás területén. Az alábbiakban felsorolunk pár példát, ahol a vegyész és
fizikus szakon belül az anyagtudományi szakirányokon eddig végzett hallgatók el tudtak helyezkedni.
Kutatóintézetek: Az ELTE Kémiai és Fizikai Intézetei; MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és
Környezetkémiai Intézet, valamint Nanokémiai és Katalízis Intézet; Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet; Miskolci Egyetem MAK Anyagtudományi Intézet; Óbudai Egyetem
Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet; Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi Tanszék;
Széchenyi István Egyetem Anyagtudományi és Technológiai Tanszék; BME Anyagtudomány és
Technológia Tanszék, valamint Fizikai kémia és Anyagtudományi Tanszék; Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék; Szegedi Tudományegyetem Műszaki és Anyagtudományi Intézet, valamint
Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont.
Cégek: Semilab Zrt., FCI Furukawa Composite Insulator Ltd. Hungary, GE Hungary Rt., Technoorg-Linda Kft., ALBAnano Kft., ComErgen Inc., NanGenex Inc., ThalesNano Nanotechnológiai Zrt.,
Nanoform Magyarország Kutató-Fejlesztő Kft., Nanopolis Nanotechnológiai Gazdaságfejlesztő Kft.
Külföldi elhelyezkedés, doktori, posztdoktori ösztöndíjak is jelentős számban állnak rendelkezésre a végzett hallgatók számára, mivel az Európai Unióban az egyik legjobban támogatott kutatási
terület az anyagtudomány (ezen belül a bioanyagok és nanotechnológiai kutatások). További információ a következő honlapon található: http://anyagtudomanymsc.elte.hu/
A képzési forma és munkarend, melyben a szak indul: nappali, akkreditált MSc szak.
A finanszírozási forma, melyben a szak indul: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges.
A képzési idő: 4 félév.
Szakirányok: Nincs szakirány.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Anyagkutató.

4. Tudománykommunikáció a természettudományban MSc
A természettudományi, informatikus, műszaki és agrár alapszakokon (BSc) végzett, vagy e
területeken a mesterképzésben (MSc), illetve az egységes, osztatlan képzésben szerzett egyetemi, vagy főiskolai diplomával rendelkezőket várjuk, akik kommunikációs képességeiket fejleszteni kívánják, hogy tudományáguk ismereteit hatásosan terjeszthessék, vagy kutatásmenedzseri
munkát végezhessenek. A tudósképzésben diplomázottakon kívül szívesen látjuk a természettudományos vagy műszaki tárgyakat oktató tanárokat, orvosokat, mérnököket, pszichológusokat is, hiszen kommunikációs képességeik fejlesztése saját szakmai tevékenységüket támogatja.
A Tudománykommunikáció a természettudományban MSc a világszerte Science Communication néven ismert mesterszak első kelet-közép-európai képzési programja. A képzésben a
tudományos média elméletében és gyakorlatában is jártas újságírókat, szerkesztőket, valamint
a múzeumi és hasonló bemutatóhelyi tanítás, tanulás és kommunikáció művelésére és irányítására alkalmas ismeretterjesztő szakembereket képezünk, de felkészítünk a tudománymenedzsment feladataira, pályázatírásra és projektvezetésre is.
A főbb oktatott tantárgyak: a természettudományok aktuális eredményei, az ismeretterjesztés sikeres programjai itthon és világszerte, természettudományos szakírás (Scientific Writing),
hagyományos és online újságírás, a kutatásmenedzsment alapjai és gyakorlata, tudományszervezési ismeretek, tudománypolitikai, intézményrendszeri ismeretek, projektmenedzsment
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módszerek, pályázatírás, pályázatmenedzsment, intézményi kommunikáció, tudományos
PR, Videó és film stílusgyakorlatok, televíziós és rádiós újságírás és műsorszerkesztés, digitális természet- és tárgyfotó, dokumentum-fotó, ismeretterjesztő kiadványok és publikációk
szerkesztéséhez, egyszerű kiadványok elkészítéséhez szükséges grafikai, képfeldolgozási és
design alapismeretek és készségek, természetrajzi (natural history) kutatások a magyarországi múzeumokban, múzeumpedagógiai és -andragógiai módszerek, gyűjteménykezelés, kiállítások szervezése és készítése, a múzeumi kommunikáció technikái és módszerei.
A mesterképzésen két szakirány közül lehet választani. A Természettudomány-kommunikáció és tudományos ismeretterjesztés szakirány felkészít a természettudomány-kommunikáció sikeres művelésére, bevezet a tudományos média műfajainak gyakorlatába, miközben
átfogó, interdiszciplináris természettudományos ismereteket is nyújt. A hallgatók elsősorban
saját tudományterületükön készítenek média-műveket, de terepgyakorlataikon megismerik
az ország tudományos és természeti értékeit is. A Természettudományos múzeumi ismeretterjesztés szakirányon kiállítások készítése, foglalkozások vezetése, látogatói programok
tervezése, szervezése, lebonyolítása, a múzeumi kommunikáció kreatív szöveges és képi
megformálása, PR és marketing képzés egyaránt szerepelnek a sok múzeumi gyakorlatot,
kutatást is tartalmazó programban.
Azon alapszakok listája, melyekről a hallgató beléphet a szakra: természettudományi, informatikus, műszaki és agrár alapszakok (BSc), illetve mesterszakok (MSc), továbbá az ilyen
területeken az egységes, osztatlan képzésben szerzett főiskolai vagy egyetemi diploma. A természettudományos vagy műszaki tárgyakat oktató tanári, pszichológusi, orvosi, gyógyszerészi,
mérnöki diploma. Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez angol
nyelvből és egy további élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A szakra történő felvételhez egy nyelvvizsga elegendő.
A mesterszakunkon diplomázó hallgatók egyrészt folytathatják tanulmányaikat az ELTE
Kommunikáció, Neveléstudományi Doktori Iskolájában, illetve – ha témájuk egy természettudományos területhez tartozik – bekapcsolódhatnak a partner egyetemeinken folyó doktori
képzések egyikébe.
A végzett hallgatók a tudományos médiában (rádió, televízió, nyomtatott és online sajtó) vagy
a természettudományos és műszaki múzeumokban, kiállító intézményekben, tudományos játszóházakban, ismeretterjesztő centrumokban
helyezkedhetnek el. Végzettjeink részt vehetnek tudományos kiadványok szerkesztésében,
projektek menedzselésében, pályázatírásban,
illetve tudományos intézmények ismeretterjesztő munkájának megszervezésében is. A
szakon végzettek alkalmasak lesznek a különböző felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben zajló tudományos munka eredményeinek hiteles közvetítésére is.
A képzési forma és munkarend, melyben
a szak indul: mesterképzés, nappali és esti
tagozaton.
Fontos a diákok számára nyújtott
közvetlen tapasztalat
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A finanszírozási forma, melyben a szak indul: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas
és önköltséges.
A felvételi irányszám: A Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza.
A képzési idő: 4 félév.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
• Okleveles természettudomány-kommunikációs szakértő
• Okleveles természettudományos múzeumi ismeretterjesztő
További információ az alábbi honlapokon található:
http://edutech.elte.hu/ és http://scicom-msc.elte.hu/

