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Az Általános Vállalkozási Főiskola vezetősé-
ge, tanárai és valamennyi dolgozója nevé-
ben szeretettel üdvözlöm új hallgatóinkat 
tanulmányaik megkezdése alkalmából. 
Főiskolánkra ez évben sem volt könnyű 
bekerülni. Önök komoly versenyben let-
tek Főiskolánk hallgatói, ez reményt ad 
arra, hogy olyan tudással és műveltség-
gel rendelkeznek, amely lehetővé teszi 
tanulmányaik eredményes folytatását 
Főiskolánk keretében.
Az Általános Vállalkozási Főiskola új és 
nem állami felsőoktatási intézmény. A 
rendszerváltozás után a polgári társa-
dalom új igényei hozták létre. Egy piaci 
versenygazdaság központi szereplője a 
vállalkozó, a gazdasági menedzser. Az 
ország versenyképességének alapvető 
tényezői a vállalkozások. Főiskolánk 
alapvető rendeltetése, hogy Önöket a 
gyakorlatban hasznosítható elméleti ismere-
tekkel lássa el elsősorban a közgazdaságtan, 
a szervezés- és vezetéstudományok és más 
társadalomtudományok területén. Olyan tu-
dással, amellyel képesek lesznek vállalkozni, 

tulajdonosi jogköröket gyakorolni, vállalatot 
vezetni. Mivel 2004 óta tagjai vagyunk az 
Európai Uniónak, tanszékeink nagy súlyt he-

lyeznek arra, hogy hallgatóink a nemzetközi 
kapcsolatokban, a nemzetközi versenyben 
is meg tudják állni a helyüket. Ehhez termé-
szetszerűen kellő nyelvtudás is szükséges.
Önök nem nekünk, tanároknak, hanem saját 

maguknak, családjuknak és egész nemze-
tünknek tanulnak, és ehhez tanári karunk-
nak legjobb tudása szerint kell modern és 

komplex ismereteket szolgáltatniuk. 
Legyenek Önök magyarok, európai pol-
gárok és világpolgárok egyszerre. Remé-
lem, hogy nemzedékük előtt boldogabb 
jövő áll, mint ami szüleik és nagyszüleik 
nemzedékének megadatott.
Az egyetem, a főiskola nemcsak tanin-
tézmény. Nagyon sokan érezzük úgy, 
hogy életünk legszebb éveit töltöttük 
egyetemistaként-főiskolásként. Érez-
zék otthon magukat minálunk, kulturá-
lódjanak, sportoljanak, szórakozzanak. 
Járjanak ilmklubba, színházba. Szeres-
sék meg a könyvtárunkat. Használják 
ki a tudományos diákkör lehetőségeit, 
pályázzák meg társintézményeinknél a 
külföldi ösztöndíjakat. Mindenben se-

gíteni fogjuk Önöket. Legyenek jókedvűek, 
bizakodóak.
Sok szerencsét kívánok!

Dr. Sárközy Tamás
egyetemi tanár, rektor

Rektori köszöntő

Mit? Hol? Hogyan?
Fénymásolás, 
nyomtatás 
A diákok a földszinti aulában lévő fénymáso-
ló gépeket használhatják, oldalanként 15 Ft-
ot kell bedobni a masinába. Érdemes azon-
ban első használat előtt tájékozódni például 
a papírelhelyezésről, illetve arról, hogy mi-
lyen pénzérmével működnek.
Ha esetleg valamilyen gondod van a műkö-
désükkel, akkor azt ne néhány jól irányzott 
rúgással old meg, hanem szólj inkább a por-
tásnak! 
Nyomtatni a II. emeleten lévő informatiku-
soknál tudsz, miután a földszinti pénztárban 
ki izetted az oldalankénti 15 Ft-ot. 

Telefonálás
A földszinti aulában találsz telefonfülkéket – 
érmés, kártyás – a ruhatárral szemben.

Internet és ETR
A Főiskola ingyenes internet-használatot 
biztosít a rendelkezésre álló négy gépterem-
ben minden ÁVF-es diák számára, aki ren-
delkezik ETR-kóddal és jelszóval. 

ETR: Egységes Tanulmányi Rendszer, vagyis 
itt tudhatod meg, hogy adott félévben milyen 
tárgyat kell, lehet felvenned, milyen jegyet 
kaptál, valamint itt jelentkezhetsz a szóbeli 
vizsgára is.

Jegyzet-
ellátó
Itt szerezheted be az 
adott félévre kötelező 
irodalmat, illetve egyéb 
könyveket (a földszinti 
300-as előadó melletti 
táblákon kifüggesztett 
lista alapján). Mivel 
működése a félév rend-
jéhez igazodik, érde-
mes tájékozódni, hogy 
mikor van nyitva, illet-
ve a könyveket időben 
beszerezni, mert ha 
nem sietsz, elfogynak. 

A tanév elején kedvezményesen lehet hozzá-
jutni a kötelező irodalmakhoz.

Könyvtár 
Ha minden kötél szakad, akkor itt is ki tudod 
kölcsönözni a szükséges olvasmányokat, de 
csak két hétre. A beiratkozás ÁVF-es hallga-
tóknak ingyenes. A könyvtárban bevezették 
az elektronikus katalógust, így egyszerűbb a 
kölcsönzés folyamata. Használatáról érdek-
lődj a könyvtár alkalmazottainál.

Ruhatár, porta
Ruhatár: főleg télen tesz nagy szolgálatot, de 
természetesen bármikor lehet használni. Ha 
zéhát írsz, nem szeretik, ha túl sok táskával 
barikádozod el magad, inkább hagyd a hol-
mid a ruhatárban! A vidékiek is elhelyezhe-
tik itt nagy utazótáskáikat. A nyitva tartásra 
azért igyelj, reggel 7:30-tól 17:30-ig vehe-
ted igénybe!

Porta: ha nem tudod, mit hol találsz az épü-
letben, fordulj a portásokhoz, de itt kérheted 
azt is, hogy engedjenek be órád előtt az elő-
adóba.

Étterem
A Főiskola földszintjén, a büfével szemben 
minden hétköznap 11:30 és 14:00 között 
kínál lehetőséget egy inom ebéd elfogyasz-
tására.

BELSŐSÉGEK

Körülnézek és sok új arcot látok, itt az 
utánpótlás! Gratulálunk nektek kedves 
ÁVF-es Gólyák a sikeres felvételihez. 
Tudom, hogy most minden új számo-
tokra, ezért készítettük el nektek a 
gólyaszámot. Segítséget nyújt az ÁVF 
könnyebb és gyorsabb megismeréséhez. 
Megtudhatjátok többek között, mi-
lyen hallgatói szervezetek vannak a 
Főiskolán, milyen programok várnak 
rátok a továbbiakban, milyen sportolási 
lehetőségeitek vannak. Hónapról hónapra 
sok hasznos információt találtok, ha 

elolvassátok az újságunkat (ami most már 
a tietek is). Néhány jó tanács a jövőre: 
Járjatok nyitott szemmel! Vegyetek részt 
minél több programban! Keressétek a 
felsőbb évesek társaságát, mert ők már 
megéltek jó pár dolgot és segíthetnek 
nektek.  Remélem, sikerekben gazdag 
főiskolás éveitek lesznek.
Kellemes olvasást és élményekkel teli 
gólyatáborozást kíván nektek az egész 
szerkesztőség! 

Trefszker Erika
felelős szerkesztő

Ismerj meg minket!

