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„Tanuljunk egymástól,
hogy minél jobban
taníthassunk!”

Kedves Olvasó!
Az ELTE Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező és ma is legnépszerűbb felsőoktatási intézménye, a nemzetközi rangsorokban a legjobb
eredményeket elérő magyar egyetem, ahol kéz a kézben jár hagyomány és
innováció. Az együttműködés légkörének jó mottója lehetne a névadónktól,
Eötvös Loránd fizikustól vett idézet: „Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban
taníthassunk!”
Az itt dolgozó oktatók, kutatók és az itt tanuló hallgatók az ország legjobbjai
– ezt elismerve kapta meg az ELTE 2010-ben a kutatóegyetemi címet, 2013ban pedig a kiemelt egyetemi minősítést, amely azt jelzi: képzési és kutatási
kapacitásunk, tudományos eredményeink, kiterjedt nemzetközi kapcsolataink
versenyképes minőséget garantálnak. Ennek a minőségnek a megtartásáért
és fejlesztéséért dolgozunk, hallgatók és oktatók, a társadalom iránti felelősségünk tudatában.
Az ELTE stratégiája: a minőség stratégiája.
Dr. Mezey Barna
rektor

2

2016 / 2017

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Az ELTE intézményi
adatai

Név:
—
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Rövidítés
—
ELTE
Cím
—
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
Telefon
—
+36-1-411-6500
Honlap
—
www.elte.hu
Intézményi azonosító szám
—
FI 80798
Intézménykód
—
F03522
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Egyetemünkről
A világ egyetemeinek top 2%-ában
a legjobb 500 egyetem között, a legjobb magyar intézmény (ARWU, 2015)
Európa 250 legjobb intézménye között (Leiden Ranking, 2015)
Magyarország legrégebb óta működő egyeteme, alapítás éve: 1635
5 Nobel-díjas alumnus

Magyarország legnagyobb tudományos bázisa
80 akadémikus oktató, az összes akadémikus több mint 20%-a
75% a tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya, ez a legmagasabb a hazai felsőoktatási intézmények között
14 Lendület-kutatócsoport, az összes hazai egyetemen működő kutatócsoport több mint 25%-a
24 akadémiai kutatócsoport
4 Horizon2020 kutatócsoport
közel 460 sikeres pályázati projekt, közel 8 milliárd forint értékben (2012–2015)
16 doktori iskola, 118 doktori program
5 szakkollégium
2015-ben 321 OTDK-díj: 92 I. díj; 95 II. díj; 72 III. díj; 62 különdíj

8 kar
38 alapszak
96 mesterképzési szak
219 osztatlan tanári szakpár
8 gyakorló óvoda és iskola, köztük 3 országos hírű gyakorlógimnázium
13 162 kurzus
64 nyelv oktatása
55 idegen nyelvű képzés

Magyarország legjobb hallgatói
az ország legnépszerűbb intézménye, minden ötödik jelentkező az ELTE-t választja (2016)
a legjobb eredményű hallgatók legnagyobb arányban az ELTE-t választják (2008-2015)
az országban minden 5. doktorandusz (20,3%) az ELTE-re jár (2014. ősz)
közel 25 ezer hallgató

Kiterjedt nemzetközi kapcsolatok
partnerség több mint 200 felsőoktatási intézménnyel a világ minden tájáról
356 egyetemen 797 Erasmus-szerződés
hallgatóink több mint 70 országból érkeznek
9 nemzetközi egyetemi hálózat tagja
3 joint program
4 nyári egyetem

Sportos egyetem
több mint 30 választható sportág
5000 sportoló hallgató

Fenntartható egyetem
közel 1000 szelektív gyűjtőedény campusainkon
120 tonna szelektív hulladék (2010–2014)
34 000 liter komposztáló kapacitás (2010–2014)
23 000 önkéntes munkaóra (2010–2014)
Link
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Magyarország legszélesebb oktatási kínálata

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben
való részvétel feltétele, hogy a hallgatók a beiratkozás során a beiratkozási lapon írásban nyilatkozzanak a nemzeti felsőoktatási törvény által meghatározott sajátos feltételek vállalásáról.

Amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatók a hallgatói jogviszonyuknak fennállása alatt a
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésében finanszírozási formát váltanak, és önköltséges
formában folytatják a tanulmányaikat az adott képzésen, a 2-4. pontokban meghatározott kötelezettségek csak a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan terhelik őket.

A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató főbb
kötelezettségei:
az általa folytatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott adott képzésén a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott tanulmányi idő
alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneteli követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és

A 2. pont szerinti hazai munkaviszony időtartamába beleszámít a terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási
díj folyósításának időtartama, illetve az az időszak
is, amely alatt a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgatók a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott
álláskereső és járadékra jogosultak.

az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az
általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar
joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt
fenntartani, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai
munkaviszony),

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek a 2. pontban meghatározott kötelezettséget a származási országában
is teljesíthetik.
A hazai munkaviszony időtartama teljesítésének számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá
tartozó személyek esetében a származási országában
teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló jogviszonyt kétszeres
mértékben kell figyelembe venni.

átalányként megfizetni az adott képzésre tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj
50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak,
ha az 1. pontban meghatározott határidőn belül
nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésben az oklevelet, vagy

Amennyiben a hallgatók párhuzamos képzésben folytatják tanulmányaikat, vagy egymást követően több
oklevelet szereznek magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésekben, úgy kötelezettségeik teljesítését az első oklevél megszerzésének időpontjától, és
az összesen felhasznált támogatási időt alapul véve,
képzésenként kell számítani.

visszafizetni az adott képzésére tekintettel a Magyar
Állam által folyósított magyar állami (rész)ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által
megállapított éves átlagos fogyasztói árnövekedés
mértékével növelt - összegét a Magyar Államnak, ha
az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a 2.
pont szerint hazai munkaviszonyt.

A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatók kötelezettségei megszűnnek az egyes kötelezettségek teljesítése, vagy a kötelezettségek alóli mentesülés esetén.
Link
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A magyar állami
ösztöndíj feltételei

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

A hallgatói
követelményrendszer
elektronikus elérése
A Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban HKR) az
ELTE Szervezési és Működési Szabályzatának II. kötete, amely

itt érhető el.

A tanév és a képzési
időszakok beosztása,
dátumai
Regisztrációs időszak

2016. szeptember 7–9. (szerda–péntek)

Tanévnyitó

2016. szeptember 9. (péntek)

Tanítási szünet (UNESCO Egyetemi Sport Nemzetközi Napja)

2016. szeptember 20. (kedd)

Szorgalmi időszak
Első nap

2016. szeptember 12. (hétfő)

Őszi szünet

2016. november 2–4. (szerda–péntek)*

Utolsó tanítási nap

2016. december 16. (péntek)

Vizsgaidőszak
Első nap

2016. december 19. (hétfő)

Utolsó nap

2017. február 3. (péntek)

II. (tavaszi) félév
Regisztrációs időszak

2017. február 6–10. (hétfő–péntek)

Szorgalmi időszak
Első nap

2017. február 13. (hétfő)

Tavaszi szünet

2017. április 12–18. (szerda–kedd)

Utolsó tanítási nap

2017. május 19. (péntek)

Pázmány-nap

2017. május 12. (péntek)

Vizsgaidőszak
Első nap

2017. május 22. (hétfő)

Utolsó nap

2017. július 7. (péntek)

* A közoktatási tanév rendjének ismeretében válik véglegessé.

Link
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I. (őszi) félév

Informatikai Kar, Tanulmányi Hivatal
—

Hallgatók tanulmányi
ügyeinek intézési
rendje, félfogadási
időpontok

Konczné Remler Tímea hivatalvezető
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 0.417
Telefon: +36 1 372-2507, +36 1 372-2500/6086
E-mail: remler.timea@inf.elte.hu
Honlap

Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanulmányi Hivatal
—
Dr. Papp Lajos hivatalvezető
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. I. emelet,108.
Telefon: +36 1 461-4568, 461-4500/3832
E-mail: th@ppk.elte.hu
Honlap

Az egyes karok tanulmányi hivatalainak elérhetőségét és
a kapcsolódó weboldalakat az alábbiakban foglaltuk össze.

Tanító- és Óvóképző Kar, Tanulmányi Hivatal
—

Állam- és Jogtudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
—

Várhegyi Júlia hivatalvezető
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. I. emelet, 137.
Telefon: +36 1 487-8108
E-mail: varhegyi.julia@tok.elte.hu
Honlap

Dr. Bihari Zsuzsanna hivatalvezető
Cím: 1053 Kecskeméti u. 10-12. I. emelet, 107.
E-mail: bihari.zsuzsanna@ajk.elte.hu
Honlap

Társadalomtudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
—

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Tanulmányi Hivatal
—

Vékony Edit hivatalvezető
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 6.56
Telefon: +36 1 372-2921, +36 1 372 2500/6837
E-mail: th@tatk.elte.hu
Honlap

Kövesné Gulyás Edit hivatalvezető
Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3. A/épület, I. emelet
Telefon: +36 1 358-5500/5509
E-mail: koevesne@barczi.elte.hu
Honlap

Természettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
—

Bölcsészettudományi Kar, Tanulmányi Hivatal
—
Dr. Tóth Ilona hivatalvezető
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a, I. emelet, 135.
Telefon: +36 1 485-5200/5171
E-mail: th@btk.elte.hu
Honlap

Török Gabriella hivatalvezető
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.87
Telefon: +36 1 372-2559
E-mail: torok.gabriella@ttk.elte.hu
Honlap

Link
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Quaestura Hallgatói
Ügyfélszolgálati Iroda
A szakos tanulmányokhoz kevésbé szorosan kötődő ügyek
intézésében nem a Tanulmányi Hivatalok, hanem a Szolgáltató Központhoz tartozó Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai segítik a hallgatókat.