5. Kémiatanár MEd (Master of Education)
Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2012/2013. tanévtől kezdődően a magyar középiskolás
diákok ismét közvetlenül az érettségi után léphetnek be a kémiatanár képzésbe. Így azok
a hallgatók, akik több éve (esetleg kisgyermekkoruktól kezdve) arról álmodnak, hogy egyszer majd ők is a katedrára állhatnak, már elsőéves hallgatókként megkezdhetik az erre való
felkészülést. Intézetünkben a kémiatanárok képzése az új törvényi előírások alapján, sok
kollégánk közreműködésével kidolgozott program szerint halad. Intézetünk munkatársai
felismerték a kémiatanárok minőségi képzésének óriási, a kémikus utánpótlás-nevelés szempontjából meghatározó jelentőségét.
Belátjuk, hogy a mennyiségi mutatókon (azaz a kémiatanári szakra jelentkezők és az ott végzettek számán)
elsősorban egy olyan jó központi (törvényi) szabályozás
segíthet, amely egyensúlyba hozza a tanárok munkaterheit a karrierlehetőségeikkel, valamint az erkölcsi és
anyagi megbecsülésükkel. Azonban mi addig sem mondhatunk le arról, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel (ld. pl. a kémiatanár-jelölt hallgatók számára kiírt
speciális ösztöndíjat a VII./2. fejezetben) segítsük azokat,
akik ezt a szép és fontos hivatást választják.
Egyetemünk azoknak a fiataloknak a jelentkezését
várja a 2013. őszétől újra kétszakos osztatlan képzésben
indított kémiatanár szakra:
• akik szeretik és tudják a kémiát;
• akik szívesen adják át másoknak is saját tudásukat;
• akik jó empatikus képességgel rendelkeznek;
• akik jó szervezők és felelősséget éreznek másokért;
• akik nem riadnak vissza a kemény tanulástól és
munkától.
A szükséges érettségi vizsgatárgyakat és egyéb bemeneti követelményeket a Felsőoktatási felvételi tájékoztató Intézetünk fontosnak tartja a sokat
tartalmazza, de a jó eredménnyel letett, lehetőleg emelt kísérletező és kísérleteztető kémiatanárok képzését
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szintű kémia érettségi vizsga mindenképpen ajánlott.
Olyan általános iskolai és középiskolai
kémiatanárokat szeretnénk képezni, akik
számára szakmájuk hivatás és küldetés.
Akik a múlt és jelen nagy tanáregyéniségeihez hasonlóan hittel és lelkesedéssel
fordulnak a jövő generációk felé és meg
akarják nekik mutatni a kémia szépségét.
Akik bárkinek be tudják bizonyítani, hogy
a kémikusok munkája rendkívül fontos és
hasznos, mert enélkül a jelen civilizáció
nem létezhetne és nem fejlődhetne. Akik Az ELTE Lágymányosi Campusa a Duna partján,
itt található az ELTE TTK Kémiai Intézete.
vállalják az összekötő kapocs szerepét a kémikusok és a társdalom között és ennek érdekében elsajátítják mindazt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy képesek legyenek látni és
láttatni a kémia nagy összefüggéseit, valamint az azok megértéséhez szükséges részleteket is.

