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Tisztelt Látogató! 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebb óta működő felsőoktatási intézménye, máig 

is legnépszerűbb egyeteme, közel négyszáz éves hagyományokra tekinthet vissza. A hagyomány azonban 

nem jelent változatlanságot, az egyetemek közötti versenyben csak úgy lehet folyamatosan az élen maradni, 

ha alkalmazkodunk a változó körülményekhez, megfelelve a mindig új és újabb elvárásoknak.  

 

Állandóság és változás ilyen egymást kiegészítő szerepét jelzi, hogy míg a Bölcsészkar 1635, Jogi Karunk 

pedig 1667 óta működik folyamatosan, az ELTE kari szerkezete az elmúlt két évtizedben is jelentősen 

gazdagodott. Ezért öröm számomra, hogy 2017-től újabb fejezet kezdődött Egyetemünk életében, amikor a 

Savaria Egyetemi Központ integrációjával Szombathelyen is elérhetővé váltak az ELTE képzései.  

 

Folyamatosan keressük annak az útját, hogyan juttassuk el az Egyetemünk által képviselt értékeket és 

minőséget minél több tehetséges diákhoz. Mióta ilyen irányú mérések vannak, minden évben az ELTE-re 

adta be a jelentkezését és hozzánk nyert felvételt a legtöbb új hallgató. Azért dolgozunk, hogy megőrizzük 

vezető szerepünket és megszolgáljuk ezt a bizalmat. 

 

Prof. Borhy László  

akadémikus, rektor 

 

 

Kedves Felvételiző! 
A Savaria Egyetemi Központnak az ELTE-hez történt csatlakozása során sikerült megtalálnia a saját hangját 

a több száz éves hagyománnyal rendelkező kiváló intézmény keretein belül. A Savaria Egyetemi Központ az 

ELTE alkalmazott tudásának fellegvára kíván lenni, ahol az ELTE piacvezető alapkutatásainak eredményeit 

először ültetik át a társadalom és az ipar számára fontos, versenyképes gyakorlatorientált képzésekbe. A 

klasszikus szakmák is megváltoznak, hiszen az új módszerek mindenhová begyűrűznek, gondoljunk például 

csak a pedagógusi pályára, ahol már jelenleg is rengeteg új interaktív eszközt használnak. Az ELTE új 

szombathelyi egysége a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, amely kiváló oktatókkal, 

hallgatóközpontú szemlélettel, kis létszámú csoportokban folytat pedagógusképzést. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a tehetséggondozásra, illetve arra, hogy olyan pedagógusok kerüljenek ki az egyetemről, akik az 

oktatás 21. századi kihívásaira képesek válaszokat adni. A társadalom digitális transzformációja 

következtében a pedagógusképzésben is gyökeres változásokra van szükség.  

Lényegesek a duális képzések, amelyek alapját a régió gazdaságát meghatározó partnercégeinkkel kötött, 

folyamatosan szélesedő profilú és nagyon szoros együttműködések biztosítják. Szakstruktúránk 

folyamatosan bővül, átalakul a piaci igényeknek megfelelően, különösen igaz ez a műszaki- és 

gazdaságtudományi területkehez tartozó szakokra. Pedagógusképzésük pedig országos viszonylatban 

vezető szerepű. 

Szombathelyen modern oktatás, inspiráló környezet vár, sokrétű nemzetközi kapcsolatrendszerrel, 

megújuló kollégiumokkal és magas ösztöndíjakkal. Sokszínűek vagyunk, de hallgatóink által válunk azzá.  

 

Szombathely egyetemi város, az ELTE Savaria Egyetemi Központ célja, hogy hallgatóink a város kulturális 

és társadalmi életébe bekapcsolódva, annak meghatározó szereplői is legyenek.  

 

Bízunk abban, hogy a sikeres felvételi után nálunk tanuló hallgatóként köszönthetjük hamarosan Önt! 

