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Tisztelt Hallgatónk,
Kedves Kollégám!

Kedves
Hallgatótársam!

Sok szeretettel köszöntöm Magyarország legrégebbi, folyamatosan működő
felsőoktatási intézményében, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen! Engedje
meg, hogy az összes ELTE polgár nevében elismerésemet fejezzem ki
teljesítményéért és erőfeszítéseiért, amelyek az egyetemre való bekerüléséhez
vezettek. A köszöntés után a köszöneté a szó. Köszönöm, hogy minket
választott.

Sok szeretettel üdvözöllek az Eötvös Loránd Tudományegyetem csodálatos hallgatói
közösségében! Engedd meg, hogy a Hallgatói Önkormányzat nevében gratuláljak a
sikeres érettségidhez és felvételidhez. Biztos vagyok benne, hogy életed egyik
legmozgalmasabb időszakán vagy túl, így előre szeretnélek figyelmeztetni: a
fordulatszám az egyetemi évek alatt sem fog csökkeni!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem képzéseinek sokszínűsége messze
kiemelkedik a hazai felsőoktatási intézmények közül. Az ELTE-n szerzett tudás
értékálló, nemzetközi viszonylatban is elismert. Nálunk az universitas-eszme,
oktatók és hallgatók természetes partneri köteléke az egyetemi élet szerves
részét képezi. A közös gondolkodás során sokat tanulhatunk egymástól, és
összefogva nem csak a jelen, de a jövő nemzedékeinek kérdéseire is
megpróbálhatunk választ adni. Ehhez szükségünk van a hallgatói
véleménynyilvánítás legkülönfélébb formáira, hiszen az így megfogalmazott
elképzelések jelölik ki azt az utat, amelyet a jövőben együtt fogunk végigjárni.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem majd négyszáz éves hagyománya a
garancia minden új egyetemi polgárunk számára, hogy Egyetemünk egy olyan
minőségorientált oktatási és kutatási műhely, amely mindig képes az adott kor
kihívásainak megfelelni. Napjainkban az ELTE fontos kulturális és társadalmi
szerepéhez nem férhet kétség, amely egyszerre öröm és hatalmas felelősség.
Kívánom, hogy ebben a sokszínű, inspiráló és folyamatosan fejlődő közösségben
egyetemi évei alatt rengeteg élménnyel gazdagodjon, és minden másodperc
hasznosan teljen!

Fantasztikus dolog ELTE-s diáknak lenni. Itt mindig történik valami, itt minden nap
megtalálhatod azokat a lehetőségeket, amikre felnőtt életed elején szükséged lehet.
Nemzetközi szinten is kiváló, elismert professzorokkal fogsz együtt dolgozni azon a
szakterületen, ami téged leginkább érdekel. Hallgatótársaiddal egy olyan közösség
része lehetsz, melyre egész életed során számíthatsz, olyan emberekkel fogsz
barátságot kötni, akikkel Te fogod alkotni a jövő értelmiségét.
Csak rajtad múlik, hogy a kínálkozó lehetőségeket hogyan használod ki. Egy dolog
azonban biztos: ránk mindig számíthatsz, ha valahol nehézségekbe ütközöl, vagy
nem úgy alakul egyetemi életed, ahogyan azt eltervezted. Mi azon leszünk, hogy
bármilyen problémára megoldást találjunk, mert hiszünk abban, hogy egy ELTE-s
polgárnak nem létezik lehetetlen!
Remélem, hogy hamar megtalálod a helyed egyetemünkön. Kívánok neked rengeteg
sikert, felejthetetlen élményt, igaz barátságot és sok erőt, hogy mindenből ki tudd
venni a részed ELTE-s éveid alatt, ami számodra fontos. Érdekképviselő társaim
nevében mondhatom: nagyon várjuk, hogy a csapat tagja legyél, és közösen olyanná
formáljuk Magyarország legjobb egyetemének hallgatói közösségét, ahová mindenki
tartozni szeretne!

Végezetül pedig ne feledje: az ELTE-n együtt írjuk a történelmet!

Prof. Dr. Borhy László

akadémikus
az ELTE rektora
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Murai László

elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

NEPTUN
ELEKTRONIKUS TANULMÁNYI RENDSZER

Mostantól Te is teljes jogú egyetemi polgár vagy, ezért számodra is elérhetővé válik
interneten keresztül Egyetemünk tanulmányi rendszere, a Neptun. Segítségével
kommunikálhatsz társaiddal, oktatóiddal, információkat szerezhetsz tanulmányi és
pénzügyeidről, valamint a Neptunban kell majd felvenned tárgyaidat és jelentkezned
vizsgáidra is.
Alább összegyűjtöttük Neked a Neptunnal kapcsolatos legfőbb tudnivalókat.

A NEPTUN ELÉRÉSE
A Neptunt a https://neptun.elte.hu webcímen érheted el, a „Hallgatói webes felület”
(továbbiakban HWEB) linkre kattintva.
Belépéshez a HWEB nyitó oldalán kell megadnod a Neptun-kódodat és a jelszavadat.
Javasoljuk a nyitóoldalon felsorolt támogatott böngészők valamelyikének a használatát.

A NEPTUN KÓD ÉS A JELSZÓ
A Neptun használatához Neptun-kódra és jelszóra van szükséged. A Neptun-kódodat a
ponthatárok kihirdetését követő hetekben, e-mailben kapod meg.
Amennyiben az e-mail nem érkezik meg a felvételi eljárásban megadott e-mail címedre,
akkor ezt feltétlenül jelezd az info@felvettek.elte.hu címen, vagy személyesen a
Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a szombathelyi Savaria Egyetemi
Központ Tanulmányi Hivatalán.
Ha korábban nem rendelkeztél Neptun eléréssel, akkor az induló jelszavad Te magad
tudod megadni a https://qter.elte.hu (továbbiakban: Q-tér) ’Új jelszó’ szolgáltatásának
segítségével.
Ha már használtad Egyetemünkön a Neptunt, akkor a régi Neptun kódod érvényes a
továbbiakban is. Jelszavad is a régi maradt. Ha nem emlékszel rá, akkor meg tudod
változtatni a Q-tér ’Új jelszó’ szolgáltatásával.
Mivel a rendszer Rólad és másokról is bizalmas információkat tárol, nagyon fontos, hogy
jelszavadat senkinek se áruld el! Ellenkező esetben visszaélésre adsz lehetőséget.
Kérjük, hogy a Neptunba való belépés előtt tanulmányozd a https://neptun.elte.hu
oldalról elérhető Neptun dokumentációt!
A felvételi határozatodat bejelentkezés után a Tanulmányok főmenü / Hivatalos
bejegyzések menüpontja alatt találod meg.
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DIÁKIGAZOLVÁNY
Meddig érvényes a középiskolában kapott
diákigazolványod?
Amennyiben birtokodban van a 2016/17-es tanévre érvényes, matricával ellátott
középiskolai diákigazolványod, úgy azt még használhatod 2017. október 31-ig, ELTE-s
hallgatóként is. De ha felsőoktatási bérletre van szükséged, mihamarabb igényelj
ELTE-s diákigazolványt!

Hol tudod a diákigazolványoddal kapcsolatos ügyeidet
intézni?
Diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeidet Budapesten a Quaestura Hallgatói
Ügyfélszolgálati Irodában, illetve elektronikusan a Neptun rendszer használatával tudod
intézni. A részletes információkat megtalálhatod a http://qter.elte.hu oldalon. Az
igényelt állandó diákigazolványod elkészültéig ideiglenes igazolást kaphatsz, ha az
előírt feltételeknek eleget tettél.

Honnan tudod, hogy megérkezett az új diákigazolványod?
Diákigazolvány-igénylésedet
az
Oktatási
Hivatal
oldalán
(a
https://igenyles.diakigazolvany.hu/) érdemes nyomon követned. Ha sikeres státuszba
kerül az igénylésed, tudható, hogy új diákigazolványodat elpostázták annak a
felsőoktatási intézménynek, amelyiknél az igénylést kezdeményezted. Felhívjuk
figyelmedet, hogy a diákigazolvány csak érvényesítő matricával érvényes. Az
érvényesítést a Quaestura Iroda ügyfélszolgálatán végzik, az új diákigazolványod
kiadásával párhuzamosan.
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Diákigazolványoddal kapcsolatos további teendőid
Diákigazolványodat minden félévben érvényesíttetned kell a Quaestura
Irodában, amely egész tanévben rendelkezésedre áll. Kérheted a matricázást
postai úton is, szolgáltatási díj ellenében. Ehhez be kell küldened a Quaestura
Irodába diákigazolványodat, amit matricázva postázunk vissza Neked. Bővebb
felvilágosítást erről is a http://qter.elte.hu oldalon találsz.

