










6 | 2019. FEBRUÁR AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM LAPJA | WWW.ELTE.HU

CAMPUS | ÍGY LÁTJÁK A DIÁKOK…  

„Sokszor tényleg 
vért izzadunk”

Gergely: Úgy érkeztem ide, 
hogy az ország legjobb jo-
gi képzését fogom elkezde-
ni, úgyhogy magas elvárása-
im voltak. Az itt töltött másfél 
év alatt szerencsére kevés do-
logban kellett csalódnom: a ta-
nulmányi és az egyetemi élet 
szempontjából is egyaránt jó 
tapasztalataim vannak.

Tamara: Már kiskoromban 
eldöntöttem, hogy jogász sze-
retnék lenni. A gimnázium utol-
só évében már tudtam, hogy 
az ELTE-n szeretném folytat-
ni a tanulmányaimat. Könnyen 
találtam barátokat, viszont sok-
szor tényleg vért izzadunk, mi-
re egy tárgy megvan. 

Tamás: A középiskola elején 
döntöttem el, hogy jogász sze-
retnék lenni, és nem volt kér-
dés, hogy melyik egyetemet 
válasszam. Tudtam, hogy itt mi-
nőségi oktatást nyújtanak majd 
a nagy tekintélyű, felkészült 
szakemberek, és a diákéletről is 
csak pozitívumokat hallottam. 

„Az összes tantárgyból 
lehet tanulni”

Gergely: A legtöbb tantárgy 
érdekes, hasznos tudást nyújt, 
és a teljesíthetőség határain be-
lül van. A legendás első éves ró-
mai jog a gólyák tűzkeresztsé-
ge, de annak is megvan a saját 
szépsége. Úgy gondolom, hogy 

az összes tantárgyból lehet ta-
nulni, ha ki akarjuk hozni belőle 
a maxi mumot. 

Tamara: Első évben főleg ala-
pozó, illetve jogtörténeti tárgya-
ink voltak; igazán ekkor kezdtem 
megszeretni a jogtudományt. 
A legtöbb szeminárium nagyon 

hasznos és az előadások is érde-
kesek.

Tamás: Az első év a középis-
kola után minden hallgató szá-
mára új, komoly kihívást jelent, 
hatalmas váltás. A tantárgyak ne-
hézsége szemeszterenként vál-
tozó, de persze személyenként 
eltérő, hogy kinek, melyik tárgy 
okoz nehézséget. 

„A közösségi élet 
nagyon sokszínű”

Gergely: Budapest egyik leg-
szebb campusa a miénk. Az el-

helyezkedése kiváló, a környé-
ken minden megtalálható, ami 
egy egyetemista számára szük-
séges. A közösségi élet nagyon 
sokszínű: egyetemi szerveze-
tek, sportolási lehetőségek, bu-
lik és összetartó közösségek fo-
gadnak, bárhol is jársz.

Tamara: Az egyetemista 
életben egyértelműen a sza-
badságot szeretem a legjob-
ban. A tárgyaimat úgy vehetem 
fel, ahogy szeretném, így mun-
kát vállalni, gyakornokoskodni 
is könnyebb.

Tamás: Az egyetemi életben 
számomra a legnagyobb pozi-
tívum, hogy önállóságot, sza-
badságot ad. További pozití-

vum, hogy az egyetemi évek 
során olyan kapcsolatok alakul-
nak ki, amelyek akár életre szó-
ló barátságokká alakulhatnak.

„Amin még szívesen 
változtatnék, az a Neptun”

Gergely: Sokszor érzem azt, 
hogy a hallgatók és a kari veze-
tés, a tanszékek között nem tel-
jesen gördülékeny a kommuni-
káció. Bár az évfolyamképviselők 
sokat dolgoznak, és ez nem is 
az ő hibájuk, azért lenne még 
min javítani. 

Tamara: Az ÁJK-n talán az 
egyik legnagyobb probléma az 
aránytalanul nagy vizsgateher. 
Nagyon ritkán van megajánlott 
jegy vagy elővizsga, előfordul, 
hogy 8-10 vizsgánk van. Amin 
még szívesen változtatnék, az a 
Neptun. 

