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TE, aki most ezt az újságot tartod a kezed-
ben! Először is gratulálunk, hogy bejutot-
tál a főiskolára. Számodra most kezdődik 
a „hőn áhított” főiskolás élet. Az évek alatt 
sok új élmény vár rád. Nem csak azért, 
mert nagyon sok új baráttal gazdagod-
hatsz, és nem is csak a végeláthatatlan 
bulik és bandázások miatt. Most kipró-
bálhatod, hogy mire vagy képes. A kiváló 
tanulmányi eredményekért megéri hajta-
ni, hiszen ezt a főiskola minden félévben 
ösztöndíjjal jutalmazza. A versenyeken is 
nagyot teljesíthetsz. És közben rájössz, 

hogy többre vagy képes, mint korábban 
gondoltad volna. A vizsgaidőszak néha 
túlságosan „hajtós” lesz, ám a végén 
rádöbbensz, hogy gyakran pár éjszaka 
is elég a lehetetlen végrehajtására. Ezzel 
együtt is tanácsoljuk, a felkészülést ne 
hagyd az utolsó pillanatra, és találd meg 
az egyensúlyt a főiskolai élet szabadsága 
és a kötelezettségek között. Ez a szám 
azért készült, hogy könnyebben eligazodj 
a főiskola útvesztőiben. Jó olvasást és sike-
res első félévet kívánunk! 

Németh Lilla

Kedves Gólya!

Az Általános Vállalkozási Főiskola rek-
toraként köszöntöm Önöket abból az 
alkalomból, hogy sikeres felvételijük után 
szeptemberben megkezdik tanulmánya-
ikat a főiskolánkon. Egy valamit bizton 
állíthatok: jó helyre kerültek.

Céljaink az évek során nem változtak: olyan 
tudást kívánunk adni Önöknek, hogy sikere-
sen helyt tudjanak állni választott szakmá-
jukban, és jó esélyük legyen továbbfejlesz-
teni megszerzett ismereteiket, ha a diplo-
ma megszerzését követően tovább akarnak 
tanulni. 
Törekvéseinket főiskolánk eddigi eredmé-
nyei igazolták. A hazai és a nemzetközi mun-
kaerő-piac is elismeri az „ávéefes” diplomát. 
Bizonyítja ezt, hogy végzős hallgatóink több-
ségének már a szakmai gyakorlat ideje alatt 
munkát ajánlanak a „bázisintézmények”. Ez 
pedig, úgy hiszem, a legnagyobb elismerése 
az intézményünkben folyó munkának.
Nem lesz könnyű dolguk. Szorgalommal és 
kitartással azonban eleget tudnak tenni a 

követelményeknek. Becsüljék meg a lehe-
tőségeket! Érezzék a tisztességgel elvégzett 
munka örömét és azt a felelősséget, amivel 
azoknak tartoznak, akik biztosítják tanul-
mányaik feltételeit! Számíthatnak oktatóink, 

dolgozóink segítségére! Számunkra az a leg-
nagyobb öröm, ha látjuk, hogy Önök sikere-
sen teljesítik a szakmai követelményeket.
A tanulás mellett használják ki a főiskola és a 
város nyújtotta lehetőségeket. Igyekezzenek 
bekapcsolódni a közösségi programokba, a 
hallgatói önkormányzat, a tudományos diák-
körök munkájába! Művelődjenek, járjanak 
színházba, múzeumokba, használják gazdag 
könyvtárunkat. Sportoljanak, bulizzanak, ha 
tehetik.

Kedves Elsőévesek!
Önök egy nyitott világban dolgoznak majd. 
De a határok nélküli Európa csak azok szá-
mára kínál esélyt, akik képesek bekapcso-
lódni a versenybe. Ehhez szakmai ismeret 
és idegennyelv-tudás, valamint nemzetközi 
tapasztalat kell. Ezeket segítségünkkel meg-
szerezhetik. Ne feledjék, Önök itt állnak 
e lehetőségek kapujában. Minden Önökön 
múlik. Éljenek az alkalommal!

Vastagh Pál rektor

Tisztelt első évfolyamos 
hallgatóink, kedves Gólyák!

A Főiskolánkon 2006 óta működik Karrier 
Iroda, ami számodra is fontos lehet a kar-
rieredre való sikeres felkészülésben. 

Az Iroda karrier-, életvezetési-, és munkavi-
szony jogi kérdéseivel kapcsolatos tanács-
adással, fő- és részmunkaidős, valamint gya-
kornoki állások közvetítésével segít az egyéni 
karrierterveid megvalósításában. 
A személyes tanácsadáson kívül tréningeket, 
állásinterjú gyakorlatokat szervezünk. Ezeken 
a sikeres elhelyezkedésedhez szükséges isme-
reteket szerezheted meg: hogyan kell önélet-
rajzot, motivációs levelet írni, állást keresni, 
állásinterjúra felkészülni. Az állásbörzéken 
és a kerekasztal beszélgetések alkalmával 

megtudhatod a cégek HR szakembereitől, 
milyen követelményeket támasztanak a friss-
diplomás szakemberekkel szemben. 
A hallgatók körében végzett kérdőíves vizs-
gálatokkal arra keresünk választ, mit tartasz 
jónak a képzésben, mit javasolsz, hogy még 
jobb legyen. Milyen karrierterveid vannak, 
s ezek megvalósításához a Főiskola, illetve a 
Karrier Iroda által biztosított szolgáltatások, 
lehetőségek elég segítséget nyújtanak-e, s 
ha nem, mire lenne még igényed. Visszajel-
zéseid, javaslataid felhasználásával nagyobb 
hangsúlyt kívánunk fektetni erősségeinkre, 
azokra a szolgáltatásokra, amelyek még pi-
acképesebbé tudják tenni az itt megszerzett 
diplomát.

A végzett hallgatóinkat folyamatosan nyo-
mon követjük. Az ő munkaerőpiacon szer-
zett tapasztalataikat fel tudjuk használni 
a hallgatóink álláskeresésének, elhelyezke-
désének, illetve pályakezdésének a segíté-
sében.
Rendszeresen hírt adunk rendezvényeinkről, 
álláshirdetésekről, aktualitásokról a honla-
pon, a www.avf.hu/karrieriroda oldalon.

A honlap mellett az aktuális információk 
megtalálhatóak a Karrier Iroda hirdető-
tábláin, a IV. emeleten és az aulában is.

Kőrösligeti Zsuzsa
irodavezető

Karrier Iroda
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Mit, hol, hogyan az ÁVF-en?
Parkoló szint:
ÁVF Konditerem: Érvényes bérlettel bármi-
kor használhatod a konditermet testedzésre. 
A bérletigénylő lapot az Információs pavilon-
nál tudod kérni, majd miután kitöltötted, a 4. 
emeleten (414-es szoba) Harmatiné Korona 
Ildikónak kell leadnod. A nyitvatartását az 
ÁVF honlapján a Hallgatói információk/
Testnevelés menüpont alatt találod.

Földszint:
Az itt található tantermek: általában a termek 
számozása az emeletekre enged következtet-
ni, például a 219-es terem a 2. emeleten van, 
megtévesztő a 300-as (Konferenciaterem) 
és a 600-as terem (Auditórium Maximum) 
számozása a földszinten. 
Információs pavilon: Rövidebb nevén az 
Infopavilon. A legtöbb beadandó dolgoza-
todat itt kell leadnod. A diákigazolványok 
ügyintézése is itt folyik, illetve innen tudsz 
celluxot, ollót vagy tűzőgépet kölcsönkérni. 
Az itt található számítógépről lehet nyom-
tatni is (20 Ft/oldal).
Ruhatár: Ingyenesen igénybe veheted min-
den nap 07:30 és 17:30 között.
Könyvtár: ÁVF-esek számára ingyenes, bár-
milyen kötelező olvasmányt vagy tanköny-
vet kikölcsönözhetsz és az eddig leadott 
szakdolgozatokat is megnézheted. Nyitva 
tartás: Hétfő: 13.00-17.00 óráig | Kedd-
péntek: 09.00-17.00 óráig | Szombat: 09.00-
13.00 óráig | Vasárnap: zárva
Órarend: A liftek előtt a földszinten találod az 
aktuális hétre vonatkozó órarendet. Reggel 
mindig ezt nézd meg először, hiszen, ha vál-
tozás történik, akkor itt biztosan jelzik. Az 
órarendet bármikor megnézheted otthon is, 
az ÁVF honlapján.
Fénymásolók: 15 Ft/oldal áron fénymásolhatsz.
Számítógépek: A könyvtár előtti gépeken, a 
szünetekben megnézheted az e-mailjeid, a 
zárthelyi dolgozataid vagy vizsga eredmé-
nyeidet az ETR-ben.
Jegyzetellátó: A 300-as tanterem előtti hirde-
tőtáblákon találod az aktuális félévre vonat-
kozó tankönyveid listáját. Ezeket a közvet-
lenül mellette található Jegyzetellátóban 
tudod megvenni.
Étterem: az EHA kártyáddal kedvezménye-
sen, 11:30 és 14:00 óra között válogathatsz 
a kínálatból. Az étlapot a www.avf.hu oldal-
ról tudod letölteni.
Büfé: Itt beszerezheted a reggelinek valót is. 
Mindig van friss pékáru és szendvicsek, na 
meg persze kávé is.
Orvosi szoba: A földszinti mosdók mellett, 
jobbra a folyosó végén találod. Ha rosszul 
vagy, fáj a fejed, gyógyszert is kérhetsz.