 

Lenkai Nóra 

az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa 
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Keress minket! 

https://sek.elte.hu/ 

https://www.felvi.hu/ 

felveteli@sek.elte.hu 

facebook.com/elte.sek 

Insta: #eltesavaria 

ELTE Savaria Egyetemi Központ YouTube csatornája 
 

Nagyon fontos! 

Az ELTE Szombathelyen induló képzéseit az 

ELTE-BDPK alatt kell keresni 

pl. ELTE-BDPK anglisztika.  

Az ELTE IK, TÁTK, és PPK szombathelyi 

képzéseit pedig úgy, hogy a szak nevében 

szerepel a Szombathely szó 

pl.: ELTE TÁTK turizmus–vendéglátás 

(Szombathely) 

 

Free WIFI a Nyílt Napon:  

SSID: SEK_nyilt_nap 

Jelszó: seknyiltnap2021  

https://sek.elte.hu/
https://www.felvi.hu/
mailto:felveteli@sek.elte.hu
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Program: 

10.00 KÖZPONTI ELŐADÁSOK 

A-épület, I. emelet, DÍSZTEREM (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) 

Köszöntő 

Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa  

 

 

Legyél Te is ELTE-s Szombathelyen! 

Előadó: Gaspari Gábor, a Savaria Campus Iroda koordinátora 

Felvételi szabályok 2022, változások  

Előadó: Németh Péter, a SEK Tanulmányi Hivatal vezetője  

A felsőoktatás pénzügyi aspektusai  

Előadó: Márkus Attila a Diákhitel Központ munkatársa 

 

SORSOLÁS! 

A nyílt napon játékra hívtuk a látogatóinkat. Az előadások után kerül sor az 

ajándékok kisorsolására.  Mert idén mi adjuk a karácsonyi ajándékot! 

 

 

 

Az előadásokat nézd élőben az ELTE Savaria Egyetemi Központ 

YouTube oldalán! 

https://www.youtube.com/channel/UCgh_LrY76BDj8WYGArz1YJQ  

 

 

 

10.50 UNIV GUIDE TOUR – ÉLMÉNYTÚRA AZ EGYETEMEN 

Több csoportban bemutatjuk a látogatóknak a Savaria Egyetemi Központot. 

A túra alatt érintjük a Sportcsarnokot, a Könyvtárat, a kollégiumokat. Rövid 

megállók során bemutatkozik az egyetemi központ! 

A túravezetők az egyetemünk hallgatói! (Bátran lehet kérdezni…) 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCgh_LrY76BDj8WYGArz1YJQ
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12.00 SZAKOS/INTÉZETI programok 

A túra után 6 helyszínen indulnak a szakok bemutatkozó programjai! 

 
1. csoport BDPK  tanárszakok (+tanító)  
anglisztika 

germanisztika [német] 

keleti nyelvek és kultúrák [kínai] 

képi ábrázolás 

szlavisztika [horvát] 

szlavisztika [szlovén] 

tanító 

történelem 

angol nyelv és kultúra tanára 

ének-zene tanár 

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

német nyelv és kultúra tanára 

vizuáliskultúra-tanár 

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 

történelemtanár 

UNIV. GUIDE TOUR vége: Díszterem  

 
2. csoport BDPK Természettudományi szakok + Informatika szakok 
biológiatanár 

fizikatanár 

földrajztanár 

kémiatanár 

matematikatanár 

természettudomány–környezettan szakos tanár – Z szak 

programtervező informatikus (Szombathely) BSC 

programtervező informatikus [fejlesztő] (Szombathely) FOKSZ 

programtervező informatikus (angol nyelven) (Szombathely) MSC 

UNIV. GUIDE TOUR vége:  B008 Tanácsterem 

    BA02 Info labor 

 

3. csoport pszichológia, közösségszervezés  
pszichológia (Szombathely) 

andragógia (Szombathely) 

emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely) 

közösségszervezés (Szombathely) 

UNIV. GUIDE TOUR vége:  A/16  

Online becsatlakozás: 

