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Tisztelt Gólyák!

Karrier Iroda

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

Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Írhatnám, hogy ki itt belépsz, hagyj fel 
minden reménnyel, de nem teszem… SŐT! 
Azt mondom, légy nyitott, kezdeményező, 
hozd ki magadból a maximumot! Életed 
legszebb évei következnek, használd ki 
őket! 
A Főiskola ezernyi lehetőséggel kecseg-
tet, találd meg a számodra legmegfelelőb-
beket! Légy szabad, vidám, kreatív! 
Ez új, másfajta élet, sokkal több szabad-
sággal, és egyben sokkal több felelősség-
gel is. 
Találd meg az egyensúlyt a szórakozás és 
a kötelezettségek között!

Mivel a csak neked szóló Gólyaszámot olva-
sod, már biztos, hogy bejutottál a Főiskolára. 
Ezúton is gratulálunk, üdv a klubban! Ez a 
szám arra hivatott, hogy segítsen eligazodni 
a rengeteg újdonság között. Mégsem tar-
talmazhat mindent, így tartsd szem előtt: 
kérdezni nem szégyen! Főiskolánkon idén 
először indult el a mesterképzés, ami továb-
bi lehetőséget jelent számunkra, és most 
már számotokra is. 
Sikeres, élményekben gazdag első évet 
kíván mindnyájatoknak az Ikszikszí Szer-
kesztősége!

Erőss Éva (Vyca)

Kedves Gólya!

Az Általános Vállalkozási Főiskola vezetése, tanárai és valamennyi 
dolgozója nevében szeretettel üdvözlöm új hallgatóinkat tanulmá-
nyaik megkezdése alkalmából. Főiskolánkra ebben az évben is sokan 
jelentkeztek, így Önök komoly versenyben lettek hallgatóink. Ez 
reményt ad arra, hogy Önök olyan tudással és műveltséggel rendel-
keznek, amely lehetővé teszi tanulmányaik eredményes folytatását.
Az Általános Vállalkozási Főiskola új, nem állami felsőoktatási intéz-
mény. A rendszerváltozás után a polgári társadalom új igényei hoz-
ták létre. Egy piaci versenygazdaság központi szereplője a vállalko-
zó, a gazdasági menedzser. Az ország versenyképességének alapvető 
tényezői pedig a vállalkozások. Főiskolánk alapvető rendeltetése, 
hogy Önöket a gyakorlatban hasznosítható elméleti ismeretekkel 
lássa el elsősorban a közgazdaságtan, a szervezés- és vezetéstudo-
mányok és más társadalomtudományok területén. Olyan tudással, 
amellyel Önök képesek lesznek vállalkozni, tulajdonosi jogköröket 
gyakorolni, vállalatot vezetni. 
Mivel 2004 óta tagjai vagyunk az Európai Uniónak, tanszékeink 
nagy súlyt helyeznek arra, hogy Önök a nemzetközi kapcsolatok-
ban, a nemzetközi versenyben is meg tudják állni a helyüket. Ehhez 
természetszerűen kellő nyelvtudás is szükséges, amelyet remélhe-
tően tanulmányaik során megszereznek, illetve bővítenek. Önök 
nem nekünk, tanároknak, hanem saját maguknak, családjuknak 

és egész nemzetünknek tanulnak. 
Ehhez tanári karunk legjobb tudása 
szerint igyekszik modern és komp-
lex ismereteket nyújtani. Legyenek 
Önök magyarok, európai polgárok és 
világpolgárok egyszerre. Remélem, 
hogy az Önök nemzedéke előtt bol-
dogabb jövő áll, mint ami szüleik 
és nagyszüleik nemzedékének meg-
adatott, és magas szintű értelmi-
ségiként fogják szolgálni a modern 
Magyarországot.
Ez a főiskola nemcsak tanintézmény. Nagyon sokan érezzük úgy, 
hogy életünk legszebb éveit töltöttük el főiskolásként. Érezzék ott-
hon magukat nálunk, kulturálódjanak, sportoljanak, szórakozzanak. 
Járjanak filmklubba, színházba. Szeressék meg a könyvtárunkat. 
Használják ki a tudományos diákkör lehetőségeit, pályázzák meg 
társintézményeinknél a külföldi ösztöndíjakat. Mindenben segíteni 
fogjuk Önöket. Legyenek jókedvűek, optimisták, és akkor a szeren-
cse is könnyebben szegődik Önök mellé.

Dr. Sárközy Tamás
egyetemi tanár, rektor

Örömmel tájékoztatunk arról, hogy 
főiskolánkon működik Karrier Iroda, 
ami most már a Te életedben is fon-
tos szerepet tölthet be főiskola alatti, 
és tanulmányaid utáni években. 
Az Iroda tanulmányi- és életpálya 
tanácsadással, fő- és részmunkaidős, 
valamint gyakornoki állások, nyári 
munkalehetőségek közvetítésével 
szeretne segíteni az egyéni karri-
erterveid megvalósításában. Erre 
időben fel kell készülnöd, hogy ne 
az utolsó pillanatban kelljen kap-
kodnod. 
A személyes tanácsadáson kívül elő-
adásokat, fórumokat, tréningeket 
szervezünk. A tanulmányaidat kiegé-
szítve megszerezheted a sikeres 

elhelyezkedéshez szükséges ismereteket: hogyan kell önéletrajzot, 
motivációs levelet írni, állásinterjúra felkészülni, milyenek az elhe-
lyezkedési trendek, stb. Céges bemutatók, kerekasztal beszélgetések 
alkalmával HR szakemberek segítségével megtudhatod, milyen köve-
telményeket támasztanak a frissdiplomás közgazdászokkal szemben. 
Honlapunkat böngészve (www.avf.hu/karrieriroda) hatékonyabban 
tudsz tájékozódni, és könnyebben megtalálod az elvárásaidnak meg-
felelő állást.
A végzett hallgatóink munkaerőpiacon szerzett tapasztalatait is fel-
használjuk, amikor segítséget nyújtunk az álláskereséshez, elhelyez-
kedéshez, illetve pályakezdéshez. Ennek érdekében folyamatosan 
nyomon követjük pályájukat, és informálódunk felőlük. 
A honlapon és a hírlevélen kívül az álláshirdetések, a rendezvé-
nyekről szóló tájékoztatók, aktuális információk megtalálhatóak a 
Karrier Iroda hirdetőtábláin, a IV. emeleten és az aulában is.