Szolgáltatások
—
Diákigazolvány-ügyintézés
Diákhitel űrlapok leadása

Elfelejtett Neptun jelszó megváltoztatás azoknak, akik nem használhatják az elektronikus jelszó megváltoztatást
Elfelejtett jelszó postázása az oldalukon leírtak szerint
Hallgatói biztosítás ügyintézése

2016 / 2017
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Kezdeti Neptun jelszó osztás hallgatók és oktatók részére

Hallgatói pénzügyek, pénzügyi igazolások kiállítása
Hallgatói jogviszony-igazolás kiállítása
A Karrierközpont által meghirdetett tanfolyamokra szóló képzési szerződések átvétele

Az Iroda munkatársai a diákigazolvány érvényesítési kampány keretében – a korábbi érvényesítő matrica lejárta előtt
egy-két héttel – az egyes karokra is kitelepülnek.

Időpont foglalása, elektronikus ügyintézés
—

Elérhetőség és ügyfélfogadás
—

Az évkezdéskor és a diákigazolvány érvényesítési időszakok-

A Quaestura Iroda két helyszínen várja az ügyfeleket. A köz-

ban hasznos előzetesen időpontot foglalni (ez egyelőre csak a

ponti Iroda a Ferenciek terén, míg a kihelyezett Q-Pont a

Ferenciek terén található Quaestura Irodában lehetséges), így

Lágymányosi Campus területén található. Az elérhetőségről

elkerülhető a hosszas sorban állás. Időpont legegyszerűbben

és a nyitva tartásról bővebben a Q-téren tájékozódhat.

a https://qter.elte.hu/ portálon foglalható. Az oldalon számos
más ügy intézhető elektronikus úton, illetve megtalálhatók az

Link

Iroda szolgáltatásairól szóló egyéb, hasznos információk is.
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Dalnoki Brigitta
ügyvivő szakértő, kiutazó Erasmus hallgatók koordinátora
Telefon: (36-1) 483-8000/4628
Fax: (36-1) 483-8018; (36-1) 483-8000/4729
E-mail: brigitta.dalnoki@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 13:00–15:00

Az ELTE mobilitási
programjaival,
nemzetközi hallgatóival
foglalkozó koordinátorok
elérhetősége

Dr. Udovecz Ákos
ügyvivő szakértő, beutazó Erasmus hallgatók
koordinátora, LLM-képzés koordinátora
Telefon: (36-1) 483-8015; (36-1) 483-8000/4692
Fax: (36-1) 483-8018; (36-1) 483-8000/4729
E-mail: udovecz.akos@ajk.elte.hu; incoming@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 10:00–12:00

A nemzetközi kapcsolatokat az ELTE Rektori Kabinet
Nemzetközi Irodája és a kari nemzetközi irodák
kezelik. A Rektori Kabinet Nemzetközi Iroda a központi
adminisztrációhoz tartozik, a nemzetközi ügyekért felelős
rektorhelyettes felügyelete alatt. A kari nemzetközi irodák a
kari Dékáni Hivatalokon belül működnek, a nemzetközi
ügyekért felelős dékánhelyettesek alatt.

Werner Zsófia
ügyvivő szakértő, idegen nyelvű részképzések
Telefon: (36-1) 483-8000/4613
Fax: (36-1) 483-8018; (36-1) 483-8000/4729
E-mail: zs.werner@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 10:00–12:00

Az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Iroda közreműködik az
idegen nyelvű képzések szervezésében, és ennek keretében
ellátja a nyári/téli iskolák egyetemi szintű koordinációját.
Szervezi és biztosítja az Egyetem központi mobilitási
tevékenységét, egyetemi szinten koordinálja az idegen nyelvű
képzésben való részvételt támogató ösztöndíjprogramokat,
valamint végzi a ki- és beutazó nemzetközi delegációkhoz
kapcsolódó teendőket (szakmai program és technikai
feladatok). Az előbbieken kívül ellátja az egyetem kétoldalú
kapcsolataival összefüggő feladatokat, koordinálja az ELTE
egyetemi hálózatokban való részvételét. Ellátja a Külügyi
Pályázattal, külföldi ösztöndíjakkal, alapítványi felhívásokkal
kapcsolatos szervezési és információs teendőket, továbbá
javaslatokat tesz a nemzetközi hallgatók és oktatók számára
elérhető egyetemi szolgáltatások fejlesztésére. Gondoskodik
a Housing Office szolgáltatás koordinációjáról, és
megszervezi a külföldi hallgatók egyetemi szintű fogadását.
A Nemzetközi Iroda látja el a Hallgatói és Oktatói Mobilitási
Bizottság titkársági feladatait.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
—
Győriné Dr. Stefanik Krisztina
adjunktus, tudományos és nemzetközi ügyekért felelős
dékánhelyettes
Dr. Katona Vanda
Erasmus-koordinátor
Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3. A/210
Tel.: (36-1) 358-5503
E-mail: erasmus@barczi.elte.hu

Bölcsészettudományi Kar
—
Dr. Hamar Imre
egyetemi tanár, intézetigazgató, nemzetközi ügyek
dékánhelyettese
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 132.
Tel: 485-5200 / 5032
E-mail: nemzdh@btk.elte.hu

Elérhetőségek
—
Telefon: (36-1) 411-6543
Fax: (36-1) 411-6538
E-mail: nemzetkozi@rk.elte.hu

Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
—

Kari nemzetközi irodák
—
Állam- és Jogtudományi Kar
—

Web: www.btk.elte.hu/szervezetek/
NemzetkoziKapcsolatokIrodaja
Dr. Sárdi Rudolf
irodavezető
E-mail: sardi.rudolf@btk.elte.hu

Dr. Sonnevend Pál
egyetemi docens,
nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes
E-mail: sonnevend@ajk.elte.hu
TEL: (36-1) 483-8016

Bíró József
főelőadó
Tel: 485 5200 / 5485
Szoba: fszt. 45.
E-mail: biro.jozsef@btk.elte.hu

Nemzetközi iroda
—
Web: www.ajk.elte.hu/nemzetkozi/munkatarsak
Robotka Andrea
irodavezető, Erasmus koordinátor
Telefon: (36-1) 483-8019; (36-1) 483-8000/4679
9

Balaci Sándor
Erasmus koordinátor
Tel: 485 5200 / 5493
Szoba: fszt. 44.
E-mail: balaci.sandor@btk.elte.hu
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Rektori Kabinet Nemzetközi Iroda
—

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Jónás Katalin
koordinátor
Szoba: fszt. 44.
Email: jonas.katalin@btk.elte.hu

Hámori-Szabó Eszter
Kiutazó hallgatói koordinátor
E-mail: outgoing@ppk.elte.hu
Cím: 1064 Budapest, Izabella u. 46. 127. szoba

Varga Ádám Benjámin
koordinátor
Szabó Kinga
Szoba: III. em. 316.
Email: szabo.kinga@btk.elte.hu

Petia Kojouharova
Felvételi asszisztens
E-mail: elup@ppk.elte.hu
Cím: 1064 Budapest, Izabella utca 46. 8. szoba

Tanító- és Óvóképző Kar
—
Tudományos és Nemzetközi Ügyek Irodája
—

Informatikai Kar
—

Romanoczki Ildikó
külkapcsolati és pályázati munkatárs
Tel: 487-8111 v. 6911
E-mail: romanoczki.ildiko@tok.elte.hu
E-mail: international@tok.elte.hu

Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
—

Társadalomtudományi Kar
—

Királyné Csizmazia Anikó
mb. csoportvezető
Szoba: 2.317
E-mail: csaniko@inf.elte.hu
Erasmus-ügyben: erasmus@inf.elte.hu
Tel: 372-2500/1937

Dr. Prónai Csaba
nemzetközi ügyek mb. dékánhelyettese
Tel.: (36-1) 372-2500/6706 vagy (36-1) 372-2500/6708
E-mail: international@tatk.elte.hu
Csukovits Balázs
nemzetközi munkatárs
E-mail: international@tatk.elte.hu
Tel: +36-1/372-2500/6779
Szoba: 7.35

Ríz-Herczeg Krisztina
tudományszervező (Doktori iskola, habilitáció ügyintézés)
Szoba: 2.317
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu
Tel: 381-2299, 8199
Félfogadás: hétfő, szerda, csütörtök: 9.00 -11.00 és 13:00 -15:00

Természettudományi Kar
—
Dr. Jordán Tibor
egyetemi tanár, általános, tudományos és
egyetemközi dékánhelyettes
Tel: 372-2500/8579
Tel: 372-2604, 372-2500/6004
E-mail: dhteo@teo.elte.hu

Ducerf Szilvia
pályázati és kommunikációs referens (TDK ügyintézés)
Szoba: 2.316
E-mail: assistant@inf.elte.hu
Tel: 381-2238/8138

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
—

Újváry Angelika
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
E-mail: inter@ttk.elte.hu, sh@ttk.elte.hu

dr. Felvinczi Katalin habilitált egyetemi docens
nemzetközi és pályázati dékánhelyettes
Szoba: KAZY 103.
Tel: 461-4500/3463
E-mail: nemzdh@ppk.elte.hu

Koczur Szilvia
Erasmus-koordinátor
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
E-mail: mobilitas@ttk.elte.hu

Nagy Borbála
Erasmus-koordinátor
Tel: +36-1-461-4500 / 3870 (mellék)
E-mail: erasmus@ppk.elte.hu
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 1. Emelet, 114. szoba
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Dr. Zentai László
egyetemi tanár, tudományos és nemzetközi kapcsolatok
dékánhelyettese
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel: (36-1)-372-2500/6723
E-mail: vdsciint@inf.elte.hu  

A fogyatékossággal élő
hallgatókkal foglalkozó
koordinátorok

Informatikai Kar
—

Eötvös Loránd Tudományegyetem Fogyatékosügyi Központ
—

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
—

Helfenbein Henrik
ELTE IK 1117 Bp., Pázmány P. s. 1/C, 2-405
36-1-209-0555/8467

/ 30-244-4983

hehe@elte.hu

Kovács Krisztina

Solymosi Katalin

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A épület alagsor 125.

ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 208.

36-1-483-8000/2256 / 30-244-4983

36-1-461-4500/3855 / 30-244-4983

kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu

eselyegyenloseg@ppk.elte.hu / solymosi.katalin@ppk.elte.hu

Társadalomtudományi Kar
—

Állam- és Jogtudományi Kar
—
dr. Hoffman István

Tánczos Éva

ELTE ÁJK 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I. 113.

ELTE TáTK 1117 Budapest., Pázmány P. s. 1/A 2.73

36-1-411-6500/2715 / 30-244-4983

36-1-372-2500/6736 / 30-244-4983

hoffman.istvan@ajk.elte.hu

tanczos.eva@gmail.com

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
—

Tanító- és Óvóképző Kar
—

Nagyné dr. Schiffer Csilla

Rózsáné Czigány Enikő

ELTE BGGyK 1097 Budapest, Ecseri út 3. A/23

ELTE TÓK 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

36-1-358-5579 30/393 7547

36-1-487-8100/6987 / 30-244-4983

/ 30-244-4983

karikoordinator.barczi@gmail.com

czeniko@t-online.hu

Természettudományi Kar
—

Bölcsészettudományi Kar
—
Bíró József és Senkei-Kis Zoltán

Török Gabriella

ELTE Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

ELTE TTK 1117 Budapest, Pázmány P. s. 1/A, 1.87

36-1-483-8000/2256 / 30-244-4983

36-1-372-2559 / 30-244-4983

biro.jozsef@btk.elte.hu / senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu

torok.gabriella@ttk.elte.hu

Az esélyegyenlőséggel, valamint a fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő (speciális szükségletű) hallgatók támogatásával
kapcsolatban itt olvashat bővebb információt.

Link
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A hallgatói
jogorvoslat rendje
Amennyiben a hallgató úgy véli, hogy a felsőoktatási intézmény megsértette jogait, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján több eszközzel élhet:

A HJB méltányosságot nem gyakorol, tevékenysége a
hallgatókat ért szabálysértések orvoslására terjed ki.
A HJB eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és
közlésére vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. A HJB
a kérelmek elbírálása során a hallgató által benyújtott
dokumentumokat veszi figyelembe, illetve bekéri az
érintett első fokú döntéshozótól az előzményiratokat,
illetve álláspontját is. Amennyiben a HJB indokoltnak
tartja, vagy a fellebbező hallgató ezt kifejezetten kéri,
lehetőséget biztosít a hallgató vagy meghatalmazottja személyen meghallgatására. Amennyiben a hallgató szabályos értesítés ellenére nem jelenik meg a HJB
ülésén, úgy a személyes meghallgatásától el lehet tekinteni. Az eljárás során a vizsgálat eredményeként a
HJB a következő másodfokú döntéseket hozhatja:

a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért,
igénybe veheti az oktatásügyi közvetítői szolgálatot,
az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy a nemzeti felsőoktatásról
szóló törvényben szabályozottak szerint jogorvoslati jogát – a bírósági eljárás kivételével – kimerítette,

Ez utóbbi keretében a hallgatónak – a tanulmányi
követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés
kivételével – joga van a felsőoktatási intézmény
döntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban: döntés) ellen a hallgatói
jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással jogorvoslattal élnie. A jogorvoslati
eljárás indításának joga kiterjed a felvételi kérelmek
elbírálásával kapcsolatos eljárásra is. Az Egyetem
valamennyi hallgatójának másodfokú ügyében –
ideértve az első fokú kártérítési és fegyelmi határozatok ellen benyújtott jogorvoslatok elbírálását is –
a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban:
HJB) az illetékes.
Az Egyetem valamely szerve/személye által hozott
döntés ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül lehet benyújtani jogorvoslati kérelmet. A kérelmet az ELTE
Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb u.
21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére”
megjelölés mellett. A HJB a Hallgatói Követelményrendszer IX. fejezetében meghatározott eljárási rend
szerint működik. Ha a jogorvoslati kérelem a fegyelmi határozat megváltoztatására irányul, a HJB Fegyelmi Tanácsa, egyéb esetekben a HJB Általános
Tanácsa jár el. Az eljáró tanácsok tagjai: az elnök,
egy oktató és egy hallgatói, doktoranduszt érintő
ügyben egy doktorandusz tag. A HJB eljárása során azt vizsgálja, hogy az első fokon hozott döntés
megsértette-e az egyetem saját szabályzatát, illetve történt-e jogszabálysértés. Ez azért nagyon fontos, mert ha a panasz nem a hallgatói jogviszonyra
vonatkozó rendelkezések megsértésére alapul, a kérelmet a HJB érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

a kérelmet elutasítja
a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja
az első fokú határozatot megváltoztatja
az első fokú határozatot megsemmisíti és az első fokon eljárt szervet vagy személyt új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.
A HJB a kérelem benyújtását követő 30 napon belül
meghozza indoklással ellátott határozatát. Szükséges esetben az ügyintézési határidő újabb 30 nappal
meghosszabbítható. Az ügyben másodfokon hozott
határozat a közléssel válik jogerőssé. A határozatban
fel kell hívni a hallgató figyelmét a bírósági jogorvoslat lehetőségére. A jogerős határozat végrehajtható,
kivéve, ha a hallgató annak a bírósági felülvizsgálatát
kérte. A bírósági felülvizsgálatot a közlésétől számított
30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói
jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére
való hivatkozással lehet kérni. A keresetlevelet az ügyben (4 példányban) az első fokon eljáró hatósághoz
kell benyújtani, amely köteles a további intézkedések
megtételére. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetét kell
alkalmazni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság a hallgatói keresetlevelet soron kívül bírálja el. Ha a hallgató beadványa tartalma szerint nem
tartozik a HJB hatáskörébe, a tanácsjegyző az ügyet
haladéktalanul átteszi az ügy elintézésére hatáskörrel
rendelkező illetékes szervhez/személyhez és ezzel egyidejűleg értesíti erről a beadvány benyújtóját.

A HJB elnöke: Dr. Rónay Zoltán, kancellári főtanácsadó (jog-igazgatas@elte.hu)
Tanácsjegyző: Földvári Ágnes, ügyvivő szakértő (foldvari.agnes@kancellaria.elte.hu)
Link
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jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, melyet a felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben írtak szerint köteles elbírálni.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

A tanulmányi
tanácsadáshoz
és az életpályatanácsadáshoz való
hozzáférés módja
Életvezetési tanácsadó
—
funkcionális családi működés és párkapcsolati problémák, abúzusok is olyan fontos kérdések, melyekkel
kapcsolatban a Tanácsadó segítséget nyújt. Ezek
mellett az egyetemista korosztályt is érintő testképés identitászavarokkal, valamint a kapunyitási pánikhoz kapcsolódó kérdésekkel is gyakran keresik fel a
szakembereket. Az idegen nyelvű képzéseken tanuló
hallgatók az ország-váltásból adódó kulturális nehézségekkel is segítséget kaphatnak.

Az Életvezetési Tanácsadóhoz a hallgatók jellemzően a fiatal felnőttkorral kapcsolatos nehézségekkel
kapcsolatban jelentkeznek: ilyen a családról való
leválás, az önállósodás, párkapcsolati elköteleződés, a pályaválasztási és karrierválasztással kapcsolatos nehézségek, vagy tanulási, vizsgadrukk- és
stresszproblémák. A krízist indukáló helyzetek – családtag betegsége vagy elvesztése – mellett a disz-

Az életvezetési tanácsadásra a lenti e-mail címen lehet jelentkezni: a regisztrációs lap kitöltése után az
Életvezetési Tanácsadó szakemberei felveszik a kapcsolatot a klienssel. A jelentkezők az időpont-egyeztetés után egy jellemzően 1-6 alkalmas, pszichológussal
történő tanácsadáson vehetnek részt. A szolgáltatás
az ELTE polgárai számára ingyenes.

Elérhetőség
—

Kari tanácsadók elérhetőségei
—

E-mail-cím, bejelentkezés: tanacsado@ppk.elte.hu

Állam- és Jogtudományi Kar: László Noémi (Bővebb információ)

Honlap: www.tanacsadas.elte.hu

Informatikai Kar: Takács Rita (Bővebb információ)

Helyszín: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. C/114,

Társadalomtudományi Kar, Természettudományi Kar

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, D épület -119.)

Nyulászi Anna (bővebb információ) / Facebook

Kortárs Segítők
—
Az ELTE Kortárs Segítő Csoport egy pszichológushallgatókból álló önkéntes csoport, mely az ELTE
PPK Életvezetési Tanácsadó szakmai felügyelete
alatt működik. Többféle szolgáltatásuknak egy közös célja van: megkönnyíteni a hallgatótársaik életét.
ELTE Kortárs Segítő Csoport tagjai mindannyian a
Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológus szakos hallgatói. Az általunk tartott segítő beszélgetés
hasznos lehet azok számára, akik a tanulmányaikkal vagy magánéletükkel kapcsolatban tanácstalanok, és problémáikat szeretnék egy korban hozzájuk
közel állóval megbeszélni. A Kortárs Segítő Csoport
minden félévben számos programmal várja a hall-

gatókat: többek között filmklubot, valamint önismereti és pszichológiai érzékenységet fejlesztő játékalkalmakat is rendeznek. A Csoport emellett a Tandem
program keretében lehetőséget teremt a külföldi és
a magyar diákok közötti kapcsolatépítésre, és szerepet vállal a bármilyen módon akadályozott diákok
segítésében is.
Elérhetőség
—
E-mail: info@kortars.elte.hu
Facebook
Link
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A ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó pszichológiai tanácsadását bármelyik karról igénybe vehetik a hazai és külföldi hallgatók, 2015 novemberétől pedig az
országban elsőként az egyetemi dolgozók számára
is elérhetővé vált az ingyenes pszichológiai tanácsadás a Tanácsadóban, amely az összegyetemi feladatok koordinálását és a kari tanácsadók szakmai
támogatását biztosítja.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Karriertanácsadás
—

melyben a lehetséges időpontok mellett az érdeklődőt foglalkoztató témát is megvitatják. Ez segíti a
tanácsadót is az aktuális helyzet pontosabb körvonalazásában, így a személyes találkozás alkalmával
már célzottan a konkrét dilemmával tudnak közösen
foglalkozni. A tanácsadó mint kívülálló személy olyan
nézőpontból is rávilágíthat részletekre a hallgató aktuális helyzetével kapcsolatban, amelyekre ő érintettsége miatt kevésbé lát rá. A hozott téma szisztematikus körüljárásával nő a hallgató rálátási képessége
és karriertervezési tudatossága is. A tanácsadási
helyzet segít felismerni a hallgatóban, hogy az Egyetemen szerzett szakmai felkészültsége mellett mely
kompetenciái azok, amelyekre különösen támaszkodhat egy-egy álláskeresési helyzet során.