1. emelet
Az itt található tanterem: 200-as Galéria 
terem.

Irodák: Ezen az emeleten van a rektori-fő-
igazgatói titkárság, valamint az Alkalmazott 
Magatartástudományi Tanszék, a tanszék-
vezető: Karcsics Éva. A 102-es szoba mel-
lett lévő hirdető táblákon találod az ide 
tartozó tantárgyakkal kapcsolatos híreket. 
(fogadóóráik rendjét a http://www.avf.hu/
tanszekek/TO/ linken találod meg).
Terasz: Ide télen-nyáron, bármikor kime-
hetsz napozni, illetve a főiskola lépcsői mel-
lett ez is dohányzásra kijelölt hely.

2. emelet
Az itt található tantermek: 215–224. (220-
224-es számítógéptermek)
Irodák: A második emeleten találod az 
Informatikai Igazgatóságot (202/a), a 
Módszertani Tanszéket. Tanszékvezető: Dr. 
Lipécz György, az idetartozó szobák a 202, 
203, 204, 206. A Tanulmányi Osztály foglalja 
el a folyosó nagy részét (fogadóóráik rendjét 
a http://www.avf.hu/tanszekek/TO/ linken 
találod meg). Hozzájuk bármikor nyugodtan 
fordulhatsz, szívesen segítenek megoldani a 
problémáidat. A hirdetőtáblákon itt is fontos 
információkat találsz, mindig érdemes meg-
nézni, ha arra jársz.
207-es szoba: Nemzetközi tanulmányok szak 
(nappali, levelező), Nemzetközi tanulmá-
nyok mesterszak – Petőváryné Balla Ágnes
208-as szoba: tanulmányi osztályvezető – 
Vas Mária.
210-es szoba: Gazdálkodási és menedzsment 
szak (nappali), Vállalkozásfejlesztés mester-
szak (nappali, levelező) – Honfi Blanka
211-es szoba: Gazdálkodási és menedzs-
ment szak (levelező) – Tokos Györgyné
212-es szoba: Közszolgálati szak (esti, nap-
pali), Reklámszervező szakmenedzser szak, 
Üzletviteli szakmenedzser szak, Nemzetközi 
szállítmányozási és logisztikai szak, és a 
Közösségi-civil szervező szak – Misinszki 
Lászlóné
213-as szoba: Rendezvényszervezés – 
Németh Zsuzsa
214-es szoba: Oktatási Igazgatóság – Simkó 
Rózsa

3. emelet
Az itt található tantermek: 315–322/23-es.
Irodák: 
301-es és 308-as szoba: Záróvizsgaközpont, 
amivel nem csak a záróvizsgán, hanem szak-
irány-választásnál, szakmai gyakorlat és 
szakdolgozat készítés esetén is kapcsolatba 
kell lépned. Igazgatója Germánné dr. Vastag 
Györgyi, munkatársai Skultéti Zsuzsanna és 
Pélyi Veronika. 
304-es szoba: Idegen Nyelvi lektorátus. 
Lektorátusvezető: Fenyvesi Erzsébet. 
303-as szoba: A lektorátus  tanszéki ügyeinek 
intézése. A nyelvtanárok a 324-es teremben 
vannak. A hirdetőtáblákon nyelvvizsgákkal 

kapcsolatos információk olvashatók, a falon 
kihelyezett idegen nyelvű újságokat a szünetek-
ben lehet olvasgatni, sőt magatokkal is vinni.
Gazdasági Jogi Tanszék, tanszékvezető: dr. 
Forgács Imre, ide tartoznak a 305., 309. és a 
405-ös szobák.  
A Közgazdasági Tanszék, tanszékvezető dr. 
Fenyvesi Éva a 306-os szobában, a tanszék 
oktatói pedig a 307-es és 310-es szobában 
találhatók. 
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, tanszék-
vezető: Dr. Horváth Zoltán, a tanszék szobái: 
312, 313, 314, 315. 
Marketing és Kommunikáció tanszék, tan-
székvezető: Dr. Andó Éva Tanszékhez tarto-
zó szobák: 301, 302 és 404. 

HÖK iroda 325-ös szoba. Bármilyen jellegű 
problémáddal nyugodtan kopogj be hozzá-
juk, biztosan tudnak valamilyen megoldást.

4. emelet
Az itt található tantermek: 415–424.
Irodák: Pénzügyi és számviteli tanszék, tan-
székvezető: Dr. Belyó Pál, szobák: 401, 403, 
206. 
Társadalomismereti Tanszék, tanszékveze-
tő: Dr. Kelen András, ide tartozó szobák: 402, 
404, 406, 407. 
Vállalkozás-menedzsment tanszék, tanszék-
vezető: Salamonné Dr. Huszty Anna, a tan-
szék szobái: 411, 412, 413, 414.
A 406-os szobában Novák Mária nemzetközi 
koordinátor várja a külföldön tanulni kívánó 
hallgatókat.  
410-es szoba: Karrier Iroda: Kőrösligeti 
Zsuzsa. A szoba melletti hirdetőtáblákon 
állásajánlatokat találsz, valamint a Karrier 
Iroda által szervezett tréningekről, tanács-
adásokról találsz információkat.
425-ös szoba: az Ikszikszí főhadiszállása. 
Minket is nyugodtan megkereshetsz, ha 
tudunk, segítünk. 

Zágoni Zsófia



4  IKSZIKSZÍ  2011. GÓLYASZÁM www.avf.hu/xxi

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

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Virtuális kalauz: avagy meddig 
jutnál net nélkül?

 KALAUZ

A címben szereplő kérdésre a válasz pofonegyszerű: internet nél-
kül valószínűleg hamar elvéreznél az iskolában, hiszen ma már 
majdnem minden a neten keresztül történik. Itt tudsz tárgyakat 
felvenni, pályázati anyagokat követni, vizsgákra jelentkezni, a 
legfrissebb eredményeket megnézni, tanárokkal a kapcsolatot fel-
venni és nem utolsó sorban segédanyagokat letölteni.
Íme, egy kis segédlet, hogy zökkenőmentes legyen a 
netes beilleszkedés. 

Először is az ÁVF honlapjával kezdünk (www.avf.hu). Ami 
igazán fontos, az a bal oldal alja, a bejelentkezés fülecske. 
Itt az EHA kódoddal és az általad megadott jelszóval tudsz 
bejelentkezni. Az EHA kártyát és a jelszót a beiratkozás 
során kapjátok meg, ezután tudtok tárgyakat felvenni. 
Ezt jobb lesz nem elfelejteni, mert a tanulmányaid alatt 
folyamatosan szükséged lesz rá. Itt találod meg a felvett 
tárgyakhoz tartozó, tanárok által feltöltött segédanya-
gokat, vizsgaeredményeket. Figyelem, ez nem az ETR!
Az ETR felirat piros betűkkel szerepel az oldalon, pont 
a bejelentkezés menü alatt. Ne ijedj meg, először egy 
biztonsági figyelmeztetéssel találkozol, ez mindenki-
nek megjelenik, nem csak neked. Itt gyorsan kattints 
az „igen”, vagy a „tovább” feliratra, és már túl is vagy 
az első akadályon. Ide az EHA kódoddal és jelszavad-

dal tudsz belépni, ugyanúgy, mint a segédanyagokhoz.
Az ETR-ben kell tárgyakat felvenni, vizsgára jelentkezni 
és itt tudod az eredményeket megnézni. Íme, a tárgyfel-
vétel folyamata: miután bejelentkeztél, a „Jelentkezések” 
legördülő menüből kattints a „Kurzus felvétel” pontra. 
Kattints az „Új, mintaterv alapján” feliratra, majd a kö-
vetkező oldalon jelöld ki „Az összes szakirányban benne 
lévő tárgyelemek” és a „csak a képzésbe beleszámítható 
tárgyelemeket”, és állítsd be ajánlott szemeszternél az 
1-est. Ezt követően megjelenik egy lista, amiről kipipál-
gatva felveheted a tárgyaidat. Nagyon fontos, hogy figyelj 
a tárgyak kódjainak végére! Ha /V-vel végződik a kód, 
akkor azt a tárgyat „csak vizsgára” veszed fel. A /GN a 
nappalisok órája, és a /GL a levelezősöké. Nagyon fontos, 
hogy miután felvetted a tárgyakat, véletlenül se felejts el 
a „Lezárás” feliratra kattintani. A vizsgára jelentkezés is 
hasonlóképp zajlik, de ezzel kevesebb dolgod lesz, szinte 
csak szóbeli vizsgák alkalmával kell foglalkozni vele. Ke-
vesen tudják, de létezik egy www.vavf.hu nevű honlap. Itt 
bárki  regisztrálhat egy felhasználói névvel és már is letöltheti a hasz-
nos dokumentumokat az adott tárgyához. Érdemes odafigyelned, hogy 
a helyes e-mail címed szerepeljen az ETR-ben, mert fontos rendszer-

üzenetek fognak érkezni a postaládádba, mint például vizsgaeredmény, 
netán értesítés a vizsga időpontjának vagy helyszínének változásáról.
A felsoroltak után itt az ÁVF informatikusainak legújabb elektronikus 
fejlesztése, az „ÁVF oktatási és közösségi portál”, ami most szeptember-
ben rajtol a http://portal.avf.hu címen. Az új weblap a TÁMOP projekt 