Kőrösligeti Zsuzsa
IV. emelet, 410-es szoba

Telefon: 381-8115
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Kezdjük a földszinti aulával! Ahogy belépsz 
a főbejáraton, minden elfogultság nélkül 
mondhatjuk, máris az egyik legfontosabb 
információforrással találod szembe magad: 
a Főiskola havonta megjelenő, hivatalos lap-
jának, a XXI. Századnak, közismert nevén az 
Ikszikszínek az állványával.
Ha jobbra mész, megtalálod azt a három 
fénymásoló-gépet, amit a diákok oldalanként 
15 forint ellenében használhatnak. Érdemes 
azonban első használat előtt tájékozódni 
például a papírelhelyezésről, illetve arról, 
hogy milyen pénzérmével működnek.
Ha esetleg valamilyen gondod van a máso-
lással, akkor azt ne néhány jól irányzott 
rúgással oldd meg, hanem szólj inkább a 
portásnak!
Ha továbbmész, számítógépeket találsz az 
ETR-kuckónál, ami a hallgatók rendelkezé-
sére áll. Az itt található gépek mellett – a 
II. emeleten – négy gépteremben biztosít a 
Főiskola ingyenes internet-használatot min-
den ÁVF-es diák számára. Ehhez csupán egy 
ETR-kóddal és jelszóval kell rendelkezni. 
A fénymásolók mellett továbbhaladva szem-
betalálod magad a könyvtárral. Ha min-
den kötél szakad, két hétre itt ki tudod 
kölcsönözni a szükséges olvasmányokat. 
ÁVF-es hallgatóknak ingyenes a beiratko-
zás. A könyvtárban bevezették az elektro-
nikus katalógust, így egyszerűbb a keresés. 
Használatáról érdeklődj a helyszínen!
A könyvtár mellett van a ruhatár és a porta. 
Az előbbi főleg télen tesz nagy szolgálatot, 
hogy ne kelljen a kabátodat mindenhova 
magaddal cipelni. Ha zh-t írsz, nem sze-
rencsés táskával, kabáttal elbarikádoznod 
magad, inkább hagyd a holmid a ruhatár-
ban! A vidékiek is elhelyezhetik itt nagy uta-
zótáskáikat. A nyitva tartásra azért figyelj, 
07:30-tól 17:30-ig veheted igénybe. Ha nem 
tudod, mit hol találsz az épületben, fordulj a 
portásokhoz!
A földszinten található intézményünk leg-
nagyobb előadóterme, az Auditórium 
Maximum, vagyis a 600-as, és itt van a 
300-as Konferenciaterem is. Utóbbi mellett 
találod a jegyzetellátót. Itt szerezheted be 
az adott félévre kötelező irodalmat, illetve 
egyéb könyveket (a földszinten kifüggesztett 
lista alapján). Mivel működése a félév rend-
jéhez igazodik, érdemes tájékozódni, a nyit-
va tartásról. Célszerű a könyveket időben 
beszerezni, mert ha nem sietsz, elfogynak. A 
tanév elején kedvezményesen lehet hozzá-
jutni a kötelező irodalmakhoz.
A földszint hátsó folyosóján dolgozik a 
Gazdasági Igazgatóság. A liftekkel szemben 
számos paraván áll, amelyeken HÖK-ös, 
Ikszikszís, Karrier Irodás, nyelvoktatással 
kapcsolatos, és egyéb fontos híreket olvas-
hatsz. Ha pedig nem tudod, hogy tulajdon-
képpen milyen órára jöttél be, akkor a liftek 

mellett található tábláról kibogarászhatod, 
hol, mikor, milyen előadások vannak. Szintén 
itt olvashatod el az esetleges zh-, vizsga- 
vagy óraváltozásokat. Az aulában felállított 
elektronikus kijelzőn kreatívan megfogal-
mazott kérdések formájában figyelmezteti 
az iskolavezetés a hallgatókat kötelezettsé-
geikre.
A bejárattól balra az Információs Pavilonból 
beszerezheted a különböző pótlásokhoz 
szükséges csekkeket, de itt lehet leadni oly-
kor a házi dolgozatokat, vagy átvenni egyes 
oktatói segédanyagokat. Ha innen tovább 
mész, megtalálod a büfét és vele szemben 
az éttermet, ami minden hétköznap 11:30 
és 14:00 között kínál lehetőséget egy finom 
ebéd elfogyasztására.

Vegyük sorra a további 
szinteket

A parkoló szintjén találhatod az ingyenesen 
használható konditermet. Csak bérletet kell 
váltanod a sporttitkárnál a 414-es szobában, 
és már erősítheted is az izmaidat.

Az első emeleten találod a Rektori-Fő-
igazgatói Titkárságot és az Alkalmazott 
Magatartástudományi Tanszéket. A 101-es 
irodában intézheted diákigazolvánnyal kap-
csolatos ügyeidet.

A második emeleten vannak a számítógép-
termek, a Tanulmányi Osztály, a Módszertani 
Tanszék, az informatikusok irodái, valamint 
a rendezvényszervezőt is itt találod. Meg kell 
említenem, hogy bár úgy tűnhet logikusnak, 
de a 200-as előadó – a Galéria-terem – nem 
itt található, hanem az 1. emeleten.

A harmadik emeleten találhatóak az Idegen 
Nyelvi Lektorátus smiley-val jelzett iro-
dái, a Záróvizsga Központ, a Marketing és 
Kommunikáció, a Nemzetközi Kapcsolatok, 
valamint a Közgazdaságtani, továbbá a 
Gazdasági Jogi Tanszék.

A negyedik emeletre kell feljutnod, ha a 
Társadalomismereti, a Vállalkozás-menedzs-
ment, a Pénzügytani és Számviteli Tanszéket, 
vagy a HÖK-ösöket, az Ikszikszíseket kere-
sed, de itt tudsz a sportolási lehetőségek 
(414-es iroda) és a nemzetközi ösztöndíjak 
után is (408-as iroda) érdeklődni. Szintén 
itt, a 410-es szobában találod a Karrier Iro-
dát, ahol többek között tanulmányi- és élet-
pálya tanácsadással, fő- és részmunkaidős, 
valamint gyakornoki állások közvetítésével 
állnak a hallgatók rendelkezésére.

Ne feledd: a Főiskola honlapjáról is sok 
mindent megtudhatsz. A www.avf.hu-ról 
tananyagokat tölthetsz le, segítséget kap-
hatsz zárthelyikhez, vizsgákhoz, de itt tudod 
elérni a tantárgyi útmutatókat, órarendet is.
Ne aggódj, csak elsőre tűnik bonyolultnak 
a rendszer, mire végzel, mindennek tudni 
fogod a helyét!

Információk szintről szintre



Értetek vagyunk!

Ezerízű ÁVF-en a Szerkesztőség

Csapatépítő tréning
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

1. lépés
Középiskolásként még nem hallhattatok túl sokat a HÖK-ről, legfel-
jebb csak DÖK-ről. Nos, mi is hasonlóképp működünk, csak ránk a 
Felsőoktatási Törvény vonatkozik. HÖK-ösként ott vagyunk minden 
olyan helyzetben, ahol a hallgatókról, vagyis rólatok van szó, hisz 
értetek vagyunk. Kezdetben segítünk az eligazodásban a főiskola rej-
telmesnek tűnő egységei között. Bármikor fordulhattok hozzánk, ha 
megoldhatatlannak látszó problémáitok támadnak az oktatással, az 
oktatókkal vagy a főiskola szabályaival kapcsolatban. Sokoldalú tevé-
kenységünk közül ízelítőként: kerekasztal beszélgetéseket tartunk 
(tavaly Farkas Bertalannal találkozhattál volna), részesei vagyunk 
az ÁVF-Nap lebonyolításának, mi gyűjtjük és dolgozzuk fel a szoci-
ális és lakhatási támogatásokat. Nem 
utolsó sorban ÁVF-partikat szervezünk, 
és velünk találkozhattok szervezőként 
a gólyatáborban és a gólyabálon is. 
Szeptembertől még több új, és megújult 
programmal várunk benneteket!

2. lépés
Természetesen nem csak megoldha-
tatlan problémákkal fordulhattok hoz-
zánk. Ha bármilyen javaslatotok van 
buliszervezéssel/lebonyolítással kapcso-
latban, ha kreatív vagy, és van ötleted hir-
detések, poszterek, plakátok megtervezé-
séhez, akkor ne habozz, jelezd nekünk, és 
mi megpróbáljuk megvalósítani.

3. lépés
Ha nemcsak időnként szeretnél ötletelni, 
hanem aktív tagja akarsz lenni a csapat-
nak, belelátni más területek munkájába, 
segédkezni azokban, akkor jelentkezz 
bátran képviselőnek!

Ahol mindig megtalálsz bennünket:
IV. emelet – 409-es iroda
Tel.: 381-8116
www.avf.hu/hok

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető LEHETŐSÉGEK Kórádi Ágnes
rovatvezető

IKSZIKSZÍ – XXI. Század  Mi újság?