A karrier-tanácsadás jellemzően kétszemélyes helyzet, egy hallgató és egy karrier-tanácsadó beszélgetése, mely a hallgató kezdeményezésére jön létre. Apropója legtöbbször egy olyan élethelyzet, amelyben a
hallgató aktuálisan úgy érzi, elakadt a karrierépítése
során, és szüksége van külső nézőpontra, megerősítésre, vagy meglévő terveivel kapcsolatban szeretné
egy szakember reflexióját kérni. A tanácsadási folyamat az esetek egy részében olyan témát érint, amelyet egyetlen alkalom során is gondosan körbe lehet
járni, ugyanakkor lehetőség van több alkalomból álló
konzultációra is. A több alkalmas konzultáció esetében az egyes alkalmak heti rendszerességgel valósulnak meg. Egy tanácsadási alkalom hossza változó,
általában 45-50 perc. Az ülésre előre egyeztetett időpontban kerül sor.
Az érdeklődők e-mailben jelentkeznek be a tanácsadóhoz: a levélben elegendő annyit megírni, hogy
szeretnék igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ezzel elkezdődik egy személyes levélváltás a tanácsadóval,

Elérhetőség, időpontfoglalás
—
Limpár Imre tanácsadó szakpszichógus
limpar.imre@karrier.elte.hu
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A sikeres felvételivel Ön még nem válik automatikusan Egyetemünk polgárává, a hallgatói jogviszony
az első beiratkozással jön létre. Képzése történhet
magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésében,
ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés
feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot hallgatói nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell aláírni.
Egyetemünkön az elsőévesek beiratkozása karonként történik, amelyben a tanulmányi hivatalok és a
hallgatói önkormányzatok munkatársai segédkeznek. A beiratkozást a félév megkezdését követő egy
hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig, illetve
március 14-ig visszavonhatja, vagy a beiratkozást
követően ugyanezen időpontokig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. Ha a beiratkozást vagy a bejelentkezést követően a hallgató ezen időpontokig
nem kéri tanulmányainak szünetelését, illetve nem
szünteti meg a jogviszonyát, az adott félév aktív félévnek minősül és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szerződésben foglalt kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei
teljesítésére tekintet nélkül.

hoz szükséges összes kurzust teljesítse, érdemes végignéznie az Önre vonatkozó képzés mintatantervét,
amelyet a Karok holnapjain talál meg.
A személyes beiratkozásra kért okmányok és dokumentumok nem feltétlenül azonosak minden karon,
ezért mindenképpen tájékozódjon az illetékes kar beiratkozási követelményeiről!
A személyes beiratkozásra kért okmányok és dokumentumok nem azonosak minden karon, ezért mindenképpen tájékozódjon az illetékes kar beiratkozási
követelményeiről! A beiratkozásra minden, az adott
kar által előírt dokumentumokat magával kell vinnie,
amennyiben ezt elmulasztja, nem tud beiratkozni.
A beiratkozási lap két példánya (amelyen szerepel az
állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételinek vállalásáról szóló nyilatkozat, amennyiben állami
ösztöndíjas képzésre nyert felvételt), az adatkezelési
nyilatkozat, az állami támogatásban felhasznált félévekről szóló nyilatkozat, valamint az Alumni-tagsággal kapcsolatos szándéknyilatkozat a Neptunból
egyetlen gombnyomással kerül kinyomtatásra. Ezen
papírok mindegyikét ki kell töltenie, alá kell írnia, és a
beiratkozásra magával kell vinnie.
Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az
állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozat helyett ún. képzési
szerződést kell kötnie az Egyetemmel, amelyet a beiratkozáskor kap kézhez.

A 2016/2017-es tanév tavaszi félévtől kezdődően a tanulmányi rendszerben elektronikusan kell
nyilatkoznia a félév megkezdéséről (regisztráció)
vagy passziválásról. A kurzusfelvétel az Egyetemen működő tanulmányi rendszer webes felületén,
a Neptunban történik. Ahhoz, hogy a tanulmányai-

Link
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bejelentkezési eljárás
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Külföldi hallgatók
részére szóló
információk
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Practical matters and
student services
can be found here.
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Az ELTE által szedett
díjak és az önköltség
összege

A Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Osztály
szolgáltatási díjai
—
Befizetési határidő módosítása az Oktatási Igazgatóság kivetései esetében: 				

650,- Ft;

Ugyanazon diákigazolvány azonos félévben történő ismételt érvényesítése: 					

3500,- Ft;

Új vagy érvényesített diákigazolvány postázása ajánlott, tértivevényes levélként 				

850,- Ft;

A diákigazolványt helyettesítő ideiglenes igazolás postázása (ajánlott küldemény): 				

650,- Ft;

Neptun azonosító és jelszó kipostázása ajánlott küldeményként: 						

650,- Ft;

Hallgatói jogviszony-igazolás ajánlott küldeményként történő postázása:

650,- Ft;

Adó-, illetve jövedelemigazolás másolatának, illetve módosított változatának ajánlott küldeményként történő postázása:

650,- Ft.

Adóigazolás módosítása: 										

3.500,- Ft.

Önköltséges képzések díjai
—

Karok szolgáltatási és térítési díjai
—

A 2016/17. tanévre szóló felvételi eljárásban az alábbi önkölt-

Az alábbi linkről letölthető táblázatban megtalálhatók az

ségösszegek kerültek meghatározásra az egyes szakokon:

Egyetemünk karai által szedett térítési és szolgáltatási dí-

https://www.elte.hu/content/2016-szeptembereben-indu-

jak. https://qter.elte.hu/Letoltes.aspx/Szabalyzatok/Intezme-

lo-kepzesek.t.105?m=39

nyi-tajekoztato/Kari_teritesi_es_szolg_dijak.xlsx

17

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Valamennyi, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, önköltséges képzésben részt vevő, továbbá
az Egyetem által szervezett, iskolarendszeren kívüli akkreditált képzésben részt vevő személy Egyetemre történő beiratkozásának feltétele a képzési
szerződés megkötése. A szerződéseket az Egyetem
nevében a képzést vagy tanfolyamot szervező kar
vezetője köti. A szerződésből két eredeti példányt
kell készíteni, amelyből egyet a hallgatónak (tanfolyamon részt vevőnek) kell átadni. A másik példányt
az adott kar köteles– a külön jogszabályban meghatározott időtartamig – megőrizni. A megkötendő
szerződés – többek között – az alábbi adatokat tartalmazza:
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A képzésre vonatkozó
szerződések általános
feltételei

a szak megnevezését, amelyen a képzés folyik
a képzés munkarendjét: nappali / esti / levelező
a képzés szintjét: alapképzés / mesterképzés / szakirányú továbbképzés / doktori képzés
a képzés szervezőjének/végzőjének, helyének, időtartamának és a képzési díjának (önköltség összegének) leírását
A képzési szerződésben rögzített képzési díj a hallgatói jogviszony ideje alatt nem módosítható. A hallgató az adott félévre esedékes képzési díjat banki
átutalással köteles az adott félévre vonatkozó hirdetményben megjelölt időpontig befizetni. Amen�nyiben a hallgató az önköltség-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a félév végi vizsgákra
nem jelentkezhet, a vizsgákat nem kezdheti meg,
következő félévre nem regisztrálhat, illetve záróvizsgáját nem kezdheti meg. Ha az ELTE nem biztosítja
a szerződésben foglalt képzést, az önköltség összege visszajár. A képzésben részt vevő hallgató teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját az
ELTE Hallgatói követelményrendszer tartalmazza.
Link
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Kollégiumi, diákotthoni
elszállásolási lehetőségek

Link

Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)
—

Az ADK Zuglóban, a városliget mellett található. A
kollégiumból szép kilátás nyílik minden évszakban a
parkra és a városra is, másik oldalán a Stefánia út
fekszik, mely hasonlóan magával ragadó hangulatot
áraszt. A zöld környezet ideális választás azoknak,
akik szeretik a nagy sétákat vagy sportolnának, hiszen minden elérhető közelségben van. A diákszálló
a város szívében fekszik, minden fontos látnivalóhoz
és szórakozóhelyhez közel, tömegközlekedési szempontból is kitűnő helyen van: nagyjából fél óra alatt
a város bármelypontja elérhető. Az épület előtt troli
megálló található, akiknek ez nem felelne meg, azok 5
perc séta után a város főbb autóbuszai közül válogathatnak, a Stefánia út vagy a Thököly út buszmegállóiban.A kollégium legnagyobb előnye kétágyas szobái.
Minden szobában vizesblokk, ágy, íróasztal, ruhásszekrény és további tároló helyek találhatók. Internet
wifi-s és kábeles formában is elérhető az összes szobában. Minden szinten van konyha, wc és zuhanyzó.
Mosási lehetőség is van, így nem kell patyolatba járni,
ha tisztán tartanád ruháidat. A kollégiumban mágneskártyás beléptető-rendszer ügyel a biztonságra.

Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23.
Facebook
Osztályvezető:
Gherdán Tamás
Telefon: -36-1-381-2340
E-mail: adk@kollegium.elte.hu
Honlap: www.adk.elte.hu

Férőhely:

256 fős

Férőhelyért fizetendő díj:

12 320,- Ft/hó

Szobák száma:

124 db 2 ágyas, 2 db 4 ágyas

Szolgáltatások:

az alapszolgáltatásoknak megfelelően + internet használat

Távolság az Egyetem épületeitől:

5-45 perc

Damjanich utcai Kollégium (DUK)
—

A Damjanich Utcai Kollégiumi a Városligettől nem
messze található. Az épület első három emeletén iskola működik, a negyedik emelettől pedig a kollégium, ahol 16 db tízfős és 5 db kétfős lakóegység ad otthont az itt lakóknak. A kollégiumban akadálymentes
szoba is található.Egy-egy lakóegység három szobából áll, ahol tíz fő lakik együtt. A folyosóról belépve a
közös légterű konyha-nappali fogadja a lakókat, a
nappaliban – ami tanulóként is funkcionál – ülőgarnitúra, tanulóasztal található. Ebből a nagy helyiségből egy folyosóra érünk, ahol beépített szekrények
vannak, innen nyílik a fürdőszoba, a WC, illetve a két
háromágyas és az egy négyágyas szoba. A kollégium
nagyon jól felszerelt: mikro, hűtő, mosógép és még
sok fontos használati tárgy biztosított a kényelmes
élethez. A kollégiumból az ELTE összes kara könnyen
megközelíthető, 30-45 perc alatt. A 70-es troli az épület előtt áll meg, a 30-as busz, a 79-es és a 75-ös troli
megállója pedig pár perc sétára található.

Cím: 1071 Budapest, Damjanich 41-43.
Facebook
Nevelőtanár:
Orosz Bernadett
Telefon: 36-1- 461-3758
E-mail: duk@kollegium.elte.hu
Diákbizottság:
Hunya Gréta, elnök
E-mail: duk-elnok@kolhok.elte.hu

Férőhely:

169 fős

Férőhelyért fizetendő díj:

10 320,- Ft/hó

Szobák száma:

32 db 3 ágyas, 16 db 4 ágyas, 4 db 2 ágyas, 1 db 1 ágyas

Szolgáltatások:

az alapszolgáltatásoknak megfelelően + internet használat

19

2016 / 2017

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Diákbizottság:
Áldorfai Gergő, elnök
E-mail: adk-elnok@kolhok.elte.hu
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Kerekes Kollégium (KUK)
—

A Kerekes Kollégium a XIII. kerületben, a Városligettől
nem messze található. Az épület a Góliát Hotelhez tartozik, ahol az Egyetem bérli a kollégiumi helyeket. A kollégium közelében áll meg a 20E-s, 30-as, 30A-s és a 32-es
busz, valamint az 1-es villamos, valamennyi rendelkezik
alacsonypadlós járattal is. A kollégium átlagosan 20-45
percre van az Egyetem legtöbb karától. A kollégium közösségi élete rendkívül élénk, a lakók többféle kulturális
és szórakoztató programból választhatnak. Ilyen a heti
filmklub, teaház és az évente megrendezett kollégiumi
napok, illetve további szabadidős programok közül (karaoke estek, elsőéveseket integráló programok stb.) is
választhatnak a kollégisták. A szórakozás mellett sportolásra is van lehetőség: konditerem és fitness terem
is biztosított az épületben. Az elhelyezés háromágyas
szobákban, a folyosó végén található vizesblokkokkal
(WC+ fürdőszoba). Emellett folyosónként egy-egy konyha helyezkedik el. A gépteremben esténként internetezési lehetőség biztosított, emellett az egyes szinteken
elhelyezett mosógépek is rendelkezésre állnak. A kollégium egyik nagy pozitívuma, hogy a Hotel étterme diákbarát árakkal és napi menüvel várja az éhes lakókat.

Cím: 1135 Budapest, Kerekes u. 12-20.
Honlap: www.kerekes.elte.hu
Facebook
A kollégium helyi vezetője:
Orosz Bernadett
Telefon: 36-1- 461-3758
E-mail: orosz.bernadett@duk.elte.hu

Férőhely:

400 fős

Férőhelyért fizetendő díj:

10 320,- Ft/hó

Szobák száma:

134 db 3 ágyas

Szolgáltatások:

az alapszolgáltatásoknak megfelelően + internet használat

Távolság az Egyetem épületeitől:

30-60 perc

Nándorfejérvári úti Kollégium
—

A Nándorfejérvári úti Kollégium az ELTE legkisebb, 100 férőhelyes kollégiuma. Itt lakik három szakkollégium is, a Bolyai
Kollégium, az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium és az Illyés Sándor Szakkollégium. A szobák felépítése egységes, eltekintve az első emelettől, ahol „fél szobák”
is, pontosabban „fél lakóegységek” is vannak. A klasszikustól eltérően ugyanis ebben a kollégiumban nem szobák, hanem lakóegységek találhatók, ami magában foglal két hálószobát (háromágyasakat) és egy közös tanuló helyiséget is.
A kollégium szintenként egy társalgóval nyújt lehetőséget a
kollégiumi rendezvények, illetve a baráti összejövetelek biztosítására. Akinek az igényei nagyobbak, azoknak pedig az
alagsorban lévő Kaktusz büfé jelent tökéletes megoldást. A
kollégiumban szintenként, tűzhellyel, mikróval, mosogatóval
és hűtő/fagyasztószekrényekkel felszerelt konyha található.
Azok, akik sportra vágynak, a kollégium focipályáján, konditermében és az alagsori pingpongasztalon van lehetőségük
megmérettetni magukat, illetve fejleszteni képességeiket. A
nyugodt fekvés ellenére a belváros könnyen megközelíthető, akárcsak az egyetem épületei is. A kollégiumhoz a 41, 47,
18-as villamossal, illetve alacsonypadlós járatokkal közlekedő 103-as busszal lehet eljutni. A villamosok kínálatát most
már az 1-es villamos is bővíti, aminek köszönhetően az ELTE
lágymányosi kampusz kb. 10 perc alatt megközelíthető. Az
Egyetem téri és Múzeum körúti kampuszok pedig 25-40
perc alatt érhetőek el a többi villamos segítségével. A kollégium épülete teljes mértékben akadálymentesített.

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Facebook
Osztályvezető:
Gál-Esztegár Zádor
Telefon: (36 1) 203-8197
E-mail: nfk@kollegium.elte.hu
Diákbizottság:
Erdélyi Hanga, elnök
E-mail: nfk-elnok@kolhok.elte.hu

Férőhely:

100 fős

Férőhelyért fizetendő díj:

12 320,- Ft/hó

Szobák száma:

50 db 2 ágyas

Szolgáltatások:

az alapszolgáltatásoknak megfelelően + internet használat

Távolság az Egyetem épületeitől:

15-70 perc
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Diákbizottság:
Zsibrita Vera, elnök
E-mail: kuk-elnok@kolhok.elte.hu

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium
—

A KCSSK az ELTE legnagyobb kollégiuma. A három lakóépületben 2, illetve 3 ágyas szobák találhatók. A 3 ágyas szobákban
saját fürdőszoba és mosdó található, míg a 2 fős szobák kettesével osztoznak egy fürdőhelyiségen. Főzésre szintenként van
lehetőség (minden szobához tartozik hűtőszekrény), mosásra
pedig mosókonyhát biztosít a kollégium, ingyenes szárítógép
használattal. A kollégium Hallgatói Centruma gyakran ad otthont kulturális előadásoknak, konferenciáknak, míg az éjfélig
nyitva tartó büfében inkább zenés-táncos rendezvényeken,
kisebb koncerteken lehet részt venni. Itt található a legnagyobb kollégiumi könyvtár is, amely megközelítőleg ötvenezer
szakmai és szépirodalmi műhöz biztosít minden lakónak ingyenes hozzáférést.
A sport szerelmeseit a műfüves focipálya, a kosárlabdapálya,
és a konditermünk várja, több hallgatói szerveződés is alakult
a közös mozgás könnyítésére, de az elmúlt években már nyitottunk az e-sportok felé is. A közösséget szerető, aktív hallgatók csatlakozhatnak a kollégiumban működő klubokhoz, és
számos nagy hagyománnyal bíró rendezvényt is kínálunk számukra, akár résztvevők, akár szervezők szeretnének lenni. A
kollégium udvarán lehetőség van bográcsozni, sütögetni, vagy
akár csak kiülni a napra tanulni.
Bár a kollégium elhelyezkedése kicsit félreeső, a legnagyobb
kampuszok könnyen megközelíthetők. Az 53-as, 150-es, 154es és 253-as buszok visznek a 4-6-os villamos végállomásaira,
ahonnan csak néhány perc a Petőfi híd, míg a BTK-ra (Astoria)
a 108E busszal lehet kényelmesen eljutni.

Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4.
Honlap: www.csoma.elte.hu
Facebook
Megbízott kollégiumi vezető:
Ribling Tamás
Telefon: (36 1) 319-0999
Fax: (36 1) 319-3338
E-mail: ribling@kollegium.elte.hu

Férőhely:

1177

Férőhelyért fizetendő díj:

15 320,- Ft/hó

Szobák száma:

175 db 3 ágyas , 276 db 2 ágyas

Szolgáltatások:

alapszolgáltatás, konditerem, műfüves focipálya,
kosárpálya, tűzrakóhely, biciklitároló

Távolság az Egyetem épületeitől:

30-60 perc

Vezér úti Kollégium
—

A Vezér úti Kollégium zöld környezetben, Zugló csendes részén
helyezkedik el. Az épület előtt áll meg a 82-es trolibusz, melynek vonalán alacsonypadlós járművek is közlekednek.Minden
szinten van közösségi konyha, étkező-társalgó, hűtőszoba, vizesblokk (mosdó, 4 vécé, 2 zuhanyzó). A konyhákban 2 gáztűzhely, mikró, szendvicssütő áll a hallgatók rendelkezésére. Szintenként 14 szoba található: 1 darab 2 ágyas, 2 darab 4 ágyas, 11
darab 3 ágyas.
A kollégiumban vasárnaptól csütörtökig minden este könyvtár üzemel nyomtatási, szkennelési, kölcsönzési lehetőséggel.
Az első emeleten tanuló és gépterem várja a hallgatókat, itt
lehet fénymásolni is 0-24 órában. A mozogni vágyó hallgatók
a földszinti konditeremben és a külső pályán tudnak sportolni
(kosár, foci, pingpong), de számottevő a kollégium környékén
rendelkezésre álló sportolási lehetőség is (uszoda, fitnessterem, füves focipálya). Az udvaron két biciklitárolóban lehet elhelyezni a kerékpárokat. A kertben van lehetőség grillezésre,
bográcsozásra, szalonnasütésre. A kollégium épülete részben
akadálymentesített.
A kollégiumi programokat két szervezet, a Diákbizottság és
a Vezér Hallgatói Egyesület (közhasznú) bonyolítja le, de van
lehetőség a hallgatói magánkezdeményezések megvalósítására is. A közösségi élet nagyon élénk, a szervezők változatos
programokkal várják az itt lakókat: rókaavató, bulik, Vezér Napok, filmklub, kézműves műhely, teaház, sportversenyek, előadások, koncertek színesítik az egyetemi mindennapokat. A
színjátszó kör, a jóga, a kondicionáló torna, a piloxing és a gitároktatás heti rendszerességgel kerül megszervezésre, de gyakoriak a tanfolyamok és az egyéb közösségi programok is. A
kollégiumban teljes körű szelektív hulladékgyűjtés működik.

Cím: 1141 Budapest, Vezér utca 112.
Honlap
Facebook
Osztályvezető:
Gherdán Tamás
E-mail: vuk@kollegium.elte.hu
Kollégiumi nevelő:
Mudra Viktória
E-mail: mudrav@vezer.elte.hu
Diákbizottság:
Varga Viktória, elnök
E-mail: vuk-elnok@kolhok.elte.hu

Férőhely:

353 fős

Férőhelyért fizetendő díj:

9 320,- Ft/hó

Szobák száma:

8 db 2 ágyas, 16 db 4 ágyas, a többi 3 ágyas

Szolgáltatások:

az alapszolgáltatásoknak megfelelően + internet használat

Távolság az Egyetem épületeitől:

30-60 perc
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Érdekképviselet:
Adonics Adrienn, diákbizottsági elnök
E-mail: kcssk-elnok@kolhok.elte.hu
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Szakkollégiumok

Link

Angelusz Róbert Társadalomtudományi
Szakkollégium (ARTSZ)
—

szerveződő kutatásokat, illetve a külső kutatásokban
való részvétel előkészítését szolgálják. A Szakkollégium
nemcsak szakmai, hanem baráti közösséget is jelent
tagjainak. A tagok képzelőerejüktől és idejüktől függően
különféle programokat szerveznek maguknak. Ilyenek a
közös filmnézések, sportnapok, kirándulások és különböző kultúrákat idéző gasztroestek. A közösséget összekovácsoló programok között kiemelkedő jelentőséggel bír
a téli és nyári tábor, melyen minden szakkollégista részt
vesz. A közösség építésének kiemelt színtere az egyetem
Nándorfejérvári úti kollégiuma. Az épület negyedik emeletén huszonhét férőhelyet és egy kis könyvtárat tudhat
magáénak a szakkollégium. Az ARTSZ legfőbb alapelveit
képezi az autonómia, a demokratizmus, a gyakorlatiasság és az interdiszciplinaritás.

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Bővebben
Facebook

Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium minden tavaszi félévben felvételt hirdet. Az ezzel
kapcsolatos legfőbb információk itt érhetőek el. A felvettek a közösség életébe már nyáron bekapcsolódhatnak,
s így ősszel már könnyebben megy a közös munka is.

Bibó István Szakkollégium (BISZK)
—

kihívásainak megfelelni képes ifjú jogászokat és politológusokat képezzen az egyetemi és a szakkollégiumi éveik
alatt.

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 12.
Bővebben
Facebook
Bemutatkozó brosúra

A fenti alapelvek által vezérelve a közösség minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti tagjai tudásának
bővítését, továbbá arra törekszik, hogy a diákjai művelt,
tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű,
szociálisan érzékeny emberré váljanak. A Szakkollégiumban eltöltött évek a vezetés és az oktatók reményei
szerint egyben gazdagítják a tagok egyéniségét, fejlesztik az önálló gondolkodás, a kezdeményezőkészség és a
felelősségvállalás szellemét.

Az ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumot, későbbi nevén az ELTE Bibó István Szakkollégiumot
1983-ban hozták létre joghallgatók Budapesten az angol
college-rendszer mintájára. A Szakkollégium hazánkban
mindmáig egyedüliként foglalkozik jogász és politológus
hallgatók kollégiumi keretek között történő szakmai képzésével, és a kezdetektől fogva jelentős szerepet játszik
az ún. szakkollégiumi mozgalomban is. A Szakkollégium a
Szakkollégiumi Charta tagja. A Szakkollégium célja, hogy
a tömegessé vált jogászképzésben az egyetemi követelményekhez és képzéshez képest többletlehetőségeket és
-tudást nyújtson hallgatóiknak, és a szakkollégistákból
felkészült, a szakma és a munkaerőpiac elvárásainak és

A Bibó István Szakkollégium 2010-ben elnyerte a civil
szervezetek által alapított nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpont címét. A Szakkollégium, mint Kiváló
Tehetségpont akkreditációját 2014-ben meghosszabbították. A Bibó Szakkollégium 2016-ban csatlakozott az
európai szakkollégiumokat tömörítő European University College Assosiation (EucA) nemzetközi hálózatához.

Eötvös József Collegium (EJC)
—

A Collegiumban négy kar (Bölcsészettudományi, Természettudományi, Informatikai és Társadalomtudományi
Kar) hallgatói és az osztatlan tanárképzésben résztvevő
diákok az oktatókkal műhelyeket hoznak létre (jelenleg
tizenhét ilyen egység működik a Collegiumban), e műhelyek szervezik és koordinálják a szemináriumokat, tutori
órákat, szakmai előadásokat, segítik és irányítják a hallgatók tudományos munkáját, kezelik a szakos könyvtárat. A tudományos ismeretek elsajátítása mellett a
collegiumi képzés integráns részét képezi a pedagógiai
jártasság megszerzése, hogy a Collegium hallgatói a
megszerzett tudást magas szinten tudják továbbadni. A
Collegium 125 férőhelyes. A Collegiumba augusztus 12-ig
lehet jelentkezni,
részletek itt.

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Bővebben
Facebook
A Gellért-hegy déli oldalán, az egyetemi campusoktól
20-30 percnyi távolságban az Eötvös József Collegium
immár 120 éve az egyetemi képzést kiegészítve a személyes kapcsolatokon alapuló kiscsoportos szemináriumi
és tutoriális képzés lehetőségét nyújtja: ez a munkamódszer azon a meggyőződésen és tapasztalaton alapul,
hogy a termékeny szellemi környezet elengedhetetlen
összetevője a személyes kapcsolattartás.
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A Szakkollégium szakmaiságának legfőbb pillére az
egyetemi tantervtől független kurzusok szervezése. A
szakkollégiumi órákon általában öt-tíz szakkollégista
vesz részt, így a kurzusokat oldott, interaktív légkör jellemzi. Megkülönböztetnek alapozó, illetve műhelykurzusokat. Az alapozók témái kötöttebbek, mert azt a célt
szolgálják, hogy a sokféle szakról érkező tagok közös
szakmai nyelvet alakítsanak ki. Nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásmódszertani, a készségfejlesztő, valamint
a megismerés tudományos módjait vizsgáló elméleti
alapozókra. A műhelykurzusok - témájukat tekintve - kötetlenek; ezeket a tagok saját érdeklődésük szerint szervezik. A kutatóműhelyek a szakkollégiumon belüli alulról

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Bolyai Szakkollégium (BSZK
—

A biológia, fizika, földtudomány, informatika, kémia és
matematika szakszemináriumokat az adott terület kiemelkedő szaktekintélyei irányítják. A kollégisták előmenetelét és szakmai fejlődését diákköri, szakdolgozati és
doktori témák, témavezetők ajánlásával és felkutatásával segítik. Emellett a kollégium speciális előadássorozatoknak, nyelvtanfolyamoknak, intenzív kurzusoknak és
konferenciáknak és nyári egyetemeknek is helyt ad.

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Bővebben
Facebook

A kollégium nagy előnye, hogy az ELTE lágymányosi
campusától mindössze 20-25 perc sétára található, az
1-es villamossal közlekedve pedig 15 perc alatt elérhető a campus. Az épület nyugodt, csendes környezetben
fekszik, rendezett kert és sportpályák veszik körül. A hűs
szemináriumi szobában nemcsak a szakfoglalkozásokra, hanem gazdag könyvtárunk anyagának olvasgatására és közösségi eseményeken való részvételre is lehetőség nyílik, két társalgóban pedig további tartalmas
kikapcsolódási formáknak hódolhatnak a lakók. A kollégium jelenleg 65 bentlakónak biztosít helyet, de a szakmai és egyéb rendezvényeken a kb. 30 külsős tag is részt
vesz. A tagok alacsony száma elősegíti egy igazán kellemes mikroközösség és szoros baráti szálak kialakulását.