és az iskola saját erőforrásainak köszönhetően jött létre. A beje-
lentkezés nem bonyolult, csupán az EHA-kódod és a hozzátartozó 
jelszavad kell. Két fő funkciója van ennek a honlapnak, amelyek 
az eLearning és az ePortfolió névre hallgatnak. Az eLearning 
lényege, hogy letöltheted innen a tanárok által feltöltött segéd-
anyagokat, feltölthetsz házi-dolgozatokat, illetve ezek értékelését 
is megtekintheted, sőt, itt akár elektronikusan is lehet vizsgáz-
ni. Ezzel felváltásra kerülnek azok a rendszerek, amelyeken ke-
resztül a tananyagok eddig közzétételre kerültek. Az ePortfolió 
leginkább egy közösségi portálhoz hasonlít. Jelenlegi és végzett 
hallgatók egyaránt használhatják, jelölhetik egymást ismerős-
nek. Csinálhatsz saját profilt képekkel, sőt az adataid alapján az 
önéletrajzodat (akár 26 nyelven) is elkészíti. Ez az új rendszer 
nem csak segít kapcsolatot teremteni végzett és jelenlegi hallga-
tó-társaiddal, de segít az álláskeresés első lépéseinek megtétel-
ében is. A későbbiekben elengedhetetlen lesz majd a használata, 
így már most érdemes megismerkedni a funkcióival és beállí-
tani a profiladataidat a fenti címen. Biztosan nagy sikere lesz.

Hogy teljes legyen a virtuális körkép, az ÁVF aktuális híreit 
Facebookon és Twitteren is követheted!

Süveges Péter
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A most kezedben lévő XXI. Század a főiskolánk hivatalos lapja, 
amit mi, hallgatók írunk és szerkesztünk. Lapunkban minden 
olyan dolog és esemény helyet kap, ami itt történik a főiskolán, 
és téged is érdekelhet. 

Újságunkban beszámolunk minden egyes főiskolai eseményről, 
oktatási és tudományos kérdésről. Az éppen aktuális kulturális ren-
dezvényekről, pályázati lehetőségekről és sportolási programokról 
is megfelelő tájékoztatást kaphattok.
A szórakoztatás érdekében mi mindent megteszünk a lapnál: humo-
ros hallgatói írásokkal, érdekes történetekkel tesszük vidámabbá a 
mindennapjaitokat, továbbá interjúkat készítünk tanárainkkal, hall-
gatótársainkkal és főiskolánk partnereinek vezetőivel.
Ha úgy érzed, hogy megvan benned a kellő motiváció arra, hogy 
tagja legyél egy nagyszerű csapatnak és megállnád helyed rovatve-
zetőként vagy újságíróként, akkor ne habozz!

Legyél Te is a csapat tagja!
Kedves Gólya, a te segítségedre 

is szükségünk van!

Ahogy közeledünk egy-egy diplomaosztó ünnepséghez, minden évben 
megfogyatkozik a szerkesztőségünk, ezért ilyenkor szükségünk van az 
új tagokra.
Tegyél te is azért, hogy minden ÁVF-eshez szóljon és eljusson az újság! 
Nem kell előképzettség vagy egyéb más tapasztalat, mi mindenben a 
segítségedre leszünk. Nem csak a buliktól és a tanulás miatt maradnak 
emlékezetesek a főiskolás évek, hanem azáltal is, hogy alkottál-e valami 
maradandót, tagja voltál-e egy közösségnek. Nálunk az Iksziksziben erre 
lehetőséged van, élj vele!
Az újság anyagát a heti rendszerességgel tartott szerkesztőségi órákon 
állítjuk össze, ahol családias a hangulat és jó a társaság.
Félévente csapatépítő tréninget tartunk, ahol a csapatunk még jobban 
összekovácsolódhat.

A szakmai szerkesztőségi órák 
alkalmával hasznos gyakorlati 
tanácsokkal is ellátnak min-
ket meghívottjaink, különféle 
neves újságírók és fotósok.
Amennyiben felkeltettük 
érdeklődésedet, keress 
minket a IV. emelet 425-
ös irodájában, vagy írj 
e-mailt az ikszikszi@avf.
hu címre. Honlapunkon 
– www.avf.hu/xxi – 
megtalálhatóak az XXI 
korábbi számai. Már Facebook-on is 
elérhetőek vagyunk.                           
                                                  Horváth Nikolett

A Hallgatói Önkormányzat
Középiskolás éveitek alatt nem túl sokat hallhattatok a HÖK-ről, 
legfeljebb a DÖK-ről.
Működésüket tekintve nagyon hasonlóak, de itt már kicsivel 
többet foglalkoznak a felsőoktatási törvénnyel és a kormányren-
deletekkel. A HÖK célja, hogy segítsen, és ott legyen minden olyan 
helyzetben, ahol rólatok, hallgatókról van szó.

A HÖK-ös diákok jelen vannak iskolánk azon testületeiben, ahol a ti 
ügyeitekről döntenek, valamint tartják a kapcsolatot tanárainkkal és 
a Tanulmányi Osztállyal.
A kezdeti időszakban mindenkinek segítenek a tanszékek közötti 
eligazodásban. Fontos feladataik közé sorolandó, hogy minden félév-
ben elbírálják a szociális ösztöndíj és a lakhatási támogatás pályázato-

kat, erről bővebb információt a honlapjukon és az 
aulában kitett paravánokon olvashattok. Ha kérdé-
seitek vagy problémáitok támadnak az oktatással, 
oktatókkal vagy a főiskolai szabályzattal kapcsola-
tosan, akkor bizalommal fordulhattok a HÖK-höz, 
mert mindenben a segítségetekre lesznek.
A főiskolás évek nem mehetnek úgy el, hogy ne 
legyenek bulik, buli sorozatok, szórakoztató és 
szakmai programok; ezek megszervezését és lebo-
nyolítását is a HÖK-nek köszönhetjük.
Abban az esetben, ha nem csak külső szemlélő-
ként szeretnétek végignézni és átélni az esemé-
nyeket, hanem ötletgazdái, szervezői, lebonyolítói 
szeretnétek lenni a diákéletnek, akkor ne tétováz-
zatok, lépjetek kapcsolatba a HÖK-ösökkel.
Ha még több információt szeretnétek szerezni a 
HÖK-ről, akkor látogassatok el a www.avf.hu/hok 
oldalra, vagy keressétek őket a további elérhetősége-
ken: III. emelet – 325-ös iroda. Tel.: 381-8116.

Horváth Nikolett

HALLGATÓI  SZERVEZETEK

Ikszikszí, vagyis XXI. Század
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Trefszker Erika
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Mint leendő hallgató-társunknak, bizo-
nyára már neked is megfordult a fejedben, 
hogy milyen plusz lehetőségeid vannak 
az ÁVF-en, ahol próbára teheted magad, 
kamatoztathatod, fejlesztheted prezentá-
ciós és vitakészséged, vagy megmérethe-
ted tudásod. Az egyik ilyen a TDK, vagyis a 
Tudományos Diákköri Konferencia.

Az 1998/99-es tanév óta minden ősszel 
induló, házi tudományos versenyen külön-
böző szekciókban mérkőzhetsz meg azon 

hallgatókkal, akik kötelező tanulmányaikon 
túl elkötelezettek valamely tudományterü-
let mélyebb megismerésére, és ezzel kap-
csolatban kutatómunkát végeznek. Ennek 
eredményét egy TDK dolgozatban foglalják 
össze, amelyet meg is kell védeniük.
Ez nagyon jó lehetőség, ha szeretnél kitűnni 
a tömegből, jobban meg szeretnéd ismerni 
a választott szakirányodat, vagy már most 
akarsz foglalkozni a szakdolgozatoddal. Egy 
TDK dolgozat könnyedén a szakdolgozatod 
részévé is válhat. Nem mellesleg egy jó ered-
ményt is feltüntethetsz az önéletrajzodban, 
amivel előnyt szerezhetsz a többi pályázóval 
szemben. Ezen kívül fontos pontokat jelent 
a mesterképzésnél, illetve az Erasmus prog-
ramnál.
Amennyiben az eddig leírtak felkeltették 
érdeklődésed, nincs más dolgod, mint olyan 
témát választani, amiről szívesen írnál: lehet 
ez korábbi házi-dolgozatod, készülő szak-
dolgozatod témája, vagy bármi, ami érdekel. 
Ezután kell jelentkezned egy, a témában 
jártas tanárodnál, aki témavezetőként segít 
a továbbiakban. Ha jól teljesítesz a házi ver-
senyen, akkor intézményközi vagy Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián is 
összemérheted tudásod más főiskolásokkal 
és egyetemistákkal. Itt a bírálók más intéz-
mények neves szakemberei, akadémikusok, 

professzorok, ami önmagában is rangot ad 
az eseménynek. A Konferencia az Oktatási 
Minisztérium és a Magyar Tudományos 
Akadémia védnöksége alatt áll.
Az ÁVF-es hallgatók a korábbi versenye-
ken kimagasló eredményeket értek el. Ha 
nyomdokaikba szeretnél lépni, csak annyi a 
dolgod, hogy bővebb információkért felke-
resed az avf.hu/tdk honlapot, személyesen 
érdeklődsz dr. Andó Éva tanárnőnél (404-
es iroda), vagy Radnóti István tanár úrnál 
(102-es iroda).