Egy kis történelem
Az előző rendszerben „az egypárt” országos 
oktatási hálózatának részeként, 1972-től az 
MSZMP Budapesti Bizottságának Oktatá-
si Igazgatósága tevékenykedett főiskolánk 
épületében, amelyet politikai és oktatási 
célokra egyaránt használtak. Kétféle képzés 
volt jelen akkoriban a Villányi úton: saját 
oktatás a párttagoknak, vezetőknek, illetve a 
Marxista-Leninista Esti Egyetem (ismertebb 
nevén Foxi-Maxi), amelyen posztgraduális 
képzésén lehetett államilag elismert diplo-
mát szerezni 1984-ig. Az MLE Egyetemen 
az ELTE, a Közgáz és a Műegyetem elismert 
oktatói tanítottak. A társadalomtudományi 
tantárgyak mellett olyan egyedi típusú kép-
zések is folytak, mint zeneesztétikai oktatás.
1984 után a környékbeli egyetemek hallga-
tói létszáma megnőtt, így az Államigazgatási 
Főiskola, a Közgáz, a Kertészeti Egyetem és 
több vidéki intézmény elkezdte oktatási cél-
ra használni a Villányi úti infrastruktúrát, 
mert ez olcsóbb volt, mintha maguknak kel-
lett volna megoldaniuk az épületproblémát. 
Emellett 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 párt 
azonban nem tudta használni, mert nem volt 
rá pénze. Ekkor az MSZP országos elnöksé-
ge úgy döntött, meg kell őrizni az épületet 
oktatási célokra. Ezért létrehoztak egy ala-
pítványt, ami vagyonértékű használati jogot 
kapott az épületre. 
A Villányi úti Konferenciaközpont és Szabad-
egyetem Alapítvány 1990. július 1-jén jött 
létre. Elsődleges célja, hogy segítse a magyar 
felsőoktatást, illetve támogassa a hazai veze-
tő- és szakemberképzést, továbbképzést, va-
lamint népfőiskolai jellegű szabadegyetemi 
programjainak megvalósításával is hozzá-
járuljon a társadalomtudományi ismeretek 
terjesztéséhez. A felsőoktatásról szóló 1993. 
évi LXXX. törvény megszületését követően 
az Alapítvány kuratóriuma főiskola létreho-
zását, illetve ennek keretében a képzésnek 
Vállalkozásszervező szakon történő indítá-
sát határozta el. Az Alapítvány elsősorban 
humán szolgáltatásokkal, illetve a rendelke-
zésre álló oktatási, oktatástechnikai lehető-
ségeinek, és a rábízott oktatási, művelődési 
jellegű infrastruktúra működtetésével, vala-
mint a költségek kedvezményezésével támo-

gatja a különböző oktatási programok meg-
valósítását. Az Alapítvány – hazai és külföldi 
intézményekkel együttműködve – támogatja 
a különböző diplomát adó, valamint egyéb 
képzési, továbbképzési programok megva-
lósítását, illetve a felnőttképzés szervezé-
sében is közreműködik, részt vesz vezetők, 
szakemberek továbbképzésében.

BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető

EHA kártya
A főiskolára való beiratkozáskor mindenki kap egy saját névre 
szóló kártyát. 
A vizsgáid és zéháid eredményeit a kódoddal fogják közzétenni, 
ezzel tudsz majd a könyvtárból kölcsönözni és az ETR-be is az 
EHA-kódoddal és a hozzá kapott jelszóval tudsz belépni. Az 
eredeti jelszót érdemes megváltoztatnod olyanra, amit könnyen 
megjegyezhetsz. 
Vigyázz, nehogy elveszítsd, mert pótlása kétezer forintba kerül!

Honlap
Az iskolának saját honlapja van, ahol sok hasznos információt 
olvashatsz! Itt lelheted meg az XXI oldalát is, ahol fent vannak 
pdf formátumban a régebbi számok is. Ezen kívül itt találod 

az órarendedet és a vizsgáid időpontját, valamint a tantárgyi 
útmutatókat is. Érdemes minél előbb áttanulmányoznod.

TVSZ
Azaz a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat is a honlapon érhető el. 
Érdemes már az első tanítási nap előtt alaposan átbogarásznod, 
ugyanúgy, mint a Térítési- és Juttatási Szabályzatot! 
Tanulmányaidhoz elengedhetetlenek ezek az információk.

Tanulásmódszertan
Mint gólyák, ez lesz az első főiskolai előadásotok! Mindenképpen 
vegyetek részt rajta, mert itt tudhattok meg például olyan főiskolai 
rejtelmeket, mi is az a portfólió, hogy csak a legfontosabbat 
említsük. 

Figyelem! Figyelem! Figyelem!



HALLGATÓI 
SZERVEZETEK

Szegő Alexandra
rovatvezető

XXI. Század, vagyis Főiskolánk fél-
évente háromszor megjelenő lapja.
A kreatív társaság által alkotott új-
ságban minden olyan dolog helyet 
kap, ami téged érdekelhet; oldalain 
beszámol a főiskolai élet eseménye-
iről, aktuális oktatási, illetve tudo-
mányos kérdésekről. Helyet kapnak 
kulturális ajánlatok, „külső” rendez-
vényekkel kapcsolatos információk, 
pályázati lehetőségek, humoros 
hallgatói írások, internetes ötletek, 
sporttal és egészséggel kapcsolatos 
cikkek, valamint interjúk tanárokkal, 
diákokkal.

Mindezen információk különböző rovatok-
ban jelennek meg: 

Belsőségek – amelyben az ÁVF-en történt 
eseményekről, érdekességekről olvashatsz

Externáliák – a külvilág érdekességeivel 
foglalkozik, az ÁVF-en tanuló cserediákok és 
a külföldi ösztöndíjas hallgatóink élménye-
ikről és tapasztalataikról számolnak be

Arc – amelyben interjút olvashattok a Főis-
kola egy-egy tanárával, munkatársával illet-
ve diákjával

Nekem8 – telis-tele humorral, viccek, rejt-
vények, sok-sok szórakozás

Sport – nemcsak az ÁVF, hanem a nagyvilág 
sporthíreivel

Kerekasztal – ebben a rovatban a ti véle-
ményetek számít! Mini-interjúk az aktuális 
központi témával kapcsolatban

Siker – sikeres vállalkozóval készített interjú

Karrier – hasznos információk a munka vi-
lágából

Mappa – a hónap központi témájának tudo-
mányos megközelítése

Kultúra – kulturális programajánlók, beszá-
molók. Színház, mozi, könyv, koncert minden 
mennyiségben.

Csatlakozz Te is hozzánk!
Kedves Gólya, a te közreműködésedre is 
szükség van, hiszen az újságot lelkesen ké-
szítő csapat összetétele folyamatosan vál-
tozik. Minden év végén, a diplomaosztás 
közeledtével kevesebben leszünk pár taggal, 

rovatvezetővel és újságíróval. Ezért van rád 
szükségünk, hogy újra teljesek legyünk! Fon-
tos, hogy az Ikszikszí valóban minden ÁVF-
eshez szóljon, s ezért te is tehetsz! 
Ha részt veszel az Ikszikszí szerkesztésében, 
gyakorlatot szerezhetsz interjúk, cikkek és 
egyéb írásos munkák készítésében (ez majd 
a szakdolgozat készítésénél nagyon jól jöhet 
☺). Előnyt és tapasztalatokat szerezhetsz, ha 
a „médiavilág” területén szeretnéd kamatoz-
tatni a Főiskolán tanultakat. Közös programok 
várnak Rád a szerkesztőségi tagokkal, hiszen 
minden évben ősszel és tavasszal háromnapos 
csapatépítő tréninggel indítjuk a félévet.
A havonta megtartott szakmai szerkesztőségi 
órák keretében pedig tovább képezheted magad, 
hiszen neves újságírók, fotósok jönnek vendég-
ségbe, akiktől igazán sok mindent lehet tanulni! 
Vendégeink voltak már: Simándi Júlia a Bálint 
György Újságíróakadémia tanára, Horváth Zol-
tán a HVG főszerkesztő-helyettese, Kecskeméti 
Dávid fotós, Tampurik Péter gra ikus. 

Már jönnél, de nem tudod, 
hol keress minket? 
A suliban gyere a 425-ös irodába, vagy írj ne-
künk e-mailt az ikszikszi@.avf.hu címre, aho-
vá elküldheted otthon porosodó verseidet, jó 
kis írásaidat, cikkeidet! Akkor se habozz, ha 
csupán szeretnél egy jó csapathoz tartozni! 
Előképzettség és tapasztalat nem szükséges, 
hiszen mi itt vagyunk és segítünk neked! Ha 
esetleg még jobban utána szeretnél nézni a 
dolgoknak, keresd a www.avf.hu/xxi honla-
pot! Ne feledd, nemcsak a tanulás és a bulik 
révén marad emlékezetes a főiskolai pálya-
futás, hanem azáltal is, hogy alkottál-e vala-
mi maradandót, valami olyat, ami csak rád 
volt jellemző a Főiskolán, a saját életednek 
ebben a szakaszában! 

Szeretettel vár: a Szerkesztőség
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BELSŐSÉGEK

„Tehetséges Diákok Karrierje”
Mi az a TDK? 
Tudományos Diákköri Konferencia. Vagyis az ÁVF-re járó hallgatók konferenciája, amely min-
den évben ősszel kerül megrendezésre. Egyben verseny is, ahol azok a hallgatók mérkőznek 
meg egymással, akik egy adott tudományterület mélyebb megismerése során, tanulmányi 
kötelezettségeik teljesítésén túl kutatómunkát végeznek. Eredményeiket TDK-dolgozatban 
foglalják össze, amelyet a konferencián ismertetnek, védenek meg.