Hallgatói Önkormányzat, vagyis a HÖK

XXI. Század, a főiskolánk hivatalos lapja, 
amit mi hallgatók írunk, szerkesztünk. 
Az újságban helyet kap minden olyan 
dolog, ami Téged érdekelhet, és ami itt 
történik. 
Beszámolunk a főiskolai élet esemé-
nyeiről, oktatási és tudományos kér-
déseiről. Információt adunk az éppen 
aktuális kulturális rendezvényekről, 
pályázati lehetőségekről és sportolá-
si programokról. Interjúkat készítünk 
tanárokkal, diákokkal, főiskolánk part-
nereinek vezetőivel. Igyekszünk gon-
doskodni a szórakoztatásotokról is, 
humoros hallgatói írásokkal, és külön-

leges történetekkel tesszük vidámmá a 
hétköznapokat.  
Dolgozz Te is velünk! Kedves Gólya, 
a Te segítségedre is szükségünk van!  
Szerkesztőségünk minden évben megfo-
gyatkozik a diplomaosztó közeledtével, 
ami természetes, ezért toborzunk ilyen-
kor új tagokat. Csatlakozz bátran hoz-
zánk, ha úgy érzed, megállnád a helyed 
rovatvezetőként vagy újságíróként! 
Tegyél Te is azért, hogy valóban minden 
ÁVF-eshez szóljon az újság. Ha velünk 
tartasz, a tapasztalatszerzésen túl egy jó 
csapat tagja is lehetsz egyben. Hetente a 
szerkesztőségi órákon van lehetőségünk 
együtt összehozni az újság anyagát, és 

félévente egyszer  csapatépítő tréningen „kovácsolódik össze” a csa-
pat. Nem vagyunk magunkra hagyva, neves újságírókat és fotósokat 
hívunk meg, akik gyakorlati tanácsaikkal segítenek bennünket. 
Érdekel, de nem tudod, hol keress bennünket?
Gyere a IV. emeleten a 425-ös irodába, vagy írj nekünk e-mailt az 
ikszikszi@avf.hu címre. Ide várjuk a fiók mélyén porosodó verseidet, 
novelláidat, cikkeidet is. Akkor se habozz, ha csupán egy jó csapathoz 
szeretnél tartozni. Nekünk nem szükséges, hogy előképzettséggel vagy 
tapasztalattal rendelkezz, mert mi mindenben segítünk. Ha bármi kér-
désed maradt, akkor keresd a honlapunkat www.avf.hu/xxi!
Ne feledd, hogy nem csak a bulik és a tanulás révén marad emlékeze-
tes a főiskolai élet, hanem azáltal is, hogy alkottál-e valami maradan-
dót, olyat, amit nem mindenki mondhat el magáról! Az Ikszikszíben 
erre lehetőséged van!

Németh Lilla



TDK 2008
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LEHETŐSÉGEK

Mi az a TDK? 

Tudományos Diákköri Konferencia. Vagyis 
az ÁVF-re járó hallgatók konferenciája, 
amely minden évben ősszel kerül megren-
dezésre. Egyben verseny is, ahol azok a 
hallgatók mérkőznek meg egymással egy 
adott tudományterület mélyebb megisme-
rése során, akik tanulmányi kötelezettsége-
ik teljesítésén túl kutatómunkát végeznek. 
Eredményeiket TDK-dolgozatban foglalják 
össze, amelyet a konferencián ismertetnek, 
és védenek meg. Ez tehát a hivatalos meg-
fogalmazás. 
De vajon mi is ez igazából? Tulajdonképpen 
2008-ban, amikor elindultam ezen a ver-
senyen, még én sem tudtam. Aztán elké-
szítettem egy szakdolgozathoz nagyban 
hasonlító dolgozatot, abból a témából, amely 

igazán közel állt hozzám. 
Majd eljött a nagy nap és 
megmérettettem magam 
a többi ÁVF-es hallgató-

val. Nem verseny 
volt ez, hanem 
konferencia, ahol 
a megjelent hall-
gatók előadták 
dolgozataikat , 
és megvitattuk 
a felmerülő kér-
déseket. Voltak 
jó, és még jobb 
dolgozatok, min-
denki a szívét 
lelkét beleadta. 

Vajon mit profitáltunk 
ebből? Igazán sokat, 
hiszen feldolgoztunk 
egy témát, amelyet min-
den oldalról körbejár-

tunk, és szakemberektől (tanároktól) kap-
tunk hozzá segítséget, biztatást és elismerést. 
Kiemelkedő az a hallgató, aki indul a TDK-n, 
és tanulmányain kívül kutatómunkát végez. 
Végül, de nem utolsó sorban megteremtet-
tük az alapot a diplomamunkánkhoz, így az 
utolsó félévben már nem kell annyi időt tölte-
nünk a megírásával, mint másoknak. 
Jelentkezzetek TDK-ra, megéri! Hasznos a 
tanulmányokhoz, a diplomához, de legfő-
képpen a karrierhez, mert ezzel kiemelkedő 
lehetsz!

Kórádi Ágnes

TDK – „Tehetséges Diákok Karrierje”

Nyelvtanulási lehetőségek
Gondolom, minden felvételt nyert hallga-
tóban felmerült a kérdés, hogyan fogja tel-
jesíteni a szükséges nyelvi követelménye-
ket a diploma megszerzéséig. Nos, ebben 
nyújt segítséget iskolánkban az Idegen 
Nyelvi Lektorátus, amit a harmadik eme-
leten a 303-307-es szobákban találhat-
tok.
A beiratkozás napján fogtok írni egy 
nyelvi szintfelmérőt. Ez segítség abban, 
hogy megtudjátok, milyen szinten 
álltok, és milyen felkészítőre cél-
szerű beiratkoznotok a főiskolán. 
Néhány szó a nyelvi kurzusok-
ról: a tanfolyam pénztárca-ba-
rát; a nyelvtanárok vizsgáztatók is 
egyben, s bár náluk nem vizsgázhat-
tok, de jól ismerik a követelményeket, 
azt tanítják, ami alapján sikeres vizsgát 
tehettek; ha úgy érzitek, a tudásotokhoz 
képest nem sikerült jól a teszt, tanáraitokkal 
konzultálva az első 1-2 héten még tudtok cso-
portot váltani; a beosztás az órarendetekhez 
igazodik. A Lektorátuson nagyon kedvesek, 
barátságosak, segítőkészek, tehát ha bármi 
problémátok merül fel, bátran kérdezzetek! 
Iskolánkban angol, német, francia nyelvok-

tatás folyik (az olasz és a spanyol kereslettől 
függően indul). Mégis, ha vagytok páran, 
akik bármi más nyelven szeretnétek tanul-

ni, akkor keressetek 8-10 érdeklődőt, és a 
Tanszék megszervezi a továbbiakat. Ha már 
rendelkezel valamilyen középfokú nyelv-

vizsgával, akkor automatikusan indulhatsz 
a szaknyelvi vizsgafelkészítőre. Három félév 
alatt – hacsak nem teszel valamit ellene – 
tanáraitok gondoskodnak arról, hogy meg-
szerezzétek a szaknyelvi vizsgához szüksé-
ges tudást. Főiskolánkon, amely a Budapesti 
Corvinus Egyetem akkreditált vizsgahelye, 

lehetőség van az OECONOM szaknyelvi 
vizsga letételére. Az államilag támo-

gatott képzésben résztvevő hallgatók 
esetében három félévet (180 óra) 

az iskola finanszíroz, így érde-
mes kihasználni a lehetőséget. 
A költségtérítéses diákok egy 
féléves (60 órás) tanfolyama 

30.000 forintba kerül.
A továbbiakban tájékozódni tudtok 

Szegedi Szabinánál (303-as szoba, 
e-mail: szegedi.szabina@avf.hu, telefon: 

381-8142), illetve kérdéseitekkel fordul-
hattok a Lektorátus vezetőjéhez, Germánné 

dr. Vastag Györgyihez (304-es szoba, e-mail: 
vastag.gyorgyi@avf.hu, telefon: 381-8137), 
valamint információkat szerezhettek a kive-
títőkről, a hirdetőtáblákról, és az ÁVF hon-
lapjáról is.