Porcsin Zoltán

A TDK – Tudományok diákok közt

 LEHETŐSÉGEK

A Tehetséggondozó Program egy nyer-
tes TÁMOP pályázat eredményeképpen 
valósul meg. Bármely szakon tanuló, 
nappali és levelező tagozatos, első- és 
másodéves ÁVF-es hallgató jelentkezhet a 
Tehetséggondozó Programba. 

Figyeljétek a tájékoztató megbeszélés idő-
pontját, ott ugyanis az érdeklődők felte-
hetik kérdéseiket. Jelentkezni egy pályázat 
benyújtásával lehet a kitűzött határidőig. 
Ennek tartalmaznia kell egy önéletrajzot, 
egy motivációs levelet, illetve ajánlást, refe-
renciát. Ezek után egy három részből álló 
tesztet töltenek ki a pályázók: egy művelt-

ségi, egy logikai és egy személyiségtesztet. 
A kiválasztás legvégén személyes beszél-
getésre invitálnak, ahol a tutorok (azok a 
főiskolai tanárok, akik segítséget nyújtanak 
és támogatnak bennünket a programban 
való aktív részvételben) megismerhetnek 
minden egyes jelentkezőt. Ezután a hall-
gatónak ki kell választania öt tutort, akivel 
szívesen együttműködne. A dokumentumok 
átvétele után a hallgató és a tutor is aláír 
egy Együttműködési megállapodást a leírt 
feltételekkel. 
Maga a program másfél–két év időtartamra 
szól, és célja az, hogy a hallgató segítséget 
kapjon tehetsége kibontakoztatásában. A fel-

adatokat, mun-
kálatokat folya-
matosan doku-
mentálnia kell 
a saját Karrier 
Portfóliójában, 
amit a részt vevő 
hallgató kap a 
diplomája mellé. 
Ez azért fontos, 
hogy mindenki 
nyomon tudja 
követni a saját 
fejlődését a 
program ideje 

alatt. A portfólió az ÁVF intézményi referen-
ciája, amely felhasználható továbbtanulás-
hoz, álláskereséshez egyaránt.
Jelenleg harmincnégyen veszünk részt 
a Tehetséggondozó Programban, és min-
den félévben újabb tehetséges hallgatókkal 
bővül a csapat. A program keretein belül 
szervezett tréningek és az egyéni fejlesztési 
terv segítik a fejlődésünket, a Tudományos 
Diákköri Konferencián való részvétel pedig a 
képességeink kibontakozását segíti elő. Úgy 
gondolom, ez egy olyan lehetőség, amivel 
minden – magát tehetségesnek tartó – hall-
gatónak élnie kell.

Schaum Zsófia

A Tehetséggondozó Program
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KARRIERLEHETŐSÉGEK

Sportolj! A lehetőség adott
Az elmúlt években az ÁVF-en fellendült a 
sportélet, hiszen már ingyenesen igénybe 
lehet venni különböző sportolási lehető-
ségeket. A rögbicsapaton kívül van foci- 
és kosárlabda-csapatunk is, valamint az 
ökölvívás is nagy népszerűségnek örvend. 

Kedves „gyúrósok”, a főiskolai kondibérlet 
is ingyenes, és messzire sem kell menni: 
a konditerem az ÁVF mínusz egyedik 
emeletén található. Érdemes kihasználni 
a főiskola kínálta lehetőségeket, hiszen a 
konditeremben nem csak csoporttársakkal, 
hanem tanárokkal is találkozhatsz. Ahhoz, 
hogy bérlethez juss, vagy bármelyik csa-
patban tag legyél, jelentkezési lapot kell 
kitöltened. Ezt megteheted Harmatiné 
Korona Ildikó (414-es szoba, telefon: 381-
8126) sporttitkárnál. Jelentkezési lapot az 
Információs pavilonnál kérhetsz, vagy le 
is töltheted az ÁVF honlapjáról (Hallgatói 
információk/Testnevelés). A labdajátékok 
minimum 10 fő jelentkezése esetén indul-
nak. Ha a fennálló lehetőségek közül nem 
találtok magatoknak megfelelő sportot, 
akkor sem kell elkeseredni. A főiskola min-

den új ötletet támogat, ha van elég számú 
lelkes hallgató a csapat megalakulásához, és 
akik rendszeresen végeznék azt a tevékeny-
séget. Ha eléggé összeszokott a csapat, akár 
versenyre is jelentkezhet. Ezt a Budapesti 
Egyetemi és Főiskolai Sportszövetségnél 
tehetitek meg, de ebben is segít Harmatiné 
Korona Ildikó.
Láthatjátok, számos lehetőséget nyújt szá-
motokra a főiskola, hogy megőrizzétek egész-
ségetek, fittek legyetek, és (akár két előadás 
között) kikapcsolódjatok. Mozogjatok, élvez-
zétek a sport örömét az ÁVF-en!

Sportolási lehetőségek: 

KOSÁRLABDA: Helyszín: Budapesti 
Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi 
Kar Szüret utcai tornacsarnoka
RÖPLABDA: Helyszín: Budapesti Corvinus 
Egyetem Élelmiszertudományi Kar Szüret 
utcai tornacsarnoka
LABDARÚGÁS: Helyszín: Budapesti 
Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi 
Kar Szüret utcai tornacsarnoka
KÉZILABDA: Helyszín: Budapesti Corvinus 

Egyetem Élelmiszertudományi Kar Szüret 
utcai tornacsarnoka
RÖGBI: Helyszín: Józsefvárosi Kulturális és 
Sport Kht. sportpálya, VIII. Orczy út
ÖKÖLVÍVÁS: Helyszín: University Box Club, 
Molnár Ferenc Általános Iskola tornaterme, 
IX. Mester utca
KONDI: Helyszín: ÁVF sportterem
AEROBIK: Helyszín: ÁVF sportterem

Süveges Péter 

A főiskolán több sportágat is űzhetünk: 
járhatunk konditerembe, aerobikozni, 
vagy akár bokszolni is. Azok, akik szeretik 
a jó hangulatot és a nagyobb társaságot, 
azok számára ott vannak a csapatsportok 
által nyújtotta lehetőségek is. 

Kezdjük mindjárt főiskolánk első számú 
együttesével. Az ÁVF Vak Mókusok rögbi 
csapata büszkélkedhet a legrégebbi és leg-
dicsőségesebb történettel. A gárda hétről 
hétre a Csörsz utcai műfüves pályán készül 
a Magyar Egyetemi és Főiskolai Rögbi 
Bajnokságra. A Vak Mókusok éremhegyek 
mellett nemzetközi sikerekkel is dicsekedhet. 
Lapzártánkkor az együttes az idei bajnok-
ságban az előkelő első helyet foglalja el a 
tabellán. A hat csapatos mezőnyben szorosan 

követ minket a szegedi és gödöllői egye-
tem, így  izgulhatunk a bajnokság  végé-
ig! Bővebb információt a Vak Mókusokról a 
http://avf.rugby.hu/ webcímen olvashatunk.
Az előző tanévben újraéledt a kosárlabda 
az ÁVF-en: közel tíz fővel összeállt a Team 
ÁVF névre hallgató kosárcsapat. Az edzések 
a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen 
(Villányi út 29-43.) vannak, ahova mindenkit 
szeretettel várnak. A csapat nem tekint vissza 
nagy múltra, de már büszkélkedhet szép ered-
ménnyel. Egy dombóvári tornán az együtte-
sünk csoportjában a második helyen végzett, 
ami azt jelentette, hogy bejutott a legjobb tizen-
hat csapat közé. Az idei tanévben, ha minden 
jól megy, már a Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Bajnokságban fognak indulni, persze ez lap-
zártánkkor még csak tervként jelent meg.

Legfrissebb csapatunk az ÁVF United kis-
pályás labdarúgó csapata, 2011 márciusá-
ban alakult. A tíz fős társaság nevezett a 
Közgáz Ligába, s jól is rajtoltak, az első 
két meccsüket megnyerték, de a későb-
biekben már felváltva jöttek a vereségek 
és a győzelmek.  A bajnokság mégis jól 
zárult, az ÁVF United első évében a hat 
csapatos mezőnyben bronzérmet szerzett.
Ha úgy érzed, ezek közül egyik sem a te 
sportod, akkor sem kell csüggedni, az ÁVF 
minden sporttal kapcsolatos kezdeménye-
zést szívesen vesz és támogat. Gyűjts magad 
köré elég lelkes jelentkezőt egy sportágban, 
és ne habozz, bátran jelentkezz Harmatiné 
Korona Ildikónál a 414. szobában!

Süveges Péter 

Ha egyedül nem megy...



Ha ismeretlen utakon jársz, a  XXI. századi techni-
kának köszönhetően,  könnyen útba igazítást talál-
hatsz, amennyiben van nálad egy GPS. Valahogy így 
működik ez a gólyaútvonal is. A tanulmányaidat 
majd az útmutatók és az előadók egyengetik, és ők 
segítenek a zsákutcák elkerülésében, ez a kis útvo-
nalterv inkább a főiskolai életbe ad betekintést. Jó 
utat, kedves ideérkező!
 
INTÉZMÉNYI TDK
A nap, amikor a tanárok meghallgatják a diákok 
által készített kutatómunkák eredményeit. A főis-
kola tehetségkutató programja.