Mire jó ez nekem, 
diáknak? 
Ez egy lehetőség, hogy kipróbáld magad és másoknak is megmutasd, mire vagy képes. Gya-
korolhatod, hogyan kell egy tudományos igényű dolgozatot megírni – mint amilyen a szak-
dolgozat is, amit minden főiskolásnak meg kell írnia, ha diplomát szeretne kapni. A TDK-val 
már lehetőséged lesz kidolgozni a későbbi szakdolgozati témádat, visszajelzéseket kapsz a 
tanároktól és a konferencián gyakorolhatod a prezentálás „művészetét”. Ha jól teljesítesz, az 
elismerés mellé díjakat is kapsz és tovább jutsz az országos konferenciára, ahol tényleg csak 
a legjobbak találkoznak! Ha a még távolabbi jövődre gondolsz, kiderül: a munkahelykeresés-
nél is előnyt jelent, ha részt vettél TDK-n. 

Mit csináljak, ha érdekel a dolog? 

1. Látogasd meg a honlapot: www.avf.hu/tdk! 

2. Ha már témád is van (még ha csak homályos is) bármilyen 
gazdasági vagy társadalomtudományi területen, keress egy kon-
zulenst – az ÁVF oktatói karából vagy külső témavezetőt. Ő segít 
és eligazít. 

3. Keresd fel az ÁVF TDT (Tudományos Diákköri Tanács) tagjait. 

Információk szintről szintre
Kezdjük a földszinti aulával! Ahogy belépsz 
a főbejáraton, máris az egyik legfontosabb 
információforrással találod szembe magad: a 
Főiskola havonta megjelenő, hivatalos lapjá-
nak (Ikszikszí) állványával.
A liftekkel szemben számos paraván áll, 
amelyeken HÖK-ös, Ikszikszís és egyéb fon-
tos híreket olvashatsz.
Ha pedig nem tudod, milyen órára is jöttél 
be ☺ akkor a liftek mellett található tábláról 
bogarászhatod ki, ki, hol, mikor, milyen elő-
adást tart. Szintén itt olvashatod el az eset-
leges zéhá-, vizsga- vagy óraváltozásokat. Az 
aulában felállított elektronikus kijelzőn kre-
atívan megfogalmazott kérdések formájában 
igyelmezteti az iskolavezetőség a hallgató-

ságot a kötelezettségeire.
A bejárattól balra található Információs Pa-
vilonból a különböző pótlásokhoz szükséges 
csekkeket szerezheted be, de itt lehet lead-
ni olykor a házi dolgozatokat, vagy átvenni 
egyes tananyagokat.
A földszint hátsó folyosóján dolgozik a Gaz-
dasági Igazgatóság, illetve a Jegyzetellátó. Az 
egyes emeleteken a tanszékek mellett érde-
mes a hozzájuk tartozó faliújságokat tanul-
mányozni, ugyanis a konzultációs időpont-
ok, zéhá- és vizsgajegyek, valamint a tanszék 
egyéb hirdetményei vannak kifüggesztve. 

Vegyük sorra, hol találod az egyes tanszéke-
ket, irodákat!
Az első emeleten van az Alkalmazott Maga-
tartástudományi Tanszék, melynek faliúj-
ságján mindig hasznos információkat olvas-

hatsz. Szintén az emeleten található a Rekto-
ri-főigazgatói Titkárság. 
A második emeleten vannak a géptermek, 
a tanulmányi előadók, a Módszertani Tan-

szék és az informa-
tikusok irodái. Ide 
kell jönnöd Szigli 
Renátához, aki a 
diákigazolvánnyal, 
diákhitellel kapcso-
latos ügyeket intézi, 
és Németh Zsuzsa 
rendezvényszerve-
zőhöz is. 
A harmadik emele-
ten van az Idegen 
Nyelvi Lektorátus, a 
Záróvizsga Központ, a Marketing és Kommu-
nikáció, a Nemzetközi Kapcsolatok, valamint 
a Közgazdaságtani és Jogi Tanszék.
A negyedik emeletre kell feljutnod, ha a Tár-
sadalomismereti, a Vállalkozás-menedzs-
ment és a Pénzügytani és Számviteli Tan-
széket, a Karrier Irodát vagy a HÖK-ösöket, 
Ikszikszíseket keresed, de itt tudsz a sporto-
lási lehetőségek után is érdeklődni (414-es 
irodában).
Ne feledd: Ha be sem teszed a lábad, a Főis-
kola honlapjáról akkor is sok mindent meg-
tudhatsz. A www.avf.hu-ról tananyagokat 
tölthetsz le, segítséget kaphatsz zéhákhoz, 
vizsgákhoz, de itt tudod elérni a tantárgyi 
útmutatókat, órarendet is.

IKSZIKSZÍ – XXI. SZÁZAD

Mi újság?

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!” 

A mostani csapat

A tavalyi csapat..., többen már diplomát kaptak
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HÖK = Hallgatói    
  Önkormányzat
A HÖK olyan diákszervezet, amelynek műkö-
dését a Felsőoktatási Törvény szabályozza. 
Elsődleges feladata a hallgatói érdekképvi-
selet, tagja lehet bármelyik ÁVF-es hallgató. 

Mire jó a HÖK?
A HÖK gyakorlatilag a középiskolai DÖK 
felsőoktatási megfelelője. HÖK-ösként ott 
vagyunk minden olyan helyzetben, ahol a 
hallgatókról, Rólatok van szó. Kezdetben 

segítünk az eligazodásban a főiskola rej-
telmesnek tűnő egységei között. Bármikor 
fordulhattok hozzánk, ha megoldhatat-
lannak látszó problémáitok támadnak az 
oktatással, az oktatókkal vagy az iskola 
szabályaival kapcsolatban.

De hogy is működik 
ez az ÁVF-en?

Az ÁVF HÖK három fő területre 
koncentrál:

A tanulmányi ügyek témaköre lefed 1. 
mindent, ami a hallgatókat érinti. A 
HÖK-ös diákok ugyanis jelen vannak 
a főiskola minden olyan testületében, 
ahol a Ti ügyeitekről döntenek, vala-
mint tartják a kapcsolatot tanáraink-
kal és a tanulmányi osztállyal. Fontos 
feladataink közé tartozik minden fél-
évben a szociális és lakhatási pályáza-
tok elbírálása, amiről bővebben a HÖK 
honlapján, illetve a paravánokon tájé-
kozódhattok majd.

A kommunikáció területén tevékenyke-2. 
dő HÖK-ösök gondoskodnak arról, hogy 
eljusson hozzátok minden lényeges in-
formáció a sulival, a tanulmányokkal, a 
pályázatokkal, támogatásokkal, illetve a 
rendezvényekkel, bulikkal kapcsolatban. 
Az emberi erőforrás témaköre rejti ná-3. 
lunk mindazt, ami kifejezetten a HÖK 
tagjainak szól és értük történik, ilyenek 
például a készségfejlesztő és csapatépí-
tő képzések. De ide tartozik a buli- és 
rendezvényszervezés is, illetve a rész-
vétel országos diákkonferenciákon.

Ha nem csak külső szemlélője, hanem ötlet-
gazdája, szervezője, lebonyolítója szeretnél 
lenni az ÁVF-es diákéletnek, akkor ne ha-
bozz, lépj kapcsolatba a HÖK-ösökkel! Színes 
tevékenységünkben biztosan megtalálod ön-
magad! Ha többre vagy kíváncsi a HÖK-kel 
kapcsolatban, látogass el a www.avf.hu/hok 
oldalra!

Majoros Viktória
HÖK elnök

EXTERNÁLIÁK

A lektorátus nem 
lektorál

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Az ÁVF HÖK,
avagy mi történik a 409-es irodában?

Örömmel tájékoztatunk, hogy a Főiskolánkon 
működik Karrier Iroda, ami most már a te 
esetedben is fontos szerepet tölthet be a fő-
iskolai és a tanulmányaid utáni életedben. 
Az Iroda többek között tanulmányi és élet-
pálya tanácsadással, fő- és részmunkaidős, 
valamint gyakornoki állások, nyári munka-
lehetőségek közvetítésével szeretne segíteni 
abban, hogy egyéni karrierterveidre időben 
felkészülhess, ne az utolsó pillanatban kezdd 
el a szükséges lépések megtételét. 