Tamás: A Neptun jelenle-
gi rangsorolásos tárgyfelvéte-
le gyakran okoz bosszúságot a 
hallgatóknak.

„Rengeteg lehetőségünk 
van a kikapcsolódásra”

Gergely: A campusunk épü-
leteiben sok helyen lehet az 
órák között lazítani. Szeren-
csénk van, mert a belvárosban 

vagyunk, így a sulin kívül is ren-
geteg hely kínálja magát.

Tamara: Hála az egyetem 
központi fekvésének, rengeteg 
lehetőségünk van a kikapcso-
lódásra. Tavasszal szívesen ki-
ülök a barátaimmal az Egyetem 
térre vagy a közeli Károlyi-kert-
be. Az épületen belül a büfé az 
egyik olyan hely, ami télen-nyá-
ron tömve van – a barátaimmal 
általában itt találkozunk az órák 
között. 

Tamás: Az órák közötti szü-
netekben az egyetem büféje 

és a két éve kialakított, azóta 
is folyamatosan fejlődő közös-
ségi terek tökéletesen alkal-
masak egy-egy baráti beszél-
getésre, lazításra, vagy arra, 
hogy felkészüljünk a követke-
ző órára.

„Sportolásra számtalan 
lehetőség kínálkozik”

Gergely: Az idei tanévtől a 
jogászfoci lelkes résztvevője 
vagyok. Péntek esténként na-
gyon jó program az egyetemi 
fáradalmakat kipihenni.  

Tamara: Rögtön az egye-
tem első hetében megismer-
kedhettünk a BEAC nyújtotta 
sportolási lehetőségekkel. Az 
első évben zumbázni jártam, 
a következő szemeszterben pi-
latesre, és most megint újabb 
mozgásformát szeretnék kipró-
bálni; sportolásra számtalan le-
hetőség kínálkozik. 

Tamás: A szorgalmi időszak-
ban minden péntek délután 
a BEAC-on rendezik a kispá-
lyás jogászfoci ligát. Az egyik 
csapat tagja vagyok, így ezen 
rendszeresen részt veszek.

„Tökéletes hely 
a kikapcsolódásra”

Gergely: Nagyon jó hely a 
„B” épület belső kertjében ta-
lálható ’B’-Klub. Kényelmesen 
lehet ott tanulni, és arra is al-
kalmas, hogy egy kisebb tár-
sasággal csak úgy beüljön az 
ember, és dumáljon egyet. 

Tamara: A ’B’-Klubot én is 
nagyon szeretem. Jól lehet itt 
tanulni, beszélgetni, esetleg 
aludni. Meg tudom melegíteni 
az ebédemet, a kanapék is na-
gyon kényelmesek, szóval tö-
kéletes hely a kikapcsolódásra. 

Tamás: A ’B’-Klub minden 
hallgató számára nyitva áll; itt 
van lehetőség pihenésre, tanu-
lásra, beszélgetésekre, társas-
játékozásra. Itt mindig találko-
zom ismerősökkel, barátokkal, 
ez egy remek közösségépítő 
hely.

„Az ÁJK közössége az egyik 
legjobb, legösszetartóbb”

Gergely: Az egyetemi közös-
ség különlegesen jó. A Men-
torprogram nagyon összetar-
tó közösség, és a Bibó István 
Szakkollégium is olyan mikro-
környezet, ahol ki lehet telje-
sedni szakmai és közösségi té-
ren is. 

Tamara: Szerintem az ÁJK-n 
nagyon jó a közösség, az első 
évben kialakított csoportok – a 
Mentorprogramnak hála – szin-
te kis családokként működnek. 

Tamás: Az ELTE ÁJK kö-
zössége véleményem szerint 
az egyik legjobb, legössze-
tartóbb. Emellett a karunkon 
működő különböző tudomá-
nyos diákkörök, diákszerve-
zetek nagy száma, az általuk 
szervezett programok rendkí-
vül széles körű szabadidős te-
vékenységeket biztosítanak a 
hallgatók számára. 