Varga Krisztina

Dr. Szalai Ibolya, TDT elnök
Elérhetőségek: 302-es szoba; 
tel: 381-8196; 
e-mail: szalai.ibolya@avf.hu 
TDK-mottó: „Hiszen tudod, csak 
annak van értelme, amit szívvel 
csinálsz. Gyere és próbáld ki magad!”

Radnóti István, TDT titkár
Elérhetőségek: 102-es szoba; 

tel: 381-8185; 
e-mail: radnoti.istvan@avf.hu 

TDK-mottó: „Ez egy lehetőség! 
Csak az él igazán, aki 
a lehetőségekkel él!” 
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Miért jó az Erasmus?

Kedves Gólya!
Biztosan sokszor hallottad már, talán 
unod is kissé a sok jótanácsot, miszerint 
idegen nyelveken beszélni hasznos – mit 
hasznos?! el-en-ged-he-tet-len! –, és hogy 
a kirepülésre való felkészülést nem lehet 
elég korán elkezdeni.

Tényleg hasznos, és tényleg nem lehet, tehát 
tanulj idegen nyelve(ke)t, és igyekezz minél 
több tapasztalatot szerezni a való világról!
Biztos lehetsz benne, hogy az ÁVF-en mind-
két törekvésedhez maximális támogatást 
kapsz, neked már „csak” el kell érni a kitű-
zött célokat.
Ehhez az első lépés: tudnod kell, mikor, 
mivel, kihez lehet fordulni a Főiskolán. 
Hadd segítsek ebben azzal, hogy bemutatom 
a Nemzetközi Ügyek Irodáját. 
Ide akkor érdemes ellátogatnod, ha a későb-

biekben szeretnél egy félévet külföldön 
tanulni, vagy a szakmai gyakorlatodat kül-
földön végezni.
Információt a tanév során bármikor kér-
hetsz (és kapni is fogsz), de pályázni egy 
évben csak egyszer lehet: minden tavaszi 
félévben lehet jelentkezni a következő tanév 
első vagy második szemeszterére. 
Tanulmányi ösztöndíjra már az elsőévesek 
is jelentkezhetnek, szakmai gyakorlatra 
azonban csak azok, akiknek a következő 
tanévben kell majd felvenniük a gyakorlatot 
tantárgyként az ETR-ben.

Hogy jó eséllyel indulj majd a pályázatokon, 
igyekezz, hogy:

minél előbb letedd a nyelvvizsgá(i)1. 
dat, 
tanulmányi átlagod legyen 3,51 felet-2. 

ti (pár tizedesjegy ingadozás még 
megengedett),
vegyél részt a Főiskola életében a 3. 
tanórákon kívül is,
szerepelj TDK-n.4. 

Külföldi tanulmányaidat vagy szakmai gya-
korlatodat az Európai Unió szinte minden 
országában eltöltheted, kinn-tartózkodá-
sodhoz ösztöndíjban részesülsz.

Akkor is gyere a Nemzetközi Ügyek Irodájába, 
ha szívesen találkoznál külföldi cserediákok-
kal – akár nyelvgyakorlás céljából is –, vagy 
részt vennél velük közös programokban. 
Várlak szeretettel a IV. emeleten, a 408. 
irodában.
   Novák Mária

Nemzetközi koordinátor

Tóth Attila NT/3 
(Litvánia)
Aki csak teheti, pályázzon Erasmus tanulmá-
nyi és szakmai gyakorlati ösztöndíjra, illetve 
EILC kurzusra. 
A külföldi tanulmányút nemcsak a jövő-
beni munkavállalás vagy továbbtanulás 
szempontjából hasznos, de egy életre szóló 
kaland is egyben. 
Együtt tanulni, dolgozni más országból érke-
zett hallgatókkal, megismerni szokásaikat, 
izgalmas és mulatságos.

Külföldi útjukról visszatért diákjaink így vélekedtek az Erasmus adta lehetőségekről:

Papp Zsuzsanna 
GM/3
(Ausztria)
Egy kis jótanács! Igaz, azért megy ki az 
ember Erasmus ösztöndíjjal, hogy tanuljon. 
De nem kell mindig az iskolában ülni!! 

Ezt nem is várják el. Tapasztalatokat kell 
gyűjteni, utazni, ismerkedni. 

Nem szabad veszni hagyni ezt a lehetősé-
get. 

Szegeda Miklós 
NT/3 
(Törökország)
Úgy gondolom, ha valaki utazni akar és 
érdeklődik más kultúrák és az európaitól tel-
jes mértékben eltérő életstílus iránt, annak 
tökéletes választás egy Erasmus ösztöndíj 
Törökországban. 

Aki meg nem akar utazni, csak érdeklődik, 
az olvassa a blogomat (www.isztambul.blog.
hu)!
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Sportolási lehetőségek az ÁVF-en
Az elmúlt fél évben az ÁVF-en fellendült 
a sportélet.
A foci csapaton kívül már van rögbi csapat is, valamint az ökölvívás 
is nagy népszerűségnek örvend. 
A rögbisekhez pom-pom lányok csatlakoztak, akik rendszeresen 
gyakorolnak a konditeremben, hogy aztán a meccseken lelkesítsék 
a fiúkat. 
Ha már a konditeremnél tartunk, kedves „gyúrósok”, a főiskolai 
kondi bérlet is ingyenes. 
Érdemes kihasználni a főiskola kínálta lehetőségeket, hiszen a 
konditeremben nemcsak csoporttársakkal, hanem tanárokkal is 
találkozhatsz. 
Ahhoz, hogy bérlethez juss, vagy bármelyik csapatban tag legyél, 
jelentkezési lapot kell kitöltened. Ezt megteheted Harmatiné Korona 
Ildikó (414-es szoba, telefon: 381-8126) sporttitkárnál. A labdajá-

tékok minimum 10 fő jelentkezése esetén indulnak. Ha a fennálló 
lehetőségek közül nem találtok magatoknak megfelelő sportot, 
akkor sem kell elkeseredni. 
A főiskola szinte minden új ötletet támogat, ha van elég számú lelkes 
hallgató a csapat megalakulásához, akik rendszeresen végeznék azt 
a tevékenységet. 
Ha eléggé összeszokott a csapat, akár versenyre is jelentkezhet. Ezt 
a Budapesti Egyetemi és Főiskolai Sportszövetségnél tehetitek meg, 
de ebben is segít a sporttikár.
Láthatjátok, számos lehetőséget nyújt nektek a főiskola, hogy meg-
őrizzétek egészségetek, fittek legyetek, és kikapcsolódjatok akár két 
előadás között. 

Mozogjatok, élvezzétek a sport örömét 
az ÁVF-en!