A személyes tanácsadáson kívül előadásokat, 
fórumokat, tréningeket szervezünk, amelye-
ken a tanulmányaidat kiegészítve, megszerez-
heted a sikeres elhelyezkedéshez szükséges 
ismereteket: hogyan kell önéletrajzot, moti-
vációs levelet írni, állásinterjúra felkészülni, 
milyenek az elhelyezkedési trendek, hogy 
csak néhányat említsünk. Céges bemutatók, 
kerekasztal beszélgetések alkalmával meg-
ismerheted a HR szakemberek segítségével, 
hogy milyen követelményeket támasztanak a 
frissdiplomás közgazdászokkal szemben.
Honlapot (www.avf.hu/karrieriroda) mű-
ködtetünk, amelynek segítségével hatéko-
nyabban találhatsz az elvárásaidnak megfe-
lelő állást, és tájékozódhatsz hasznos infor-
mációkról.

A végzett hallgatóinkat sem akarjuk szem 
elől téveszteni. Folyamatosan nyomom sze-
retnénk követni a pályájukat, hogy a munka-
erőpiacon szerzett tapasztalataikat fel tudjuk 
használni az álláskereséshez, elhelyezkedés-
hez, illetve pályakezdés segítésében.
Egy Öregdiák Baráti Kört hoztunk létre annak 
érdekében, hogy erősítsük és folyamatossá 
tegyük a volt hallgatók és a Főiskola közötti 
kapcsolatot. Ha végeztél, Téged is várunk!
Mind az öreg diákoknak, mind pedig a je-
lenleg itt tanuló hallgatóknak rendszeresen 
hírt adunk rendezvényeinkről, álláshirde-
tésekről, aktualitásokról a honlapon, illetve 
hírlevélben, amelynek címlistájára Te is fel-
iratkozhatsz.

Az álláshirdetések, a rendezvényekről szóló 
tájékoztatók, aktuális információk a honla-
pon és a hírlevélen kívül megtalálhatóak a 
Karrier Iroda hirdetőtábláin a IV. emeleten 
és az aulában is.

Kőrösligeti Zsuzsa

Elérhetőségeink:
Általános Vállalkozási Főiskola

Karrier Iroda,  IV. emelet, 410-es szoba
Telefon: 381-8115

www.avf.hu/karrieriroda
karrieriroda@avf.hu

Do you speak English? Sprechen Sie 
Deutsch? Parlez-vous français? 
Nos, ha ezeket a mondatokat érti, ez 
még sajnos nem elég. Ennél több kell. 
Biztosan tájékozódott arról, hogy 
az Ön által választott szakon milyen 
nyelvvizsgára van szükség ahhoz, 
hogy diplomát tudjon szerezni. De 
nemcsak a diploma miatt fontos a 
nyelvtudás. Jól jön az álláskeresésnél, 
ha valaki külföldön tanult a főiskola 
alatt néhány hónapot, vagy a szak-
mai gyakorlatát valamelyik európai 
nagyvállalatnál töltötte. 
Erre lehetősége van a főiskolai évek 
alatt. Természetesen a külföldi ösz-
töndíjak feltétele a biztos nyelvtudás. 

Sokan érkeznek általános nyelvvizsgával 
a főiskolára. Nem véletlen, hogy nekik azt 
javasoljuk, lássanak hozzá azonnal a szak-
nyelvhez, még ha kezdetben nehéznek is tű-
nik. Egy vagy két félév kihagyás sokat számít, 
ne hagyják veszni a tudásukat. Az általános 
nyelvet tanulók mindenképpen igyekezze-

nek minél előbb elérni a középfokú szintet, 
hiszen a szakmai nyelv tanulásához biztos 
alapokra van szükség. 
A nyelvoktatással főiskolánkon az Idegen 
nyelvi Lektorátus foglalkozik. A Lektorátus 
tehát nem lektorál, hanem idegen nyelvet 
oktat. Vannak természetesen lektoraink, 
anyanyelvi tanárok, akik elsősorban az itt 
tanítók munkáját segítik. Tanáraink kiválóan 
képzettek, többféle általános és gazdasági 
szaknyelvi vizsgarendszerben vizsgáztatnak 
és oktatnak. A nálunk tanult hallgatók siker-
rel veszik az akadályokat. A 2007/2008-as 
tanév januárjában a vizsgára jelentkezettek 
84 százaléka tett sikeres szaknyelvi vizsgát. 
A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdasági 
szaknyelvi vizsgáját helyben leteheti. 
A nappali tagozatosok többségének a hét-
fő áll a nyelvtanulás rendelkezésére. A 
nyelvórák időpontjának kialakításakor al-
kalmazkodunk a már dolgozó, messziről 
bejáró hallgatóink igényeihez is. Az állami-
lag támogatott hallgatók szakonként eltérő 
mértékben térítésmentesen tanulhatják az 
idegen nyelvet, de a költségtérítéseseket is 

megnyugtathatjuk: a nyelviskolák árainál ol-
csóbban tanulhatnak nálunk.
Már hagyomány, hogy a beiratkozáskor velünk 
találkoznak először. A szintfelmérővel egybe-
kötött nyelvi tájékoztatónk mindenkinek szól, 
függetlenül attól, hol kíván nyelvet tanulni. A 
szintfelmérő teszt megírása ott azon nyomban 
arra ad lehetőséget, hogy lássa, mit tud, meny-
nyit felejtett, milyen csoportba iratkozhat be, 
ha nálunk tanul. További információkat nyújt 
a www.avf.hu/nyelvtanulas, a földszinten és a 
III. emeleten elhelyezett falújság, s sok kedves 
és türelmes nyelvtanár, akik 303-307. szo-
bákban szeretettel várják az érdeklődőket, 
tanácsot kérőket. 
A mielőbbi viszontlátásig!  Good by! 
Auf Wiedersehen!  Au revoir!

Germánné dr. Vastag Györgyi
főiskolai docens, lektorátus-vezető

KARRIER IRODA

Kovács Ágnes
rovatvezető

Kedves Gólyák! Bár még csak most 
keltetek ki a tojásból, máris rengeteg 
új információval tömik a begyeteket. 
Az étteremben vagy a büfében 
ízletesebbek-e a békák, melyik 
oktató kelepel a legszebben, és még 
folytathatnám.

Én most egy távolabbi célt tűzök elétek.
Rendes vándormadárként a legtöbb gólya 
életében eljön a pillanat, amikor ösztönei-
ben érzi a késztetést: el, el innen délre! Vagy 
északra, vagy… még azért van miből válasz-
tani. Ha Afrikát nem is tudom felajánlani 
áttelelés céljából, azért Európa országaiban 
van mód arra, hogy egy kicsit próbálgassá-
tok a szárnyaitokat. 

Az ÁVF meleg fészkéből kiröppenvén 22 eu-
rópai egyetem és főiskola kéményei várnak 
rátok. Jómadarak, repüljetek!

Komolyabbra fordítva a szót, szeretném fel-
hívni minden elsőéves igyelmét az ÁVF-en 
pályázható külföldi ösztöndíj-lehetőségekre. 
Az Erasmus Élethosszig tartó tanulási prog-
ramjának keretében tanulmányi és szakmai 
gyakorlati ösztöndíjakra lehet pályázni. 

A tanulmányi program keretében egy sze-
mesztert (vagy egy teljes tanévet) tölthetnek 
hallgatóink egy külföldi (EU-tagországbeli) 
hasonló képzési pro ilú partnerintézmé-
nyében. Az első lezárt félév után már lehet 
pályázni.
A szakmai gyakorlati program 3 hónapra 
szól. Minden hallgató arra a szemeszterre 
nyerheti el, amelyikben a szak mintatanter-
ve a gyakorlatot előírja. 

Adott tanévre szóló tanulmányi és szakmai 
gyakorlati ösztöndíjakra a megelőző tanév 
tavaszán lehet pályázatot benyújtani. Legyen 
tehát mindenki szemfüles, és jártában-kelté-
ben ne felejtsen el egy-egy pillantást vetni a 
Nemzetközi Igazgatóság irodája előtti faliúj-
ságra! (IV. emelet, 408. szoba)

Novák Mária
nemzetközi koordinátor

Vándormadaraknak

Trefszker Erika
rovatvezető
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GÓLYA ÚTVONALGÓLYA ÚTVONAL Árvai László
rovatvezető

Csöppenj bele Te is 
az iskolai életbe!