Miért jó Neked az ELTE-s diákigazolvány?
Először is azért, mert az érvényes diákigazolvány igazolja, hogy az ELTE
hallgatója vagy, emellett pedig kedvezményeket biztosít számodra az
utazáshoz, kulturális tevékenységekhez, könyvvásárláshoz. A kedvezményekről
a http://www.diakkedvezmeny.hu/ oldalon olvashatsz bővebben.

QUAESTURA
H A L LG AT Ó I Ü G Y F É L S Z O LG Á L AT I I R O D A
A szakos tanulmányaidhoz kevésbé szorosan kötődő adminisztratív ügyeidet a Quaestura Hallgatói
Ügyfélszolgálati Irodában tudod intézni. Ezek a következők:
Diákigazolvány-ügyintézés
Diákhitel űrlapok leadása
Kezdeti Neptun-jelszó osztás hallgatók és oktatók részére
Elfelejtett Neptun-jelszó megváltoztatás azoknak, akik nem használhatják az elektronikus
jelszó megváltoztatást
Elfelejtett jelszó postázása

Elérhetőségeink:

Hallgatói biztosítás ügyintézése (balesetbiztosítás, Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok és
3. országbeliek egészségbiztosítása; TAJ-igénylés Stipendium Hungaricum és miniszteri
ösztöndíjasok részére)

Központi iroda:

Hallgatói pénzügyek (ösztöndíj-igazolás, jövedelemigazolás kiadása)

1053 Budapest, Ferenciek tere 6. (az Egyetemi Könyvtár épületében)

Hallgatói jogviszony-igazolás kiállítása

Q-Pont a lágymányosi campus területén:

Különböző igénybejelentők kitöltése (felsőoktatási hallgatói mobilitás szociális alapú
kiegészítő támogatáshoz; árvaellátás elbírálásához; GYED extra igényléséhez;)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A Északi tömb
I. emeleti galériája (az Eötvös Kiadó mellett)
A diákigazolvány-érvényesítési időszakban munkatársaink bizonyos
karokra is kitelepülnek.
https://qter.elte.hu/
06 1 381 2353 / 06 1 411 6500 mellék: 8253
quaestura@elte.hu

A Neptunban helytelenül szereplő személyes adatok javítása
A Szolgáltató Központ által meghirdetett tanfolyamokra szóló képzési szerződések átvétele
Alumni jelentkezési lapok átvétele
Az évkezdéskor és a diákigazolvány-érvényesítési időszakokban hasznos előzetesen időpontot
foglalni, így elkerülhető a hosszas sorban állás. Időpontot a https://qter.elte.hu/ portálon
foglalhatsz, ahol számos más ügyedet is intézheted elektronikus úton, illetve megtalálod az Iroda
szolgáltatásairól szóló egyéb hasznos információkat.
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WiFi
az Egyetem
falain belül

6

1

Kapcsolódj az „ELTE-GUEST” nevű hálózatra.

2

Egy böngészőben nyisd meg az alábbi oldalt: https://ugykezelo.elte.hu

3

Kattints a „BELÉPÉS”-re.

4

A Neptun ikonra kattintással (jobb felül), majd a Neptun azonosító és a Neptun jelszó
begépelése után (alul) kattints a „BEJELENTKEZÉS” gombra.

5

A „VÁLASZTOTT IIG AZONOSÍTÓ” egy felhasználónév (lehetőleg a nevedre utaljon),
ami 3-12 karakter hosszúságú, az angol abc kisbetűit tartalmazhatja, illetve kötőjelet
és számot. Nem lehet benne pont, szóköz vagy alulvonás sem és betűvel kell, hogy
kezdődjön.

6

A „VÁLASZTOTT IIG JELSZÓ” és a „VÁLASZTOTT IIG JELSZÓ MEGERŐSÍTÉS”
mezőbe egy legalább 6 karakter hosszú jelszót adj meg, ez nem egyezhet a
felhasználónévvel.
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Az oldal alján látható „KÉREM A WiFi AZONOSÍTÓ LÉTREHOZÁSÁT IS” melletti
jelölőnégyzetet be kell pipálni, végül az igénylésre kattintani. Ezzel sikeresen el is
készítetted IIG azonosítódat.
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Csatlakozz az „ELTE” nevű WiFi hálózatra. Felhasználónévnek és jelszónak az
előbbiekben megadottakat írd be. Beállítási segítség itt: http://iig.elte.hu/howto

E LT E - S E - M A I L C Í M I G É N Y L É S

Caesar.elte.hu
Minden ELTE-s hallgató jogosult arra, hogy az ELTE Informatikai Igazgatóság (ELTE
IIG) által biztosított e-mail szolgáltatást igénybe vegye.
Pár információ a szolgáltatásról:
WiFi azonosító igénylésekor automatikusan létrejön a
felhasznaloneved@caesar.elte.hu végződésű e-mail cím 2 GB tárhellyel.
Leveleidet bárhonnan el tudod érni a webes felületeken keresztül
(https://sogo.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, késés nélkül megkapod postaládádba.
Igényelhetsz saját honlapot is 2 GB tárhellyel.
A szolgáltatásokról részletes leírásokat az http://iig.elte.hu/howto oldalon találsz. Amennyiben problémád,
netán kérdésed támad ezzel, vagy az ELTE IIG bármely másik szolgáltatásával kapcsolatban, keresd bátran az
Operátori Szolgálatot:

A Lágymányosi
Campuson

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, VI/126.
Telefon: +36 1 372 2500/6800

A belvárosban

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C, alagsor 64.

Online

operator@elte.hu
http://iig.elte.hu
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Kell egy kis
#ZSOZSÓ? ;)
Az egyetemi évek a tanulás mellett az új barátokról, bulikról és az élmények gyűjtéséről is
szól, amire később rengetegszer fogsz visszagondolni. Ahhoz, hogy ezt a pörgős életet
finanszírozni tudd, érdemes diákmunka után nézni. Ezzel az elméleti tudásodat is
gyakorlatba ültetheted és olyan tapasztalatokat, kapcsolatokat szerezhetsz, ami később,
a nagybetűs életben versenyelőnyhöz juttat majd. Mennyivel jobb lesz álláskereséskor
nem üres CV-t beadni, nem igaz?

Ha munkát keresel, több lehetőség közül válogathatsz:
Nézz körül az ELTE Iskolaszövetkezetnél
Csekkold az ELTE Facebook oldalát, vagy írj az info@isz.elte.hu címre, ahol segítenek
a számodra ideális meló megtalálásában
Ha csatlakozol az Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek csoporthoz, olyan
munkákról szerezhetsz infót, amit elődeid javasolnak

TUTI

TIPP
8

Böngészd az állásajánlatokat menet közben a
Jófogás applikációjával!

Böngéssz a weben a Jófogás diákmunka ajánlatai között! Rengeteg olyan ajánlat vár,
amit simán tudsz végezni a suli mellett is: gyakornoki lehetőség az előre
gondolkodóknak, fizikai munka a jó erőben lévőknek, irodai melók a szellemi tettek
kedvelőinek, telefonos munkák a jó beszédűeknek, hostess feladatok a kalandra
vágyóknak és még sorolhatnánk!
http://jofogas.hu/diakmunkabudapest

ELTE Iskolaszövetkezet

szolgáltatásaink

„Az én iskolaszövetkezetem!”

CV Tanácsadás
Munkaközvetítés

ELTE-s hallgatóként nem csak a tudományok fellegvára, de a munkaerőpiac is
megnyílik előtted. Sosem túl korai, hogy elkezdd karrierterveid megvalósítását. Ebben segít Iskolaszövetkezetünk!

Szakmai céljaidhoz illeszkedő munkát keresel?
Lehetőségekre vágysz, hogy kamatoztasd
képességeid? Kiegészítenéd az ösztöndíjad?

Gyakorlati tudást biztosító,
piacképes képzések

MUNKÁink

Nálunk mindezt megtalálod, méghozzá rugalmas, az órarendedhez igazodó
beosztásban! Kurzusaid felvételekor nézz körül az ELTE Iskolaszövetkezet
oldalain, hogy mihamarabb megtaláld a számodra megfelelő alkalmi vagy
hosszú távú állást!