Jovanovic Strahinja

KOSÁRLABDA
Helyszín: Budapesti 
Corvinus Egyetem 
Élelmiszer-tudományi 
Kar, Szüret utcai
tornacsarnoka

RÖPLABDA
Helyszín: Budapesti 
Corvinus Egyetem 
Élelmiszer-tudományi 
Kar, Szüret utcai 
tornacsarnoka

LABDARÚGÁS
Helyszín: Budapesti 
Corvinus Egyetem 
Élelmiszer-tudományi 
Kar, Szüret utcai
tornacsarnoka

KÉZILABDA
Helyszín:Budapesti 
Corvinus Egyetem 
Élelmiszer-tudományi 
Kar, Szüret utcai 
tornacsarnoka

RÖGBI 
Helyszín: Józsefvárosi 
Kulturális és Sport Kht. 
sportpálya, VIII. Orczy út
ÁVF VAK MÓKUSOK

ÖKÖLVÍVÁS 
Helyszín: University 
Boksz Klub, 
Molnár Ferenc 
Általános Iskola 
tornaterme, IX. Mester u.

KONDI 
Helyszín: 
ÁVF sportterem

POMPOM 
Helyszín: 
ÁVF sportterem
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Bizonyára ismered a mondást: járt utat 
a járatlanért el ne hagyd! Ami a progra-
mokat illeti, mi itt és most megmutatjuk, 
mi a járt út az ÁVF-en. Persze sokaknak 
itt-ott mellékutak, kereszteződések, és 
hatalmas körforgalmak bonyolítják az 
előrehaladást, de végül a legtöbben 
célba érnek.  
Ha azon szerencsések közé tartozol, akik 
a gólyatáborba is eljutottak, akkor az 
első állomás kipipálva. Ha nem, kérdezd 
meg évfolyamtársaidat, biztos szívesen 
mesélnek majd róla. 
Ha eddig nem voltál fővároslakó, meg-
nyugtatásul mondom, a HÖK szerve-
zésében az Éjszakai Pesti Portya során 
szeptemberben egy éjszaka alatt meg-
ismerkedhetsz a várossal. Ha már 
elsőévesként szeretnéd megvillogtatni 
a tudásod, vagy csak érdekel, mások 
hogyan teszik ezt, ne hagyd ki az intéz-
ményi TDK-t! Novemberben a gólya-
bálon megmutathatod, hogy táncol 
egy igazi ÁVF-es gólya. Nyugi, akkora 
már kellőképpen elkopnak a szárnya-
id, muszáj lesz a földön járni! Szintén 
ebben a hónapban, 10-én kerül meg-
rendezésre az intézményi Tudományos 
Konferencia. Ősszel, még a vizsgák előtt, 
együtt bulizhatunk a nekünk rendezett 
nagysikerű ÁVF-Nite-ok valamelyikén. A 
HÖK rendszeresen szervez kerekasztal-
beszélgetéseket híres emberekkel. Tavaly 
többek között Farkas Bertalant faggat-
hattuk az űrhajózásról. Márciusban a 
tavaszhoz energiát gyűjtve feltankol-
hatsz nemzetközi finomságokból az 
Ezerízű ÁVF-en. A táncházban pedig 
rögtön le is mozoghatod, amit magad-
ra ettél. A hallgatók legkedveltebb (és 
maguk által szervezett) rendezvénye a 

Csöppenj bele Te i

Gólyatábor
Évnyitó

Gólyabál

   Intézményi TDK
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Szegő Alexandra
rovatvezető

Trefszker Erika
rovatvezető
Erőss Éva

rovatvezető
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is az iskolai életbe! májusi ÁVF-Nap („Szervezési gyakor-
lat”). Ezzel egy időben Állásbörze is 
várja az érdeklődőket. Szakmai prog-
ramok, evés-ivás, színes előadások, 
rengeteg ember, rengeteg információ 
fémjelzi ezt a napot. Májusban újra 

vannak, akiknek már sikerült végig-
járni ezt az olykor göröngyös, olykor 
nagyon vidám, de mindenképp moz-
galmas és emlékezetes utat.

Erőss Éva (Vyca)

együtt csöröghetünk a nyári vizsgák 
előtt egy szezonzáró ÁVF-Nite-on. 
Amennyiben év vége felé szükséged 
lenne egy kis motivációra, menj el a 
diplomaosztóra, és nézd meg, hányan 

ÁVF-NAP

Diplomaátadó

        Ezerízű ÁVF

Állásbörze
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ÁVF-es rögbiélet

A Vak Mókusok csapata

Rögtön az elején leszögezhetjük, főiskolánk elsőszámú sportja a 
rögbi. A Vak Mókusok története 2006 februárjában kezdődött, 
amikor néhány lelkes hallgató – Szontágh Dániel összefogásával – 
kedvtelésből elkezdte ezt a sportot űzni. A játékosok létszáma egyre 
csak nőtt, s hogy a csapat fejlődése töretlen legyen, az ÁVF megfelelő 
körülményeket teremtett számukra. Azóta közel 20 fős létszámmal, 
heti két alkalommal készülnek a meccsekre. Jelenleg az NB II-ben 
vitézkednek. A csapat eddigi legnagyobb sikerét 2008-ban köny-
velhette el, amikor megnyerték a Magyar Egyetemek és Főiskolák 
bajnokságát. A bajnoki cím után az együttes Krakkóba utazott, ahol 
egy nemzetközi torna keretein belül a lengyel válogatottal is össze-
mérhette erejét. A csapat egyre jobban kezd összeérni, de nagyon 
örülnek minden „újoncnak”, aki kedvet kap, hogy csatlakozzon a Vak 

Mókusokhoz. (Ez megtehető a szontagh.daniel@gmail.com e-mail 
címen keresztül.) Annál is inkább megéri, mert nem mindennapi 
szurkolólányok kísérik bajnokainkat a meccsekre. 2008 szeptem-
berében megalakult a Néma Mókusok, rögbiseink hivatalos pom-
pom csapata. Ennek ötlete a gólyatáborban vetődött fel, s rendkívül 
gyorsan pörögtek az események. Az ÁVF egy-kettőre felkarolta a 
lánycsapatot, és hamar színvonalas feltételeket teremtett a táncosok 
számára. „Mi leírtuk a célkitűzéseinket, és látták, hogy nem élünk 
vissza a bizalommal” – számolt be a csapat alapítója Laib Réka 
arról, hogyan sikerült az iskola támogatását megszerezni. A hét fős 
lány együttes azóta is rendületlenül készül koreográfiáival a hétvégi 
bajnoki mérkőzésekre. Ez az eset is azt példázza, hogy ha többen 
összeállnak sportolni, s az iskola látja az elszántságot, előbb-utóbb 
támogatni fogja az ehhez hasonló aktív csoportokat.
További információkért ellátogathattok a www.avf.rugby.hu-ra, a 
Vak Mókusok hivatalos oldalára, ahol a képeket is megtekinthetitek.

Süveges Péter

A szurkoló lányok

A középiskolából kilépve egy teljesen új, 
és színes társadalmi környezet vesz körül, 
ahol saját személyiségednek megfelelően 
formált szabadidős tevékenységeidnek is 
teret adhatsz. Ezért, kedves Gólya, szeret-
ném felhívni a figyelmedet egy újabb szín-
foltra, amely megjelenhet az ÁVF palet-
táján, ez pedig nem más, mint egy saját 
Salsa Klub.