Kedves Gólyák! Mint tudjátok, a főiskolás élet nem-
csak a tanulásról szól, hanem új ismeretségek szer-
zéséről, bulizásról, szórakozásról is. Azért, hogy 
könnyebben bele tudjatok csöppenni az ÁVF-es 
diákéletbe, felvázoljuk nektek a legfontosabb iskolai 
programokat, amelyeken érdemes részt vennetek!
Első momentum a Gólyatábor, amin már te való-
színűleg jelen vagy és ezzel aktív főiskolássá válsz! 
Minél több embert ismerjél meg, mert ezekkel a 
srácokkal fogsz három és fél évet együtt eltölteni 
a főiskolán! A következő élmény az Évnyitó lesz, 
majd az ÁVF-es nyitó buli jön, ahol megtapasztalha-
tod, ha eddig még nem tetted, milyen is hétköznap 
bulizni. A félévek eleje a bulizások ideje! Ekkor lesz 
a Gólyabál is ahol, csinos lányok és sármos fiúk 
fogják megmutatni, hogy ki is a parkett ördöge... 
Érdemes iskolai diákszervezetekhez is csatlakozni, 
mivel itt megismerkedhetsz egy-két öreg rókával 
– felsőbb éves diákkal –, akiktől fontos informá-
ciókat kaphatsz, és új barátságokat köthetsz. Az 
iskolaújság, az Ikszikszi keretén belül eljöhetsz egy 
csapatépítő hétvégére, amin ha részt veszel, tagja 
lehetsz a mi kis csapatunknak! Ha van hozzá affi-

nitásod, részt vehetsz a TDK-n, azaz a Tudományos 
Diákköri Konferencián is. Ezek után jön a várva 
várt téli vizsgaidőszak! A stresszes hetek után 
végre megint lesz szabadidőd és elkezdhetsz lazí-
tani! A Vizsgatemető Bulin már csoporttársaiddal, 

bajtársaiddal örülhettek, hogy vége a rázós időszaknak. 
Ekkor jön a jelmezhiányos, de annál mókásabb Farsangi 
Buli! „Ép testben ép lélek” – tartja a mondás. Az ÁVF 
Sportnapokon barátaiddal összemérhetitek csapatsport 
tudásotokat a többi hallgatóval. A Terasz-partyn már 
a jó időben csocsózhattok, játszhattok, a suli szuper 
teraszán! Majd eljön a várva várt ÁVF-Napok! Ez az Év 
legnagyobb kétnapos bulija! Ismert együttesek jönnek, 
ezen kívül a teraszon csocsóasztalok, zene és grillsütés 
vár benneteket, az előadókban pedig érdekes előadások 
zajlanak. A félév végén az őszi TDK nyertes diákjai mér-
hetik össze tudásukat más főiskolák, egyetemek hallga-
tóival az országos versenyen, az OTDK-n. Végül a nyári 
vizsgaidőszak előtt és után kerül sor a Diplomaosztó 
ünnepségekre, ahol végzőseink veszik át a tudásukat 
igazoló okmányt, a diplomát.
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NEKEM8

Aranyköpések

SPORT

Izzadás – nem csak a vizsgákon

Tem Dániel
rovatvezető

Kiss Norbert
rovatvezető

Minden első- és felsőbb éves hallgató figyel-
mébe ajánlom, hogy a tanulás, a munka, 
a vizsgára készülés és a házi dolgozatírás 
mellett idén is lehetőség van arra, hogy 
megmozgassuk izmainkat, és ne csak a tudá-
sunk gyarapodjon, hanem testileg is meg-
erősödjünk, vagy karban tartsuk magukat a 
főiskolai évek alatt. Az új szemeszterben is 
kipróbálhatja magát mindenki az iskola által 
szervezett sportrendezvényeken. Várnak 
mindenkit a legnépszerűbb sportágak: a 
foci, az úszás, a kosár- és röplabda, valamint 
az újonnan induló ökölvívás! Barátaiddal, 

csoporttársaiddal minimális összegért (akár 
iskolai támogatással szervezve) indulhattok 
egyetemi bajnokságokon is, hogy együtt jó 
hangulatban küzdjetek a különböző ver-
senyek első helyezéséért. A sport alkalmat 
teremt arra is, hogy megismerkedj csoport-
társaddal vagy felsőbb évesekkel (ami nem 
árt, mivel információ, jegyzetek és tapasz-
talat birtokában is lehetnek), és sok-sok 
olyan emberrel, akivel valószínűleg nem 
is gondolnád. Az iskolában meghirdetett 
sportfoglalkozások megfelelő létszám ese-
tén indulnak. Ha több információt szeretnél, 

érdeklődj a negyedik emelet 414-ben, vagy 
nálam a szerkesztőségben. Szívesen nyújtok 
felvilágosítást bárkinek!

Legfontosabb elérhetőségek:
Harmatiné Korona Ildikó (sporttitkár, 

414-es iroda)
Tel.: 381-8126, 

E-mail: ikorona@avf.hu

Tem Dániel (Ikszikszí – Sport rovatvezető, 
425-ös iroda)

E-mail: tem_dani@freemail.hu 

Sport Árak Alkalom

Kosárlabda 3.000 Ft félév
Röplabda 3.000 Ft félév
Labdarúgás 3.000 Ft félév
Rögbi 3.000 Ft félév
Ökölvívás 3.500 Ft félév
Kondi 2.000 Ft 15 alkalom
Úszás 8.500 Ft félév

A Mókusok mára a főiskola sportéletének 
legsikeresebb csapata, a sportágon belül, a 
rögbiben pedig a legtöbb díjat és elismerést 
érte el. 
2006 kora tavaszán jött létre a csapat. Az 
első edzéseink egy parkban zajlottak. Azon 
szerencsések közé tartozom, akik jelen vol-
tak a megalakulásnál. Senkinek nem kell 
bemutatni, milyen a légkör egy olyan társa-
ságban, akik „csupán” azért mennek le ját-
szani a grundra, hogy jól érezzék magukat. 
Az évek során semmit sem vesztett a csapat 
ebből a kezdeti hangulatból. 
Minden kezdet nehéz, ahogy szokták monda-
ni, de egy jó edző és egy lelkes kiscsapat sok 
mindenre képes. Az iskola látta az elszántsá-
got és felkarolta a csapatot. Fél év leforgása 
alatt a grund helyett egy gimnázium nagy 
játszóterére kerültünk, később saját pályánk 
lett. A hét-nyolc lelkes játékos pedig tizenöt, 
később húsz főre szaporodott! A következő 
tanévben a főiskolai nagytornákon már esé-
lyes csapatként indultunk és minden nagyvá-
ros csapata tudta, hogy a Mókusok mostanra 
már kemény diót jelentenek. 
Ha az ember elszánt valamiben és van lehe-
tősége fejlődni, akkor az egy idő múlva meg-
látszik az eredményeken is. Iskolánk folya-

matosan fejlesztette 
a csapatot – felsze-
relés, utazás, edző-
táborok. A Mókusok 
elhatározták, hogy 
a harmadik évben 
még egy szintet lép-
nek és kipróbálják 
magukat a „profik” 
között. A teljesítmé-
nyünknek köszön-
hetően indulhattunk 
a magyar bajnokság 
másod osztályában, 
közismertebb nevén 
az NB/II-ben. A csa-
pat itt sem vallott szégyent, bár néha inkább 
a lámpalázunk volt erősebb, nem az ellen-
fél. 
A debütáló évünkben végül a negyedik helyen 
zártunk, ami nagyon szép eredmény. A szur-
kolók úgy látták, hogy a szezon végére már 
túl fáradtak voltunk és ezért nem tudtunk 
beleszólni a dobogós helyekért való küzde-
lembe. Ebben az évben nem csak magyar, 
hanem nemzetközi tornákon is részt vet-
tünk, legutóbb Krakkóban a hatodik helyett 
szereztük meg. Nem rossz, ha az ember azt 

ÁVF – Vak Mókusok

- Ki a hideget nem szereti, hóember nem lehet. 
- Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon. 
- A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas. 
- Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, 
amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. 
- A kémia ugyanaz, mint a izika, csak büdösebb. 
- A biztonság az a veszély, amit nem érzékelünk. 
- Jó dolog a skizofrénia. Legalább tudok magammal 
sms-ezni. 
- A szakáll nem szúr, csak a megfelelő oldalára kell 
születni.
- A sláger az a zene, ami a füleden megy be, 
és a könyöködön jön ki. 
- A legrosszabb dolog a világon az, amikor a hülyeség 
szorgalommal párosul. 
- A lustaság netovábbja, ha valaki azt álmodja, hogy 
nem csinál semmit. 
- A titoktartás egy olyan szilárd halmazállapotú anyag, 
amely alkoholban oldódik. 
- Nem azért küzdöttem fel magam a tápláléklánc csú-
csára, hogy vegetáriánus legyek.
- Ha valakinek folyamatosan karikás a szeme, az csakis az ördög 
lehet, mert az sohasem alszik.
- A válaszom egy határozott talán. 
- Vegetáriánus: régi indián szó. Jelentése: „béna vadász”
- Ha te mondod, és biztos, akkor valószínű.
- Az alvástól megéhezem. Az evéstől elálmosodom. Az élet szép.