Képzettségednek megfelelő
munkahely
Órarendhez igazítható munkarend
Anyagi biztonság

Úgy érzed nem elég jó a CV-d?
Nehezen írsz motivációs levelet?
Gyere el személyes, egyénre szabott CV tanácsadásunkra a bölcsészkari
campuson található irodánkba.
Tervezzük meg együtt sikeres szakmai portfóliódat!
Akkor se csüggedj, ha úgy érzed, nincs elég tapasztalatod. Képzéseinken
olyan alkalmazható tudást sajátíthatsz el, amely nem csupán
egyetemistaként, hanem munkavállalóként is sikeressé tesz majd.

Szakmai fejlődés

kapcsolat
@ELTE iskolaszövetkezet
http://www.isz.elte.hu
BTK, A épület -158.
Lágymányosi campus Északi épület 1. emeleti galéria
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ELTE PPK
É L E T V E Z E T É S I TA N Á C S A D Ó
Az Életvezetési Tanácsadó ingyenes pszichológiai tanácsadást nyújt az egyetem hallgatói részére.
Keress minket, ha úgy érzed, az életed bármely területén elakadtál, és változtatni szeretnél, és ehhez
támogatásra van szükséged. A pszichológusainkkal teljes diszkréció mellett tudsz dolgozni
magadon.
Az egyéni tanácsadáson túlmenően csoportokat is hirdetünk: nagy sikerrel működnek az autogén
tréning csoportjaink, melyeken relaxációs technikát sajátíthatnak el a résztvevők az önismeret
mélyítése mellett. Jelentkezéshez figyeld a hirdetéseinket a félévek elején!
A bejelentkezés és tájékoztatás e-mailen történik a tanacsado@ppk.elte.hu címen, bővebb
információt találhatsz rólunk a http://www.tanacsadas.elte.hu/ oldalon, friss hírekért lájkoljatok és
kövessetek minket a Facebook-on:
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HÖK
Szeretnél belépni a hallgatói önkormányzatba?
Már megtetted: az Egyetem valamennyi hallgatója
automatikusan tagja a hallgatói önkormányzatnak is.
A hallgatói önkormányzatok elsősorban a hallgatók érdekképviseletét látják el
különféle (tanulmányi, térítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos, fegyelmi stb.)
ügyekben, emellett a hallgatók számára történő különböző szolgáltatások
szervezésében vesznek részt (ilyen például a gólyatábor, gólyabál, egyéb
rendezvények, kiadványok, egyes karokon nyomtatási, fénymásolási,
számítógép-használati lehetőség stb.)
Az ELTE-n a hallgatói önkormányzati struktúra két szintű: az első szinten a kari
részönkormányzatok valamint a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat található. A
kari részönkormányzatokba a karok hallgatói saját maguk, közvetlenül
választják saját hallgatói érdekképviselőiket. A Kollégiumi Hallgatói
Önkormányzat az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ bármely kollégiumával
kollégiumi tagsági jogviszonyban álló hallgatóinak önkormányzati szervezete.
Az első szint részönokormányzataiból való delegálások révén jön létre az ELTE
működését leíró dokumentumban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban
szereplő egyetemi hallgatói önkormányzat, az ELTE HÖK.

Az ELTE HÖK a részönkormányzatok tevékenységét koordinálja; ellátja az
egyetemi szintű érdekképviseletet (kari szinten ezt értelemszerűen a kari
önkormányzatok teszik meg), illetve szakmailag is segíti a részönkormányzatok
működését. A hallgatói önkormányzat teljesen autonóm szervezet, demokratikus úton választott képviselőivel vesz részt az Egyetem irányításában,
önszerveződésében.
Az ELTE-n az egyetemi, illetve a kari döntéshozó testületekben, a szenátusban
és a kari tanácsokban is egynegyedes illetve egyharmados részvétellel bírnak a
hallgatói képviselők, ami nagy felkészültséget, tájékozottságot igényel részükről
és egyben nagy felelősséggel is jár. Ezek a testületek hozzák ugyanis meg az
összes, az egyetemet érintő stratégiai fontosságú döntést, a személyi
kinevezésektől kezdve a költségvetés és a különböző intézményi szabályzatok
elfogadásán át egészen a kitüntetések jóváhagyásáig. A hallgatói képviselők
természetesen nem csak a döntéshozatalban, hanem a döntés-előkészítésben
is részt vesznek.
Az ELTE HÖK az érdekvédelmi feladatok mellett egyéb tevékenységeket is ellát,
így összegyetemi rendezvények szervezésében vesz részt, működteti az ELTE
Online egyetemi hírportált, itthoni és külföldi ösztöndíjakat, pályázatokat kutat
fel és hirdet meg, ezen kívül igyekszik folyamatosan bővíteni tevékenységét a
hallgatói szolgáltatások körében.

ELTE Hallgatói
Önkormányzat
1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
iroda@ehok.elte.hu
+36 1 411 6500 / 8256 mellék
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Albérletet keresel
Budapesten?

Általában 2 havi kauciót kérnek előre, de mielőtt bárkinek
is kicsengetnéd a pénzt, bizonyosodj meg róla, hogy a
szerződés minden pontja rendben van-e, illetve ellenőrizd
a főbérlő adatait is!

Tuti Tipp:

A korai/kései órák miatt nem hátrány az egyetemhez közeli
albérlet, nem véletlen, hogy az ELTE hallgatók elsősorban az V.,
VII., VIII., IX., XI., és XII. kerületekben keresgélnek álomkecót. Jó
hír, hogy a JÓFOGÁSON több ezer kiadó ingatlan vár a főváros
ezen részein, így érdemes körülnézni, bőven lesz miből
válogatnod!

A legbiztonságosabb a közjegyző előtt aláírt szerződés!
Kérj bizonylatot az előleg átadásakor!

Ha már költözöl…
3 dolog van, ami nem hiányozhat az albiból: hűtő,
mosógép és tűzhely. Ha bútorozott lakást sikerült
kivenned, ezek adottak.

http://jofogas.hu/ELTEingatlan
De előtte lássuk, mik a legfontosabb dolgok, amikre jó, ha
figyelsz!

Jó tudnod, hogy bérlőként kérelmezheted a lakcím
tartózkodási helyként való bejelentését, ami számos
előnnyel járhat, például ha orvosi ellátásról, vagy
közügyek intézéséről van szó.

Keresgélés közben....
Csekkold a környéket: biztonságosnak tűnik-e, megfelelő-e a
tömegközlekedés, vannak-e a közelben olyan üzletek,
intézmények, amik fontosak lehetnek a számodra

Az albérletek mostanság drágák, így ha valami túl olcsó, légy
óvatos és körültekintő!

Járd körbe a rezsi kérdéskörét: nem mindegy például,
hogy azok a bizonyos átlagárak tartalmazzák-e a téli
fűtésszezon kiadásait is...

Vigyél magaddal egy tanút (a szerződés aláírásához
amúgy is szükséges), és csak abban az esetben írd alá a
szerződést és fizess, ha a kulcsot rögtön kézhez kapod!

ÍME NÉHÁNY HASZNOS TIPP!

Sokat tudsz spórolni, ha külső kerületekbe költözöl. Ez
esetben azonban hosszabb utazási idővel is kell kalkulálnod

Ha megtaláltad az álomkecót…

TIPP

Nézz körül a Szolgáltató Központ Albérletek ELTE-seknek
Facebook csoportban vagy töltsd le a Jófogás Ingatlan appját,
ahol akár utazás közben is keresgélhetsz kiadó kecókat. A
részletes szűrő segítségével pedig beállíthatod azokat a
paramétereket, amik elengedhetetlenek számodra vagy akár
lakótársakat is kereshetsz! Kell ennél több?
https://ingatlanapp.jofogas.hu
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ÓVD A KÖRNYEZETET,

KÖZLEKEDJ
OKOSAN!

Kiszámoltuk, hogy együtt Veled összesen 200 000 tonna
szén-dioxidtól óvjuk meg a Földünket!

MIT JELENT EZ?
Ez olyan mintha Budapest teljes autós forgalma leállna
31 napra. Se egy busz, se egy autó, se egy motor!
Gondolj bele, milyen tiszta lenne a levegő!
Ennyi szén-dioxid szükséges ahhoz, hogy 2,7 millió
darab biciklit gyártsunk.
17 millió tornacipő vagy 5 millió farmernadrág
előállításához is ennyi szén-dioxidra van szükség.
De akár 180 ezerszer meg lehet tenni a Budapest New
York utat repülővel.