A kémiatanár képzésen oktatott főbb tantárgyak
A tanári szakképzettség elemei:
a) A kémia tanításához szükséges szakterületi tudás (matematika, fizika, számítástechnika, általános kémia, szervetlen kémia, fizikai kémia, szerves kémia, analitikai kémia, biztonságtechnika, környezetkémia, kémiai technológia és anyagtudomány, valamint a kötelezően
és teljesen szabadon választható kurzusok);
b) A tanári munkához szükséges tudás, készség, képesség: pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati; szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai); a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat;
c) A köznevelési intézményben teljesített összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat (melynek
időtartama kétszakos nappali osztatlan tanárképzés esetén alapesetben 1 tanév).
Alapvető képzési formák: előadás, tantermi gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat és tanítási, illetve iskolai gyakorlat. A képzés egy tanulmányból és egy portfólióból álló szakdolgozat
elkészítésével, valamint záróvizsga letételével zárul, amelyet oklevél tanúsít.
A kémiatanár szak „A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok
jegyzékéről” szóló 283/2012. (X. 4.) kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt, és az ELTE-n
indított bármely más tanárszakkal párosítható. Az általános iskolai és a középiskolai tanárok
osztatlan kétszakos képzésében a közös képzési szakasz kreditértéke 180 kredit, amelyből
a szakterületi elemek tekintetében, a szakpárban történő előrehaladás érdekében arányos
elosztásban legalább 150 kreditet kell összegyűjteni (tehát 75 kreditet az egyik szak tantárgyaiból és 75 kreditet a másik szak tantárgyaiból). A közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor a hallgató mindkét szakjának tekintetében külön-külön választhat, hogy
általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez.
A jelenleg a pályán dolgozó kémiatanárok korfája ismeretében, és főleg az utóbbi években
kémiatanári diplomát szerző fiatalok alacsony száma miatt Magyarországon már középtá-
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von is súlyos kémiatanár-hiány prognosztizálható. Ugyanakkor a társadalom természettudományos alapműveltsége, és különösen a vegyipar, valamint a gyógyszeripar szakember-utánpótlásának nevelése érdekében megengedhetetlen, hogy a magyar kémiatanítás
színvonala csökkenjen. Ez az igény jelent garanciát arra, hogy a kémiatanári diplomával
rendelkezőkre a jövőben erkölcsi-anyagi megbecsülés és biztos munkahelyek várnak.
A képzési forma és munkarend, melyben a szak indul: mesterképzés, nappali tagozaton.
A finanszírozási forma, melyben a szak indul: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges.
A felvételi irányszám: A Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza.
A képzési idő:
• mindkét szakon általános iskolai tanár: 10 félév (300 kredit)
• mindkét szakon középiskolai tanár: 12 félév (360 kredit)
• egyik szakon általános iskolai, másik szakon középiskolai tanár: 11 félév (330 kredit).
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
• kémiatanár (általános iskolai)
• kémiatanár (középiskolai).
Jelentkezni csak a 4+1 éves képzésre lehet, mert a képzés első 3 éve minden képzési formában részt
vevő számára azonos.

6. Doktori Iskola
Magyarország egyik legsikeresebb doktori iskolája az ELTE Kémia Doktori Iskola. 1993-ban a
megcélzott szint egy jó nyugati egyetem PhD képzése, illetve fokozata volt. Ennek megfelelően
alakítottuk ki a felvételi követelményeket, a tanrendet, a folyamatos kutatás ellenőrzését, a szigorlati tárgyakat, a publikációs elvárásokat, a védési cselekmény lefolytatását, a nyilvánosság biztosítását, és a gazdálkodási elveket. Azt, hogy céljainkat sikerült megvalósítani igazolja a Magyar Akkreditációs Bizottság véleménye is. Elég talán egy rövid részt idézni a bírálóbizottság véleményéből:
„… az Egyetem világhírű kémiai kutatásainak megfelelően, igen komoly munka folyt, a nagyszámú végzett hallgató publikációs tevékenysége példamutató. Az eddigi program és a jelenlegi iskola erőssége a nagylétszámú minősített oktató-kutató.
A Doktori Iskola tudományos célkitűzése ambiciózus, ugyanakkor megvalósítható. A tervezett kutatási témák és oktatási programok a kémia széles területét felölelik a kvantumkémiától a környezeti kémiáig.
A képzés minősége biztosított, a doktoranduszok tanulmányi és publikációs előírásai szigorúak, de reálisak.”
A jelentkezők három program közül választhatnak:
• Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémia
• Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezet-kutatás
• Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia
Egy évfolyamon átlagosan 30 doktorandusz tanul és kutat,
10-15 állami illetve céges ösztöndíjjal, míg 15-20 költségtérítéses,
akik különböző kutatóintézetekben vagy cégeknél dolgoznak. A
részletes tudnivalók a következő honlapokon olvashatók:
http://www.chem.elte.hu/node/16
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=57
www.doktori.hu
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IV. Kutatólaboratóriumok, hazai és külföldi szakmai együttműködések

A Kémiai Intézet a legmodernebb műszerekkel
is rendelkezik

Az ELTE kutatóegyetem, és a TTK Kémiai Intézet a hazai
kémiai kutatások egyik legjelentősebb centruma. Az Intézet
valamennyi hazai kémiai kutatóintézettel, továbbá több mint
400 külföldi kutatóhellyel tart fent kapcsolatot. Szoros együttműködést építettünk ki a hazai vegyipari vállalatokkal és
részt veszünk ipari kutatásokban és fejlesztésekben is. Munkatársaink és hallgatóink kutatómunkája kiterjed a kémia és
a kémiához kapcsolódó valamennyi területre. Fontos alap és
alkalmazott kémiai kutatások folynak az analitikai-, bio-, elméleti-, fizikai-, mag-, szervetlen-, és szerves kémia, valamint
a molekulaszerkezetvizsgálat és anyagtudomány területén.

A Kémiai Intézetben a következő 14 kutatólaboratórium működik:
• Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratórium (EEL)
• Elméleti Kémiai Laboratórium (EKL)
• Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium (EKOL)
• Fémorganikus és Instabil Vegyületek Laboratóriuma (FIVL)
• Határfelületek és Nanorendszerek Laboratóriuma (HNL)
• Kémiai Informatikai Laboratórium (KIL)
• Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium (KSZL)
• Magkémiai Laboratórium (MKL)
• Molekulaszerkezet és Dinamika Laboratórium (MSzDL)
• Molekulaspektroszkópiai Laboratórium (MSL)
• Nemlineáris Kémiai Dinamika Laboratórium (NKDL)
A Hy-Go nevű tüzelőanyag-cellás járművünk
• Reakciókinetikai Laboratórium (RKL)
• Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium (SzBLK)
• Szerves Szintézisek Laboratórium (SzSzL)