Illyés Sándor Szakkollégium (ISSZK)
—

dimenziójában.
A szakkollégiumi munka színterei a hallgatók igényei
szerint elindított kis létszámú kurzusok, illetve a műhelyek. Szakmai célunk, hogy egymással együttműködve,
egymást segítve sajátítsák el a kutatáshoz és/vagy a
gyakorlati munkához szükséges kompetenciákat, egy
általuk választott téma, vagy szakterület mélyebb
megismerése közben. A szakos egyetemi tanulmányok
kiegészítésére az elméleti kurzusokon túl készségfejlesztő órákat is indítunk, melynek során nagy hangsúlyt
fektetünk a gyakorlatorientáltságra. A szakmaiság
mellett a szakkollégiumi mozgalomnak megfelelően a
közösségre is alappillérként tekintünk. A szakmai munka csak akkor lehet igazán eredményes, ha nemcsak
szakmailag, de barátilag is együttműködünk. Erről tanúskodnak a közös kirándulások, főzőestek, mozi- és
színházlátogatások és más színes programok: táborok,
kerekasztal-beszélgetések, szakmai napok és publikációk.
A szakkollégiumba várjuk a gólyákat is. Akiket érdekelnek a szakkollégium által lefedett széles, emberrel foglalkozó tudományterületek (különösen a három megjelölt karról és tanárszakosként), azok figyeljék augusztus
folyamán a honlapunkat és a Facebook oldalunkat,
ahol meghirdetjük majd felvételinket.

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Bővebben
Facebook
Az Illyés Sándor Szakkollégium az Eötvös Loránd Tudományegyetem ötödik, egyben legújabb szakkollégiuma, amely a 2007-2008-as tanév őszi félévében kezdte
meg működését a pszichológia, a nevelés- és az egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatóink tudományos-szakmai közösségének kollektív tehetséggondozó
helyszíneként. A Szakkollégium egy független felmérés
alapján az ország három legjobb szakkollégiuma között található. Az ELTE Illyés Sándor Szakkollégium három fakultás – a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
a Pedagógiai és Pszichológiai Kar illetve a Tanító- és
Óvóképző Kar – szakmai munkájához kapcsolódik, így
is elősegítve a három kar tudományterületeinek érintkezését, termékeny együttműködését. Hallgatóinkat
azonban várjuk más karokról is, különösen a neveléstudomány illetve pszichológia iránt érdeklődő tanárszakos diákokat, akik szeretnének elmélyülni a tanári szakma tantárgyi területen túli, szélesebb, nevelői-oktatói
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Az 1992-ben alapított Bolyai Kollégium az ELTE Természettudományi, valamint Informatikai Karainak szakkollégiuma. A Kollégium alapításakor az a cél vezérelte az
alapítókat, hogy létrehozzák a magyar természettudományos felsőoktatás magas szintű, interdiszciplinaritásra törekvő központját, ahol az ELTE TTK és IK legkiválóbb
hallgatóit felkészítik a nemzetközi tudományos életben
való helytállásra és a színvonalas kutatómunkára.
A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas
színvonalú szakmai munka áll, ám a kollégium képzési
programjában ezen túl a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi képzés is szerepel. Hetente egy alkalommal a közélet, művészi és tudományos élet egy-egy jeles
képviselője tart előadást általános érdeklődésre számot
tartó kérdésekről. A szakmai munkát a szakterületek saját szemináriumai segítik.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Könyvtári
szolgáltatások
ELTE Egyetemi Könyvtár
—
Az Egyetemi Könyvtár az Eötvös Loránd Tudományegye-

könyvtárát 1561-ben Oláh Miklós esztergomi érsek ala-

tem oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos

pította. Egyetemi gyűjteménnyé 1635-ben, a Pázmány

intézmény, nyilvános szakkönyvtár. A könyvtár az Egyete-

Péter esztergomi érsek nevéhez köthető nagyszombati

men működő könyvtárak hálózati központja. Az Egyetemi

egyetem alapítási évében vált. A könyvtár történetéről

Könyvtár jogelődjét, a nagyszombati jezsuita kollégium

további információkat itt talál.

Szolgáltatások
—
Hétköznapokon 9–20 óráig várják az olvasókat. A könyvtár állománya kölcsönözhető és helyben is használható, továbbá
könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtárba beiratkozott olvasók is használhatják.

Kiemelkedő kölcsönzési feltételek: az ELTE oktatóinak egyszerre 20, beiratkozott olvasóink számára 10 dokumentum
kölcsönözhető 3 hétre. Hosszabbítani személyesen, telefonon és online is lehet. A megadott e-mail címre a kölcsönzési
határidő lejárta előtt 2 nappal emlékeztetőt kapnak az olvasók.
Online könyvkikérés: a katalógus felületéről elektronikus kérőlap segítségével a világ bármely pontjáról és bármely eszközről
indítható könyvkikérés.
Multikeresők és adatbázisok: a tanuláshoz, kutatáshoz nélkülözhetetlen multikeresők és adatbázisok minden beiratkozott
olvasó számára hozzáférhetők.
Elektronikus könyvek: a hagyományos dokumentumokon kívül az EK állományában 157 elektronikus könyv is található (229
kötet – főként enciklopédia, lexikon, kézikönyv és monográfia) a Gale és a Wiley-Blackwell tudományos kiadók kínálatából.
Szabadpolcos kölcsönözhető szak- és szépirodalom: az első emelet szabadpolcain a legfrissebb könyvek között lehet
válogatni, ahol a szakirodalom mellett bőséges szépirodalmi választék is várja a használókat.
Reprográfiai szolgáltatások: megrendelésre a könyvtár állományáról a szerzői jog, az állományvédelmi és más szempontok
figyelembevételével hagyományos vagy digitális másolatot készítünk. Emellett önkiszolgáló módon fénymásolásra is van
lehetőség, továbbá, térítés ellenében, saját digitális fényképezőgép használatára.
Igény szerint témafigyelést és irodalomkutatást végeznek.
Könyvcsere: a szabadon elvihető könyvek polca minden kedves látogatónk számára könyvcsere lehetőségét biztosítja.
Képzéseink: az ELTE oktatói, doktoranduszai és hallgatói számára rendszeresen szerveznek adatbázis-használati és
-kezelési tanfolyamot (pl.: MTMT-tanfolyam, EDIT adminisztrációs tréning), melyeken keresztül publikációs adataik
feltöltéséhez és hivatkozásfigyeléshez kaphatnak gyakorlati tanácsokat, útmutatást.
Soá Alapítvány: a könyvtár épületében működő USC Soá Alapítvány (Dél-kaliforniai Egyetem) és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem együttműködése révén létrejött Vizuális Történelmi Archívum új oktatóhelyszínén az ELTE oktatói
számára teremhasználati lehetőséget biztosítunk szemináriumok tartására.
Kiállítás, konferencia: a könyvtár kiállításokat, előadásokat, tanfolyamokat, konferenciákat rendez, illetve kérésre –
meghatározott feltételekkel és díj ellenében – teret ad kiállításoknak, konferenciáknak.
Látássérültek számára számítógép-használatot és Braille-írásos nyomtatási lehetőséget biztosítunk.
Web, közösségi média: az Egyetemi Könyvtár honlapján hasznos információk, Facebook és YouTube oldalán számos
érdekesség található.
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Az ELTE polgárok számára a beiratkozás ingyenes. Más egyetemek hallgatói számára 50%-os kedvezményt biztosítanak a
beiratkozási díjból.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Adatok
—
Főigazgató: Kálóczi Katalin
Cím:1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Telefon:(+36 1) 411-6500/3415
E-mail: foigazgato@lib.elte.hu
Honlap: www.konyvtar.elte.hu
Nyitva tartás: hétfő –péntek 9–20 óráig
Titkárság:

titkarsag@lib.elte.hu

(+36 1) 411-6500/3415

Kölcsönzés:

kolcsonzo@lib.elte.hu

(+36 1) 411-6500/3411, 3417

Könyvtárközi kölcsönzés:

kk@lib.elte.hu

(+36 1) 411-6500/3411, 3417

Tájékoztató szolgálat:

info@lib.elte.hu

(+36 1) 411-6500/3411, 3417

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által fenntartott
könyvtári hálózat mintegy 3,6 millió dokumentummal rendelkezik. Az ELTE több mint 50 kari, intézeti, tanszéki, kollégiumi és középiskolai könyvtárának hálózata az EKSZ, amely
2009-ben jött létre. Az EKSZ szakmai irányítását a Könyvtári Tanács látja el. A könyvtárak gyűjteménye az integrált
számítógépes katalógusból érhető el. A könyvtárak saját
szabályzataik alapján működnek, így nyitvatartási idejük,
szolgáltatásaik különbözhetnek. Egyetemünk könyvtárairól,
azok gyűjteményeiről, elérhetőségeikről, szolgáltatásaikról a
https://www.konyvtar.elte.hu/ weboldalon találhatnak részletes információt.

Online katalógus:

http://katalogus.elte.hu

Online adatbázisok:

http://www.konyvtar.elte.hu/szolgaltatasok/e_szolg/online_db.html
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ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ)
—

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Az IIG azonosító lesz az a felhasználói név, amit belépéskor a szervereken meg kell adni. Tehát az IIG-azonosító
megegyezik a Caesar szerveren használt felhasználói
névvel vagy a hálózatos hozzáférések (Wifi, VPN) esetén
megadott felhasználói névvel.

Számítógépes
szolgáltatások

Amennyiben Ön ELTE egyetemi polgár és még nincsen IIG-azonosítója, akkor a további szolgáltatások
igényléséhez és az Ügykezelő használatához igényeljen
IIG-azonosítót. Amennyiben Önnek már van IIG-azonosítója (pl. Caesar hozzáférése) akkor a papíros igénylések esetében az „igényelt azonosító” mezőbe mindig
kötelezően azt kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások
esetében (pl. Caesar vagy Wifi hozzáférés igénylése) lehetséges egy lépcsőben igényelni azonosítót azoknak,
akiknek nincsen IIG-azonosítója, de az IIG-azonosító
ilyen esetekben is létrejön és a későbbi igénylésekhez
már azt kell használni.