NÉZZ FEL A JÓFOGÁSRA ÉS SZEREZD
BE A LEGMENŐBB KÖZLEKEDÉSI
ESZKÖZÖKET JÓ ÁRON!
Több mint 5000 kerékpár
Több száz roller
Mindezek mellé több ezer alkatrész és kiegészítő
a még biztonságosabb közlekedéshez!
A kerékpárokat és a kiegészítőket itt találod:
http://jofogas.hu/kerekparBudapest

Tipp:

Zárd le a biciklidet a biciklitárolóban az egyetem előtt!
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NYELVOKTATÁS
ÉS NYELVVIZSGA
AZ ELTE-N
Az idén ötvenéves ELTE Origó Nyelvi Centrum tapasztalt, jókedvű, remek tanárokkal, kiváló
infrastruktúrával ellátott termekben várja a nyelvoktatás iránt érdeklődő egyetemi hallgatókat.
A nyelvtanfolyamokat angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol és magyar mint idegen
nyelvből indítjuk, 30 vagy 60 órában. A képzések ütemezése egyetemistabarát: a többségében
késő délutáni-kora esti tanfolyamok egy héttel az ELTE oktatásának indulása után kezdődnek,
és még a szorgalmi időszakban véget érnek.
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KING'S ROAD PARLIAMENT
SQUARE ALDWYCH
ST PAUL'S CATHEDRAL

Ha nyelvvizsgázni szeretnél, az ELTE ONYC-nél erre is van lehetőséged: a piacvezető,
akkreditált Origó Nyelvvizsga az év minden hónapjában elérhető az ország több mint hatvan
vizsgahelyén.

FULHAM BROADWAY

A tanfolyamok általános leírását és az egyes képzések részleteit weboldalunkon találod:
http://www.onyc.hu/nyelvtanfolyamok
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Tanévkezdés
Új könyvek, eszközök
SPÓROLJ A JÓFOGÁSSAL!
Ne parázz, hogy az összes spórolt pénzed rámegy a tanévkezdésre! Miért költenél egy rakás
pénzt új könyvekre, ha akár a töredékéért is megkaphatod, alig használt, vagy akár újszerű
állapotban? Miért járnál napokig a kiszemelt szótár, tankönyv, laptop, jegyzetek és sok minden
más után? Szerezd be könyveidet és a tanuláshoz szükséges eszközöket a Jófogásról!
Csekkold az oldalt, keress céltudatosan a több ezer hirdetés között!

ELTE ZÁRT CSOPORT
Létrehoztunk egy olyan felületet, ahol kimondottan az ELTE-s diákok adásvételezhetnek, így az
ELTE zárt csoportban olyan hirdetéseket (könyvek, jegyzetek stb.) találsz, amiket az egyetemi
társaid töltenek fel, így a vételt akár az egyetem falain belül is el tudjátok intézni! Ennél már
nem lehet egyszerűbb!
http://jofogas.hu/ELTEcsoport
Ha már az oldalon jársz, keress pénzt! Add el Te is a már nem használt cuccaid! Ezzel
kereshetsz egy kis pénzt és még plusz hely is felszabadul az otthonodban!

AJÁNDÉK TŐLÜNK NEKED! ;)
A Jófogás az ELTE diákjainak most ingyen szalag kiemelést biztosít, amit március 31-ig
használhatsz fel a jobbra található kuponkóddal. Ezzel a kiemeléssel minimum 10x annyian
látják majd a hirdetésed!

kupon
KUPONKÓD: ELTE17

Kezdd spórolással a tanévet, hogy több pénz maradjon a fergeteges bulikra! :) Hajrá, Jófogás!
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Szociális
támogatások
ALAPTÁMOGATÁS
Mivel az első félévben még nem részesülhettek tanulmányi ösztöndíjban, az
alaptámogatás hivatott csökkenteni a rászoruló hallgatók beiskolázással járó
költségeit.

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
A rendszeres szociális ösztöndíj (ismertebb nevén a „szoctám”) a hallgató szociális helyzete
alapján megállapított ösztöndíj, mely szintén pályázat útján igényelhető.
Az alaptámogatással ellentétben ez rendszeres ösztöndíj, ami félévente öt juttatási hónapra
jár. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik. Az értékelésnél különösen az egy
háztartásban élők számát, státuszát (tanuló, dolgozó, munkanélküli stb.), keresetét,
egészségügyi állapotát és egyéb, a szociális helyzetet mutató körülményt vesznek figyelembe.
Amennyiben az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozol és pályázatod eléri az aktuális
ponthatárt, rendszeres szociális ösztöndíjad összege nem lehet kevesebb, mint “A” kategória
esetén 23 800 Ft, “B” kategória esetén pedig 11 900 Ft.

Pályázhat, aki
első alkalommal létesít államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
hallgatói jogviszonyt, ÉS
igaz rá az alábbi kategóriák valamelyike: nagycsaládos, félárva, árva, hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő vagy
egészségi állapota miatt rászorult, családfenntartó, gyámsága nagykorúsága
miatt szűnt meg.

Fontos:

az alaptámogatás összege pontosan meghatározott, egyszeri 59 500 Ft-ot
jelent alap-, illetve osztatlan képzés esetén, és 89 250 Ft-ot mesterképzés
esetén;
pályázni csak az első félévedre való beiratkozáskor lehetséges;
pályázni elektronikusan, a Neptunban kialakított felületen lehet.
A támogatásról részletes tájékoztatást az EHÖK honlapján kaphatsz,
egyéni kérdésekkel a kari tisztségviselőkhöz lehet fordulni.
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“A” kategóriás szociális
ösztöndíjra jogosult aki:

“B” kategóriás szociális
ösztöndíjra jogosult aki:

nagycsaládos,

félárva,

árva,

hátrányos helyzetű,

halmozottan hátrányos helyzetű,

gyámsága nagykorúsága miatt szűnt
meg.

családfenntartó,
fogyatékossággal élő vagy egészségi
állapota miatt rászorult.

Természetesen pályázni nem csak azon hallgatóknak lehet, akik a fenti kategóriák
valamelyikébe tartoznak. A nem kategóriába eső hallgatók támogatásának összege pontrendszer alapján kerül megállapításra.
A pályázatok benyújtásának és a támogatás odaítélésének szabályai a pályázati kiírásban
kerülnek meghatározásra. A támogatásról részletes tájékoztatást az EHÖK honlapján
kaphatsz, egyéni kérdésekkel a kari tisztségviselőkhöz kell fordulni.

Szociális
támogatások
RENDKÍVÜLI
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

PÁRHUZAMOS KÉPZÉS
KOMPENZÁCIÓJA

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató
szociális helyzete váratlan romlásának
enyhítésére folyósított egyszeri juttatás,
mely
a
félév
során
bármikor
megpályázható.

A párhuzamos képzés kompenzációja
alapvetően a többlettanulmányokat végzők
támogatására szolgáló ösztöndíj, azonban
szociális szempontokat is figyelembe
vesznek a támogatás megítélésekor. A
támogatásra azon hallgatók pályázhatnak,
akik az ELTE-n egyszerre két képzésen
folytatnak tanulmányokat, melyek közül az
egyiket
önköltséges
finanszírozási
formában végzik. A támogatás összegének
megállapítását
a
bírálóbizottság
tanulmányi eredmények és a hallgató
szociális helyzete alapján végzi.

Rendkívüli szociális eseménynek minősül
az odaítélés szempontjából minden, a
hallgató, illetőleg a családja anyagi
körülményeit váratlanul, átmenetileg
kedvezőtlenül befolyásoló esemény,
különösen a gyerekszületés, a haláleset, a
munkanélkülivé válás, a súlyos baleset.
A támogatásról részletes tájékoztatást az
EHÖK honlapján kaphatsz, egyéni
kérdésekkel a kari tisztségviselőkhöz kell
fordulni.

A támogatásról részletes tájékoztatást az
EHÖK honlapján kaphatsz, egyéni kérdésekkel a kari tisztségviselőkhöz kell fordulni.

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJ
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj olyan szociális
támogatás, aminek elbírálását nem az
Egyetem végzi, azonban sikeres pályázat
esetén az Egyetem folyósítja azt. Ezt az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
pályázata alapján a helyi önkormányzat ítéli
meg.
Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása. Amennyiben a hallgató
állandó lakóhelyének önkormányzata
csatlakozott a rendszerhez, abban az
esetben az ösztöndíj egyik részét
(önkormányzati ösztöndíjrész) a települési
önkormányzat fizeti, míg a másik részét
(intézményi ösztöndíjrész) a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium biztosítja.