A salsa tánc New York, Spanish Harlem 
kerületében alakult ki, amikor a XX. század 
elején Almába emigrált majdnem egymillió 
puerto ricoi. A természetesen kubai gyöke-
rekkel rendelkező táncnak az emigránsok 
és a város csinálta a legnagyobb reklámot. 
Ennek volt köszönhető, hogy az akkoriban 
erősen fejlődő táncstílusok mellett a salsa is 
teret nyert. A nagy érdeklődés hatására tánc-
házak alakultak. A salsa tradicionális stílusa 
mellett megjelentek különböző árnyalatai 
is – puerto ricoi, New York-i, kolumbiai, los 
angelesi salsa, Rueda de Casino. A latin tánc-
kultúra nagy fellendülésnek indult.
Eredetileg „elvek nélküli” tánc volt, a napi 
történések előadását szolgálta, jellemzője a 
játékosság. Ez az alap keveredett az ameri-

kai jazzel. A dalszövegek a mindennap-
ok emberének küzdelmeiről, problé-
máiról szóltak, kifejezve New York latin 
közösségeinek örömét, bánatát. Vegyes 
jellemvonásai miatt kapta a salsa nevet, 
ami fűszeres, csípős szószt jelent. 
Amennyiben nem vagy teljesen biz-
tos abban, hogy tetszene-e neked ez 
a tánc, de filmkedvelő vagy, ajánlom 
figyelmedbe a Dirty Dancing második 
részét. Ha olvasni is szeretnétek róla, 
forgassátok Ernesto Quinonez A salsa 
hercege című könyvét, és kóstoljatok 
bele a spanyol Harlem világába. Akik 
pedig csak a saját „buli szimatuknak” 
hisznek, azoknak ajánlom a budapesti 
salsa-latin estéket.
Bízom benne, hogy sikerült felkeltenem 
valamennyi újonc figyelmét. Természe-
tesen a Salsa Klub minden ÁVF-es diák 
számára elérhető lesz.   
A táncórákat Király Gábor tartja majd, 
aki a kubai salsa rejtelmeibe vezeti 
be az érdeklődőket. Jelentkezzetek, és 
legyetek ti az elsők, akik csatlakoznak a 
salsa klubhoz!

Szabolcs Bernadett

Szabad egy táncra?
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Hogy is volt, 
ami nemrég volt?  
Érettségi küzdelmek:

A Föld 24 nap alatt kerüli meg a Napot.☺ 

A Mohácsi csatában rengeteg uralkodó meghalt.☺ 

Hitler svájci volt.☺ 

– Mivel foglalkozott Jézus?☺ 
 – Először halászattal... (ránéz a tanár) ... apja mellett ács volt.

– Lerajzoltad a finnugor családfát?☺ 
 – Nem.
 – De hát az volt a tételed!
 – De leírtam.
 – Mit? Olvasd fel!
 – Hogy a közvetlen nyelvrokonaink a szlávok.

Zrínyi a 20. század legnagyobb hadvezére, akinek a fő műve a  ☺ 
 Szigeti veszedelem című elbeszélő költemény, amiben a dédapja  
 vett részt a szigeti veszedelemben.
 – Na jó, akkor ettől a perctől kezdődik a magyar felelet!

Rejtvény 
A kérdésekre adandó választ olvashatjátok az újságban:

Az éjszakai pesti portya rövidítése.1. 
Ez a legjelesebb esemény, amit a 2. 
tanulmányaink végén átélhetünk.
Ilyen programok keretében kiutazhatunk 3. 
egy másik országba, és tapasztalatokat 
gyűjthetünk.
Ez olyan program, amin keresztül online 4. 
intézheted a tanulmányaiddal kapcsolatos 
dolgaidat. Nagyon fontos információkat 
tartalmaz, és érdemes gyakran olvasgatni.
A főiskolánk nevének rövidítése.5. 
Így hívják a főiskolánk rögbi csapatát.6. 
Itt veheted meg a legfontosabb könyveket, 7. 
amikre a tanév folyamán szükséged lehet.
Ezeket kell gyűjtened a félévek folyamán. Ezek 8. 
előre meghatározott számúak, és előre előírt 
tantárgycsoportokból kell teljesíteni.
Ennek az állatnak a neve fémjelzi a tábort és az 9. 
újoncokat is. 
Megoldás: Ezzel fogtok a főiskolás éveitek 10. 
alatt a legtöbbet foglalatoskodni. Nagyon 
nagy precizitást igényel a teljesítése, és 
elősegíti a sikeres diplomamunka megírását.
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KEREKASZTALGÓLYAÚTVONALNekem 8Németh Lilla
rovatvezető



Néhány szó, rövidítés, amelyek 
ismeretével könnyebb lesz az 
életed a főiskolán!  Olvasd el és 
jegyezd meg, mert minden eme-
leten találkozni fogsz velük!

Tantárgybefogadási kérelem: a korábbi 
tanulmányok beszámítása a szorgalmi idő-
szak első két hetében kérhető; más intéz-
ményben hallgatott tárgyak esetén az elfo-
gadhatóság feltétele a tanmenet legalább 
75%-os megegyezése.

EHA-kártya: a főiskolára való beiratkozás-
kor mindenki kap egy saját névre szóló 
kártyát, a vizsgák és zh-k eredményét a 
kártyán szereplő kóddal fogják közzétenni, 
ezzel lehet belépni az ETR-be, a könyvtárból 
ennek segítségével lehet kölcsönözni. 

Előtanulmányi követelmény: egy tantárgy 
ismeretanyagának megértéséhez szükséges, 
másik tantárgyban, tantárgycsoportban sze-
replő ismeretanyag és/vagy valamely krité-
riumkövetelmény igazolt teljesítése.

ETR: Egységes Tanulmányi Rendszer (elekt-
ronikus hallgatói nyilvántartás).

Félévközi jegy: a szorgalmi időszakban 
megírt zárthelyi dolgozat(ok) alapján kapott 
félév végi jegy. 

Gyakorlat: olyan óra vagy dokumentálan-
dó feladat, amelynek teljesítése kötelező, 
elmulasztása, vagy a megengedettnél több 
hiányzás aláírás-megtagadással jár.

HÖK: Hallgatói Önkormányzat; 
a hallgatók érdekvédelmi és 

közösségi szervezete. 

Index: elektronikus lec-
kekönyv; tartalmazza a 

félévben felvett tárgyakat és 
az elért érdemjegyeket. 

Javítóvizsga (2. vizsga): a sikertelen vizsga 
első alkalommal történő javítása (térítés-
mentes).

Ismétlő javítóvizsga (3-4. vizsga): a siker-
telen javítóvizsga ismétlése (térítésköteles).

Kollokvium: valamely tárgy anyagának vizs-
gaidőszakban történő átfogó számonkéré-
se (történhet írásban, szóban, illetve ezek 
együttes alkalmazásával).

Komplex záróvizsga: a felsőfokú végzettség 
(oklevél) megszerzéséhez szükséges tudás 
végső próbája. A szakdolgozat védéséből és 
szóbeli vizsgából áll.

Kreditrendszer: a végzettség és a szak-
képesítés megszerzéséhez különböző tan-
tárgycsoportokból meghatározott számú 
kreditpontot kell gyűjteni, valamint kritéri-
umkövetelményeket kell teljesíteni.

Kritérium-követelmény: a képzési és kime-
neti követelményekben szereplő olyan 
kötelezően teljesítendő előírás, amelyekhez 
általában nem tartozik kreditpont. Ezek: a 
szakmai gyakorlat, a szervezési és terep-
gyakorlat, nyelvvizsgák, valamint bizonyos 
tantárgyak (pl. Szakdolgozat készítés).

Lakhatási támogatás: olyan államilag 
támogatott hallgatók kaphatják, akik nem 
rendelkeznek budapesti állandó lakcímmel. 
További pályázati feltételekről és a pályá-
zati űrlap leadási határidejéről a HÖK-ben 
érdeklődhetsz.

OTSZB: Oktatási, Tanulmányi és Szociális 
Bizottság; tanulmányi ügyekben első fokon 
eljáró szerv. 

Szabadon választható tantárgyak: ezekből 
a tantárgyakból meghatározott kreditpontot 
kell összegyűjteni.