A fentiek mellett szintén az ELTE-n működik a következő 3 MTA-kutatócsoport: MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, MTA-ELTE ”Lendület” Katalízis és
Szerves Szintézisek Kutatócsoport.
A Kémiai Intézet munkatársai jellemzően évente 190-200 cikket jelentetnek meg. Ez a kutatónkénti átlag
két közlemény/év megfelel az MTA kutatóintézetek hasonló adatának – annak ellenére, hogy az ELTE Kémiai Intézetében a munkatársak munkaidejének jelentős részét az oktatás köti le. Az Intézet oktatói és kutatói korábban megjelent cikkeikre évente összesen mintegy 2700 új, független hivatkozást kapnak. A nagy
nemzetközi visszhangot kiváltó alapkutatási eredmények (a Science és a Nature folyóiratokban megjelent
közlemények) részletes felsorolása helyett megemlítjük a leglátványosabb alkalmazott kutatási eredményt,
a HyGo hidrogén tüzelőanyag-cellával működő villanyautó fejlesztését (lásd a fenti képen).
A kémia területén a publikációs mutatók (hivatkozások száma, Hirsch-index, összes impakt faktor) szerinti sorrendben a hazai élbolyba tartozó 30 kutató közül mintegy harmada az
ELTE Kémiai Intézet professzora. A kutatáshoz pénzügyi támogatásra is szükség van, és az
ELTE Kémiai Intézet kutatói évente mintegy 400 millió forint kutatási támogatást használnak fel.
A támogatást nyújtó szervezetek egy része hazai (OTKA, NKTH), másik része külföldi, amilyenek például
az Európai Uniós kutatási keretprogramok. A támogatások fontos részét teszik ki a vállalatoktól eredő kutatási megbízások.
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V. Tehetséggondozás általános és középiskolás diákoknak
1. Tanulmányi versenyek, Középiskolai Kémiai Lapok, kutatómunka
Az ELTE Kémiai Intézete jelentős szerepet vállal a
kémia tantárgy tehetséggondozásában. Azt reméljük,
hogy a legtöbb, kémia iránt érdeklődő diák összetalálkozik kollégáink feladataival, cikkeivel, oktató anyagaival tanulmányai során. Ugyanis az Intézet szervezi az
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőit,
és a Nemzetközi Kémiai Diákolimpia válogató és felkészítő táborát (honlap: http://olimpia.chem.elte.hu/).
Munkatársaink ezen felül meghatározó tagjai a Középiskolai Kémiai Lapok (honlapjának címe: http://kokel.mke.org.hu/) szerkesztőbizottságának, és az OKTV
A Kémia Intézet évről évre
Kémia Versenybizottságának, valamint végeznek
diákolimpikonokat nevel
témavezetést is kutató középiskolások részére. Mindezeken a programokon a távolból résztvevőkön felül az 50-60 legjobbnak bizonyult magyar diák hos�szabb-rövidebb időt laborjainkban és előadóinkban is eltölt. Közülük kerülnek ki a diákolimpiák magyar
érmesei (a magyar diákok mind érmet szoktak szerezni, a csapat pedig gyakorta Európa legjobbjai között
van). Különös örömünkre szolgál, hogy a szűk, négy fős olimpiai keretbe be nem kerülők közül is sok
résztvevő az intézet képzési programjait választja később.

2. „Alkímia” előadássorozat
Az ELTE Kémiai Intézete 2007 szeptemberében indította az „Alkímia ma – Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával: Előadássorozat nem csak középiskolások számára” című programját.
2013. decemberéig több mint 80 előadás hangzott el. A sorozattal elsősorban olyan 11. és 12. évfolyamos
középiskolásokat szeretnénk megszólítani, akik eleve érdeklődnek a természettudományok, s ezen belül
a kémia iránt. Természetesen örömmel látjuk azokat a középiskolásokat és fiatalokat is, akik nem természettudományos pálya mellett döntenek vagy döntöttek, de igényesek arra, hogy nyomon kövessék a
természettudományok legmodernebb, legfrissebb eredményeit. Az utóbbi időben egyre több felnőtt hallgatóval is találkozunk. 2009 óta tanárok számára akkreditált harminc órás, térítésmentes továbbképzést
is nyújt a kurzus.
Az előadássorozat egyes alkalmain a program felépítése a következő:
• Kémiával kapcsolatos programajánlatok, sajtószemle, aktuális hírek.
• Rövid kiselőadás, beszámoló az aktuális témákról (pl. aktuális évi kémiai Nobel-díjról), továbbtanulási lehetőségekről (pl. természettudományi, elsősorban a kémia BSc és MSc szakok, a szakkollégiumok,
a doktori képzés, és a tudományos diákkör bemutatatása), elhelyezkedési lehetőségekről és alkalmazott
kutatásokról (pl. iparból meghívott vendég előadása).
• Az ELTE TTK Kémiai Intézet egy kutató-oktatójának kb. 50 perces előadása a kutatásához kapcsolódó témában, tanárok és diákok számára közérthető módon.
• Kvíz az előző előadáshoz kapcsolódó kérdésekből, emblémás póló vagy hátizsák nyereménnyel.
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• Kísérleti bemutató: előadáshoz kapcsolódó vagy más látványos, ritkán látható, speciálisan
kidolgozott kísérletek az ELTE TTK Kémia Intézet oktató-kutatói és hallgatói bemutatásában,
mintegy 30–50 percben.
• Kötetlen beszélgetés, tanárok számára konzultáció.
• Laborlátogatás vagy egyéb fakultatív programok (pl. Ásványtár, kémiai kiállítás meglátogatása, távcsöves csillagászati megfigyelés stb.)
Az előadássorozatot heti váltásban szervezzük Az ELTE TTK Fizikai Intézet hasonló felépítésű „Atomoktól a csillagokig” című programjával. Minden előadáson videofelvétel készül, amely letölthető a sorozat honlapjáról (http://www.chem.elte.hu/pr/alkimia_ma.html). A legutóbbi időkben pedig már on-line, valós időben is letölthetők a programok az interneten.