ERASMUS+
KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁS
A Erasmus+ kiegészítő támogatás azokat a
hallgatókat támogatja, akik az Erasmus+
program keretein belül külföldön folytatnak
résztanulmányokat. A bírálatnál a szociális
szempontok mellett a célországban való
megélhetés lehetőségei és a nyelvtudás is
számítanak.
A támogatásról részletes tájékoztatást az
EHÖK honlapján kaphatsz, egyéni kérdésekkel a kari tisztségviselőkhöz kell fordulni.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhető pályázati űrlapon, aláírva, egy
példányban kell benyújtani. Az ösztöndíj
kizárólag szociális szempontok alapján
ítélhető meg, a pályázó tanulmányi
eredménye nem vehető figyelembe.
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Tehetséggondozás
az ELTE-n
Az ELTE négyféle graduális, azaz alap-, mester-, illetve osztatlan képzési formában tanuló hallgatókat érintő
tehetséggondozási formát különböztet meg: a szakkollégiumokat, a tudományos diákköröket, a honorácior-,
valamint a tutor-rendszert, emellett azonban léteznek további öntevékeny csoportok, melyek szintén a
tehetséggondozást tűzték zászlajukra.

És mi is az a tehetséggondozás?
A kérdés megválaszolása nem egyszerű, ugyanis ez egy több elemből álló folyamat, leginkább úgy határozható meg,
hogy a tehetséggondozási háló segíti a motivált, kezdeményező, kreatív hallgatókat abban, hogy még jobban
elmélyülhessenek érdeklődési területeiken belül a kötelező tananyagon túl. Egyetemünkön különösen erős
hagyománya van a tehetséggondozásnak, amely nem csupán a formalizált kereteken belül nyilvánulhat meg, hanem
a tanár-hallgató közötti szoros munkakapcsolatban, együttműködésben is.
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Szakkollégiumok
A szakkollégiumi eszmének komoly múltra
visszatekintő tradíciója van az ELTE-n, a
szakkollégiumok autonóm szakmai-tudományos
közösségek, nem pusztán tehetséges hallgatók
lakóhelyei. Sőt, többek egyszerű képzési „ráadásnál”:
a speciális illetve széles spektrumú, a képzésen felül
elvégzendő ismereteken, órákon, kurzusokon túl
lehetőséget nyújt konferenciák, tudományos
eszmecserék és beszélgetések rendezésére,
valamint a szakkollégista-lét különleges, egyedi
tulajdonságait is igyekszik kihasználni: ezek az
intézmények nagyfokú önállóságot élveznek, amelyet
belülről szerveződő, öntevékeny hallgatói közösség
irányít. Szakkollégiumi tag természetesen külsős
hallgató is lehet, aki – miután felvételt nyert – nem
bentlakóként részt vehet bármilyen programban,
képzésben, és természetesen budapesti hallgatók is
jelentkezhetnek mindegyik szakkollégiumba, a
legtöbb esetében akár bentlakónak is. A
szakkollégiumok tagjai nem elszigeteltek, a legtöbb
szakkollégista részt vesz valamely tudományos
diákkör munkájában vagy egyes tanszékek
projektjeibe kapcsolódik be. A szakkollégiumok
legfőbb szervezőelvei a szakmaiság, azaz a
tudományos-szakmai munka támogatása, melynek
tartalmát a belső kurzusrendszer, valamint további
szakmai programok, konferenciák adják; a
közösségiség, azaz a csapatmunka, a szakmaiság
közösségben történő megélése és egy összetartó,
egyedi hangulatú közeg megteremtése; illetve a
társadalmi érzékenység, a nyitottság az aktuális
társadalmi kérdések felé, ez legtöbbször ilyen
irányultságú projektekben manifesztálódik.

Az egyes szakkollégiumokról az alábbi linkeken tájékozódhatsz bővebben, itt csupán pár
sor erejéig mutatjuk be őket.

Tudományos diákkörök

Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium:

A tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos és művészeti
ismeretek elmélyítését, bővítését, a hallgatók kutatómunkáját, illetve alkotótevékenységét szolgálja. A szakos, kari tudományos diákkör (TDK) elsődleges célja a hallgatók
egyéni és csoportos kutatásainak szervezett formába öntése. A TDK biztosítja a fiatal
kutatók számára az oktatói segítséget és mások kutatási eredményeivel való
megismerkedés lehetőségét. A TDK-k lehetőséget adnak a komoly tudományos
ambíciókkal rendelkező hallgatók számára, hogy megismerjék a valódi tudományos
kutatások metodikáját és gyakorlati példákon keresztül sajátítsák el azokat.
Egyetemünk minden karán működnek tudományos diákkörök, ezekhez csatlakozni a
koordináló tanár megkeresésével lehet, akinek személye iránt a tanszéken kell
érdeklődni. A TDK-k munkája, működése, aktivitása szakonként változik, ugyanakkor a
TDK-n belül zajló kutatásokból, tudományos munkákból megszerezhető többlettudás
egyedülálló. A tudományos diákköri munka jóval individualizáltabb, mint a szakkollégiumi képzés, azonban fontos megjegyezni, hogy a kettő nem zárja ki egymást, csupán
más aspektusú képzést nyújtanak.

ahogy a neve is mutatja, az ARTSZ képzése elsősorban az interdiszciplinaritásra
fókuszál, illetve a készségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.
További információk: http://angelusz.elte.hu/

Bibó István Szakkollégium:
a szakkollégium jogász- és politológus hallgatók képzését öleli fel, melyet öt nagy
jogterülethez kapcsolódó, valamint a politológiai műhely fog össze. A kurzusrendszeren
felül komoly szakmai többletet ad a felvett hallgatókat segítő már végzett hallgatók
mentori rendszere.
További információk: http://bibo.elte.hu/

Bolyai Kollégium:
az ELTE ezen intézményében a TTK, illetve az IK hallgatói nyerhetnek bővebb betekintést
választott tudományterületükbe.
További információk: https://www.bolyai.elte.hu/

Eötvös József Collegium:
a szakmai munka a hallgatók képzési területeihez igazodó műhelyekben folyik, ez a
legnagyobb létszámmal és a tudományterületek legszélesebb körével rendelkező
szakkollégium az ELTE berkein belül.
További információk: http://honlap.eotvos.elte.hu/

Illyés Sándor Szakkollégium:
az Angeluszhoz hasonlóan a képzés itt sem az egyetemi tananyagot követi, hanem attól
függetlenül a hallgatók céljaihoz igazodva több nagyobb terület körül szerveződik.

Honorácior státusz
A honorácior státusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók részére biztosítsa a
súlyos anyagi terhek nélküli többlettanulmányok folytatásának lehetőségét. A
honorácior státuszú hallgatók térítésmentesen végezhetnek el tetszőleges számú
kreditértékben kurzusokat (az ilyen státusszal nem rendelkező hallgatóknak ezt csak a
kötelező kreditszám 110%-ig biztosítja a Nemzeti Felsőoktatási Törvény). Ez a képzési
forma ebből kifolyólag elsődlegesen azoknak igazán megfelelő, akik interdiszciplináris
tanulmányokat szeretnének folytatni. A honorácior státusz megszerzésének feltétele a
kiváló tanulmányi és tudományos előmenetelre alapozott pályázat, amely pozitív
elbírálás esetén félévente felülbírálásra is kerül.

További információk: http://isszk.elte.hu/
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Tutorálás
A tutorálás keretében a hallgató a szakos tantervi
követelményeit meghaladó kurzusokat teljesíthet egy, a
munkáját felügyelő oktató, a tutor segítségével. A tutorálás
során elvégzett tanegységek kreditértéke, amennyiben a
tutorálással nem szakos tantervi követelmények teljesülnek, a
tutorált igénye szerint számítható be a képzési tervbe, tehát – a
honorácior státuszhoz hasonlóan – nem számít bele a képzési
és kimeneti követelményekben meghatározott kreditérték plusz
10%-nyi, ingyenesen elvégezhető keretbe. A tutorálásra a kari
bírálóbizottság maximum két féléves időtartamra adhat
engedélyt. A tutor a hallgató féléves tevékenységét a
vizsgaidőszakban írásos minősítéssel értékeli, melyben a
szakmai, tudományos munka eredményeinek értékelésén kívül
felsorolja a tutorálással teljesített tanegységeket és azok
megszerzett érdemjegyeit.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia
A középiskolák OKTV versenyéhez hasonlóan egyetemi szinten is létezik országos tudományos
verseny, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, melyen a hallgatók egy bizonyos szakterületen
belüli kimagasló tudományos munkával pályázhatnak. A pályamunkát először kari szinten kell előadni,
megvédeni, és ha azt a Kari Tudományos Diákköri Tanács megfelelőnek találja, akkor továbbítja
országos szintre, ahol kétévente rendezik meg a versenyt.
Érdemes és hasznos erre a megmérettetésre benevezni, mivel az ott szerzett kimagasló eredményekkel
több szakon akár a diplomamunka is kiváltható, a köztársasági ösztöndíj pályázat esetében is számos
pluszpontot jelent, illetve fontos mérföldkő a későbbi tudományos pálya eléréséhez is.

