
Az ELTE Eötvös Kiadó bolthálózata, az Eötvös-pontok részeként öt saját és két „külsős” 
bolt, valamint egy webáruház üzemel. A Kiadó a saját kiadványain felül a partner kiadók 
köteteit is forgalmazza, amelyeket az ELTE oktatói és hallgatói jelentős kedvezménnyel 
vásárolhatnak meg. Minden ELTE Plusz kártyával rendelkező diáknak 20 százalék enged-
mény jár mind a boltokban, mind a webáruházban.* A Pontok könnyen megtalálhatók az 
egyetemi épületekben vagy azok közelében. De ha nincs kedvünk sorba állni, néhány kat-
tintással is megszerezhetjük tankönyveinket! Az ELTE Plusz kártyával kapható kedvezmény 
egyéb akciókkal nem vonható össze. 
Miért jó ez nekünk? Az ELTE Eötvös Kiadó olyan jegyzeteket, tankönyveket, szakkönyveket, 
egyéb olvasmányokat kínál, amelyek egyetemi életünk során nélkülözhetetlenek! 
*Ahol ehhez a kötet kiadója hozzájárul. 

20%

Cím: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 18.
Telefon: +36-1-267-0605
Web: www.eotvospontok.hu
E-mail: info@eotvoskiado.hu

EÖTVÖS-PONTOK
Tudást kedvezményesen!



Az intézményednek van külön oldala a facebookon, és van a főiskoládon/ 
egyetemeden egy SBM, akit bármikor zaklathatsz, ha valamire kíváncsi vagy, 
vagy segítséget szeretnél a belépéshez! Annyit tudnod kell, hogy nincs másra 
szükséged ehhez, csak egy érvényes diákigazolványra, egy ELTE Plusz kártyára 
és akár több előfizetést is vásárolhatsz. A számhordozás pedig pofon egy-
szerűen megoldható. 
Ez egy különleges lehetőség arra, hogy az ELTE hallgatóinak ne kelljen a tele-
fonszámlák miatt aggódnia. Hogy végre ne kelljen egy rakás pénzt elkölteni 
feltöltőkártyára. Hogy inkább a vizsgaidőszak végén egy óriási ünnepséget 
csapjanak a barátokkal abból a pénzből, amit a számlára költenének. Hogy 
ha telefonon beszélnek, az ne a percdíjakról szóljon, hanem róluk. Mert ez 
csak rólunk szól.

Klubtagoknak ingyen

Telefon: 1027 (Vodafone hálózatából, belföldről   Web: www.vodafone.hu 
díjmentesen hívható)     E-mail: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
+36-1-288-1270 (normál díjjal hívható)    
Központi telefon: 06-1-288-3288

ELTE Plusz tarifa
Beszéljetek egymás közt 0 Ft-ért!
A Vodafone új dimenziókat nyit előtted! A mostani vizsgaidőszak után már nem kell „in-
farktust” kapnod, amikor meglátod a telefonszámlád. Lehetőséged van belépni az ELTE 
Plusz tarifába, aminek csupán 1000 forintos havidíját teljesen lebeszélheted hálózaton 
belül (trükkös kapcsolási díjak nélkül). Még ráfizeted egy jobb hamburger árát (500 
Ft), és INGYEN beszélhetsz a csoport (rohamosan növekvő létszámú) többi tagjával. Ez 
ráadásul még nem minden. 
A flottába lépés után már egyedülálló perc- (18,05) és sms díjak (18,75) állnak ren-
delkezésedre! A 80 ingyen sms-t hálózaton belül, és a Neptun/ETR, facebook/twitter 
mobilra optimalizált változatát már nem is említve. Válassz hozzá adatopciót, és ha az 
adatopcióra is kétéves hűséget vállalsz, akkor még olcsóbban vásárolhatsz készüléket. 
Hogy a felsoroltakon kívül miért érdemes még Vodafone előfizetőnek lenni? A keddi 
napokért. A Vodafone Kedd egyedülálló kedvezményekre ad lehetőséget. Mozikba, 
múzeumokba, fürdőkbe válthatsz belépőt féláron egyet fizet kettőt kap akciók keretein 
belül. Legyen a kedd a te napod és szórakozz!