Az évnyitó utáni nap ne felejts el ellátogatni a   • 
 Tanulásmódszertan előadásra…☺

Ne ijedj meg az első héttől! Ennél csak rosszabb  • 
 lesz…

Ne dőlj be gólyabálos csábítási trükköknek – sok  • 
 „béka” szeretne áldozatod lenni…

Matek órán készülj fel az „erotikus rásimulások- • 
 ra”, a „lila kombinéra”, és ne hagyd igyelmen   
 kívül az „ajándékokat”, amelyekkel ün -  
 nepnapokon meglepheted a családot! ☺

Készülj fel, hogy az első évben felszedsz úgy öt- • 
 hat kiló súlyfelesleget. Jobb, ha időben elkezded  
 a diétát, látogasd meg a suli konditermét, vagy   
 csatlakozz az ÁVF kosárcsapatához!

Ha találkozol egy-két sápadt arcú felsőbb évessel,  • 
 ne csodálkozz! Ők is így kezdték, aztán…

Ha a Főiskola falai közt talál el Ámor nyila, légy  • 
 óvatos! Előbb nyomozd ki a titkokat, de vigyázz,  
 mert itt a falnak is „szeme” van…

A tanároktól ne tarts! Hitesd el velük, hogy te   • 
 vagy a főnök! (Ajánlom a hipnózist!)

 Ne lógasd a lábad! Nemcsak a tanulás létezik!   • 
Tégy a közösségért, légy HÖK-ös, vagy szárnyaljanak gon-
dolataid az Iksziksziben!
Légy benne minden buliban, ismerd meg az évfolyamod, • 
a többi Gólyát, hogy aztán együtt szárnyalhassatok a „Cél” 
felé! ☺

LOL (Laughing Out Loud/Lots of Laugh) – A modern társalgás (Msn, chat, fórumok) egyik 
„forradalma” ez a kifejezés. Jelentése: hangosan felnevet/sok nevetés.

Szleng.ma SZLENGPONTMA

Ne kívánd tanárod halálát, segíts 1. 
neki, hogy önmaga kívánja azt! 
Ha osztálytársad véletlenül tanulni 2. 
kezd, ez nem ok arra, hogy te is 
hasonlóan cselekedj! 
Amit ma megtehetsz, ne halaszd 3. 
holnapra, inkább hagyd holnap-
utánra, mert addig hátha nem lesz 
rá szükség! 
Az a feladat, amely nem oldódik 4. 
meg magától harminc nap alatt, 
nem érdemli meg, hogy foglalkoz-
zanak vele! 
Az iskola nem kocsma, hogy egész 5. 
nap ott tartózkodj! 
A tanulás nemesít, de a társadal-6. 
munkban nincs szükség a neme-
sekre! 

Aki nem tanul, az nem hibázhat. 7. 
A hibátlan tanuló megérdemli a 
kitüntetést! 
Mindenkinek kell, hogy legyen 8. 
valami hobbija, de nem feltétlen 
szükséges, hogy az a tanulás 
legyen! 
A tanulás élteti az embert, de a 9. 
pihenés sem ölt még meg senkit! 
A lustaság fél egészség, de te 10. 
legyél teljesen egészséges! 

Mi nem félünk a tanulástól, 
mert tudjuk, hogy miként 
tartsuk magunkat távol tőle! 

Jó tanácsok 

Tíz parancsolat Gólyáknak

csinálhatja, amit szeret és emellett még jól 
is szórakozik. Szeptembertől új tanév és új 
idény kezdődik. Mi más lehet a célunk, mint 
még tovább fejlődni és újabb szép eredmé-
nyeket elérni. Gondolom már ti is kitaláltátok, 
hogy az NB/II megnyerésére pályázunk.
Ha érdekel benneteket a rögbi, és szíve-
sen csatlakoznátok egy jó kedélyű, elszánt 
csapathoz, akkor jelentkezzetek bátran 
Szontágh Dánielnél, aki bárkiből képes jó 
csapatjátékost faragni! 

Scheller Viktor



12  IKSZIKSZÍ  GÓLYASZÁM/2008 www.avf.hu/xxi ikszikszi@avf.hu GÓLYASZÁM/2008  IKSZIKSZÍ  13

TÚLÉLÉSI  KALAUZKórádi Ágnes
újságíró

Hol találod?
Ha bármilyen problémád, gondod, 
kérdésed van, és sürgősen el akarod 
intézni, akkor az alábbi helyeken 
biztosan segíteni tudnak neked:

Alkalmazott • 
Magatartástudományi Tanszék: 
Pap Julianna 102. szoba
Záróvizsga Központ:•  Skultéti 
Zsuzsanna 308. szoba, Tóth 
Adrienn Gréta, 301. szoba
Gazdasági Igazgatóság• : 
ügyintéző: Vaczó Júlia
Társadalomismereti Tanszék: • 
Gianone Zsuzsanna 402. szoba
Vállalkozás-menedzsment • 
Tanszék: Harmatiné Korona 
Ildikó 414. szoba
Pénzügytani és Számvitel • 
Tanszék: Zvolenszky Márta 401. 
szoba
Nemzetközi Kapcsolatok • 
Tanszék: Földes Katalin 314. 
szoba
Oktatási Igazgatóság:•  Péntek 
Viktória ügyintéző 214. szoba

Módszertani Tanszék:•             
Szigli Renáta 202. szoba
Rendezvényszervezés• :      
Németh Zsuzsa 213. szoba
Marketing és Kommunikáció • 
Tanszék: dr. Lenkei Júlia            
302. szoba
Közgazdaságtani és Jogi • 
Tanszék: Nagy Gabriella            
309. szoba
Idegen Nyelvi Lektorátus:•  
Szegedi Szabina 303. szoba
Nemzetközi Igazgatóság• :     
Novák Mária 408. szoba
Karrier Iroda:•  Kőrösligeti Zsuzsa, 
410. szoba
Tanulmányi Osztály: • 

Petőváryné Balla Ágnes  
207. szoba 
Vas Mária 208. szoba 
Kiss Magdolna 209. szoba 
Hon i Blanka 210. szoba 
Tokos Györgyné 211. szoba 
Péterné Kovács Anikó          
212. szoba

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

TÚLÉLÉSI  KALAUZ

Néhány szó, rövidítés, amelyek
ismeretével könnyebb lesz az életed 
a Főiskolán! 
Olvasd el és jegyezd meg, 
mert minden emeleten találkozni 
fogsz velük!

Befogadási kérelem: a korábbi tanulmá-
nyok beszámításával, a szorgalmi időszak 
első két hetében kérhető; az elfogadhatósági 
feltétel más intézményben hallgatott tárgyak 
esetén a tanmenet legalább 75%-os meg-
egyezése.

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

Fakultatív tantárgyak: térítési díj ellenében 
tanulható, szabadon felvehető tantárgyak. 
Teljesítésükért kreditpont jár. Minimum ti-
zenöt fő esetén indul csoport.

Félévközi jegy: a szorgalmi időszak közben 
megírt zárthelyi dolgozatok alapján adott 
félévvégi jegy. 

Gyakorlat: olyan óra vagy dokumentálandó 
feladat, amelynek teljesítése kötelező, elmu-
lasztása vagy a megengedettnél több hiány-
zás aláírás-megtagadással jár.

HÖK: Hallgatói Önkormányzat; a hallgatók 
érdekvédelmi és közösségi szervezete. 

Index: Elektronikus vagy hagyományos lec-
kekönyv; tartalmazza a félévben felvett tár-
gyakat 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 
a szóbeli vizsgából áll.

Kreditpont: egy tantárgy teljesítéséhez 
szükséges átlagos hallgatói összes munka 
mennyiségének mérőszáma. Megszerzé-
se a tantárgy követelményeinek legalább 
elégséges szintű teljesítésével lehetséges. A 
kreditpont értéke a megszerzett érdemjegy-
től független.

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

Kritérium-követelmény: a képesítési kö-
vetelményekben szereplő olyan kötelezően 
teljesítendő előírás, amelyekhez általában 
nem tartozik kreditpont. Ezek: szakmai gya-
korlat, a szervezési és terepgyakorlat, nyelv-
vizsgák, valamint bizonyos tantárgyak (pl. 
Szakdolgozat készítés).

Lakhatási támogatás: olyan hallgatók kap-
hatják, akik nem rendelkeznek budapesti 
állandó lakcímmel. További pályázati feltéte-
lekről és a pályázati űrlap leadási határidejé-
ről a HÖK-ben érdeklődhetsz.

OTB: Oktatási, Tanulmányi és Szociális Bi-
zottság; tanulmányi ügyekben első fokon 
eljáró szerv. Az összes tanulmányokkal kap-
csolatos kérelmet az OTSZB bírálja el.