Tudományos ösztöndíj
A legtöbb kar a hallgatói normatíva egy meghatározott részét arra használja fel, hogy támogassa azon
hallgatóit, akik tudományos munkájukkal megfelelő színvonalon reprezentálják a kar vagy akár az
egyetem tudományos tevékenységét. A támogatást a kiírásoknak megfelelő pályázat benyújtásával
lehet elnyerni egyszeri vagy rendszeres formában, karonként változó kritériumok teljesítésével. Emellett
érdemes figyelni az ELTE HÖK oldalát, mivel a tudományos eredmények alapján az ELTE HÖK is
díjazásban részesítheti a hallgatókat.

Köztársasági ösztöndíj

Versenyek,
konferenciák,
ösztöndíjak
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Minden tanév végén meghirdetésre kerül a köztársasági ösztöndíj-pályázat, melyen a tanulmányilag és
tudományosan, illetve közéletileg is kiemelkedő hallgatók díjazhatóak. A pályázaton az egyetemi (pl.
tanulmányi átlag, demonstrátori, TDK munka), illetve az azon túlmutató (pl. versenyek,
konferencia-részvétel, publikációk) tevékenységek kerülnek elbírálásra. A pályázatnak karonként
eltérhet a szempontrendszere, így érdemes a részönkormányzatoknál, valamint a tanulmányi
hivatalokban tájékozódni.

Tehetséggondozási Tanács
A hallgatói önkormányzatokon kívül a tudományos hallgatói közélet kiemelkedő támogatója az ELTE
Tehetséggondozási Tanácsa. A Tanács egyrészt konferenciák rendezésével, másrészt
ösztöndíj-rendszerrel támogatja a hallgatókat, ezekről a pályázatokról a Tanács honlapján lehet
bővebben tájékozódni. Minden félévben meghirdetésre kerül a kiutazási pályázat, ennek segítségével
konferencia, illetve versenyrészvételhez lehet támogatást igényelni.
A Tanács elérhetősége: https://www.elte.hu/tehetseggondozas?m=43

Közös albérlet…
AVAGY HOGYAN TALÁLD MEG
AZ IDEÁLIS LAKÓTÁRSAT!
Itt az év eleje, kezdődik az egyetem és Te még keresed a lakótársad? Már látod magad előtt a
filmbe illő jelenetet, ahogy borzasztó lakótársra lelve, az elképzelt boldog egyetemi éveid egy
rémálommá válnak?
Akkor most jól figyelj, mert van 5 tippünk számodra, hogyan találhatod meg az ideális
lakótársat!

1

Már a gólyatáborban nézz körül ilyen szemmel is, hiszen meglehet, hogy már ott
megtalálod, akit kerestél!

2

Csekkold a JÓFOGÁSON a lakótárskereső hirdetéseket, és válaszd ki Te magad,
számodra ki a legszimpibb!

3

Töltsd fel saját profilod a JÓFOGÁSRA, és adj meg minden olyan infót magadról, amit
Te is szívesen olvasnál másoknál, és ami elengedhetetlenül fontos számodra a
zökkenőmentes együttéléshez!

4

Ha úgy érzed, megtaláltad az álomlakótársat, költözés előtt mindenképpen ülj le vele
beszélgetni, hogy kiderüljön, egyeznek-e az elképzeléseitek az együttélésről!

5

Ha hasonló az életstílusotok, akkor nagy gond nem lehet. Fontos, hogy tudjatok
kompromisszumot kötni és ne zavarjátok egymást a mindennapi élet tevékenységeiben. Ha előre lefektetitek a legfontosabb szabályokat, később könnyebb lesz arra
hivatkozva rendezni az esetleges nézeteltéréseket.
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KOLLÉGIUMOK
Az ELTE által nyújtott lehetőségek fontos eleme a
kollégiumi szolgáltatás.

A kollégiumok igen gyakran a bázisát adják olyan szakmai közösségeknek, amelyek
országos szinten jelentős mértékben tudják formálni a gazdaságot, kultúrát és a
társadalmat.

A kollégiumok az ELTE szerves és integráns részét képezik, valamint az
oktatási-nevelési célok megvalósításában speciális feladatot látnak el. Egyrészt
szociális funkciójuk révén lakhatást biztosítanak a vidéki hallgatók számára,
megteremtve az esélyegyenlőséget, a tanszabadságot, a sportolási-, művelődési
lehetőségeket, másfelől segítik az értelmiségivé válás folyamatát, az értékteremtő,
alkotó létforma kialakulását.

A kialakított kollégiumi strukturális berendezkedésben az önkormányzatiság érvényesül,
a kollégisták önállóan szervezik és irányítják közösségi életüket, valamint választott
képviselőiken keresztül érvényesítik közösségi érdekeiket.
Az intézmények működését a kollégiumok vezetői igazgatják, illetve munkatársaikkal
együtt aktívan részt vesznek az intézmény szakmai és közéleti tevékenységében.

Az ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ Tagkollégiumai:
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1

AJTÓSI DÜRER SORI KOLLÉGIUM (ADK)

2

DAMJANICH UTCAI KOLLÉGIUM (DUK)

3

HOTEL GRIFF JUNIOR

4

KEREKES KOLLÉGIUM (KUK)

5

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KOLLÉGIUM (KCSSK)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23.

1071 Budapest, Damjanich 41–43.

http://ajtosi.elte.hu/

http://duk.elte.hu/

1115 Budapest, Bartók Béla út 152–156.

1135 Budapest, Kerekes u. 12–20.

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4.

http://griff.elte.hu/

6

NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚTI KOLLÉGIUM (NFK)

7

VEZÉR ÚTI KOLLÉGIUM (VUK)

8

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.

1141 Budapest, Vezér utca 112.

http://nfkteszt.elte.hu/

http://vukteszt.elte.hu/

BUDAPESTI MÁRTON ÁRON KOLLÉGIUM
ÉS SZAKKOLLÉGIUM
1037 Budapest, Kunigunda útja 35.

https://martonaron.elte.hu/kollegium/budapest

http://www.kerekes.elte.hu/

http://www.csoma.elte.hu/

További információk:
https://www.elte.hu/kollegiumok, http://kolhok.elte.hu/, http://kollegium.elte.hu

KUK

MÁSZ

KEREKES
KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MÁRTON
ÁRON KOLLÉGIUM
ÉS SZAKKOLLÉGIUM

VUK

DUK

VEZÉR ÚTI
KOLLÉGIUM

DAMJANICH UTCAI
KOLLÉGIUM

KCSSK

KŐRÖSI CSOMA
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GRIFF
HOTEL GRIFF
JUNIOR

NFK

ADK

AJTÓSI DÜRER
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NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚTI
KOLLÉGIUM
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ELTE SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
NÁLAD A TEHETSÉG, NÁLUNK A LEHETŐSÉG!

MUNKAERŐ
KÖZVETÍTÉS

K,
TRÉNINGE
MOK
TANFOLYA

ÁLLÁSBÖRZE

ENS-KÉPZÉS,
SAJTÓREFER
SZÓVIVŐ- ÉS
ÁZATÍRÁS
EZÉS ÉS PÁLY
PROJEKTTERV
RZUS,
ALAPOZÓ KU
I TANFOLYAM
AUTÓVEZETŐ
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KARRIER
-TANÁCSADÁS

A Központ célja, hogy az egyetemi polgároknak a
legkülönbözőbb
területeken
szolgáltatásokat
nyújtson, hogy az ELTE-n töltött éveik – a tanulmányok
vagy munka mellett – a tudatos karrierépítés, a sport,
az egészségmegőrzés, valamint a közösségépítés
jegyében telhessenek. A Szolgáltató Központ
működteti az ELTE Karrierközpontját, az ELTE
Fogyatékosügyi Központját, a Quaestura Hallgatói
Ügyfélszolgálati Irodát, az ELTE Sportirodát, az ELTE
Ingatlanhasznosítást, valamint az ELTE Alumni
Központot.

KARRIERMENEDZSMENT
KURZUSOK

KARRIERKOZPONT.ELTE.HU
ALLASBORZE.ELTE.HU

ELTE Alumni Központ
TÉGED IS VÁRUNK A PROGRAMJAINKRA!
Arra törekszünk, hogy alkalmat teremtsünk "Örök Diákjainknak", egykori hallgatóinknak a kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre,
közvetítsük feléjük az egyetem valamennyi kara és intézménye által kínált változatos lehetőségek, programok hírét. Kiemelt célunk a
központi – kari hovatartozástól függetlenül is érdekes – alumni programok tervezése és szervezése. Mindemellett erősíteni
szeretnénk az alumnusok és a hallgatók közötti kapcsolatot. Figyeld a híradásainkat, Téged is várunk előadásainkra és színes
programjainkra!