A Taxi-2000  1996-ban alakult, ma már mintegy 450 alvállalkozóval teljesít személyszál-
lítást Budapesten és vonzáskörzetében.
A Taxi 2000 gépjárműparkja dinamikusan fejlődik. Sikeres címfelvétel után, normál köz-
lekedési viszonyok mellett, Budapest területén 5-10 percen belül, az agglomerációban 
15-20 percen belül biztosítanak taxit. A különleges kívánságokat felár nélkül teljesítik. Így 
a legkedvezőbb tarifával vehetjük igénybe a prémium kategóriás, kombi, légkondicionált 
és kisállat szállítására alkalmas gépjárműveket, valamint az idegen nyelvet is beszélő 
gépkocsivezetőket is. Ha többen szeretnétek utazni, az sem gond, a cég rendelkezik 8 főt 
szállító kisbuszokkal is. Jelenleg 300 gépjárművükben biztosított az elektronikus fizetés, 
ezekben a taxikban kártyákkal is van lehetőség fizetni.
Flottájuk 80%-át A kategóriás prémium autók teszik ki, így biztosítva számunkra a kényel-
mes utazást.
ELTE Plusz kártyáddal Budapesten minden esetben bruttó 164 Ft/km tarifával utazhatsz.

164 Ft/km=20%

Cím: 1117 Budapest, Kondorosi út 2/A
Telefon: +36-1-2000-000, +36-30-2000-000, +36-30-9000-000, +36-70-2000-000
Web: http://www.taxi2000.hu
E-mail: taxirendeles@taxi2000.hu

Taxi 2000
Így érdemes utazni!



A Libri Magyarország egyik legnagyobb könyváruháza. Immár országosan több mint 40 
üzletét találhatod meg, utazz bárhová, lakj az ország bármely pontján, biztosan belebot-
lasz majd újra és újra. Magyarországon évente több mint tízezer új cím jelenik meg a könyv-
piacon. Ha Te is az olvasás szerelmese vagy, akkor itt mindig találsz kedvedre valót és nem 
leszel gondban akkor sem, ha épp nincs ajándékötleted. A Libri most ELTE Plusz kártyád 
mellé Törzsvásárlói kártyát ad ajándékba, amely már a kezdetektõl fogva 5% induló ked-
vezményre jogosít a boltokban, illetve 10% kedvezményre az online vásárlásoknál. Vedd 
meg náluk segédkönyveidet, szórakoztató olvasmányaidat, kedvenc zenei albumod vagy 
filmed. Itt nem kell attól tartanod, hogy nem találod meg, amit keresel. Minél többször 
használod a Törzsvásárlói kártyádat, annál közelebb kerülhetsz a nagyobb kedvezményre 
jogosító sávhoz (max 15% online kedvezmény). 
Törzsvásárlói kártyádat bátran használhatod a Libri partnereinek üzleteiben is (Concert & 
Media, Kreatív Hobby, Rádió Taxi).

Max 15%

Telefon: +36-80-254-274
Web: www.libri.hu
E-mail: vevoszolgalat@libri.hu

Libri
Mert olvasni jó!



„Van ez a Bárka-érzés. Ami a belépés után hamar magával ragad...” (részlet Hegyi Zoltán 
kritikájából).
A főváros és az egész magyar színházi élet egyik legszínesebb kulturális intézménye a 
nemsokára 15 éves Bárka Színház. Egyfelől színházépület, amelyben este 7 és 10 között 
színvonalas és tartalmas, elsősorban kortárs drámák előadásai zajlanak, másfelől egy Hely, 
ahol kiállítások, koncertek, könyvbemutatók, közönségtalálkozók, drámafoglalkozások 
segítik, hogy a közönségből napról-napra alkalmi közösségek jöjjenek létre.
ELTE Plusz-osként mindössze 1700 Ft-ért vásárolhatsz jegyet a színház bármely előadására.