3. „Észbontó” és „Észbontogató” előadássorozatok
Ez a két tehetségsegítő programunk is méltán nagyon népszerű. Az „Észbontó” egy (nemcsak a természettudományos területen továbbtanulni szándékozó) középiskolások számára tervezett, demonstrációs kísérletekkel egybekötött, szintézis jellegű előadás-sorozat, az anyag szerveződéséről, a szerkezet
– tulajdonság – felhasználás logikai kapcsolatáról, a folyamatok önszerveződéséről és egymásra épüléséről, a kémiai törvények fizikai hátteréről, az egyszerűbb élettani folyamatok kémiai hátteréről. Szó esik
továbbá az anyagi világ és az azt megismerő gondolkodás fejlődéstörténetéről, az emberiség gyermekkorától napjainkig. Az „Észbontogató” viszont a fiatalabb, 7-8. osztályos korosztály számára tervezett, kísérletekre épülő, előadásrészleteket is tartalmazó együtt gondolkodás az anyagok sokféleségéről, egy-egy
anyag "sokoldalúságáról", a sokoldalúság okáról, a kémiai reakciók törvényeiről, a kémiai "titkosírás és
jelbeszéd" szabályairól. Az előadásokat kéthetente péntek délutánonként 16 órai kezdettel tartjuk. Részletes programjuk a következő honlapokon olvasható:
http://www.chem.elte.hu/pr/eszbontogato.html és http://www.chem.elte.hu/pr/eszbonto.html.

4. Egyéb tehetséggondozó tevékenységek
Mint a fentiekből is látszik, az ELTE Kémiai Intézete küldetésének tekinti a kémikus utánpótlás-nevelést. Általános- és középiskolás diákokkal találkozva,
a legérdeklődőbb és legszorgalmasabb fiatalokban
mindig saját lehetséges utódainkat látjuk, akiket
ugyanúgy vonz a kémia, mint ahogy fiatalkorunkban minket is. Ők lesznek azok, akik (miután elsajátították az ehhez szükséges tudást) egykor majd helyünkbe lépve átveszik tőlünk a stafétabotot. Annak
érdekében, hogy ezek a találkozások létrejöhessenek
a jelen és a jövő vegyészei között, munkatársaink
számos különféle, a kémiát népszerűsítő programot
szerveznek belső és külső helyszíneken egyaránt.
Részt veszünk például az Európai Unió által proTömegek a Kutatók Éjszakáján
pagált és Magyarországon is minden évben meg-
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rendezett Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban. Ilyenkor zsúfolásig megtelnek a Kémiai Intézet előadói és laboratóriumai, ahol
kollégáink bemutatják, mennyire szórakoztató és élvezetes is lehet
e tudomány. A Kémiai Intézet mindig saját programokkal (érdekes
kísérleteket is bemutató információs standdal, változatos témákról
szóló előadásokkal és különféle laboratóriumok meglátogatására is
lehetőséget biztosítva) vesz részt az ELTE Természettudományi Karának nyílt napjain. Élő kísérleteket is végző hallgatókkal és oktatókkal képviseltetjük magunkat az Educatio kiállításokon. Nagyon
népszerűek továbbá az ún. „nyílt laborok”, amelyek keretében a
Középiskolások látogatása az Intézet
középiskolás diákok – megfelelő felügyelet mellett – részt vehetnek
lézerlaboratóriumában
egyes, egyetemistáknak tartott tanrendi laboratóriumi foglalkozásokon. A nyílt laborok középiskolás résztvevőinek száma félévente átlagosan
PR honlap a kódban
160 fő. 2007. januárja óta folyamatosan (és a növekvő igényeknek megfelelően egyre sűrűbben) tartjuk a középiskolás diákok számára az emelt szintű
kémia érettségi kísérleteinek saját kezű elvégzésére lehetőséget biztosító tanfolyamainkat. Oktatóink a fentiekben említetteken kívül is gyakran tartanak
laborbemutatókat, rendszeresen állnak az Intézetet látogató középiskolások
és tanáraik rendelkezésére, de szervezetten utaznak fővárosi es vidéki középiskolákba is előadások és kísérleti bemutatók tartása céljából.
A fent ismertetett programjainkról további, részletesebb információk és
sok fénykép is található a PR honlapunkon: http://www.chem.elte.hu/pr.