„Az Egyetem megnyitja kapuit”:

az érdeklődők az Egyetem nagy múltra
visszanéző
épületeinek,
helyszíneinek
történetét és rejtett kincseit ismerhetik meg
másfél órás, tematikus sétáink alkalmával.

„ELTE Sikerek” előadás-sorozat:

aaz Egyetem falai közül kikerült hírneves alumnusok
beszélnek munkásságukról, sikereikről, ELTE-s
kötődéseikről, és útmutatást kaphatnak a karrierjüket
most építők is. A tudásmegosztási előadássorozattal –
amely az Aula Magnában, szerda esti időpontokban
kerül megrendezésre – célunk az egyetemen végzettek
közösségének erősítése olyan programokkal, melyek
értéket képviselnek és illeszkednek az ELTE
szellemiségéhez.

„Nemzeti estek”:

minden félévben ellátogatunk az Egyetem
hatvannégy nyelvi lektorátusa közül egyhez,
ahol színes programokkal, az adott országra
jellemző kulturális kavalkáddal várunk!

Elérhetőségeink:
almamater@alumni.elte.hu,

Érdekel az Egyetem múltja, nagyjaink, eleink, értékeink? Szívesen látunk az Alumni Központban – akár egy beszélgetésre, akár
önkéntes munkára is, de részleteket tudhatsz meg induló mentorprogramunkról is! Figyeld web- és Facebook-oldalunkat, valamint a
Karriermagazint, ahonnan szintén értesülhetsz hallgatóknak szóló lehetőségeinkről és rendezvényeinkről!

http://www.elte.hu/alumni
facebook.com/ELTEAlumni
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Esélyegyenlőség
SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓK - FOGYATÉKOSÜGYI KÖZPONT
Egyetemünk az esélyegyenlőség jegyében speciális jogokat, eszközöket biztosít azon
hallgatói számára, akik fogyatékossággal élnek vagy tartós betegséggel rendelkeznek,
amely hátráltatja tanulmányaik előrehaladását, akadályozza őket akár a szorgalmi
időszakok, akár a számonkérések során.
Kikhez fordulhatsz segítségért? Amennyiben úgy érzed, Neked is szükséged lehet
segítségre, információra vagy a Te szükségleteidhez alkalmazkodó számonkérési
körülményekre, nincs más teendőd, mint regisztrálni a Kari Fogyatékosügyi
Koordinátorodnál vagy érdeklődni karod Hallgatói Önkormányzatának
Esélyegyenlőségi referensénél. A speciális jogok célja, hogy speciális helyzete miatt
egyetlen hallgatót se érjen igazságtalan hátrány egyetemi évei során. Természetesen az
egyetem minden érzékeny adatot a lehető legbizalmasabban kezel.
Az érintett hallgató igényelhet rendszeres szociális támogatást, mely ösztöndíj
fogyatékossággal élő hallgatók esetén kiemelt kategóriába esik. Fontos azonban, hogy
szakorvosi vagy orvosszakértői bizottság által kiállított igazolásra van szükséged az
érintettség igazolásához. Figyeld a szemeszter elején a szociális támogatás pályázati
kiírását!
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Amennyiben úgy érzed, hogy személyi segítőre van szükséged a szorgalmi
időszakban, úgy jelezd ezt a saját karod Fogyatékosügyi Koordinátora vagy a kari
HÖK esélyegyenlőségi referense felé, ők segítenek a személyi segítő
megtalálásában. Na de ki is az a személyi segítő? A személyi segítő egy
hallgatótársad, akivel egyeztetés után együtt tudsz közlekedni, segít megismerni és
megtalálni a termeket, könyvtárat, scannert stb. és segít eligazodni az egyetemi
életben.
Az ELTE Fogyatékosügyi Központjának célja, hogy a speciális szükségletű
hallgatóknak minden támogatást megadjon ahhoz, hogy egyenlő hozzáféréssel,
akadálymentes módon tudják egyetemi tanulmányaikat elvégezni. A Központ a kari
koordinátori hálózat segítségével megszervezi a hallgatók számára a személyi
segítői hálózatot, felméri az eszköz- és szolgáltatási igényeket, részt vesz a
tananyagok digitalizálásában, valamint koordinálja az akadálymentesítési
törekvéseket.
Természetesen minden egyéb esélyegyenlőségi problémával és kérdéssel
nyugodtan fordulj a hallgatói önkormányzatod referenséhez!

A speciális
szükségletű

(fogyatékossággal
és krónikus
betegséggel élő)

hallgatók
megsegítése
az ELTE-n

Egyetemünkön régi hagyomány a speciális szükségletű hallgatók
esélyegyenlőségének biztosítása. A feladatokat az egyetemi és a
kari fogyatékosügyi koordinátorok, valamint a Szolgáltató Központ
keretében működő Fogyatékosügyi Központ közösen végzik.

Ki számít speciális szükségletű hallgatónak?
Minden olyan hallgató, aki bármilyen fogyatékossággal él, tehát
látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott, tanulási zavara van
(diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás), beszédfogyatékos, autizmus
spektrum zavarban érintett, figyelem-, vagy magatartásszabályozási
zavarral küzd. Azok a hallgatók is segítséget igényelhetnek, akiknek
súlyos krónikus betegségük befolyásolja a tanulási esélyeiket.

Milyen segítséget kaphatsz?
Nagyon sokfélét! Részben a kari koordinátortól, részben a
Fogyatékosügyi Központtól.
a.) A kari fogyatékosügyi koordinátoron keresztül igényelhető
segítség: a speciális szükségletű hallgatók tanulmányaik során
többletsegítségeket vehetnek igénybe, ezeket a Kari Fogyatékosügyi
koordinátor szervezi (például speciális eszközök kölcsönzése,
írásbeli vizsga kiváltása szóbelivel, szóbeli vizsga kiváltása
írásbelivel, több idő a felkészülés során stb.)
b.) A Fogyatékosügyi Központtól igényelhető segítség: látássérült
hallgatók számára útvonaltanítás és segítség a Neptun
használatában; grafikonok, ábrák, térképek adaptációja után
domború ábrák készítése, illetve ezek szóbeli magyarázata; autizmus
spektrum
zavarban
érintett
hallgatók
számára
szociális-kommunikációs készségfejlesztés, tanácsadás; pszichés
fejlődési zavarral élő hallgatók számára tanulás-módszertani
tanácsadás; hallássérült hallgatók számára az írásbeli munkák
nyelvhelyességi ellenőrzése, javítása; nehezen érthető szövegek
magyarázata, egyszerűsítése; mozgáskorlátozott hallgatók számára
szociális gondozó biztosítása; bármely, arra igényt tartó
fogyatékossággal élő hallgató számára a könyvtár használatának
megtanítása; személyi segítők biztosítása; a nyomtatott
információszerzésben akadályozott hallgatók számára tankönyv
digitalizálás, stb.
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A Központban részt vehetsz jó hangulatú csoportos
összejöveteleken is, és minden tanulással, egyetemi élettel
kapcsolatos kérdésben örömmel állunk rendelkezésedre.
Látogass el a http://elte.hu honlapra, a Hallgatók menüponton
belül az Esélyegyenlőség címszó alatt részletes tájékoztatót
találsz szolgáltatásainkról.

