Választmányi köszöntő
Kedves Felvételiző!
Köszöntünk az Eötvös József Collegium falai között és
gratulálunk a sikeres egyetemi felvételidhez!
Külön örömmel tölt el bennünket, hogy egyetemi éveidet a
Collegiumunk tagjaként szeretnéd eltölteni. Őszintén állítjuk,
hogy a lehető legjobb döntést hoztad meg azzal, hogy
benyújtottad a jelentkezésedet az intézményünkbe.
Az Eötvös Collegium különleges hely, nem csupán az
évszázados története és hagyományai miatt. A kiemelkedő
szakmai munka, az egyetemi képzés színvonalán túlmutató
kurzusok mellett a sikeres felvételivel egy olyan törődő és
inspiráló közösség részévé válhatsz, mely az egyetemi éveket
még szebbé teheti. Szakmai együttműködések, sokszor életre
szóló barátságok születésének helyszíne az épület.
Az általunk készített Felvételi KisOkos célja, hogy segítsen a
felvételin való tájékozódásban. Bízunk benne, hogy a
segítségedre lesz. Kérdés esetén bátran fordulj a
felvételiztetőkhöz vagy bármely collegistához!
Sok sikert, reméljük, hogy szeptemberben találkozunk!
Eötvös Collegium Választmány
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Felvételi – Mettől meddig
Mi is az a műhely?
A Collegium falai között a szakmai munka úgynevezett
műhelyekben zajlik. A Collegium célja, hogy az ELTE BTK-n,
TáTK-n, TTK-n és IK-n lévő képzések mindegyikét lefedje, így
minden collegista a saját tudományterületének megfelelő
kisebb csoport szakmai munkájába tud becsatlakozni. A
műhelyek mindegyike rendelkezik egy műhelyvezető tanárral,
ő felelős a szakmai munka minőségéért és követi végig a
műhelytagok fejlődését az itt töltött évek során. A
műhelyeknek van egy műhelytitkára is, akit a műhely a saját
tagjai közül választ. A műhelytitkár feladata a tanárokkal való
kapcsolattartás, kurzusok és időpontok egyeztetése,
adminisztratív feladatok ellátása, továbbá a Választmány
munkájában is aktívan részt vesznek.
A Collegium tizenhét szakmai műhellyel rendelkezik,
melyek a következők:

•
•
•
•
•
•
•
•

Angol-Amerikai műhely (Fejérvári Boldizsár, Barabás Gergő)
Aurélien Sauvageot francia műhely (Kalmár Anikó, Farkas
Veronika)
Biológia- Kémia műhely (Illés Anett, Szemes András)
Bollók János Klasszika-filológia műhely (Mészáros Tamás,
Kovács Dominika)
Filozófia műhely (Faragó- Szabó István, Szántó Rita)
Germanisztika műhely (Sára Balázs, Kató Áron)
Informatika műhely (Kozsik Tamás, Fonyó Viktória)
Magyar műhely (Laczkó Krisztina, Ballagó Júlia)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematika- Fizika műhely (Burcsi Péter, Bozóki Tamás)
Mendöl Tibor Földrajz- FöldtudományKörnyezettudomány műhely (Győri Róbert, Bajzáth László)
Olasz műhely (Ludmann Ágnes, Feró Zsófia)
Orientalisztika műhely (Máté Zoltán, Szűcs Bernadett)
Skandinavisztika műhely (Masát András, Csúr Gábor)
Spanyol műhely (Klempáné Faix Dóra, Tóth Zsuzsanna)
Szlavisztika műhely (Engelné Nagy Éva, Nyéki Bence)
Társadalomtudományi műhely (Bozsonyi Károly, Bartha
Diána és Toldi Viktória)
Történész műhely (Körmendi Tamás, Erdős András)

Zárójelben az egyes műhelyek műhelyvezetőjének és műhelytitkárának
nevét tüntettük fel. A műhelyek szakmai munkájáról és profiljáról
bővebben a Collegium honlapján olvashatsz.

Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb műhelynek nem
feltétlenül csak a hozzá tartozó egyetemi szak hallgatója lehet
tagja. Ez ugyanúgy igaz a felvételire is: így például
természettudós hallgatóként részt vehetsz a Filozófia
műhely, vagy társadalomtudósként az Informatika műhely
felvételijén, amennyiben versenyképesnek érzed magad a
műhely által lefedett tudományterületek valamelyikében.
Ennek érdemes utánajárni, mivel így tovább növelheted
sikeres felvételid esélyét.
Mi az a Választmány?
A collegiumi hallgatói képviselet 2014 szeptemberétől
Választmány néven működik. Fő tevékenységi területe a
Collegium hallgatóinak érdekképviselete, a Collegium
diákéletének szervezése, de befolyása van a Collegium

vezetésére és működésére is. Nagy szerepet vállal a
közösségteremtésben, a szakmai és tudományos élet
szervezésében, és az ország más szakkollégiumaival történő
kapcsolattartásban.
Hogyan is zajlik a felvételi eljárás?
A collegiumi felvételi hivatalosan három napig tart és
általános esetben négy részből áll:
a.
b.
c.
d.