„ELTE-s diákélet – Campusportré a nyolc kar hall-
gatóinak szemével” sorozatunkban minden alkalom-
mal egy-egy kar hallgatói mutatják be a saját cam-
pusukat. Hol lazítanak, hol ebédelnek, mi a vélemé-
nyük az órákról, a tanárokról, a közösségről és a 
szabadidős lehetőségekről? Ezúttal az ÁJK három 
hallgatójával beszélgettünk, kérdéseinkre Zareczky 
Tamara, Dancs Tamás és Rosdy Gergely válaszolt.

„Budapest egyik legszebb    
campusa a miénk”

ROSDY GERGELY ZARECZKY TAMARA DANCS TAMÁS

KARSZEMLE A KAROK 
HALLGATÓIVAL 
– AZ ÁLLAM- ÉS 
JOGTUDOMÁNYI KAR (ÁJK) 
MINDENNAPJAIRÓL
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Alumni Központja arra törekszik, 
hogy alumnusai – az ELTE dip-
lomásai – aktív kapcsolatot ápol-
janak egymással és az egyetem-
mel, folyamatosan kutatva a kö-

zös élmény- és értékteremtés 
lehetőségeit. Mindez együttgon-
dolkodást, kreativitást, változatos 
fejlesztéseket, sokféle progra-
mot, eseményt foglal magában. 

Visszavonzani a hallgatókat
Az Alumni Központ ennek ér-
dekében rengeteg munkát vé-
gez, amibe beletartozik az 
ELTE Alumni Szervezetének 
működtetése, az összegyetemi 
alumni élet tudatos fejlesztése, 
élénkítése, ezzel párhuzamo-
san – egymást kiegészítendő – 
a kari/szakági alumni törekvé-
sek támogatása is. 

Idén jubileumhoz érkeztek,  
hiszen tíz éve működik az 
Alumni Alapítvány és Szervezet.

– Mikor elkezdtem a mun-
kámat, úgy éreztem magam, 
mint amikor valaki hazaér. Kül-
detésként élem meg, hogy 
mind jobban rávilágíthassunk 
az egyetem egy jelentős di-
menziójára, az általa képzett 
hallgatók óriási táborára, hogy 
visszavonzzuk, újra bekapcsol-
juk őket az egyetemi életbe – 
mondja lapunknak a központ 
vezetője.

Széles körű fejlesztések
Ennek érdekében Pataky Csil-
la már regnálása elején komoly 
célokat tűzött ki maga elé, és 
több területen jelentős fejlesz-
tések indultak meg: a szerveze-
ti keretek összehangolásán és 
külső források bevonásán túl a 
tartalomépítésen és az alumni 
kommunikáció megújításán át, 
a mozgósítást célzó program-
sorozatok kidolgozásáig, felépí-
téséig. A központvezető fon-
tosnak tartotta a közösség lát-
hatóvá válását, ami látványosan 
meg is valósult, hiszen vezeté-
se alatt négyezer főről közel tíz-
ezerre bővült a regisztrált tagok 
száma. Az elavult regisztrációs 
rendszer láttán a központ pá-
lyázati források bevonásával egy 
új, korszerű, kétnyelvű online 
rendszer fejlesztését indította el, 
amely lehetővé teszi a külföldi 

hallgatók becsatornázását is. Az 
új platform munkaneve Alumni 
kommunikációs és hálózat me-
nedzsment rendszer.

– Az új platform a nemzet-
köziesítésen túl sok más lehető-
séget is tartogat az egész Alum-
ni Szervezet számára – magya-
rázza Pataky Csilla.

A rendszer segítségével 
ugyan is az egyetemen és egyes 
tagozatokon belül, sőt egymás-
sal is kommunikálhatnak majd 
a regisztráltak (17 alumni ta-
gozat működik, ezek egyike a 
nemzetközi, amely elsőként 
vesz részt a fejlesztésekben), és 
a platform új, nyitottabb, sza-
badabb felfogást, rugalmasabb 
működést tesz lehetővé. Vagy-
is megbízható háttérként segíti 
majd az Alumni Szervezet tevé-
kenységét. 