Hogyan kell regisztrálni?
Akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen
jelentkezel a kari fogyatékosügyi koordinátorodnál és a megfelelő
igazolást leadod neki, vagyis regisztrálsz.
Időpontot e-mailben
koordinátortól.

kérhetsz

a

kari

fogyatékosügyi

Koordinátorok listája:
ÁJK: hoffman.istvan@ajk.elte.hu
BGGYK: schiffer.csilla@barczi.elte.hu,
arikoordinator.barczi@gmail.com
BTK: biro.jozsef@btk.elte.hu
senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu
IK: hehe@elte.hu
PPK: eselyegyenloseg@ppk.elte.hu
solymosi.katalin@ppk.elte.hu
TÁTK: tanczos.eva@gmail.com
TÓK: czeniko@t-online.hu
TTK: torok.gabriella@ttk.elte.hu
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Mi garantálja az esélyegyenlőséget?
A speciális szükségletű hallgatók hátrányainak kiegyenlítését a hatályos felsőoktatási
törvény és annak végrehajtási rendelete, valamint az ELTE Hallgatói követelményrendszere,
különösen annak XIII. fejezetében lefektetett szabályok garantálják
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II_150815.pdf

Bármilyen kérdésed van, bátran fordulj a Fogyatékosügyi
Központhoz.
Elérhetőség:

Kovács Krisztina,

Fogyatékosügyi Központ vezető, Egyetemi Fogyatékosügyi koordinátor:
kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu,
fogyatekosugy@kancellaria.elte.hu

Gyere és sportolj
az ELTE-n!
Gyorsan eltelnek az egyetemi évek, ezért már a tanév kezdetén érdemes
az egyetemi sportágak közül választani és sportprogramjainkon részt
venni. Mindenkit várunk, aki mozogni, edzeni, testileg-lelkileg felüdülni,
esetleg versenyezni szeretne. Az érdeklődők több mint 40 sportág közül
válogathatnak, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb
mozgásformát, legyen szó szabadidő- vagy versenysportról. A hallgatók
számára lehetőség nyílik kurzusként sportot választani, illetve a BEAC is
várja edzéseire, foglalkozásaira a sportolni vágyókat.

1

Sportolj kreditért!

Az Általános testnevelés kurzusokra - hasonlóan a többi tanegységhez - a
Neptun rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A testnevelés kurzusokon
1 kreditért, heti egy órában lehet sportot űzni.
Választható sportágak: aerobik, argentin tangó, asztalitenisz, atlétika,
boksz, brazil jiu jitsu, cheerleading, csörgőlabda, dinamikus jóga, erősítés,
evezés, falmászás, floorball, futsal, funkcionális tréning, futás, goju-ryu,
karate, gyorstollaslabda, hastánc, jazztánc, jóga, kerékpár, kettlebell,
kick-boksz, kondicionálás, kosárlabda, kung-fu, lacrosse, labdarúgás,
muay-thai, röplabda, sakk, spinning, squash, sziklamászás, társastánc,
tenisz, természetjárás, tollaslabda, triatlon, TRX, úszás, zumba
A kurzusokat keresd a Neptunban VTN kóddal. Az általános testnevelési
kurzusok ára 6000 Ft/félév, a díjakat a Neptun-rendszeren keresztül kell
befizetni a félév végén. Bővebb segédletet a kurzusok felvételéhez itt
találsz:
http://www.beac.hu/sportolni-szeretnek/szintek/sportolj-kreditert/
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Sportolj a BEAC-ban!

Az általános testnevelés kurzusok mellett a BEAC edzésein is részt lehet venni, mely
órákat az ELTE sportösztöndíjas hallgatói, valamint a BEAC edzői, oktatói tartják. Az
edzéseken kortól, nemtől, szinttől függetlenül bárki részt vehet, szabadidős-, és
versenysportra egyaránt lehetőség nyílik. A 2017/2018-as tanévben a következő
sportok közül választhatnak az érdeklődők:

Csapatsportok: kézilabda, kosárlabda, futsal, röplabda, nagypályás
labdarúgás
Küzdősportok: brazil jiu- jitsu, goju-ryu karate, muay thai, kick-boksz
A szellemi sportokat kedveled? Akkor sakk.
Aerobik: alakformáló, zumba, zsírégető edzés, pilates, dinamikus jóga
Táncok: hastánc, modern jazztánc, cheerleading
Állóképesség-fejlesztő sportágaink közül a triatlon, a TRX, a kettlebell, a
spinning és az úszás, továbbá a sportok királynője, az atlétika vár Téged.
Labdás, golyós játékok: tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, gyorstollas
Erőnléti edzések: TRX, kettlebell, cross training
Vízi sportok: vízilabda, evezés
Egyéb sportok: polefitness, triatlon (úszás, futás, kerékpár), atlétika,
spinning, sakk, természetjárás, tájfutás, jóga, falmászás, ELTE-BEAC
edzőterem
További információk az edzésekről: http://www.beac.hu/sportolni-szeretnek/
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Kapcsolat
BEAC Iroda
06 1 209 0617
szervezes@beac.elte.hu
1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.10./B 1. lépcsőfeljáró, 2. emelet
www.beac.hu

SPORT TÉRKÉP
ELTE TÓK
1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.
tornaterem, kosárlabda és foci pálya (külső)

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KOLLÉGIUM
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4.
két tornaterem, tenisz-, röplabda-, kosárlabdapálya, műfüves focipálya, kondícionáló terem.
BOGDÁNFY UTCAI ELTE SPORTTELEP
(BEAC pálya)
1117 Budapest, XI., Bogdánfy Ödön u. 10/b.
futópálya, street workout, két műfüves focipálya, kondicionáló
terem, spinning terem, tükrös terem - TRX, jóga,
a csarnokban: szőnyeg borítású teniszpálya, kettlebell, aerobik,
küzdősportok, futsal, kosár-, kézi-, röplabda, tollaslabda pálya.
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Simon Gábor
BEAC ügyvezető
simon.gabor@beac.elte.hu
ELTE HÖK sportügyi referens
sport@ehok.elte.hu

ELTE PPK
1064 Budapest, Izabella utca 46.
parkettás tornaterem: kosárlabda, gimnasztika, szertorna,
asztalitenisz és aerobik.
ELTE MÉRNÖK UTCAI SPORTTELEPE
1119 Budapest, Mérnök utca 35.
teniszpályák - télen fedett -, kispályás labdarúgásra alkalmas
füves, műfüves pályák, strandröplabda és streetball pályák,
a benti részen egy nagyobb és egy kisebb tükrös terem
- ping-pong, aerobik, tánc, hastánc, és elméleti órák.

ELTE BGGYK
1097 Budapest, Ecseri út 3.
tornaterem

ELTE SOROKSÁRI VÍZITELEPE
1237 Budapest, Vízisport utca 48.
kajak-kenu sportokra alkalmas létesítmény

ELTE „EÖTVÖS”
MŰVÉSZETI
EGYÜTTES
Az ELTE hallgatóinak számára kiváló kulturális elfoglaltságot biztosít az ELTE
Művészeti Együttes.
A szabadidő tartalmas eltöltéséhez nyújt lehetőséget mindhárom csoportja, a
Bartók Béla Énekkar
Egyetemi Koncertzenekar
Néptáncegyüttes
A 2017/18-as tanévben ünnepli fennállásának 60. illetve 70. évfordulóját az
együttes.
Jó hangulatú próbák, kiváló fellépések és nagyszerű társaság várja a gólyákat. Az
együttes tagjai jelenlegi és volt egyetemi hallgatók, valamint oktatók.
Az együttes vezetője, művészeti igazgatója Kovács László, Liszt-díjas, kiváló
művész.
Az együttesben az együtt zenélés élményén túl egy összetartó, gazdag
hagyományokkal rendelkező összegyetemi közösség tagjává válhatnak a
művészeteket kedvelő és gyakorló hallgatók.

Jelentkezz, érdeklődj itt:
info@zene.elte.hu
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# Adok-veszek:

üzletelj
a suliban!
Mekkora királyság lenne, ha mindent meg tudnál vásárolni az egyetemen, és nem
kellene különböző üzletekbe és bevásárlóközpontokba szaladgálnod napokig?
Mekkora lenne már, ha minden jegyzetet megszerezhetnél a felsőbb évesektől,
akik pontosan ugyanazt tanulták, mint Te most?
Ezek pár éve még teljesen lehetetlennek tűntek, de ma már simábban megy, mint
józanon aszfalton sétálni. Jó ha tudod, hogy a Jófogásnál létezik egy ELTE
csoport, ahol regisztrációt követően kizárólag saját egyetemed diákjaival
mókolhatsz, és akikkel bátran üzletelhetsz. Ezután még csak találkozási pontot
sem kell egyeztetni, csak simán beviszitek a suliba a megbeszélt cuccot. Ne
feledd: sorstársaid elérhetőbbek és megbízhatóbbak, a közös ügy összekovácsol,
így akár még új barátokra is szert tehetsz.

Azt mondod áll az alku?
Akkor várunk itt:
http://jofogas.hu/ELTE-piac
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AZ EGYETEMI SAJTÓ CSAK RÁD VÁR!
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KERESD AZ ELTE PRESS SZERKESZTŐSÉGÉT!
(FOSZERKESZTO@ONLINE.ELTE.HU)
Részletek az elteonline.hu/eltepress oldalon
Bárczium, BIT, Jurátus, LáTÓKör, PersPeKtíva, Pesti Bölcsész Újság,
TáTKontúr, TéTéKás Nyúz, Kollázs, ELTE Online
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