A felhasználói szolgáltatások mindegyike igényelhető
igénylőlapon keresztül, amiket kitöltve személyesen, faxon vagy egyetemi levelezésből küldött levélben az Operátori Szolgálathoz kell eljuttatni. A szolgáltatások egy része
az Informatikai Igazgatóság Ügykezelőjén keresztül, webformok segítségével, online is igényelhető. Ez az igénylési mód általában gyorsabb, sőt akár néhány másodperc
alatt el is készül az igényelt hozzáférés a szolgáltatáshoz.
Az IIG szolgáltatásainak igénylésénél és igénybevételénél
feltétlenül szükséges az „IIG-azonosító” nevű hozzáférési
kód, amivel a felhasználó a későbbiekben az Ügykezelőn,
illetve a szolgáltatást nyújtó szerveren azonosítja magát.

WiFi az egyetem falain belül
—
1. Kapcsolódjunk az „ELTE-Guest” nevű hálózatra.
2.

Egy böngészőben nyissuk meg az Ügykezelő oldalát.

4. A Neptun ikonra kattintással (jobb felül), majd a NEPTUN azonosító és NEPTUN jelszó begépelése után (alul) kattintsunk a
„Bejelentkezés” gombra.
5. A „Választott IIG azonosító” egy felhasználónév (lehetőleg az Ön nevére utaljon), amely 3-12 karakter hosszúságú, az angol
ABC kisbetűit tartalmazhatja, illetve kötőjelet. Nem lehet benne pont, szóköz vagy alulvonás sem. Nem kezdődhet kötőjellel,
sem számmal.
6. A „Választott IIG jelszó” és „Választott IIG jelszó megerősítés” mezőbe egy legalább 6 karakter hosszú jelszót adjon meg, ez
nem egyezhet a felhasználónévvel.

7. Az oldal alján található „Kérem a WiFi azonosító létrehozását is” melletti jelölőnégyzetet be kell pipálni, végül az igénylésre
kattintani, sikeresen elkészült az IIG azonosító.

8. Csatlakozzunk az „ELTE” nevű WiFi hálózatra. Felhasználónévnek és jelszónak az előbbiekben megadottakat írjuk be. Beállítási segítséget itt talál.
WiFi az egyetem falain belül
—
Minden ELTE-s hallgató jogosult arra, hogy az ELTE Informatikai
Igazgatóság (ELTE IIG) által biztosított e-mail szolgáltatást igénybe vegye. Persze, jogosan felmerül most benned, hogy minek még
egy e-mail cím, annyi címmel rendelkezel már. Hidd el, komoly tapasztalatok bizonyították, hogy nem ártalmas, ha az egyetemi
tanulmányokkal kapcsolatos levelezéseket a hivatalos, ELTE-s
e-mail címmel intézik a diákok és az oktatók egyaránt. Néhány
információ a szolgáltatásról:

Részletes leírásokat az ELTE IIG oldalán találnak. Amen�nyiben problémája vagy kérdése van a szolgáltatássokkal
kapcsolatban, keresebátran az Operátori Szolgálatot:

wifi azonosító igénylésekor automatikusan létrejön a felhasznaloneved@caesar.elte.hu végződésű e-mail cím 2Gb tárhel�lyel;

Lágymányosi Campuson
—

leveleidet bárhonnan el tudod érni a webes felületen keresztül
(webmail.elte.hu), vagy a szokásos klienssel (Outlook, Thunderbird stb.) le tudod tölteni a gépedre;
tanulmányaid során a szükséges hivatalos ügyeket könnyebben, gyorsabban tudod intézni;
a Neptun üzeneteket biztosan időben, illetve késés nélkül
megkapod a postaládádba
igényelhetsz saját honlapot is 2 Gb tárhellyel
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Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, VI/126.
Telefon: +36 1 372 2500/6800
Fax: +36 1 372 2500/6741
Trefort-kerti Campuson
—

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C, alagsor 64.
További részletek az IIG weboldalán.
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3. Kattintsunk a „Belépés”-re

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Sportolási és
szabadidős lehetőségek
Az ELTE-n számos sportolási lehetőség áll hallgatóink rendelkezésére. A BEAC az ELTE Hallgatói Önkormányzatának
támogatásával mindenkit vár, aki mozogni, edzeni, testileg-lelkileg felüdülni, esetleg versenyezni szeretne. Az érdeklődők közel negyven sportág közül választhatnak, így
mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb mozgásformát, legyen szó szabadidő- vagy versenysportról. A
sportolni vágyókat, kezdőket és haladókat, szinttől függetlenül egyaránt várják az általános testnevelés kurzusokon,
valamint az ELTE sportösztöndíjasainak edzésein.

Általános testnevelés kurzusok
—
Az Általános testnevelés kurzusokra - hasonlóan a többi egyetemi
tanegységhez - a Neptun-rendszeren keresztül lehet jelentkezni

1. Belépés a Neptun-rendszerbe
2.

A „Tárgyfelvétel” fül alatt az aktuális félév kiválasztása, majd kattintás a „Minden intézményi tárgy” fülre

3.

A jobb oldali „Keresés” ikon kiválasztása, majd keresés a tárgy VTN-kódja szerint

4. Jelentkezés a kiválasztott kurzusra

Választható sportágak
—
evezés, muay-thai, goju-ryu karate, brazil jiu jitsu, kickboksz, jóga, aerobik, zumba, jazztánc (kezdő és haladó),
hastánc, cheerleading, TRX, kettlebell, funkcionális tréning, dinamikus jóga, tájfutás, természetjárás, sziklamászás, falmászás (kezdő/haladó), futsal, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, sakk, asztalitenisz, futás,
kerékpár, tollaslabda, tamburelli, gyorstollas, tenisz.

Az általános testnevelési kurzusok ára 6000 Ft/félév, a
díjakat a Neptun-rendszerben,a „Pénzügyek” fül alatt
átutalással lehet befizetni. Egy kurzus általában 12-13
alkalom, a teljesítés, így a kreditek megszerzésének feltétele a részvétel, maximum 3 hiányzással.
Bővebb segédlet a kurzusok felvételéhez

Az ELTE BEAC sportösztöndíjasainak edzései
—
Csapatsportok: kézilabda, kosárlabda, futsal, röplabda, nagypályás labdarúgás
Küzdősportok: brazil jiu- jitsu, goju-ryu karate, muay thai, kick-boksz
Aerobik: alakformáló, zumba, zsírégető edzés, pilates, dinamikus jóga
Táncok: hastánc, modern jazztánc, cheerleading
Labdás, golyós játékok: tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, gyorstollas
Funkcionális tréningek: TRX, kettlebell, cross training
Vízi sportok: vízilabda, evezés
Egyéb sportok: polefitness, triatlon (úszás, futás, kerékpár), atlétika, spinning, sakk, természetjárás, tájfutás, jóga, falmászás, edzőterem – kondicionálás
További információk a BEAC edzéseiről
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A jelentkezés menete
—

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Kari bajnokságok
—

További információk
—

Az ELTE és a BEAC minden tanévben kari futballbajnokságokat rendez, melyre 6-8 fős csapatok jelentkezését várják. A kari
bajnokságok közel kétszáz csapatnak adnak sportolási lehetőséget, így az Egyetem legnagyobb folyamatos sporteseményén
hétről-hétre több mint ezer sportoló mérheti össze tudását.

BEAC iroda
Az egyetemi sportolási lehetőségekkel, befizetésekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a BEAC Irodában kaphat.

További részletek az ELTE kari futballbajnokságainak
weboldalán.

1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.10./B 1. lépcsőfeljáró, 2. emelet
Telefon: 061-209-06-17
Email: szervezes@beac.elte.hu
További információk a BEAC honlapján / Facebook

ELTE SPORT Kft.
—
Az alábbi sportpályák állnak
az ELTE-s hallgatók rendelkezésére:
Bogdánfy utca 10/B sportcsarnok: 3 db parketta borítású pálya (kosárlabda, röplabda, kézilabda, tollaslabda, kispályás teremfoci),
valamint 1 db filcborítású pálya; spinning terem (14 db spinner); kondicionáló terem; tükrös-parkettás terem
Bogdánfy utca 10/A: 2 db kispályás műfüves labdarúgó pálya várja a focizni vágyókat; 330 méteres rekortán futópálya; 5 db salakos teniszpálya

Mérnök utcai sporttelep: 5 db salakos teniszpálya, asztalitenisz, tollaslaba, labdarúgás, strandröplabda
Vízisporttelep: 3-4-5 fős kenuk és 1-2 személyes kajakok, továbbá sárkányhajó is bérelhető; bográcsozási lehetőség; füves terület
rekreációs sportokra

ELTE Szolgáltató Központ – Sportiroda
—
Az ELTE Sportiroda célja, hogy az ELTE polgárok szabadidő- illetve versenysport tevékenységét, valamint egészségük megőrzésére irányuló erőfeszítéseit támogassa az egyetemi sport
szereplőinek összefogása, az ELTE sport programjának koordinálása révén. A Sportiroda szervezeti egységének működését
az ELTE Szolgáltató Központ felügyeli. Az ELTE Sportstratégiája
itt olvasható.

Az ELTE Sport Kft. kiemelt hallgatói rendezvénye az ELTE
FIT Night, melyet minden évben a Bogdánfy utcai Sportközpontban rendeznek meg. Az éjszakába nyúló szabadidősport rendezvényen a fit sportágak legkorszerűbb változataival találkozhatnak az érdeklődők.
További információk az ELTE Sport Kft. honlapján.
Facebook

Link
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Tüskecsarnok: egyetemi használatú 38x16 méteres parkettás edzőterem (kosárlabda, teremfoci, tollaslabda, kézilabda, röplabda)