VI. Tehetséggondozás egyetemi hallgatóknak
1. Differenciált oktatás, tehetséggondozó csoport
Az ELTE Kémiai Intézetében minden hallgató lehetőséget kap a közoktatásban szerzett kémiatudásában mutatkozó hiányosságok pótlására. Az ilyen irányú szükségletek feltérképezése érdekében az elsőéves
hallgatók szeptember első hetében felmérő dolgozatot írnak. Ennek eredménye dönti el, hogy kiknek kell
felvenniük a kémia kritériumtárgyat és „A kémia alapjai” nevű felzárkóztató tantárgyat, amelyek kémia elméletből és gyakorlatból, valamint a kémia elsajátításához szükséges matematikai alapok megerősítéséből
állnak, és amelyeknek elvégzése számukra kötelező.
E dolgozattal egy időben a tehetséggondozó csoportba bekerülni kívánó hallgatók külön feladatsor
megoldásával bizonyíthatják magas szintű felkészültségüket. Közülük a legjobb eredményt elért 18-20
hallgató egy, a kémia és a kutatómunka iránt leginkább érdeklődő csapattal együtt kezdheti meg tanulmányait. A BSc képzés során (főként az első félévekben) e különösen jó előképzettséggel bíró diákoknak (tehát
nem csak az általunk személyesen ismert versenyzőknek!) több tárgyat is külön csoportban, – reményeink
szerint szélesebb kitekintést nyújtva – tanítunk.
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2. Bolyai Szakkollégium
Az 1992-ben alapított Bolyai Kollégium az ELTE Természettudományi, valamint Informatikai Karainak szakkollégiuma. A Kollégium megszervezésekor az a cél vezérelte az alapítókat, hogy létrehozzák a
magyar természettudományos felsőoktatás magas szintű, interdiszciplinaritásra törekvő központját, ahol
az ELTE TTK legkiválóbb hallgatóit felkészítik a nemzetközi tudományos életben való helytállásra és a
színvonalas kutatómunkára.
A Bolyai Kollégisták heti rendszerességgel tartott ötféle szakszemináriumon (amelyek között a vegyészeké a legnépesebb) bővíthetik szakmai tudásukat, és fejleszthetik előadói képességeiket. Csütörtök esténként pedig összejön a kollégium összes tagja, hogy meghallgassa egy-egy meghívott vendég
előadását, majd beszélgessen vele. Ebből az alkalomból híres embereket, érdekes területtel foglalkozó
tudósokat, közéleti szereplőket hívunk meg, akik életútja és tanácsai szaktól függetlenül minden kollégista számára hasznosak, tanulságosak lehetnek. Csak néhány korábbi vendégeink közül: Lovász László,
Faludy György, Sebestyén Márta, Sólyom László, Csókay András.
A Kollégium ereje a közösségben rejlik. Spontán szerveződő sportprogramok, közös játékok, zenélés,
vagy hajnalig tartó szakmai, illetve közéleti témáról zajló beszélgetések tarkítják a hétköznapokat. Kialakult gyakorlat, hogy a felsőbbévesek segítik a fiatalabbakat a kutatási területük, vagy a legjobb kurzusok
kiválasztásában, de a szakmai kérdések megválaszolásához is „kéznél vannak” a legmegfelelőbbek a
szomszéd szobában.
A Kollégium tagjává bentlakásos felvételi eljárás keretében lehet válni, hiszen ez az intézmény bentlakást is nyújt, de lehet külső tagságot is választani. A Kollégium az ELTE Nádorfejérvári úti kollégiumi
épületében működik és valamivel jobb körülményeket ajánl, mint a legtöbb, átlagos színvonalú, egyetemista hallgatók számára szállást biztosító intézmény.

3. Tudományos Diákkör
Az ELTE Kémiai Intézetében, illetve annak jogelődjében, a TTK Kémiai Tanszékcsoportjában
több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a hallgatók tehetséggondozásában fontos szerepet
betöltő Tudományos Diákkör (TDK).
A tudományos diákköri tevékenység sajátos egyetemi munkaterület, amely a kötelező tanterven
kívüli, kutatásra irányuló diák-oktató és diák-kutató (diákkörös – témavezető) együttműködések
összességét foglalja magában. Mint ilyen, a TDK-tevékenység a tudományos vagy tanári pályára
való felkészülés, illetve felkészítés legmagasabb szintjét jelenti a Doktori Iskolát megelőző (alap- és
mesterszakos) képzési szakaszban. A hallgatók a diákkör keretén belül témavezetőjük segítségével önálló kutatást végeznek, eredményeikről pedig TDK dolgozatok illetve előadások formájában
számolnak be.
Az ELTE Kémiai Intézet szinte minden oktatója részt vesz (témavezetőként vagy bírálóként) az
évente megrendezett Kari Kémiai Tudományos Diákköri Konferencián. Ezeken a rendezvényeken
az utóbbi 12 évben mintegy 300 dolgozatot mutattak be a hallgatók, melyek közül kb. 230 dolgozat
eljutott a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is (a
részletes adatokat ld. az alábbi táblázatban).
Az Kémiai Intézetben évek óta rendezünk „Inverz TDK konferencia” néven diákköri témabemutatót,
ahol a leendő témavezetők ismertetik rövid előadás keretében azokat a kutatási részterületeket, melyekhez szívesen várnak közreműködőket a hallgatók köréből.
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Dolgozatok száma a
OTDK dolgozatok száma
OTDK helyezések
A diákkörös hallgaÉV
Kari Kémiai TDK
Rendező intézmény (év)
tók által készített dolI.
II.
III.
konferencián
gozatok témája felöleli
2001.
22
38 db
5
4
8
a kémia szinte minden, 2002.
ELTE Budapest (2003)
32
a Kémiai Intézetben 2003.
10
33 db
5
4
4
művelt ágát. Rendkívül 2004.
BME (2005)
27
25
42 db
1
6
5
népszerűek a prepara- 2005.
SZTE Szeged (2007)
36
tív kémiai, biokémiai, 2006.
25
43 db
4
7
8
analitikai kémiai, elmé- 2007.
DE Debrecen (2009)
2008.
34
leti és fizikai kémiai,
2009.
21
36 db
2
3
9
illetve kolloid- és mak- 2010.
PTE Pécs (2011)
27
romolekuláris
kémi- 2011.
12
37 db
ai tárgyú munkák. A 2012.
EKF Eger (2013)
27
OTDK helyezett dolgozat
Tudományos Diákköri ∑
298 db
229 db
összesen: 75 db
dolgozatok
szövege,
A
Kari
és
az
Országos
Tudományos
Diákköri
Konferencián
bemutatott
kémiai tárgyú
illetve az előadások ös�dolgozatok, illetve helyezések száma 2001. és 2012. között
szefoglalói évekre vis�szamenően elérhetők a Kémia TDK honlapján (http://www.chem.elte.hu/departments/tdk/).
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 1989. és 2011. között 17 ELKémiai TDK honlapja a kódban
TE-s vegyészhallgatót tüntetett ki Pro Scientia Aranyérem-mel, míg a Kémiai Intézet legeredményesebb témavezetői közül nyolcan nyerték el a Témavezető mester, Iskolateremtő mester címet, illetve a Mestertanár Aranyérem
kitüntetést. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy az ELTE TTK Tudományos
Diákköre az OTDT Intézményi Eredményességi Mutatójában „kiemelkedő”
minősítést szerzett.