Jubileumot ünnepelnek
Ebben a tanévben – a tízéves 
fennállás alkalmából – rendez-
ték meg az ELTE Alumni Jóté-
konysági Est X-et az Aula Mag-
nában, ahol fellépett az ELTE 
„Eötvös” Művészeti Együttes és 
az ELTE Néptáncegyüttes is. Az 
esten összegyűlt adományok a 
rászoruló, tehetséges hallgatók 
tanulmányait segítik. Volt hallga-
tóink összefogásának hála, a tá-
mogatások volumene ebben a 

félévben jelentősen emelkedik. 
A jubileumi programsoroza-

tot úgy építették fel, hogy az 
egyetem erősségeire építve an-
nak élenjáróságát hirdessék. A 
szervezők élvezik az alumni ta-
gozatok és az egyes karok, inté-
zetek, tanszékek odaadó mun-
katársainak támogatását is.

– Fontosnak tartjuk a tudás-

megosztást, amelyet a koráb-
ban nálunk tanuló, azóta is-
mertté váló, sikeres emberek 
meghívásával is támogatunk – 
folytatja a tevékenységek fel-
sorolását a központ vezetője. 
(Lásd: keretes írásunkat.)

Programözön 
és közösségépítés

A „Nemzetek estjei” című soro-
zat kapcsán a központ féléven-
te ellátogat az egyetem nyelvi 
tanszékei közül egyhez, ahol az 
adott országra jellemző kulturá-
lis kavalkáddal várja az érdeklő-
dőket. A sorozat 2017-ben Kíná-
val indult, 2018-ban Franciaor-
szág, majd később az Amerikai 
Egyesült Államok következett.

A rejtett kincsek kedvelőinek 
szól „Az Egyetem megnyitja ka-
puit” sorozat, amelynek kereté-
ben az érdeklődők tematikus 
séták közben ismerhetik meg 
az egyetem épületeinek törté-
netét, érdekes helyszíneit. Ko-
moly érdeklődés kíséri az „ELTE 
múltidéző – generációk, emlé-
kek” pódiumbeszélgetéseket is, 
amelyeken adott generációhoz 
tartozók elevenítik fel az egye-
temi éveiket. A beszélgetések-
ből az is kiderül, hogy az akko-
ri hallgatók mit vittek magukkal 
az egyetemről, és merre veze-
tett az útjuk. 

Az Alumni Központ nem tét-
lenkedik: erősíti az ELTE hírne-
vét, a generációk összefogását, 
támogatja a tehetségeket. Mun-
kájuk a múltat és a jelent köti 
össze a jövő érdekében, a min-
denkori ELTE-s hallgatók legna-
gyobb örömére.

További információk az elte.
hu/alumni oldalon találhatók.

Az ELTE Sikerek előadás-sorozatának keretében hírneves, az 
egyetem falai közül kikerült alumnusokat hívnak meg, akik 
munkájukról, sikereikről, értékekről, karrierépítésről, ELTE-s 
kötődésükről mesélnek. A korábbi vendégek között volt Lo-
vász László, Tölgyessy Péter, Persányi Miklós, Nagy Tímea, 
Lackfi János, Béres József, Barabási Albert-László, Freund 
Tamás, Winkler Márta, Bojár Gábor.
A soron következő ELTE Sikerek előadás vendége április 3-án 
Stumpf István lesz.

ALUMNI | MÚLTBAN, JELENBEN, JÖVŐBEN 

PATAKY CSILLA

„Küldetésként élem 
meg, hogy mind jobban 

rávilágíthassunk az egyetem 
egy jelentős dimenziójára, 
az általa képzett hallgatók 

óriási táborára.”PERSÁNYI MIKLÓS

legyen örök diák!
Az öregdiákokból 

SIKERES KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÉS NÉPSZERŰ PROGRAMOK  
AZ ALUMNI KÖZPONT SZERVEZÉSÉBEN

ELTE MÚLTIDÉZŐ 
– GENERÁCIÓK, 

EMLÉKEK

Pataky Csilla az ELTE-n végzett, majd hosszú évekig 
dolgozott a versenyszférában: nemzetközi üzletfej-
lesztéssel foglalkozott. Három éve visszahúzta a szíve 
az egyetemre: az Alumni Központ vezetője lett. 
A szervezet feladatairól, az ezzel kapcsolatos teen-
dőkről, az elmúlt három év alatt bekövetkezett válto-
zásokról és aktuális törekvésekről beszélgettünk.