GÓLYATÁBOR
A mézesmadzag! A tábor egy pár napos kiképzés, 
ami segít felkészülni az ÁVF-es évekre. Ha ezt 
sérülésmentesen teljesítetted, nem lesz probléma 
a továbbiakban.

ÉPP
Azaz az Éjszakai Pesti Portya! A program, ami egy 
éjszaka leforgása alatt bemutatja gólyatáboros 
hangulattal fűszerezve a főiskola környékét, segít-
ve a későbbi kiigazodást.

EZERÍZŰ ÁVF
Nemzetközi együttevés és főzőverseny! Egy egész 
délután, amikor megkóstolhatod az Erasmusos 
diákok által készített finomságokat, és letesztel-
heted az ÁVF-es hallgatók és tanárok főzőtudomá-
nyát. Ha szeretnéd magad megmérettetni, nevezz 
be társaiddal te is!

GÓLYABÁL
Mindenki számára egy kisebb metamorfózis, 
hiszen a dress code-os rendezvényen valószínű-
leg olyan küllemmel látod a társaidat, ami erős 
kontrasztja lesz a gólyatáboros emlékeknek. Akár 
földön, akár vízen, de felejthetetlen élmény! Suit 
Up!

ÁVF NITE
Szerintem ezt nem kell magyarázni: alkalman-
ként csütörtök esti kikapcsolódás, fergeteges buli 
változó helyszíneken szaktársak és némi ital tár-
saságában. Emlékezetes pillanatok, amiket nem 
szabad kihagynod!

ÉVNYITÓ
Az első hivatalos rendezvény az iskola falain belül. 
Ekkor ismerkedhetsz meg a híres 600-as terem-
mel és az ÁVF vezetőségével. Hasznos tanácsokat 
és érdekes információkat osztanak meg veled.

DIPLOMAOSZTÓ
A régóta várt pillanat – a kalapdobálás kíséreté-
ben! Az alkalom, amikor felöltheted a talárt és a 
bojtos kalapot, kezedbe foghatod a diplomád, és 
átfordíthatod a bojtot. Hivatalosan is megcsinál-
tad! 

ÁVF-ÁLLÁSBÖRZE NAP
Minden évben az a nap, amit a hallgatók szervez-
nek a hallgatóknak. Nem csak hagyományos állás-
börze, hanem rengeteg szakmai és szórakoztató 
programmal színesített rendezvény, ahol temér-
dek hasznos információt és élményt szerezhetsz.

Szabolcs Bernadett

Tanévnyit

Intézményi TDK

Gólyatábor

ÁVF-Állásbörze Nap

Csöppe
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető GÓLYAÚTVONAL



Ezerízű ÁVF

tó

Gólyabál

p

Diplomaátadó

ÁVF-NITE

Ezerízű ÁVF

enj bele Te is az iskolai életbe!
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GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető GÓLYAÚTVONAL
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KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőSPORT  LEHETŐSÉGEK

Nyelvvizsga – a jövendőbeli 
diplomád alapja

Kedves Gólyánk!
Az Idegen Nyelvi Lektorátus tanárai sze-
retettel köszöntik Önt. Jelentkezése előtt 
minden bizonnyal tájékozódott arról, 
hogy intézményünkben komoly idegen 
nyelvi követelményeket kell teljesítenie a 
diploma megszerzéséhez. 

Még ennél is fontosabb: ha szeretne majd egy-
két félévet valamelyik külföldi főiskolán tanulni, 
netán szakmai gyakorlatát egy európai nagyvál-
lalatnál tölteni, nem elég, ha csak magyar nyel-
ven „kelepel”; minél hamarabb magas szintre 
kell fejlesztenie általános és szaknyelvi ismere-
teit. A végzett diákok pedig azt üzenik: ha majd 
igazán érdekes, jól fizető állást szeretne találni, 
több nyelven is kelepeljen.
Kiválóan képzett, többféle általános és szak-
nyelvi vizsgarendszerben vizsgáztató nyelv-
tanáraink fel tudják Önt készíteni ezekre a 

kihívásokra. Főiskolánkon, helyben leteheti 
a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdasá-
gi vagy nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi 
vizsgáját. A mi tanfolyamainkon tanult hall-
gatók sikerrel veszik az akadályokat. Évről 
évre büszkén mondhatjuk: a nálunk vizsgára 
készülő hallgatók legalább 80%-a tett sike-
res nyelvvizsgát. 
A nyelvoktatás az alap- és mesterképzésben 
szabadon választott, a felsőfokú szakképzés-
ben kötelező tantárgy. A nyelvórák időpontja 
alkalmazkodik az órarendhez és a már dol-
gozó, családos, messziről bejáró hallgatóink 
igényeihez is. 
A nyelvi követelményekről és lehetőségekről 
részletes tájékoztatást nyújtunk a beirat-
kozáskor a nyelvi szintfelmérésen. További 
információk: az ÁVF honlapján az Idegen 
Nyelvi Lektorátus menüpont alatt.

Ne hagyjon ki egyetlen félévet sem, ne felejt-
se el azt, amit eddig megtanult! 

Szeretnénk Önt is hallgatóink között üdvö-
zölni.

Fenyvesi Erzsébet 
lektorátusvezető

Saját tapasztalatom alapján tisztában 
vagyok vele, hogy gólyaként a főiskola 
első heteiben nem azon jár az ember esze,  
hogyan és mikor szerezze meg a diplo-
mához szükséges nyelvtudást. Azonban 
elmondhatom, hogy az „Ej, ráérünk arra 
még” taktika nem a legcélravezetőbb 
ebben az esetben. Nagyon sokan az ÁVF-es 
hallgatók közül azért nem kaphatják meg 
a diplomájukat, mert nem rendelkeznek az 
adott szakon előírt nyelvvizsgával. Ez nem 
csak azt jelenti, hogy a hallgató nem vehet 
részt a társaival együtt a talárba öltözős, 
kalapdobálós diplomaosztó ünnepségen, 
de egy jó álláslehetőségről is lecsúszhat 
emiatt. Amíg nincs a kezében a diploma, 
és a tarsolyában a megfelelő nyelvtudás, 
addig nem fogják alkalmazni. 

Most, hogy talán kellően érzitek a súlyát a 
dolognak, lássuk, kinek milyen nyelvtudásra 

kell szert tennie a záróvizsgáig. (táblázatba 
foglalva lent). Ahhoz, hogy megszerezd a 
fent említett nyelvi kritériumok teljesíté-
séhez szükséges tudást, nem kell messzire 
menned: elég, ha élsz a főiskola által nyújtott 
nyelvtanulási lehetőségekkel.

Lássuk a mikéntjét röviden összefoglalva:

Azok a hallgatók, akik valamely alapszak 
államilag támogatott képzésén vesznek 
részt, térítésmentesen tanulhatnak nyelvet 
az ÁVF-en. A költségtérítésesek se csügged-
jenek, nekik kedvezményes (30.000 Ft/60 
óra) nyelvtanulási lehetőséget biztosít a 
főiskola.
A csoportokba osztás a nyelvi szintfelmérő 
megírása után történik, hogy mindenki a 
saját szintjének megfelelően tudjon haladni. 
Az általános tapasztalat, hogy a középfo-
kú nyelvvizsgával rendelkező szorgalmas 

és motivált hallgatóknak is minimum 120 
órára van szükségük a sikeres szaknyelvi 
vizsga letételéhez, ami két félévet jelent. Az 
államilag támogatott hallgatók, automatiku-
san a következő csoportba kerülnek féléven-
te, amennyiben eleget tettek a követelmé-
nyeknek. Így a három félév elteltével – amit 
ingyenesen biztosít az iskola számotokra –, 
ha komolyan veszitek a tanulást és rendsze-
resen látogatjátok az órát, biztosan sikeres 
vizsgát tesztek.
A Budapesti Corvinus Egyetem Oeconom 
gazdasági vagy nemzetközi kapcsolatok 
nyelvvizsgáját választók esetében a jelent-
kezéstől a tanfolyamon át a vizsgáig minden 
házon belül zajlik, ezt érdemes kihasználni.
A részletes információkért látogass el a 
főiskola honlapjára, ahol az Idegen Nyelvi 
Lektorátus alatt minden szükséges informá-
ciót megtalálsz.  

Tarczali Patrícia

NYELVIZSGA KÖVETELMÉNYEK SZAKOK SZERINT

Közszolgálati szak    1 idegen nyelvből államilag elismert középfokú   
(nappali, levelező)    „C” típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy  
      államilag elismert felsőfokú  „C” típusú nyelvvizsga 

Gazdálkodási és menedzsment szak  1 idegen nyelvből államilag elismert középfokú   
(nappali, levelező)    „C” típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy  
      államilag elismert felsőfokú  „C” típusú nyelvvizsga  

Nemzetközi tanulmányok szak   2 idegen nyelvből államilag                 
(nappali, levelező)    elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga
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KEREKASZTALLEHETŐSÉGEK

Az előző oldalon említett nyelvtanulás fontosságát továbbra is fenntartom, azonban arról se feledkezzünk meg, hogy nem csak a 
hagyományos iskolapados módszerrel sajátítható el egy-egy nyelv. A következőkben ezekre az interaktívabb, kötetlenebb lehetősé-
gekre szeretnék példákat bemutatni.