10%

Cím: 1082 Budapest, Üllõi út 82.   Telefon: +36-1-303-6505; +36-1-483-1325 
A Nagyvárad tértõl 333 lépésre!   Web: www.barka.hu
Ráday Jegyiroda: 1097 Budapest, Ráday u. 37. E-mail: jegyiroda@barka.hu

Bárka Színház
Evezz be egy előadásra!



Nincs hitelbírálat, nincs jövedelemvizsgálat. Nem kell hozzá sem kezes, sem más fedezet. 
Minden 40 év alatti hallgató alanyi jogon igényelheti. Tanulmányaid alatt sem kamatot, 
sem tőketörlesztést nem kell fizetned. (Kamat természetesen ez idő alatt is rakódik a 
tőkehitelre.) A havi törlesztőrészlet mértéke évről évre változhat, ugyanis azt a törlesztő 
ügyfél jövedelmi helyzetének alakulásához igazítják. Mivel nem a Diákhitel Központ szabja 
meg előre a törlesztőrészletet, így a visszafizetés futamideje sincsen előre rögzítve. Korlá-
tozás nélkül és díjmentesen teljesíthető bármilyen előtörlesztés, így szabadon alakíthatod 
a futamidőt. A vonatkozó jogszabály alapján az állam által életre hívott Diákhitel Központ 
hitelezési tevékenységéből nem keletkezhet üzleti haszon. 
A Diákhitel kamata a forint alapú hitelek teljes mezőnyében a legalacsonyabbak közé tar-
tozik. A kamat 2012. január 1. és június 30. között 8%. 
Vegyél részt a Diákhitel Központ facebook oldalán indított Forintokosító nyereményjáték-
ban, és nyerj akár havonta egy iPad 3-at.

Nyerj egy iPad-et!

Cím: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Telefon: +36-40-24-0024
Web: www.diakhitel.hu
E-mail: info@diakhitel.hu

Diákhitel
Gondolj a jövőre!



Nyitott vagy az új dolgok iránt? Szereted az újmédia vívmányait az elsők között használni? 
Olvasott és tájékozott vagy? Vagy szeretnél az lenni? Akkor a Dimag szolgáltatását Neked 
találtuk ki!

A Dimag Magyarország első és legnagyobb digitális magazin piactere, a magyar nyelvű 
Dimag Reader olvasó programnak köszönhetően a digitális magazinok letöltés után in-
ternet kapcsolat nélkül bárhol és bármikor szabadon olvashatóak iPad-en, PC-n, és An-
droidon. A környezetvédelmi szempontok mellett a digitális olvasás legnagyobb előnye 
a nyomtatott sajtóval szemben a multimédiás képi és videó tartalmak elhelyezhetősége 
a kiadványokban. Már több, mint 150 kiadvány közül válogathatsz digitális piacterünkön 
az újságárusoktól jól ismert nagy példányszámban megjelenő, népszerű magazinok közül, 
mint például: National Geographic, Nők Lapja, PC WORLD, BBC History, CKM, Shape, Play-
boy, Joy, Stahl magazin, Vox, FourFourTwo, Éva magazin, Világgazdaság, …. stb.

Töltsd le kedvenc magazinodat, ezt követően internet kapcsolat nélkül olvashatod bárhol 
és bármikor. Tegyél kitérőt a Margit szigetre egy kellemes délutánon, vagy lapozd fel digi-
tális újságod két vizsga között az egyetem egy nyugodtabb zugában… Mert kedvenc maga-
zinjaid mostantól kezdve mindig Veled lehetnek!

15%

E-mail: ugyfelszolgalat@dimag.hu
Web: www.dimag.hu

Dimag
A digitális magazinok legnagyobb piactere



Szeretnél többet tudni egy átlag médiafogyasztónál? Szeretnél az események mögé lát-
ni, megérteni, mi mozgatja a politi kát és a gazdaságot? Tudni akarod, mi történik a tár-
sadalomban és a kultúrában?
A 168 Óra heti lap több, mint húsz éve folyamatosan elemzi, értékeli, kriti zálja a világ és 
Magyarország történéseit. Láss többet, lapozz bele a heti lapba! 