VII. Hallgatói ösztöndíj lehetőségek
1. A Kémiai Intézet külföldi ösztöndíjas kapcsolatai
A külföldi tapasztalatszerzés, nyelvtanulás, más országok kultúrájának megismerése az egyetemisták
fontos céljai közé tartozik. A hallgatók nemzetközi mobilitását az Európai Unió az „Egész életen át tartó tanulás” programjával segíti. Ennek része az Erasmus program, amely a felsőoktatás részére teremt pályázati
lehetőségeket. Nevét a neves filozófusról, teológusról, humanistáról Rotterdami Erasmusról (1465-1536)
kapta. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, amely fennállásának 25 éve alatt több mint 2,7 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő. Az egykori Erasmus
hallgatók szerint az Erasmus tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is megkönnyítette számukra.
Az ösztöndíjas hallgatók egy európai egyetemen tandíjmentesen tanulhatnak egy félévet és ehhez még
mintegy 0,5 millió Ft támogatást is kapnak. A külföldön elvégzett tanulmányokat a Kémiai Intézet teljes
mértékben beszámítja a hallgatók tanulmányi programjába. Elsősorban az MSc és a doktori képzésben
részt vevő hallgatók utazását támogatjuk, de a legkiválóbb BSc-s hallgatóknak is lehetőséget nyújtunk a
részvételre.
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Tanulmányi mobilitásra azokban a felsőoktatási intézményekben van lehetőség, amelyek a Kémiai
Intézettel az Erasmus program keretében kétoldalú szerződést kötöttek. Jelenleg az Intézetnek 16 ilyen
megállapodása van, ami lehetővé teszi hallgatóink kiutazását 3-5 hónapra Belgiumba, Finnországba,
Franciaországba, Lengyelországba, Nagy-Britanniába, Németországba, Norvégiába, Olaszországba,
Romániába, Spanyolországa, Svédországba, Törökországba. A tanulmányi mobilitáson kívül a mesterszakos hallgatóink a kötelező nyári szakmai gyakorlatot is végezhetik külföldön az Erasmus program
támogatásával. Ebben az esetben a szakmai mobilitás keretében tetszőleges európai felsőoktatási intézménybe vagy akár termelő vállalathoz
lehet utazni.
További lehetőséget jelent a 2012-ben indult Campus Hungary pályázat, amely az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében valósul
meg. Ez a pályázat az Erasmus programhoz hasonlóan ösztönzi a hallgatók külföldi tapasztalatszerzését, de lehetővé teszi az Európán kívüli
felsőoktatási intézményekbe és vállalatokhoz történő mobilitást is.
További információk a következő honlapokon érhetők el:
http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob és
Erasmus tájékoztató a QR kódban
http://www.elte.hu/file/erasmus_hallg_taj_12.pdf

2. Alapítványi ösztöndíjak
Az ELTE Kémiai Intézet munkatársai több olyan alapítvány létrehozásában is részt vettek (illetve ezek
működtetésében jelenleg is szerepet vállalnak), amelyek erkölcsi és anyagi támogatást nyújtanak az azt
kiérdemlő hallgatóink tanulmányainak elvégzéséhez (http://www.chem.elte.hu/alapitvany).
Ezek közül a legjelentősebb a Vegyész Oktatásért Alapítvány, amely a következő célokkal jött létre:
• pótlólagos anyagi erőforrások előteremtése az ELTE TTK Kémiai Intézet által felügyelt vegyész- és
kémiatanár képzés (BSc, MSc, MA, ill. MEd) valamint a Kémiai Doktori Iskola keretében folyó doktoranduszképzés támogatásához;
• a kiváló előmenetelű vegyész és kémiatanár szakos egyetemi hallgatók anyagi támogatása ösztöndíjakkal, illetve tandíjfizetési kötelezettségük átvállalásával;
• a kiváló előmenetelű vegyész és kémiatanár szakos egyetemi hallgatók számára doktoranduszi ösztöndíjak létesítése;
• a vegyész és kémia tanár szakos egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának támogatása,
pályadíjak kiírásával történő ösztönzése;
• az oktatás korszerűsítéséhez hozzájáruló, kémiatanár oktatási segédleteket készítő és eredményes
témavezetői tevékenységet folytató oktatók munkájának honorálása;
• hozzájárulás az új képzési formák, tantárgyak, szakirányok indításához szükséges speciális infrastruktúra anyagi feltételeinek biztosításához;
• minden olyan tevékenység támogatása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a vegyész- és kémiatanár oktatás színvonala és infrastrukturális körülményei megfeleljenek a korszerű egyetemi képzés igényeinek.
Az Alapítvány a fenti célok elérése érdekében ösztöndíjpályázatot hirdet az ELTE Kémiai Intézetéhez
kötődő hallgatók, doktoranduszok, valamint a közelmúltban végzett diákok számára. A jelentkezőknek
pályázási szándékukat írásban kell jelezniük az Alapítvány igazgatójánál. A szándéknyilatkozatok beadása folyamatos. Az ösztöndíjak odaítélésére a pályázás lényegét képező szóbeli meghallgatás után, a
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kuratóriumi döntést követően kerül sor. Az ösztöndíj összege az Alapítvány mindenkori anyagi lehetőségeinek függvénye, de a prognosztizálható tanárhiány miatt aggódó kuratóriumi tagok az utóbbi
időben különös figyelmet fordítanak a kémiatanár szakos hallgatók támogatására. Ezért az Alapítvány
kuratóriuma 2011-es évtől kezdődően havi 80.000 Forintot oszt ki minden hónapban a szorgalmi időszak idején (10 hónap) a legkiválóbb hallgatók között, amely segítséget nyújt a tanulmányi költségeihez.