Az ERASMUS program
Az Erasmus programmal fél évet tölthetsz egy külföldi partnerintézményben, ahol nem csak a nyelvtudásod fejlesztheted, de rengeteg 
tapasztalatot is szerezhetsz. Nem csak tanulni mehetsz ki, de akár a szakmai gyakorlatodat is eltöltheted egy idegen országban. Jelentkezni 
minden tavaszi félévben lehet a következő időszakra Novák Máriánál (408-as szoba). 
Hogy mi szükséges ahhoz, hogy részt vehess a programban?

legalább 3,51-es átlag
közép szintű, biztos angol vagy német nyelvtudás
legalább egy befejezett félév
Előny: aktív részvétel a főiskolai életben (pl. TDK, TGP, hallgatói szervezetek)

Miért jó az ERASMUS?
Külföldet megjárt hallgatótársaink ezt mondták:
„Számomra az Erasmus fantasztikus lehetőség. Szeretném ezúton is felhívni a figyelmeteket 
arra, hogy aki megteheti, éljen vele. Életre szóló barátságok, hatalmas bulik, nemzetközi 
kapcsolatok várnak rád.” Dienes Beáta NT/III.

„Az egész félév óriási élmény volt. A nyelvgyakorlása miatt mindenképpen megéri, ráadásul 
megismertem egy számomra teljesen új várost és kultúrát.” Bakos Dániel NT/III

Mentoráljuk Erasmusosainkat!
Az Erasmus program keretein belül nem csak a mi hallgatóink mennek külföldre, de a főis-
kolánkra is érkeznek vendégtanulók. Mentorprogram minden intézményben létezik, ahol 
cserediákok megfordulnak. Arra hivatott, hogy a külföldről érkező, egy idegen országba, 
kultúrába és tanrendbe csöppenő diákokat a helyi hallgatók segítsék az eligazodásban, 
beilleszkedésben és támogassák őket mindenben. Ezt a posztot iskolánkban olyan lelkes, 
önkéntes hallgatók látják el, akik nyitottak az idegen kultúrák iránt és nem utolsósorban 
biztos nyelvtudással is rendelkeznek, vagy még nem, de szeretnének gyakorolni.

Miért lesz valakiből mentor?
„Számomra mindig nagy élmény külföldiekkel beszélni, olyan érzés, mintha utaznék. Kicsit 
kizökkenek a mindennapi kerékvágásból egy másik dimenzióba úgy, hogy közben mégis 
itthon vagyok. Így minden, cserediákkal töltött közös perc egyben tanulás is, ami sokkal 
izgalmasabb és hasznosabb az iskolapadosnál. Ebben a szellemben végzem mentori „kötele-
zettségeimet”, ami természetesen idő- és energiaráfordítással jár, de nagyon megéri.” 
Köles Bertalan GM/III.

Tanulj a külföldről jött Erasmusosokkal 
az ÁVF-en!
Az ÁVF-en tanuló Erasmusos hallgatóknak meghirdetett tantárgyakat bárki felveheti. Gondolj 
csak bele, ha esetleg nem nyered el, vagy valamilyen oknál fogva nem pályázod meg a progra-
mot, még akkor is heti néhány órára úgy érezheted magad, mintha külföldön tanulnál. Idegen 
nyelven szaktárgyat tanulni nem csak remek gyakorlás, de magában hordozza azt a kulturális 
élménytöbbletet, amit a fent említett lehetőségek is nyújthatnak számodra. Ezen kívül lehe-
tőséged nyílik külső helyszíneket meglátogatni, és nemzetközi konferenciákon részt venni. 
Ha végül mégis pályázatra adnád a fejed, a teljesített Erasmusos tárgy plusz pontot jelent az 
elbírálás során. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az ÁVF falai között is van lehetőséged kipróbálni 
azt, hogy mi várhat rád egy külföldi tanintézményben, ha elnyered az Erasmus ösztöndíjat. 
Remélem, hogy a fent említett három lehetőség valamelyikével sikerült felkeltenem azoknak is 
az érdeklődését a nyelvtanulás iránt, akik nem szívelik a hagyományos iskolapados módszert.
Végül, ha sikerült meghozni a kedved, nincs más feladatod, mint utánanézni a főiskola hon-
lapján, majd felkeresni az Idegen Nyelvi Lektorátust és a Nemzetközi Igazgatóságot.

Tarczali Patrícia

Minden ami „külföld” az ÁVF-en!
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„Ha újra kezdhetném…”

 INFOFELHŐ

A főiskolára kerülve rengeteg új 
hatás ér minket. Mindaz, amit itt 
tapasztalunk, gyökeresen eltér az 
eddig tapasztaltaktól. Legtöbben 
saját hibáinkból tanulunk. Ezúttal 
lehetőségetek nyílik másokéból is 
okulni, hiszen olvasóinktól azt kér-
deztük, mit tennének másképp, ha 
újrakezdhetnék?

Mindenképpen részt vennék újra a közös-
ségi programokon, mint ÉPP (Éjszakai Pesti 
Portya), Kerekasztal beszélgetés, illetve azokon, 
amiket a csoporttársakkal együtt szerveztünk. Az 
iskolai étkezdét érdemes használni, finom ételek van-
nak és árban is elérhetőek. A főiskola könyvtárában 
sok tankönyv megszerezhető, ha az ember szemfüles 
és időben akarja kikölcsönözni. A Tehetséggondozó 
Program tagja vagyok, ami különböző lehetőségeket 
biztosít. Tréningek, személyiség felmérés, angol nyelvű 
kerekasztal beszélgetések. Ezek mind-mind nagyon 
hasznosak és segítik a tehetségedet kibontakozni.    
Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy jelent-

kezzen.

Schumicky Mária GM/II/N

Hogy mit csinálnék másképp? Biztos, hogy 
vennék rögtön egy határidőnaplót. Előre beírnám a 
fontos határidőket, a ZH időpontokat, és a vizsgadátumo-
kat. A portfóliók sikeres elkészítésében is nagyon hasznos 
lett volna. Hamarabb megtanulnám beosztani az időmet, 
hogy mindent stressz nélkül, időben meg tudjak oldani.

Roller Barbara GM/II/N

Karsay Marcella

Sokszor terjednek el határidőkről, köve-
telményekről, számonkérésekről a valóságtól elté-

rő információk. Most már minden félév elején részle-
tesen elolvasom a felvett óráim Tantárgyi útmutatóját. 
Ezáltal elkerülöm a felesleges aggodalmakat, és mindig 
tisztában vagyok a feladataimmal. A vizsgaszabályzatot 

legalább egyszer érdemes elolvasni.

Mózer Viktor GM/II/N

Hibáztam, amikor azt 
hittem, minden könnyen fog menni. 

Tetszett, hogy nem kötelező az órák látoga-
tása, de a vizsgaidőszakban nagyon visszaütött 

a sok hiányzás. Most már tudom, hogy sokkal köny-
nyebb a zárthelyikre és a vizsgákra készülni, ha van-
nak saját jegyzeteim és figyelek az órákon. A konzultá-
ciók hasznosak, számításos feladatokat gyakorlunk. 

Plusz pontokat is tudunk gyűjteni, amivel a vizsga 
pontjaiból 10%-ot is el lehet érni.

Nemes Nimród RSZ/II/N

Bánom már, hogy eleinte kihagytam a főis-
kolai rendezvényeket és programokat. Most már 

tudom, hogy az Ezerízű ÁVF és az ÁVF-Állásbörze 
Nap sok kellemes élménnyel szolgál. Különleges prog-

ramok mellett sok új ismeretségre lehet szert tenni. Az 
ÁVF Nite-ra a felszabadult hangulat, a jó zenék és hely-

színek miatt is szívesen elmegyek a barátaimmal.

Bártfay Flóra KSZ/II/N

Rosszul tettem, hogy nem 
figyeltem eléggé az analízis és algebra 

órákon, és nem készültem alaposan a szá-
monkérésekre. Ennél a tantárgynál a két ZH 

pontszámával megajánlott jegyet lehet kapni. Ha 
újrakezdhetném, nem hagynám veszni ezt a lehető-
séget, és nem húznám a vizsgákig, mert nagy a teljes 
tananyag, nehezek a feladatok. Egyes órákon lehető-
séget ad a tanárnő szorgalmi feladat elkészítésére, 

amiért plusz pontot lehet kapni. Élni kell az 
ilyenekkel, nekünk könnyebbség.

Gyurkovics Viktor GM/II/N

Fontosnak tartom, hogy mindenki tudjon 
róla, hogy melyek azok a tantárgyak, amelyek-

re folyamatosan épül egy másik. 
Ehhez a www.avf.hu–n a Hallgatói információknál 

találod meg az Előtanulmányi rendet.

Kulcsár Anett RSZ/II/N
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EXTERNÁLIÁKEXTERNÁLIÁKSzabó Attila
rovatvezető SIKERIricsek Zsuzsanna
rovatvezető KARRIERÚTMUTATÓ

ÁVF-szótár
Elsős hallgatóként nagyon sok új 
fogalommal és rövidítéssel kell 
megismerkednetek, hogy tájéko-
zódni tudjatok a főiskolai életben. 
Ehhez nyújtunk segítséget most 
néhány fogalom megmagyarázá-
sával.