Szabadon választható tantárgyak: ezekből 
a tantárgyakból a diplomás szakok ideje alatt 
kilenc kreditpontot kell összegyűjteni.

Szakdolgozat: diplomamunka.

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

Szakmai, tudományos, 
közéleti ösztöndíj: a 
tanulmányi követelmé-
nyeken túlmutató szak-
mai aktivitásért kapha-
tó pénzbeli támogatás.

Szociális támogatás: 
a 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 követel-
ményeknek kell megfelelni. Ezzel kapcsolat-
ban a tantárgyi útmutató az irányadó.

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 (3,51 
felett) havi rendszerességgel folyósított 
pénz.

TDK: Tudományos Diákkör; a hallgatók tu-
dományos kutatásait segítő háttérszervezet, 
melyen keresztül házi-, illetve kétévente 
országos versenyeken indulhatnak a hallga-
tók.

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

Vizsgaidőszak: minden félévben a szorgal-
mi időszakot követő egy hónap, amely folya-
mán a tantárgyakból írásbeli és szóbeli vizs-
gákat tesznek a hallgatók.

ZH: zárthelyi (zéhá); a szorgalmi időszakban 
teljesítendő írásbeli dolgozat.

ÁVF SZÓTÁR

Szeptemberben új korszak veszi 
kezdetét: új élet, új lehetőségek, 
új ismeretségek, új életvitel.                   
Egy egyetemista vagy főiskolás 
élete azonban korántsem egyszerű, 
hiszen sajnos egyre több pénzre van 
szüksége ahhoz, hogy tanulmányai 
alatt inanszírozni tudja saját 
életét. Ez egyedül nem könnyű, de 
nem kell „kizsákmányolnotok” sem 
magatokat, sem a környezeteteket, 
hiszen létezik valami, amellyel 
segíteni tudtok magatoknak. Ez nem 
más, mint a hallgatói hitel, vagy 
közkedvelt nevén a Diákhitel.

A Diákhitel igénylésére minden olyan ma-
gyar állampolgár jogosult, aki még nem 
töltötte be 40. életévét, valamely felsőfokú 
intézmény, nappali, levelező, esti, távokta-
tásos képzésének aktív, beiratkozott hallga-
tója, legyen az államilag inanszírozott vagy 
költségtérítéses képzés. Az igénylőnek vagy 
felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű szak-
képzésben, vagy főiskolai és egyetemi szintű 

alapképzésben vagy kiegészítő alapképzés-
ben kell részt vennie.
A Diákhitel igényléséhez nem kell jövedelem, 
sem kezes, sem egyéb fedezet. Aki kéri - ha 
jogosult -, meg is kapja. A rendszert speciá-
lisan a diákok számára dolgozta ki az állam. 
Akkor nyújt segítséget, amikor a hallgatónak 
a legnagyobb szüksége van rá, vagyis a ta-
nulmányai alatt. 
2008. január 1-től június 30-ig az érvényes 
kamatláb 9,5%. A 2006/2007-es tanévben 
az államilag támogatott képzésben részt 
vevő hallgatók havi 15, 21, 25, illetve 30 
ezer Ft-ot igényelhetnek. Költségtérítéses 
képzésben tanuló diákok felvehetnek 40 
ezer Ft-ot is. A hitelt tíz tanulmányi félévre 
lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 
öt tanulmányi hónapra. Ha egységes osztat-
lan képzésben vesztek részt, és a képzési 
idő meghaladja a tíz ta-
nulmányi félévet, akkor 
a jogosultsági idő meg-
egyezik a képzési idővel, 
de nem haladhatja meg 
a tizennégy tanulmányi 

félévet. Az igényelt összeget felvehetitek egy 
összegben is, egy félévre.
A törlesztés ideje alatt a kapott kölcsönnek 
alig másfélszeresét kell vissza izetni. Ha za-
var a hosszú törlesztési idő, és lehetőséged 
van rá, bármikor izethetsz a kötelezőnél 
többet is. Ez az előtörlesztés, ami csökkenti 
a tőketartozást és jelentősen lerövidíti a tör-
lesztési időt.

Az igénylés határideje az őszi félévben 
december 15., a tavaszi félévben pedig 
május 15. 
További információ: 
Szigli Renáta 
Módszertani tanszék
szigli.renata@avf.hu
Tel.: 06-1-381-8195 

Kórádi Ágnes

DIÁKHITEL: ennyivel tartozom magamnak
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KULTÚRA

Minthogy ez a fajta cikk sem idegen a rovatunktól, hadd ajánljak a 
igyelmetekbe pár hasznos – ámbár közkedveltségéről már koránt-

sem olyan népszerű – könyvet. Első szemügyre-veendő alanyunk a 
könyvajánlói kínálatban nagy rokonsággal rendelkezik. Sokan van-
nak, fehérek és puha borításúak, pontosan behatárolt lelőhelyük 
a földszinti Jegyzetellátó. ÁVF-Jegyzetnek hívják őket, alfajonként 
természetesen különböző becenevekkel. Velük is még sokat talál-
kozhatnak majd azok a lelkes műgyűjtők, akik igyelembe veszik a 
kötelező irodalmak listáját.

Másodsorban ajánlanám igyelmetekbe az Indexet, rettegett szóbeli 
vizsgákon hű társatokat, ami kibírta a földhöz csapást, a táskákban 
hányódást és mivel félévente csak pár napot töltött volna körötök-
ben, bizonyára szívből megbecsültétek volna. De mivel az örök va-
dászmezőkre távozott, és helyét átvette az elektronikus rendszer, 
már elérhetetlen vágyálom marad csupán a birtoklása.

Harmadszorra, de egyáltalán nem utolsósorban, állandó társatokra, 
a havonta megjelenő információbombára hívnám fel becses Olvasó-
ink igyelmét. Az ingyenes, a változatos, a Nektek készülő, a keze-

tekben tartott Ikszikszi, aminek korábbi számait az iskola honlapján 
is megtaláljátok! Olvassatok minket hasonló szorgalommal, ahogy 
kötelező olvasmányaitokat fogjátok!

Lengyel Brigitta  

HASZNOS KIADVÁNYOK A TANULMÁNYOKHOZ

Rendhagyó könyvajánló

Gyors léptek, rohanás. Ténfergő járókelők között 
szlalomozni, megtalálni a megfelelő számú villamost, 
mindezt korán reggel gyakorlatilag lehetetlen tökéletesen
kivitelezni. 
Ám hősünk ezt mégis megkísérli. 
Béla sportcipőjének talpa pergőn csapódik az aszfalthoz. 
Végre megérkezik a várva várt jármű. Villamosra fel, 
nagy levegőt beszív, közben gyors ellenőrszemle, és kifúj. 
Villamosról le, néhány slukk és suliba be.

Ez az első nap. Beiratkozás van. Béla lelkiismeretesen elkésik. Belép 
a 600-asba, és megnyugodva konstatálja, hogy nem csak ő képtelen 
kinőni gyerekes pontatlanságából.

– Felnőtté válás… – kacag magában. Filozo ikus gondolkodása révén 
jól megéli és elemzi a benne zajló változásokat.

– Érettségi után jön a nagybetűs élet! – hallotta már elégszer. Körbe-
néz és maga körül mindenki ismeretlen. 

– Tényleg más minden – nyugtázza mélabúsan. Végig igyel a beszé-
lőre, de az információk nem konkretizálják az előtte álló feladatokat 
és elvárásokat, ellenkezőleg, és ez némileg megrémíti. Még önmaga 
előtt sem tisztázta a jövőjét, nem tartotta szükségesnek a hosszú 
távú céljait már leszögezni. Gondolataiból kizökkenti a mellette ülő 
lány mosolya. 
A bájos arcú lány egy „ENGEDD, HOGY MEGÉRINTSEN” feliratú felsőt 
viselt, amitől a iú felbátorodott és a szünetben megérintette a vállát 
és bedobta frappánsnak ítélt nyitószövegét: 

– Ne haragudj, de a pólódnak nem lehet nemet mondani!

A lány lassan megfordult és látva a kedves tekintetet, nevetni kez-
dett. 

– Apukám akarta, hogy minden áron ebbe az iskolába jöjjek. Tudod 
ő reklámszövegeket ír, és így akart ösztönözni. Szakmai ártalom… De 
azt hiszem, te sem panaszkodhatsz. A te papád lelkes állatvédő? 

A srác a pólójára pillantott. – Hát igen, a humor egy jó eszköz, hogy 
áthidaljuk a problémákat. Az első napot csak egy gólyás pólóban 
kezdhettem. Nem is tudom, honnan van ez a gólyás asszociáció?!