szakmai bizottság meghallgatása
diákbizottság meghallgatása
igazgatói beszélgetés
igazgatói javaslat alapján „fejkopogtató”
meghallgatása

bizottság

Első lépésként részt kell venned a szakmai bizottság
meghallgatásán. Ez általában szóbeli beszélgetést jelent, de a
műhelyek írásban is tesztelhetik a tudásod. A szakmai
felvételiden jelen lesz az általad választott műhely
műhelyvezetője, az adott műhely idősebb, szakmailag
kiemelkedő tagjai, illetve a műhelytitkár. A beszélgetés
során, amennyiben rögtön az érettségi után jelentkeztél, a
középiskolai tanulmányaidról kérdeznek, annak megfelelő
szintű tudásanyaggal kell rendelkezned. Elsősorban a
gondolkodásmódodra, a motivációdra és az elhivatottságodra
vagyunk kíváncsiak. Amennyiben felsőbb évesként, az
egyetemi tanulmányaid megkezdése után jelentkeztél, úgy a
szakmai bizottság az egyetemi szintű tanulmányaidra,
tudásanyagodra is kíváncsi, a szakterületednek megfelelő,
mélyebb, szakmai kérdésekre is számíthatsz, azonban itt is az
az elsődleges cél, hogy kicsit megismerjük a
gondolkodásmódodat.

A szakmai meghallgatással egy napon diákbizottsági
beszélgetés is vár rád. A bizottság tagjait collegisták alkotják,
de nem feltétlenül csak annak a műhelynek a tagjai, ahová
benyújtottad a jelentkezésedet. A beszélgetés során
alkalmunk nyílik egy kicsit jobban megismerni téged. Ezen a
beszélgetésen semmiféle szakmai kérdésre nem kell
számítanod, azt szeretnénk megtudni, hogy mennyire
könnyen illeszkednél be a műhely, illetve a Collegium
közösségébe.
A szakmai és diákbizottsági beszélgetések egy napon
zajlanak, azonban a szakmai műhelyek magas száma és a
véges számú termek miatt két napba is beletelik, mire az
összes műhely lebonyolítja a saját felvételijét.
A bejáró státuszra jelentkezőknek a felvételi itt véget ér. Ők a
felvételijük eredményéről a felvételi lezárulta után, a
honlapra feltöltött dokumentum alapján tájékozódhatnak.
A bentlakó státuszra jelentkező hallgatóknak azonban itt
még nem ér véget a felvételi. A szakmai és a diákbizottsági
beszélgetések után, azok együttes javaslatára összeáll egy
műhelyenkénti három–öt fős névsor. Figyeljétek az igazgatói
hirdetőt, ahol műhelyenként kifüggesztjük azoknak a nevét,
akiket a műhely felvételre javasol, és akik már mehetnek is a
az igazgatói irodába! A névsorban szereplőknek Horváth
László igazgató úrnál, igazgatói beszélgetésen van jelenésük. A
beszélgetés
célja,
hogy
Igazgató
úr
személyesen
megismerhessen Benneteket. A beszélgetéseket követően (a
második nap estéjén) Igazgató úr kifüggeszti „az
automatikusan felvételt nyertek” névsorát, illetve azon
diákok nevét, akiknek tovább kell menniük a negyedik,
„fejkopogtatásnak” nevezett fordulóra.

Hogy mi is az a fejkopogtató? A Collegium egyik legrégebbi
hagyománya ez a beszélgetés, melyre a felvételi eljárás
harmadik, egyben utolsó napján kerül sor. Jelen van a
Collegium igazgatója, aligazgatója, kurátora, a választmányi
elnök, illetve a bizottságban részt vesznek az igazgató által
delegált, a Collegiumhoz kötődő egykori collegisták. A
szóbeli beszélgetés során a tagok lexikális ismereteidre és
általános tájékozottságodra, műveltségedre kíváncsiak. Erről
a fordulóról sok jó történetet gyűjthetsz be előzetesen vagy
akár utólag is a tűzkeresztségen már átesett Collegistáktól.
A felvettek névsoráról Igazgató úr a tanári értekezlet
javaslatainak figyelembevételével dönt. A bentlakó státuszra
jelentkező, de helyhiány miatt erre a státuszra fel nem vehető
collegistákból a tanári értekezlet várólistát állít össze. Ezek a
hallgatók bejáró státuszt kapnak, azaz a Collegium teljes jogú
tagjaivá válnak, és a collegiumi férőhely őszi megüresedése
során bentlakó collegistává válhatnak.
A döntésről a felvételi tanári értekezletet követő öt
munkanapon belül Igazgató úr elektronikus úton értesíti a
pályázókat.
A felvételi egész ideje alatt jelen lesznek idősebb
collegisták és a Választmány tagjai, kérdés esetén
forduljatok hozzájuk bizalommal. A három nap során
lehetőségetek lesz velük a felvételi eljáráson kívül
beszélgetni, megismerkedni Igazgató úrral. A stressz
levezetése érdekében biztosítunk tea-sarkot, sportolási
lehetőséget, filmnézést, esténként közös játékokat és igény
esetén kulturális programokat.