Ha megtetszett , fi zesd elő a 168 Óráta kiadónál az alábbi árakon:

Éves:        15 090 Ft
1/2 éves:    8 460 Ft
1/4 éves:    4 770 Ft

15%

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Web: www.168ora.hu/elteplusz

168 Óra
Közéleti  heti lap



A Horváth Csaba vezetésével működő, 
színészek-táncosok alkotta társulat 
egy Magyarországon eddig ismeretlen 
formanyelv létrehozásán kísérletezik. 
Testekkel, hangokkal, tánccal, zenével 
és szöveggel egy új homogén nyelv 
megteremtése a cél. Az ily módon újra-
fogalmazott „fizikai színház”-i műfaj, 
megpróbál másképpen gondolkodni 

történetmesélésről, szituációról, jelenetezésről, színpadi időről, játéktérről, 
hatásdramaturgiáról, amely egy egészen izgalmas és eredeti színészi játékot 
hív elő.
A csapat 2005 óta dolgozik együtt, napi szinten. Célközönségük a modern 
művészet iránt érdeklődő, fiatal szellemiségű, kultúrát, irodalmat, komoly-
zenét, képzőművészetet kedvelő, nyitott vagy nyitható ember.
Általában klasszikus műveket dolgoznak fel teljesen új hangon, vendégszereplők 
és kortárs társművészek, irodalmárok, zenészek, képzőművészek bevonásával.

A Centrál Színház repertoárjában sok 
olyan előadás van, amely kifejezetten 
fiataloknak szól és amelyeket évek óta 
sikerrel és óriási szakmai elismeréssel 
övezve játszanak a külföldi színházak.
A könnyű vígjátékok mellett 
torokszorító drámák, bűnügyi törté-
netek és számos musical is folyama-
tosan műsoron van.

Kemény munka eredményeként mára kitűnő repertoárral rendelkező, állandó
színházi társulattal és profi háttéremberekkel dolgozó, neves színművészekkel
büszkélkedő intézmény. Jelszavuk a korszerűség és az igényes szórakoztatás. 
ELTE Plusz kártyád felmutatásával 15%-os kedvezménnyel válthatod meg je-
gyedet.

Forte Társulat
A színház igazi élménye

Centrál Színház
Színház a város közepén

40% 15%

Web: www.fortecompany.hu

Cím: 1065 Budapest, Révay utca 18.
Telefon: +36-1-301-2067
Web: www.centralszinhaz.hu
E-mail: szervezes@centralszinhaz.hu



A MU Színház 18 éve működik be-
fogadó színházként Budapesten. 
A színháznak nincs saját társulata, 
melynek az előnye az, hogy korlát-
lan lehetőséget biztosít a tánc, a 
színművészet, a zene, az irodalom és a 
képzőművészet alkotóinak. 
A MU Színház szinte minden 
jellegű művészeti műfajban biztosít 

játéklehetőséget a profi művészektől a feltörekvő, szárnypróbálgató fiatal 
művészekig. Nem ritka, hogy más társulatokkal közösen hoz létre produk-
ciókat, dolgozott már együtt a Bárka Színházzal is. 
ELTE Plusz kártya felmutatása esetén minden jegy egységesen 1000 Ft (kivétel 
a Szputnyik Hajózási Társaság előadásaira és fesztiválokra).

A BTK jegyzetboltja egy több évtizedes
szakmai múlttal és gyakorlattal 
rendelkező csodálatos hely. Itt biz-
tosan megtalálod az itthon, illetve 
külföldön elérhető szak-, tan- és min-
denféle szükséges könyveket. Ez az a 
hely, ahol mindig örülnek az embernek 
és őszinte lelkesedéssel tesznek eleget 
bármilyen kérésnek.