Szakmai gyakorlat: szakonként, tagoza-
tonként meghatározott kötelező próbatétel, 
amelyet a hallgató egy általa kiválasztott 
cégnél tölt el.

Szociális támogatás: az államilag támoga-
tott  rászoruló hallgatók rendszeres szociális 
támogatásban részesülhetnek a HÖK-höz 
benyújtott kérvény kedvező elbírálása után. 
Lehetőség van rendkívüli támogatás igény-
bevételére is a HÖK diákjóléti referensén 
keresztül.

Szorgalmi időszak: a vizsgaidőszakot meg-
előző oktatási időszak. A tantárgyakból a 
szorgalmi időszakban is különböző köve-
telményeknek kell megfelelni. Ezzel kap-
csolatban a tantárgyi útmutató az irány-
adó.

Tantárgyfelvétel: az ETR-rendszerben min-
den félév elején és végén regisztrálni kell a 
tanulni kívánt tantárgyak listáját.

Tanulmányi ösztöndíj: az előző félév tanul-
mányi eredményének függvényében havi 
rendszerességgel folyósított pénz az államilag 
támogatott hallgatók részére.

TDK: Tudományos Diákköri Konferencia; a 
hallgatók tudományos kutatásait segítő hát-
térszervezet, melyen keresztül házi-, illetve 
kétévente országos versenyeken indulhat-
nak a hallgatók.

TVSZ: Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, 
az itt felsoroltakat részletesen megtalálod 
benne.

Vizsgaidőszak: minden félévben a szorgalmi 
időszakot követő egy hónap, amely folyamán 
a tantárgyakból írásbeli és szóbeli vizsgákat 
tesznek a hallgatók.

ZH: (zéhá); zárthelyi, a szorgalmi időszak-
ban teljesítendő írásbeli dolgozat.

A diákhitel igénylésére minden olyan 
magyar állampolgár jogosult, aki még nem 
töltötte be negyvenedik életévét, valamely 
felsőfokú intézmény, nappali, levelező, esti, 
távoktatásos képzésének aktív, beiratkozott 
hallgatója. Az államilag támogatott képzés-
ben résztvevő hallgatók havi 15, 21, 25, 30, 
vagy 40 ezer Ft-ot igényelhetnek. 

Költségtérítéses képzésben tanuló 
diákok 50 ezer forintot is felvehet-
nek. 
A hitelt tíz tanulmányi félévre lehet 
igényelni, egy szemeszterben legfeljebb öt 
tanulmányi hónapra. 
Az igénylés határideje az őszi félévben decem-
ber 15., a tavaszi félévben pedig május 15. 

További  információ:  Szigli Renáta, 
101-es szoba, Rektori-főigazgatói 
Titkárság, szigli.renata@avf.hu
Tel.: 06-1-381-8110 
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 EXTERNÁLIÁK Kovács Ágnes
rovatvezető

ÁVF Szótár

Ennyivel tartozom magamnak!

 EXTERNÁLIÁK MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető  TÚLÉLÉSI  KALAUZ Trefszker Erika
rovatvezető
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EXTERNÁLIÁK

Hol találod?
Habármilyen problémád, gondod, 

kérdésed van, és sürgősen el 
akarod intézni, akkor az alábbi helyeken 
biztosan segíteni tudnak neked az ügyin-
tézők, előadók:

Alkalmazott Magatartástudományi • 
Tanszék: Pap Julianna 102. szoba
Gazdasági Jogi Tanszék: • 
Járdánházyné Rákóczy Katalin 309. 
szoba
Idegen Nyelvi Lektorátus: Szegedi • 
Szabina 303. szoba
Közgazdaságtani Tanszék: Szegedi • 
Szabina 303. szoba 
Marketing és Kommunikáció • 
Tanszék: Dr. Lenkei Júlia 302. szoba
Módszertani Tanszék: Péterné • 
Kovács Anikó 202. szoba
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék: • 
Földes Katalin 314. szoba
Pénzügytani és Számvitel Tanszék: • 
Zvolenszky Márta 401. szoba
Társadalomismereti Tanszék: • 
Gianone Zsuzsanna 402. szoba
Vállalkozás-menedzsment Tanszék: • 
Harmatiné Korona Ildikó 414. szoba
Záróvizsga Központ: Skultéti • 
Zsuzsanna 308. szoba,                  
Tóth Adrienn Gréta 301. szoba
Nemzetközi Igazgatóság:           • 
Novák Mária 408. szoba
Gazdasági Igazgatóság: Vaczó Júlia • 
fsz. 2. szoba
Karrier Iroda: Kőrösligeti Zsuzsa • 
410. szoba
Rektori-főigazgatói Titkárság (diák-• 
hitel, kollégium és diákigazolvány 
ügyintézése): Szigli Renáta 101. 
szoba
Rendezvényszervezés:             • 
Németh Zsuzsa 213. szoba
Orvosi rendelő: Király Ferencné • 
földszint 11. szoba

Minden ügyintéző elérhetősége – telefon-
szám, e-mail cím – megtalálható a www.avf.
hu oldalon a „Telefonkönyv” link alatt.

Ha kifejezettem tanulmányi 
ügyekkel kapcsolatos az adott 

problémád, a szakodnak megfelelően, az 
alábbi személyekhez fordulhatsz: 

TANULMÁNYI OSZTÁLY
 

Vas Mária
osztályvezető

Elérhetőségei: 
208. szoba
telefon: 381-8149
vas.maria@avf.hu 

Kiss Magdolna

Vállalkozászervező 
szak (nappali) IV. évf.
Üzleti kommunikáció 
szak IV. évf. 
Non-profit gazdálko-
dási szak (esti) IV. évf. 
Gazdálkodási és 
menedzsment szak 
(nappali) 08, 09
Elérhetőségei:
209. szoba
telefon: 381-8148
kiss.magdolna@avf.hu 

Honfi Blanka

Gazdálkodási és 
menedzsment szak 
(nappali) 06, 07
Vállalkozásfejlesztés 
szak (nappali, 
levelező) 
Elérhetőségei:
210. szoba
telefon: 381-8143
honfi.blanka@avf.hu 

Tokos Györgyné

Gazdálkodási és 
menedzsment szak 
(levelező) 06, 07, 08
Vállalkozásszervező 
szak (levelező)
Elérhetőségei:
211. szoba
telefon: 381-8145
tokos.gyorgyne@avf.hu 

Petőváryné Balla 
Ágnes

Nemzetközi kapcsola-
tok szak III-IV. 
évfolyam
Nemzetközi tanulmá-
nyok szak (nappali, 
levelező)
Elérhetőségei: 
207. szoba
telefon: 381-8150
balla.agnes@avf.hu 

Misinszkiné Balla 
Ildikó

Gazdálkodási és 
menedzsment szak 
(levelező) 09
Közszolgálati szak 
(esti, nappali)
Reklámszervező 
szakmenedzser szak
Üzleti és Üzletviteli 
szakmenedzser 
szakok
Nemzetközi szállítmá-
nyozási és logisztikai 
szakügyintéző szak
Elérhetőségei:
212. szoba
telefon: 381-8189

Fogadóóráik rendjét 

a http://www.avf.hu/tanszekek/TO/ 

linken találod meg.  