3. Egyéb ösztöndíjak
Az ösztöndíjainkat a következő három csoportba lehet sorolni: tanulmányi, szociális és
egyéb ösztöndíjak.
A tanulmányi alapú ösztöndíjak közül legfontosabb a tanulmányi ösztöndíj, melynek ös�szege félévente változó és mindig az előző félév tanulmányi eredményeit díjazzuk ezzel. Az
ELTE TTK Tanulmányi Osztálya számolja ki az egyes tanegységekre járó összegeket, amelyeket ezután minden hallgatóra összegez. Amennyiben ezen ösztöndíj havi összege nem éri el
az aktuális alapösztöndíjat, a hallgató nem kaphat ösztöndíjat. Az így fennmaradó pénzös�szeget a többi hallgató között osztja szét a Tanulmányi Osztály, ami 6000 és 30000 Ft/hó közötti összeget jelent. A rendszeres tudományos ösztöndíjjal a hallgatók tudományos munkáját
értékeljük. Ennek pályázása szintén félévente történik és havi juttatást jelent. Tudományos
publikációért, TDK-ért, oktatási tevékenységért, konferencián való előadásért járhat pont. A
terepgyakorlati ösztöndíj is ebbe a kategóriába sorolható, de itt sem kifejezetten a tanulmányi
eredményt értékeljük, hanem a kötelező, ámde költségekkel járó terepgyakorlatok árának egy
részét igyekszik az ELTE TTK HÖK kompenzálni.
A szociális ösztöndíjak közé tartozik a rendszeres szociális támogatás, amellyel elsősorban
a hátrányos helyzetű hallgatókat próbáljuk segíteni. Ezt minden félév elején újra meg kell
pályázni és az ösztöndíjra jogosultak a támogatást havi rendszerességgel kapják meg. Értéke félévente változik, de a hátrányos helyzetű, nagycsaládos, családfenntartó stb. hallgatók
törvényileg meghatározott fix összeget kapnak. Ebbe a körbe tartozik a rendkívüli szociális
támogatás is, ami azonban egy egyszeri összeget jelent, a család életében hirtelen bekövetkezett nagy anyagi kiadással járó esemény megtörténte után igényelhető. A Bursa Hungarica
ösztöndíjat pedig a hallgató a saját önkormányzatánál igényelheti.
Az egyéb, egyik fent említett kategóriába sem tartozó támogatások azok, amelyek nem a
jó tanulmányi, illetve tudományos eredményért vagy szociális alapon járnak, hanem egyéb
okokból. Például szeretnénk támogatni az egyetem mellett folytatott rendszeres sporttevékenységet. Ez szintén fél évre szóló ösztöndíj és azon hallgatók igényelhetik, akik kiemelkedő
sporttevékenységet végeznek egy magyar szakszövetséggel rendelkező sportágban. Rendszeres közéleti ösztöndíjunkra pedig azokat a hallgatók pályázhatnak, akik az előző félév folyamán a kari hallgatói élet megszervezése, segítése érdekében munkálkodtak, de nem a Hallgatói
Önkormányzatban tették mindezt. Az egyszeri sport és tudományos ösztöndíj elnyeréséhez
(névre szóló számla ellenében) pályázni lehet utazási és szállásköltségekre, részvételi díjak,
regisztrációs költségek, cikkközlési díjak stb. megtérítésére. Az egyszeri kulturális ösztöndíj
esetében bármilyen kulturális tevékenység támogatására lehet pályázni, például nonprofit
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kulturális tevékenység végzésének nem tárgyi költségére, illetve színház, komolyzenei koncert,
művész mozi látogatása esetén.

VIII. ELTE TTK Kollégiumok
A tizenkét ELTE-s kollégiumból a Természettudományi Kar hallgatói a következő öt, úgynevezett szociális kollégiumba hátányos helyzet és egyéb körülmények alapján kerülhet be a hallgató: Kőrösi Csoma Sándor Kollégium, Nagytétényi úti Kollégium, Vezér úti Kollégium, Kerekes úti és a Nándorfejérvári úti Kollégium. A kollégiumi díj 9000 Ft/hó. Ez alól kivételt képez
a nemrégiben teljesen felújított Kőrösi Csoma Sándor Kollégium, ahol ez az összeg 15000 Ft/
hó. Jelentkezni online lehet a kollegium.elte.hu oldalon. Minden kollégium saját könyvtárral
és sportpályával rendelkezik, a szobákban pedig internetcsatlakozási lehetőség van kialakítva.
A kollégiumok különféle évközi programokat ajánlanak az ott lakóknak.
Azon hallgatóink, akik megfelelő tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, illetve kiemelkedő
tudományos tevékenységet végeznek, két szakkollégiumunkba is jelentkezhetnek. Ezek közül a
Bolyai Szakkollégium működését már a VI/2. pontban ismertettük. Így az alábbiakban csak az
Eötvös József Collegiumról lesz szó.

Eötvös József Collegium

A Collegiumban a szakmai munka műhelyi keretek között folyik. A collegistáknak magas
szintű követelményeknek kell megfelelniük, szükséges részt venniük az egyetemi képzést kiegészítő kurzusokon, valamint az adott műhely szakmai követelményeit is teljesíteniük kell.
A Collegium ehhez a színvonalas képzéshez kívánja megteremteni a
lehetőséget (nyelvoktatás, collegiumi órák, rendezvények stb).
Más kifejezetten természettudományi profilú szakkollégiumokkal
szemben a Collégiumban a hallgatók olyan multidiszciplináris közegbe kerülhetnek, ahol alkalmuk nyílik a természettudományok mellett
más tudományágak világába, gondolkodásmódjába is bepillantani. A
bölcsész szakos hallgatókkal való együttélés pedig kiváló lehetőség
mind verbális, mind írott kommunikációs képességük pallérozására.
Az intézmény vidéki és budapesti hallgatók számára egyaránt nyitott.
Az egyes kollégiumokról részletes információk a http://ttkhok.elte.
kolhok.elte.hu
hu és http://kolhok.elte.hu weboldalakon olvashatók Kérdéseket a kollbiz@ttkhok.elte.hu címen lehet föltenni.