Cél a szabadidő hasznos eltöltése úgy, hogy mindenki jól érezze magát. Min-
dezt a csodát pedig addig fogják művelni, amíg a könyv, mint korpusz létezni 
fog. ELTE Plusz kártyáddal minden könyvre 15%-os kedvezmény!

MU Színház
Színház egy ezresért

ELTE BTK Könyv és Jegyzetbolt
A bolt, ahol élünk

1 000 Ft 15%

Cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17.
Telefon/Fax: +36-1-209-4014
Web: www.mu.hu
E-mail: zsofi@mu.hu

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Telefon: +36-1-411-6500 / 5281 mellék
Web: http://www.jegyzetelte.hu
E-mail: merenyi.miklos@fibermail.hu
Nyitva tartás: H-Cs 9:00-16:00, P 9:00-15:00



Az Élet és Irodalom  a mai sajtópiacon 
gyakorlatilag az egyetlen független 
irodalmi és  politikai hetilap, melyben  
hetente  huszonnégy oldalon jelennek 
meg közéleti írások, interjúk, cikkek a 
hazai kulturális életről, műbírálati és 
könyvkritikai rovattal, kortárs szép-
prózával, grafikákkal és versekkel. A 
lap legnagyobb értéke a szerkesztői és 

szerzői szabadság, a megalapozott és szabad vélemény. 
Fizessen elő az újságra és – a  regisztrációt követően –  díjmentesen olvashatja 
a lap  online változatát is, ahol az  archívumban  az elmúlt tíz év valamennyi 
írása  megtalálható.

A Hetek 15 éve van je-
len a magyar lappiacon. 
Karakterét a hír- és e-
seményértelmezések, 
analízisek, háttér-in-
formációk, prognózisok 
határozzák meg. 
A Hetek témaérzékeny-
sége számos esetben 

irányította rá a figyelmet társadalmi problémákra, szolgált közéleti viták alap-
jául, és inspirálta a magyar média más szereplőit. 
A lap célja, hogy tükröt tartson, és hogy témaválasztásaival inspirációt adjon, 
segítse a lényeglátást, és gondolkodásra ösztönözzön. 
A Hetek elkötelezett a rasszista eszmék terjedésének visszaszorításában. 
A Hetek teljes archívuma ingyenesen hozzáférhető a www.hetek.hu oldalon.

Élet és Irodalom
Vegye a lapot!

Hetek
Mindent a közéletről

15% 20%

Cím: 1089 Budapest, Rezső tér 15.
Web: www.es.hu/elofizetés
E-mail: lapterjesztes@es

Web: www.hetek.hu



A kétszintes terem kifejezetten a 
falmászás, és Boulder iránt érdeklődők
kedvéért jött létre, ahol kezdők és 
profik egyaránt kipróbálhatják a 
falmászás nyújtotta élményeket akár 
felső biztosítással, akár elölmászásban. 
A falmászás a test minden izmát szinte 
egyszerre mozgatja meg és erősíti. 
Kiváló leheőség a fizikai és mentális 

teljesítőképesség korlátainak megismerésére. A falmászás iránt érdeklődő 
kezdők is bátran ellátogathatnak a mászóterembe, hiszen a falmesterektől 
minden szükséges segítséget megkapnak a falmászás elsajátításához, továbbá 
a könnyebb nehézségi fokú műfalakon könnyedén, rögtön sikerélményeket 
érhetnek el. Az ELTE Plusz kártyáddal a diák kedvezményen felül a belépők és 
bérletek árából 20 % kedvezményt biztosítanak.

A siklóernyőzés a repülés legegy- 
szerűbb és legszabadabb formája. Egy 
szóban összegezve: ÉLET! Pár szóban 
összefoglalva:
napfény, természet, sport, mozgás, 
utazás, kaland, élmény, felfedezés, 
megismerés, új barátok, ismerősök. 
Életünk minőségét érzéseink ha-
tározzák meg, a repülés világában pe-

dig számtalan nagyon új érzéssel találkozhatunk. Ha kedveled a természetet, a 
mozgást és szeretsz olyan emberekkel találkozni, akik hasonlóak hozzád, akkor 
ne várj a következő lehetőségre, gyere és próbáld ki a siklóernyőzést! ELTE 
Plusz kártyád felmutatása esetén a siklóernyő tanfolyamok árából 10% ked-
vezményt kapsz.