EHA-kártya: beiratkozáskor min-
denki kap egy saját névre szóló kártyát. 
A kártyán szereplő kóddal fogják közzé-
tenni a későbbiekben a vizsgák eredmé-
nyeit. Ezzel lehet belépni az ETR-be is, 
és a könyvtárból is a kártya segítségével 
lehet könyveket kölcsönözni.

ETR: Egységes Tanulmányi Rendszer. 
Olyan elektronikus felület, ahol tárgya-
kat lehet felvenni, meg lehet nézni a 
kapott érdemjegyeket, és vizsgára is itt 
kell jelentkezni. Bármilyen változás ese-
tén ezen a felületen kapsz hivatalos tá-
jékoztatást a tanáraidtól és tanulmányi 
előadóidtól.

Gyakorlat: olyan óra, amelynek 
teljesítése kötelező; elmulasztása, vagy 
a megengedettnél több hiányzás esetén 
aláírás megtagadást von maga után.

HÖK: Hallgatói Önkormányzat; a hall-
gatók érdekképviseleti szervezete. Hoz-
zájuk lehet fordulni bármilyen problé-
mával.

ZH: zárthelyi, a szorgalmi időszakban 
teljesítendő írásbeli dolgozat. 

Félévközi jegy: olyan érdemjegy, 
amit a félév során megírt zárthelyi dol-
gozatok átlaga ad. Fontos tudni, hogy a 
félévközi jeggyel teljesítendő tárgyakból 
nincs a vizsgaidőszakban vizsga. Tehát 
megéri évközben is tanulni.

Kollokvium: valamely tárgy féléves 
anyagának vizsgaidőszakban történő át-
fogó számonkérése.

Javítóvizsga: A félév első sikerte-
len vizsgája után lehetőség van egy alka-
lommal annak javítására. Ez a lehetőség 
térítésmentes.

Komplex záróvizsga: a felső-
fokú végzettség, oklevél megszerzésé-
hez szükséges tudás végső próbája. 

Kritérium követelmény:
Olyan kötelezően teljesítendő előírás, 
amelyekhez általában nem tartozik 
kreditpont, viszont megléte nélkül nem 
szerezhető meg a diploma. Ilyen tár-
gyak: a szakmai gyakorlat, a szervezési 
és terepgyakorlat, nyelvvizsgák, vala-
mint bizonyos tantárgyak (pl. Szakdol-
gozat készítés, Szervezési gyakorlat).

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

OTSZB: Oktatási, Tanulmányi és Szo-
ciális Bizottság; tanulmányi ügyekben 
első fokon eljáró szerv. 

Szakmai vizsga: a felsőfokú 
szakképzés hallgatói tanulmányaikat ez-
zel a vizsgával fejezik be.

Szociális támogatás: az ál-
lamilag támogatott, rászoruló hallgatók 
rendszeres szociális támogatásban része-
sülhetnek a HÖK-höz benyújtott kérvény 
kedvező elbírálása után. A HÖK diákjóléti 
referensén keresztül lehetőség van rend-
kívüli támogatás igénybevételére is.

Szorgalmi időszak: a vizsga-
időszakot megelőző oktatási időszak. 

Tantárgyfelvétel: az ETR-ben 
minden félév végén regisztrálni kell a 
következő félévben tanulni kívánt tan-
tárgyak listáját. Ennek határidőre törté-
nő teljesítése nagyon fontos, hiszen mu-

lasztás esetén csak díj ellenében lehet 
felvenni a tárgyakat.

Tantárgyi útmutató: A honla-
pon megtalálható az összes tartárgyi út-
mutató, tanszékenként, évfolyamonként 
és tagozatonként feltüntetve. Itt olvas-
hatsz minden olyan információt, ami a 
tantárgy teljesítéséhez elengedhetetlen. 

A félév elején az előadó tanárok mindig 
frissítik ezeket, így mindig a legújabb 
követelmények olvashatóak benne. Az 
útmutatótól eltérni nem lehet. Érdemes 
tehát tisztában lenni a tartalmával.

Tanulmányi ösztöndíj: Az 
előző félév tanulmányi eredményének 
függvényében havi rendszerességgel 
folyósított pénz az államilag támogatott 
hallgatók részére. Bővebben a Térítési 
és Juttatási Szabályzatban olvashattok 
az ösztöndíj megszerzésének feltétele-
iről.

TDK: Tudományos Diákköri Konferen-
cia; a hallgatók tudományos kutatásait 
segítő háttérszervezet. Egy életen át 
tartó élményt és tapasztalatot nyújthat 
a versenyen való részvétel.

TVSZ: Tanulmányi- és Vizsgaszabály-
zat, mindezekről bővebb információt 
találhatsz benne.

TGP: Tehetséggondozó Program. 
Olyan program, amely pályázat útján 
kiválasztott hallgatók fejlődését segíti 
tutorokkal való együttműködésben. 

Németh Lilla 
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Főiskola a Villányi úton 
– 15 éves az ÁVF

Hogyan lett a „XXI. Század”?

 EXTERNÁLIÁK Nagy Dániel
rovatvezető  KULTÚRA

Az Általános Vállalkozási Főiskola 1996 
óta működik, létrehozója és támogató-
ja a Villányi úti Konferenciaközpont és 
Szabadegyetem Alapítvány. A 15 éve 
működő Főiskola olyan közgazdászokat, 
menedzsereket, nemzetközi szakértőket 
képez, akik biztos alapokon nyugvó kor-
szerű szakmai és informatikai ismeretek-
kel, nyelvtudással, vállalkozói szemlélet-
tel, kommunikációs és problémamegoldó 
készséggel és a folyamatos megújulás 
képességével rendelkeznek.

Az ÁVF jelenleg gazdálkodástudományok és 
társadalomtudományok képzési területen foly-
tat alap- és mesterképzést, illetve szakirányú 
továbbképzést, amit a kereskedelmi-marke-
ting, üzleti adminisztráció és a közgazdaság 
szakmacsoportba sorolt felsőfokú szakképzési 
programok egészítenek ki. A humán erőfor-
rás szakírányú továbbképzés – felnőttképzé-
si program, valamint a Főiskolát fenntartó 
Alapítvány szabadegyetemi kurzusai is színe-
sítik a képzési kínálatot.
A tudományos közéletben, a nemzetközi szak-
mai kapcsolatokban és a vállalkozások gya-
korlatias világában egyaránt jártas, tapasztalt 
oktatók és kutatók szolgálják a hallgatók tudá-
sának bővülését, készségeinek fejlesztését.
A Főiskola hallgatóinak létszáma megközelíti 
a 3.000 főt, akiknek kb. 50%-a nappali mun-
karendben folyó képzésben tanul. A hallgatók 
kb. 40%-a államilag támogatott képzésben 
vesz részt.
A Főiskola vezetése kiemelt szerepet tulajdo-
nít a hallgatói tevékenységeknek, az önszer-
veződésnek, ezért támogat minden olyan 
kezdeményezést, amely elősegíti a hallgatók 
szakmai fejlődését, különféle közösségeinek 
formálódását, műveltségük sokoldalú gazda-
gítását.
Ennek egyik – évről-évre visszatérő látvá-
nyos – eredménye a különböző tanulmányi 
versenyeken, illetve a tudományos diákköri 
konferenciákon elért helyezések sora. Némi 
túlzással azt szoktuk mondani „elég csak 
elindulni, s biztos jön a siker”. Mindezt, ter-
mészetesen nagyon sok munka és erőfe-
szítés előzi meg, aminek mottója: „csak a 
teljesítmény minősít!”

Kritikusaink és dicsérőink egyaránt azt 
szokták mondani, hogy az ÁVF egyik leg-
nagyobb erénye, hogy gyakorlatorientált 
képzést folytat. Való igaz, hiszen pl. azon 
képzések keretében is van szakmai gyakor-
lat, ahol ez nem előírás. Ezek létjogosultsá-
gát és kedvező hatásait a végzett hallgatók 
pályakövetési vizsgálatainak eredményei is 
visszaigazolják. 
Immár évről-évre azt rögzítjük, hogy a mun-
kaerő-piac be- és elfogadja az intézményben 
szerzett diplomákat.
Mit hoz a jövő? Szeretnénk még nagyobb 
hangsúlyt fektetni a minőségre, a hallgató 
számára elérhető szolgáltatások bővítésére, 
és az életen át tartó tanulás keretében a 
különböző szakirányú továbbképzési kínálat 
bővítésére. 
Mindezt az Önökkel való sikeres együttmű-
ködés keretében, az Önök sikere, karrierjük 
érdekében.

Antal János főigazgató

Valószínűleg  kevesen tudják, hogy az Álta-
lános Vállalkozási Főiskola lapja, a XXI. 
Század – népszerűbb nevén az „Ikszikszí” 
– az 1991. évben alakult Galilei Társaság 
folyóirataként jött létre. A társaság és 
a folyóirat létrehozását – a múlt század 
elején létezett – Galilei Kör és XX. század 
című folyóirat inspirálta.  