– Egy gólya kecses, és egy új környezetbe, a gyermeki álmok fellegé-
ről leszállt, a helyét kereső diák nem éppen azonosítható ezzel a szép 
védett példánnyal. 

– Nézd a modern felfogást! Manapság már van gólyákról szóló reality 
show is. Teljes értékű emberként kezelik őket, talán itt a párhuzam. 
Most már felelősségteljes felnőttként kell viselkednünk???

– A felvetés szokatlan és egyedi. Mondjuk meglepő számomra a hosz-
szú lábú gólya kifejezés is – tette hozzá az alacsony lány. 

A közös nevetés megteremtette kapcsolatuk alapját. Beszélgettek 
még tanulásról, célokról, közös ismerősökről. Arról, hogy mennyi 
békát kell, hogy lenyeljenek majd, és talán ezért gólyák. 

Nap-nap után következett. Egy padon ülve, hónapok múlva csak 
bámulták az iskolát, ahol annyi minden értelmet nyert. Barátságuk 
fesztelenné tette a hétköznapokat. Már vannak céljaik, terveik, és 
elkezdték bevenni az akadályokat. Elindultak egy úton. De még van 
előttük rengeteg Zsolti. Viszont mára felkészültebbek lettek.

Tóth Nóra Anna

Zsolti a béka, Béla a gólya

KULTÚRA Lengyel Brigitta
rovatvezető

Aki motivációt érez magában, hogy aktivizálja 
rejtett színházba járós lábizmait, két órát 
egyhelyben ülős fenékizmait és őszinte 
érdeklődését egy jófajta színdarabhoz, az 
vegye igénybe iskolánk egyik szolgáltatását, 
a színházjegy árusítást. Minden második 
hét péntekén 12-től 14 óráig a 215-ös 
terem hivatott a tanulók színházjegyekkel 
való ellátására. Nincs más dolgotok, csak 
felbattyogni oda és válogatni a megannyi 
színház kínálatából. Akinek konkrét ötlete 
van egy-egy darabot illetően, az a kívánság 

lista leadásával még arra is számíthat, hogy 
beszerzik neki a jegyeket. Csoportosuljatok, 
mert tíz fő felett már kedvezménnyel 
vásárolhattok. Figyeljétek az erre irányuló 
hirdetéseket!

Lengyel Brigitta  

Színházjegy-hegyek

Az Általános Vállalkozási Főiskolának 
50.000 kötetes, internet kapcsolattal ren-
delkező könyvtára van, amely a szorgalmi 
és a vizsgaidőszakban áll a hallgatók 
rendelkezésére.

Állományunk a döntően közgazdasági szak-
irodalom mellett egyéb társadalomtudomá-
nyi műveket és szépirodalmat is tartalmaz. A 
művek túlnyomó többsége magyar nyelvű.
A könyvek kölcsönözhetők, illetve az olva-
sóteremben használhatók. Itt minden köte-
lező és javasolt műből található egy példány. 
Helyben használhatók a kézikönyvek, szó-
tárak, lexikonok, az 1956 előtti kiadványok, 
a folyóiratok és napilapok is. (A Főiskolára 
százhatféle folyóirat jár.)
A könyvek között eligazodni a számítógépe-
ken található katalóguson keresztül lehet.
EHA kártyával rendelkező hallgatóink auto-
matikusan a könyvtár beiratkozott olvasóivá 
válnak, és azt ingyenesen használhatják.
Kölcsönözni is az EHA kártyával lehet, egy 
alkalommal legfeljebb öt könyvet. 
A könyveket két hétre adjuk ki. Hosszabbíta-
ni sajnos nem tudunk.
A kölcsönzési határidőt túllépő olvasóknak 
késedelmi díjat kell izetni. 
A késedelmi díj rendezéséig újabb doku-
mentumokat nem kölcsönzünk. Ez a szigor a 
hallgatók érdeke, így a könyvek több olvasó-
hoz jutnak el.
A Könyvtárban tíz számítógépgép áll a hall-
gatók rendelkezésére. Ezek elsősorban a 
könyvtári információszerzést szolgálják. 
Tartalmazzák a Könyvtár saját adatbázisát, 
illetve interneten keresztül kutathatók más 
könyvtárak adatbázisai is. (A saját adatbá-
zisunk és a legfontosabb könyvtárak ikonon 

kiemelve találhatók meg.) Interneten keresz-
tül otthonról is tudnak böngészni 
a corvina.avf.hu címen. 
Természetesen a számítógépes adatbázisok-
ban való eligazodáshoz kérhetik a könyvtá-
rosok segítségét.

Végül a nyitvatartásról:
 
Hétfőn: 13. 00 – 17. 00 óráig 
Kedd – péntek: 9. 00 – 17. 00  
Szombaton: 9. 00 – 13. 00 óráig 
tartunk nyitva. 
Vasárnap: zárva.

Nyáron a Könyvtár nem üzemel, ezért a ki-
kölcsönzött könyveket legkésőbb a vizsga, 
illetve az utóvizsga napján vissza kell hozni.

Somoskői Jánosné
könyvtárvezető

FŐISKOLÁNK KÖNYVTÁRA VÁR BENNETEKET IS

Bemutatkozik a könyvtárRádöbbenés

Ismered az érzést, mikor süllyednél
az anyaföldbe hátaddal, széttárt
karjaid végén tenyereid föld felé 

nézve
kaparod ujjaddal a humuszt,

arcod, tekinteted az égnek veted,
fürkészve a megoldást hátha valaki
megírta neked az égbe? Mellkasod

zakatol, mint a gőzös, szíved
helyén bizonytalan, szád nyitva,

fújtatod rajta a gyors rohamú
levegőt, mit alig használt 

szervezeted.
Ismered az érzést, mit ilyenkor a

keleti szél hűvős-melege kelt
benned, mi lágyan simogat és

elbágyaszt, de választ
megint csak nem hoz? Ismered
az érzést mikor én is ott vagyok

már Veled, együtt keresve a
kételyek talányát, nem egymásra 

nézve
de a másik kezét szorítva, soha el 

nem
engedve, így süllyedve a
mélybe, talán a Pokolba,
mi megvált, felszabadít,

megnyugtat de választ, azt
soha nem ad?

Pedig a válasz végig ott van
kezünkben, egymás ujjait

szorongató szerelem-
záradékunkban,

egyetlen egyszerű érintésünkben.
Ismered ezt az érzést?

Azt, amit csak késve, soha nem
pont időben, csakis mindig

utána élhetünk át. Csak elkésve.
Ismered a rádöbbenés érzését?
A rádöbbenést a szeretetre, a 

tartozásra,
hogy voltál valakié és neked is volt 

valakid.
És azt az érzést ismered, amikor 

már soha
többé nem lehet senkid, mert későn 

jött
– túl későn – a rádöbbenés?!

Lengyel Brigitta
Színházjegyek kéthetente az iskolában

A mindentudás terme

In memoriam Index
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HAPPY END
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A feladat, ami vár, a hely, amit keresel, a csapat, ahova jó tartozni!!!  
Csatlakozz te is az IKSZIKSZÍHEZ!

Itt az alkalom!
Új iskolád hivatalos lapja az Ikszikszí minden évben várja azokat a jelentkezőket, akik szeretnék magukat kipróbálni egy új területen; 

az újságírás világában. 
Hidd el, a gazdasági ismeretek nem nyomják el az írói vénát, vagy a kreativitást, nálunk megmutathatod, mit tudsz! 

Előzetes gyakorlat, tapasztalat nem szükséges, mi megtanítunk mindenre!
A következőkben a jelenlegi állásajánlatokat olvashatjátok; mazsolázzatok, gondolkozzatok, és vegyétek a bátorságot, 

egy próbát megér! 

Leendő rovatvezetők jelentkezését is várjuk!
A feladata rovatba kerülő írások összegyűjtése, felülvizsgálata, ellen-
őrzése, az összegyűlt anyag kidolgozása, a rovat megtervezése, határ-

idők betartása, forrásanyag gyűjtése a témáról.

Újságíró:
Ha nem akarsz mindjárt a mélyvízbe csöppenni, akkor van 
egy szabadabb feladatunk számodra, ami nem más, mint 
tudósítások, interjúk, riportok készítése egyéni és meg-

adott témákban az Ikszikszí összes rovatába.

Hirdetésszervező:
Érdekel a hirdetés, a reklámok, az újság népszerűsítésének világa? Elég talpraesett 

és magabiztos vagy, hogy egyszerre több céggel is tartsd a kapcsolatot? Otthon vagy a szervezés 
területén? Jelentkezz hozzánk hirdetésszervezőnek! 