Közösségszervezés: https://tinyurl.hu/9KWC   

Pszichológia: https://ppk-elte-hu.zoom.us/u/abfbPwGr1G   
 

 

 

https://tinyurl.hu/9KWC
https://ppk-elte-hu.zoom.us/u/abfbPwGr1G
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4. csoport Sport  
edző (Szombathely) 

rekreáció és életmód (Szombathely) 

sportszervező (Szombathely) 

gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár 

testnevelő tanár 

 

12.00 - 12.20 H. Ekler Judit – tájékoztató a Sporttudományi Intézet-ről, a sport- szakokról, a felvételi 

rendjéről 

12.20 – 12.45 Gyakorlati bemutató / Sárai Gabriella, Koszogovits Mihály / 

 1. Testnevelő tanári felvételi anyag. 

  - 64 ütemű gimnasztikai gyakorlat / Vidák Anna, Nagy Tamara / 

- Torna: talaj, ugrás női, férfi követelményeinek bemutatása / Vidák Anna, NagyTamara, 

Simon Sándor, Németh Tamás / 

- küzdősport követelményei /3 hallgató/ 

 2. Rekreáció szak alkalmassági vizsga / Simon Sándor/ 

  - „LABDAADOGATÁS FALHOZ PATTINTÁSSAL” 

  - „GÖRDÜLŐ SPORT (KERÉKPÁR)” 

12.45 – 12.50 Sorsolás – ajándékok átadása 

12.50 – 13.00 Bemutató: SEKDanceCrew / Kövecses Patrícia / 

A Nyílt napi programot vezeti: Sárai Gabriella 

UNIV. GUIDE TOUR vége: Sportcsarnok 

 

5. csoport gépészek  
gépészmérnöki (Szombathely) 

technika- és tervezés-tanár 

 

Köszöntő az ELTE Savaria Műszaki Intézet 

Dr. Kollár László, intézet igazgató (Aula) 

 

1. Anyagtudományi labor: Kutatás és Innováció 

Dr. Sidor Jurij, egyetemi tanár, intézetigazgató helyettes 

 

2. Hallgatói projektlabor: Techtogether és a StudentTecLab hallgatói csapat bemutatkozása 

Horváth Krisftóf Tibor, csapatvezető, csapattagok 

 

3. CAD/CAM labor: Modern gépészmérnöki műszaki informatika 

Dr. Safranyik Ferenc, egyetemi docens, CAD/CAM labor vezető oktatója 

 

4. PLC Labor és Robot labor 

5. Miért érdemes duális gépészmérnöknek tanulni Szombathelyen? 

6. Bemutatkoznak a duális partnervállalatok! 

 

7. Első kézből a végzett hallgatóinktól 

Milyen munkakörökben helyezkedhet el egy gépészmérnök? 

 

8. Hallgatói Önkormányzat köszöntője 

Agg Martin ELTE IK HÖK Szombathelyi ügyekért felelős alelnök. 

 

9. Tudományos Diákkör Konferencia 

Dr. Safranyik Ferenc, egyetemi docens 
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10. Méréstechnika labor 

Dr. János Endre egyetemi docens 

 

11. Gyártástechnológia labor 

 

Interaktív nyílt nap: 

https://www.szombathelyigepesz.hu/2021/11/23/nezz-be-hozzank-online-interaktiv-nyiltnap-2021/ 

UNIV. GUIDE TOUR vége: C-ép. Aula 

 

 

 

6. csoport Gazdaságtudomány  
gazdálkodási és menedzsment (Szombathely) 

kereskedelem és marketing [logisztika] (Szombathely) 

turizmus-vendéglátás (Szombathely)  

pénzügy és számvitel (Szombathely) 

vállalkozásfejlesztés (Szombathely) 

UNIV. GUIDE TOUR vége: A-016 Továbbképző terem 
 

  

https://www.szombathelyigepesz.hu/2021/11/23/nezz-be-hozzank-online-interaktiv-nyiltnap-2021/
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JEGYZETEK 

 

 