A Galilei Kört 1908-ban eredetileg mediku-
sok alakították, akik azonban nem érezték 
magukat eléggé ismertnek, és emiatt a hala-
dó polgári radikális nézeteket magának valló 
Polányi Károlyt, a már végzett fiatal jogászt 
kérték fel az elnöki tisztségre. Ő azonban 
nem egyszerűen első elnöke lett a körnek, 
hanem (a kör fennállása alatt végig) igazi 
vezéregyénisége. 
A Huszadik Század – 1900–1919. között 
megjelent – haladó, polgári, társadalomtu-

dományi folyóirat volt, amelyet – 1906-tól, 
megszűnéséig – Jászi Oszkár szerkesztett. 
Létrehozását ugyancsak a polgári radiká-
lis körök szorgalmazták, amelyben helyet 
kaptak marxista tudósok írásai is. A folyó-
irat jelentős szerepet játszott az 1918-as 
polgári demokratikus forradalom eszmei-
politikai előkészítésében, de nem jutott el 
a Tanácsköztársaság eszmei támogatásáig. 
1919-ben a Tanácsköztársaság megdöntését 
követően betiltották. A Huszadik Század az 
első, valóban jelentős szociológiai folyóirat 
volt  Magyarországon. 
A majdnem egy évszázaddal később ala-
kult Galilei Társaság és a XXI. Század folyóirat a 
főiskolát is létrehozó Villányi úti Konferencia-
központ és Szabadegyetem Alapítvány támo-
gatásával jött létre. A társaság tevékenysége 
rövid életűnek bizonyult, 1994/95. fordulóján 
meg is szűnt. 

A folyóirat 1992-ben negyedévenként, 1993-
ban és 1994-ben már csak félévenként jelent 
meg, s újraélesztésére – amikor is a Társaság 
vezetése átadta a lap tulajdonjogát az Álta-
lános Vállalkozási Főiskolának – 1996-ban 
került sor. Az új lap mutatványszáma – az 
újságon most is látható földgömbös felirattal 
(„XXI. SZÁZAD, vagy amit akartok” fejléccel) 
– 4 oldalon – jelent meg. Az újságot a követ-
kező üzenet zárta: „Fiatalok! Tiétek a XXI. 
század! De addig?” 
Az I. évfolyam 1. számát pedig a követke-
ző szerkesztőség jegyezte: Ambrózy Már-
ton, Braun Viktória, Kolozs András, Paál 
Rita, Paksi Konstantin, Orosz László, Vozárik 
Katalin. A következő gondolattal fejezték be 
a „MINDENT BELE!” c. bemutatkozó írást: 
„Mi, újságírók, itt leszünk a világ végéig. 
Amikor aztán eljön a nap, megírjuk.”

Antal János főigazgató
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KULTÚRADonáczi Roxana
rovatvezető

A hangulat fotósa
„És percek mentek, ezredévek jöttek...”

KULTÚRA

Hvozdovits-Máthé Tibor az ÁVF hallgatója. Mindemellett fotós. 
Nem az a minden buliban 100 képet készítő, vagy az esküvőkön 
a megélhetésért kattintgatós, és nem is az a sokak által csak 
„elborult művésznek” aposztrofált fajta. Saját elmondása szerint 
ő valahol ezek között helyezkedik el. 

A munka kötöttségei alól felszabadulva teret engedhet megmagya-
rázhatatlan, belülről jövő inspirációinak, és kifejeződésre juttathatja 
saját érzékenységének reflexióit. Fotói mégis közérthetőek, és rend-
kívül hatásosak. Sokat utazik, az utóbbi időkben Erdély fenyvesei, 
Bécs kastélyai, Olaszország tengerpartjai, a Balaton vagy épp a Duna 
menti kis, titkos öblök szolgáltak képei alapjául. Célja nem a megszo-
kott látványvilág visszaadása, hanem az átélt hangulat megidézése.
„Az ember barangol a világban, és egyszer csak ott van a téma, egy 
hely, egy arc, egy érzés, ami megfogja, és le kell fotóznia. Ezek néha 
egészen váratlanul jönnek, mint például egy hirtelen kerekedő vihar, 
de van, hogy egy 
képre másfél órát is 
várni kell, különösen 
az oly sokat változó 
reggeli, esti órákban“ 
– mondja. Tájképeit 
nézve engem is 
magukkal ragadnak a 
sárgás tengerpartok, 
a lila erdők, az egybe-
mosódó, puha fények. 
A megállított idő. 
Igen, úgy érzem neki 
sikerült megragadnia 
a megfoghatatlant, 
a pillanat mulandó 

hangulatát. A képek mintha Tóth 
Árpád szavait idéznék: „Igézve 
álltam, soká, csöndesen,/És per-
cek mentek, ezredévek jöttek...”. 
Tibor újszerű látásmódja azonban 
nem csak színes tájképein érhető 
tetten. Korábban több absztrakt 
fotót is készített, Budapest mes-

terséges, sűrű környezetében, 
amik egészen másként hatnak 
az emberre. A kiragadott, oly-
kor mérnöki pontossággal kom-
ponált városrészletekben az 
épületek, terek elveszítik a min-
dennapokban hozzájuk rendelt 
értelmezést, és függetlenedve a 
város dinamikáját tükrözik. 
Munkáival szerencsére egyre 
több helyen találkozhatunk, 
például a MAFOSZ (Magyar 
Fotóművészek Szövetsége) 

pályázatain vagy az Ágens Galéria kiállításain, fotóaukcióin. Tartsuk 
nyitva a szemünket!

Iricsek Zsuzsanna

Minden diák tudja, hogy Budapestet nem 
a nappalokért szeretjük. Kétségkívül szí-
nes és szórakozató hely akkor is, azon-
ban ha éjszaka ássuk bele magunkat a 
város bugyraiba, bizony sokkal izgalma-
sabb, és élvezetesebb örömökre lelhetünk. 
Túlzásokba persze nem érdemes esni – 
legalábbis nem minden nap. Íme, egy kis 
ízelítő az ÁVF környéki lehetőségekből:

A türelmetlenkedőknek az Aranykorsó 
sörözőt ajánlom, ami mindjárt a Móriczon 
található a 6-os villamos megállója mellett 
(Karinthy Frigyes út 2.). 
A spórolósoknak – a Monaco Casino csábító 
fényeire nemet mondva – érdemes tovább 
haladniuk egészen a Karinthy 12-ig, ahol a 
Bajor sörözőben a hét minden napján ital-
akciók fogadják a betérőket.
A macifröccsöző csocsózók keresve sem talál-
hatnak jobb helyet az Oportónál(Bercsényi 
utcában, a Karinthyról kell lekanyarodni 
balra). Hangulatos pinceborozó, olcsó maci-
fröccsel, lilahagymás, zsíroskenyérrel. Ha 
kedvünk támad egy kis nosztalgiázásra, 
mindezt a galérián kialakított régi villamos-

ban is elfogyaszthatjuk. Népszerű a hely, 
érdemes mindjárt az órák után odamenni.
A táncos lábúaknak a Petőfi híd budai híd-
főjénél két lehetőségük is akad: a Zöld 
Pardonban szabadtéri koncerteken tombol-
hatnak, az A38 hajó gyomrában a Dunán 
pedig a még ismeretlen bandák akkordjaitól 
kezdve a legnívósabb nemzetközi fellépők 
zenéjéig széles palettáról válogathatnak a 
gőzkieresztéshez.
A tipegő parti arcoknak azt javaslom, hogy 
a Villányi úton a másik irányba induljanak 
el, a 61-es villamos vonalát követve. A Déli 
pályaudvar régi utasellátójából egy igen jó 
klubot sikerült kialakítani a tulajdonosok-
nak, a korábban DPU Chachacha nevű hely 
(amiutal a zenei kínálatra is: discoteque, 
progressive, underground) ma Club D1 
néven fut.
A modernek a Széll Kálmán tér 5-ös szám alatt 
találják a Nemdebárt. „Cipőtaposás, politizá-
lás, flegmáskodás, stresszelés, pózolás, túlzott 
hangoskodás, kasztoskodás és italakció nél-
kül” – áll a hely ajánlójában. Kétségkívül nem 
a legolcsóbb, azonban a minőségi kiszolgálás 
és az avantgárd hangulat garantált. Ráadásul 

Kozmosz, a tulaj kutyája mindig vevő egy kis 
fülvakargatásra. 
Bár a kocsmák nagy része reggel bezár, 
a fáradhatatlanoknak sem kell aggódniuk! 
Bármikor kiülhettek a Feneketlen-tó part-
jára, hogy tovább élvezhessétek barátaitok 
társaságát. Igaz, az őszi és a téli időszakban 
kicsit hideg lehet, ilyenkor jó, ha előre gon-
dolkodtok, érdemes még a kocsmában némi 
lélekmelengető rövidet fogyasztani.
Azt hiszem a vizsgaidőszakig tényleg csak 
a fantáziátok és a pénztárcátok szabhat 
határt. Ha esetleg kifuttok a pénzből, az 
sem jelenti azt, hogy otthon kell marad-
notok! Kiváló lehetőség lehet ez pénzügyi 
ismereteitek gyakorlati megalapozására. Ha 
sikerült jó kapcsolatot kialakítani a kör-
nyékbeli csaposokkal, ihattok hitelre, vagy 
spórolósabb csoporttársaitoknak egy sörért 
cserébe kínálhattok jegyzetet, későbbi visz-
szahívást. S ha már a pénzügyeknél járunk: 
a kockázatok csökkentése érdekében jó, ha 
portfoliónkat diverzifikáljuk és pénzünket 
minél többféle alkoholba fektetjük!

Iricsek Zsuzsanna

Személyes ajánlás

Apokalipszis

Bejárat

Hajnali pecás
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