Tanárszakos hallgatóknak
A Collegium egyik fő küldetésének tekinti a tanárszakos
hallgatók felkarolását, az úgynevezett tudós tanárok képzését,
akik később a tanítás mellett szakjuk aktuális (elsősorban
módszertani) kutatási munkájába is képesek bekapcsolódni.
Tagjaink elsősorban olyan hallgatók, akiknek motivációja
meghaladja a középiskolai tananyag átadásához szükséges
alapvető ismereteket, és jobban elmélyednének az ezen
túlmutató tudásanyagban. Arra bíztatjuk a tanárszakos
felvételizőket, hogy mindkét szakterületüknek megfelelő
műhely felvételijén vegyenek részt, növelve sikeres
felvételijük esélyét, ez azonban nem kötelező.
Adatok és telefonszámok
Eötvös József Collegium
1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
Tel: (1) 460 4481
Fax.: (1) 209 2044
E-mail: titkarsag@eotvos.elte.hu
Honlap: http://honlap.eotvos.elte.hu/
Kurátor: Dr. Szepessy Tibor
Kuratórium elnöke: Dr. Bertényi Iván
Igazgató: Dr. Horváth László
E-mail: horvathl@eotvos.elte.hu
Titkárságvezető, tanulmányi előadó: Major Anita
E-mail: titkarsag@eotvos.elte.hu
Gondnokasszony: Zrupkó Gáborné
Tel: (1) 460-4480/4913

Praktikus…
Ebéd
Eker török étterem: Bartók Béla út 52. | nyitva tartás: V–Cs
8:00– 4:00, P–Sz 8:00–6:00
Főzelékfaló: Bartók Béla út 43–47. | nyitva tartás: H–P 10:00–
21:30, Sz 12:00–20:00, V zárva !16:00 – 18:00 Happy Hour 799
Ft leves+főzelék+- palacsinta! +Allee 20.00 -21:00 féláron
minden!
KFC: Móricz Zsigmond kör tér 16. | nyitva tartás: H-Cs 08:0002:00, P-V 00:00– 24:00
Madárfészek kínai étterem: Karinthy Frigyes út 3. | nyitva
tartás: H–P 8:00–22:00, Sz–V 9:00–22:00
Mangalica húspatika: Bartók Béla út 50. | nyitva tartás: H-SZ
8:00-23:00, V zárva
McDonald’s: Móricz Zsigmond körtér 3. | nyitva tartás: H–Cs
06:00–04:00, P 06:00–05:00, Sz 07:00 – 05:00 V 07:00 – 04:00
Wikinger: Móricz Zsigmond körtér 4. | nyitva tartás: H-V
11:00-22:00
WOK n’ GO: Allee 20:00 – 21:00 féláron van minden!
A legközelebbi…
BKV-jegypénztár: A Móricz gombájában működik a pénztár a
tér közepén
Cukrászda: A Hadikban jó a sütemény, de drága (reggel lehet
kapni croissant-t). McCafe a mekiben. + Allee
Drogéria: A Ménesi út és a Bartók Béla út találkozásánál a
sarkon. + Allee
Éjjel-nappali: A Somlói úton, szinte pont a Collegium fölött.
A Karinthy Frigyes és a Bercsényi utca sarkán lévő bolt is
nyitva van este tizenegyig, tízkor még szokott lenni friss
péksütemény.
Gyógyszertár: A hatos villamos végállomásánál, a sarkon. A
legközelebbi ügyeletes gyógyszertár viszonylag messze van:
Déli Gyógyszertár, XII. kerület, Alkotás utca 1/b (a 61-es
villamos Déli pályaudvari megállójánál leszállva csak át kell

sétálni a túloldalra). + Allee
Kávézó: Talán a Hadik, a Szatyor és a Kelet vannak a
legközelebb, a Bercsényi 26. utcai villamosmegállónál. McCafe
a mekiben + Allee
Kerületi könyvtár: A FSZEK 11. kerületi tagkönyvtára nagyon
közel van, a 6-os villamos végállomásától indulva a jobb
oldalon.
Nyomtatási/fénymásolási lehetőség: Copy General a 6-os
villamos megállójában, hétköznaponként este tízig nyitva van,
és színeset is másol, illetve kicsit messzebb, de lényegesen
olcsóbb a Copy Guru a Bercsényi utcában.
Pékség: A Bartókon, a török étterem mellett. + Allee
Pizzéria: Pizza King H-V 00:00 – 24:00, Pizza Forte
Pláza: Az Allee öt perc séta a Fehérvári úton, a 6-os villamos
végállomásától szinte már látszik is. Mozi van.
Vízparti pad: A Feneketlen tó a Villányi úton elindulva a bal
oldalon található, kacsák, nádas, Bartók-szobor, kocogó
collegisták.