EXTERNÁLIÁKSzabó Attila
rovatvezető TÚLÉLÉSI  KALAUZ
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Egy kis történelem

 KULTÚRA Donáczi Roxána
rovatvezető

Az előző rendszerben „az állampárt” oktatási hálózatot működtetett 
kis hazánkban. Ennek részeként 1972-től a Budapesti Pártbizottság 
Oktatási Igazgatósága tevékenykedett főiskolánk épületében, ame-
lyet politikai és oktatási célokra egyaránt használtak.
Kétféle képzés volt itt akkoriban a Villányi úton: tanfolyamok a 
párttagoknak, vezetőknek, illetve a marxista-leninista esti egyetem 
(ismertebb nevén Foxi-Maxi – aminek semmi köze nincs a híres 
rajzfilmfigurához) kurzusai. Utóbbin, 1984-ig – az egyetemi, főisko-
lai végzettséggel már rendelkezők számára akár – újabb államilag 
elismert diploma megszerzésére is lehetőség kínálkozott. Ezeken 
a képzéseken – többek között – az ELTE, a Közgáz és a Műegyetem 
elismert oktatói tanítottak. A társadalomtudományi tantárgyak 
mellett olyan speciális képzések is folytak, mint zeneesztétikai 
oktatás.
1984 után a környékbeli egyetemek hallgatói létszáma megnőtt, 
így az akkori Államigazgatási Főiskola, a Közgáz, a Kertészeti 
Egyetem, és több vidéki intézmény is „bekéredzkedett” a Villányi 
útra, mert ez olcsóbb volt, mintha maguknak kellett volna megol-
daniuk az épületproblémát. Emellett persze 1989-ig működött a 
Foxi-Maxi is.
1989 őszén a pártutód MSZP megörökölte az épület kezelési és 
használati jogát, míg a tulajdonos a Magyar Állam maradt. A szo-
cialistáknak azonban nem volt rá pénzük, ezért létrehoztak egy 
alapítványt, ami vagyonértékű használati jogot kapott az épületre.
A Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány 
1990. július 1-jén jött létre. Elsődleges célja, hogy segítse a magyar 
felsőoktatást, illetve támogassa a hazai vezető- és szakemberkép-
zést, továbbképzést, valamint népfőiskolai jellegű szabadegyetemi 
programjainak megvalósításával is hozzájáruljon a társadalomtu-
dományi ismeretek terjesztéséhez. A felsőoktatásról szóló törvény 
megszületését követően az Alapítvány kuratóriuma főiskola létre-
hozását, ennek keretében a képzésnek Vállalkozásszervező szakon 
történő indítását határozta el.
Az Alapítvány elsősorban humán szolgáltatásokkal, a rendelkezés-
re álló oktatási, oktatástechnikai lehetőségeinek, és a rábízott okta-
tási, művelődési jellegű infrastruktúra működtetésével, valamint 
a költségek kedvezményezésével támogatja a különböző oktatási 
programok megvalósítását. Az Alapítvány – hazai és külföldi intéz-
ményekkel együttműködve – támogatja a különböző diplomát adó, 
és az egyéb képzési, továbbképzési programok megvalósítását, de 

közreműködik a felnőttképzés szerve-
zésében, részt vesz vezetők, szakembe-
rek továbbképzésében is.
Az immár közel négy évtizede álló épü-
let ma már az Alapítvány kizárólagos 
tulajdonában van, és jószerivel az általa 
létrehozott és támogatott ÁVF használja 
– úgy tűnik, mindenki megelégedésére.

Antal János
főigazgató
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KULTÚRADonáczi Roxana
rovatvezető

„Kis” könyvtár, nagy segítség

Lehetőségek végtelen tárháza

KULTÚRA

Kortól, nemtől függetlenül sok ember 
számára az egyik legnagyobb szenvedély 
az olvasás. Sajnos elég költséges hobbi, 
mivel a minőségi könyvnek meg is kérik 
az árát. Szerencsére létezik olyan intéz-
mény, ami ezt a problémát orvosolhatja, 
mivel egy adott összegű díj befizetése 
után ingyen olvashatunk el akármilyen 
könyvet. Ez a hely a könyvtár. 

Az ÁVF-en is találhattok egyet. Több, mint 
ötvenezres kötetszámával és Internet hoz-
záférésével a tanévben bármikor a rendel-
kezésetekre áll, szorgalmi- és vizsgaidőszak 
alatt egyaránt. Íme, egy hasznos tanács: 
ha kölcsönözni szeretnétek a kötelező iro-
dalmat, legyetek gyorsak, mert pillanatok 
alatt elkapkodják. Bár túlnyomórészt köz-
gazdasági témájú könyvekkel találkozhat-
tok, akadnak itt szórakoztató- és szépiro-
dalmi művek is, folyóiratok, szakdolgozatok, 
amelyek nagy segítséget jelentenek majd a 
későbbiekben. Higgyétek el, tapasztalatból 
írom!
A beiratkozás rendkívül egyszerű és gyors, 
az ÁVF hallgatóinak mindössze az EHA-

kártyájukat kell felmutatni. A külsős olva-
sóknak jelképes összegért kell kiváltani egy 
olvasójegyet, amit októbertől júniusig hasz-
nálhatnak. A kölcsönzés során egyszerre 
csak öt könyvet vihettek el, azokat is csak 
két hétre (szakirodalmat), szépirodalmat 
viszont ugyanúgy egy hónapra, mint más 
könyvtárakban. Vannak olyan dokumentu-
mok, amelyek csak helyben, az olvasóterem-
ben használhatóak, kölcsönözni nem lehet. 
A határidő elmulasztásáért késedelmi díjat 
kell fizetni, úgyhogy figyeljetek oda, mert 
könnyen el lehet siklani efölött. Hirtelen 
azon kaphatjátok magatokat, hogy a kis díj-
ból nagy adósság lett.
Annak érdekében, hogy minél könnyebben 
megtaláljátok a keresett könyveket, van egy 
katalógus, amely az internetről érhető el 
(http://corvina.avf.hu). Itt mindent megta-
láltok, amire szükségetek lehet. Figyeljétek 
a könyvtár falára kifüggesztett nyitvatartási 
időt, mert a hétfői és szombati rend eltér a 
többi naptól! Használjátok bátran ezt a szol-
gáltatást, hatalmas segítséget fog jelenteni 
az elkövetkezendő években!

Donáczi Roxána

Láthatjátok, ez az iskola nemcsak arról 
szól, hogy mindig tanuljatok. A kötelező 
feladataitok elvégzésén kívül olyan tevé-
kenységeket is folytathattok, amit igazán 
szerettek, és feltölt benneteket energi-
ával. Kellő kreativitással és kitartással 
bármit elérhettek.

Kezdetnek vegyük az Ikszikszít! Ha úgy érzi-
tek, elég tehetségetek van az íráshoz, vagy 
egyszerűen csak szeretnétek tapasztalato-
kat gyűjteni, akkor jelentkezzetek, ezzel csak 
nyerhettek. Azonban nem muszáj egy már 
meglévő iskolai szervezethez csatlakozni, 
ti is kitalálhattok bármit, akármilyen témá-
ban. Volt régen egy Phil-wax nevű filmklub, 
ezt például újjá lehetne éleszteni az elszánt 
filmrajongóknak. Én is támogatnám az ötle-
tet. Létezett egy kórus is, a muzikálisabbak 
aktivizálhatják magukat, és alapíthatnak egy 
újat. A művészlelkek létrehozhatnak pél-
dául egy drámaklubot is, egy közgazdasági 
főiskolán igazi különlegesség lenne. Ahogy 
mondtam, ez csak rajtatok múlik, gyűjtsetek 
minél több embert magatok köré, elszántsá-
got magatokba, és nyújtsátok be ötleteiteket 
az iskola vezetőinek. 
Higgyétek el, semmi sem tölt el nagyobb elé-
gedettséggel, minthogy létrehoztatok vala-
mit, ami nemcsak nektek, de másoknak is 
fontos lehet. 

Donáczi Roxána
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