Mászóbirodalom
Lógj be kártyával!

Sirius Repülő Klub
Szabadon, mint a madár

20% 10%

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 70.
Telefon: +36-1-464-5290
Web: www.maszobirodalom.hu
E-mail: dr.remesi.barbara@maszobirodalom.hu
Nyitva tartás: H-P 12:00-22:00, Sz-V 10:00-22:00

Cím: 2151 Fót, Bokor u. 68.
Telefon: +36-70-773-2464
Web: www.5x.hu
E-mail: info@5x.hu



Három darab nemzetközi szab-
ványoknak is megfelelő pálya, 
öltözővel, zuhanyzóval, büfével, ahol 
a szendvics és üdítők mellett borkósto-
lásra is lehetőség nyílik a mozgás után.
A pálya 8 méter hosszú, 5,5 méter 
széles és 2,7 méter magas. A padló vi-
lágos, csúszásmentes, bükkből készült, 
amelyet elefántcsontszínű panelek 

vesznek körbe. Ezek együttese optimális környezetet ad a játéknak. A hátsó 
üvegfal egy speciális fal- és ajtórendszerből áll, megszüntetve a pályán belüli 
visszhangzást és lehetővé téve a kontaktust játékos és néző között. A plafon-
ban síkban beépített szilánkmentes világító elemek optimális fényt és kellemes 
környezetet biztosítanak a pályán. A pálya csökkentett méretei is hozzájárul-
nak az élvezetes meccsekhez, mivel a kisebb pálya több labda elérését teszi 
lehetővé a játékosoknak. A forradalmian új alacsony plafon hozzájárul, hogy a 
játékosok ne érezzék magukat nyomasztóan nagy térben.

Egy NEMZETI EMLÉKHELY,
ahol élményszerűen és szemléletesen 
jelenik meg a hadtörténelmünk:
KATONAI EMLÉKPARK PÁKOZD

A pákozdi Mészeg-hegyen kialakított, 
közel 2 hektáros területen, csodás 
környezetben várja Önt is, a magyar 
hadtörténelmet 1848-tól napjainkig 

bemutató Emlékpark. Kiállítások, interaktív elemek, emlékművek és egyéb – a 
látogatók igényeihez igazodó – lehetőségek hozzák szinte megérinthető közel-
ségbe, az elmúlt évszázadok kiemelkedő eseményeit, azok hőseit, fegyvereit, 
felszereléseit.

Tekintse meg a Katonai Emlékparkot, tekintse át a történelmet!

RedLine Fallabda
A legmodernebb pályák

Katonai Emlékpark Pákozd
Éld át a történelmet!

20% 30%

Cím: Budapest, Üllői út 202.
Telefon: 06-1-280-3121
Web: www.redlinefallabda.hu
Nyitva tartás: H-V 8:00-22:00 

Cím: 8095 Pákozd, Hrsz. 087
Telefon: +36-30-474-7905
Web: www.kempp.hu
E-mail: kempp@kempp.hu
Nyitva tartás: H-P 6:30-24:00, Sz-V 10:00-22:00



Szeretnél vérbeli ELTE-sként feszíteni? 
Jól jönne egy ELTE póló, pulcsi, bögre 
vagy akár egy komplett ruhatár? Netán
vizsga elõtt könyv, akár 90% kedvez-
ménnyel?
Vagy csak szimplán MÁV, BKV, VOLÁN-
BUSZ jegy-bérlet kellene, sorban állás 
nélkül? Akkor számodra a hallgatói 
bolt a legjobb választás! A hallgatók 

által 20 éve létrehozott Hallgatói Alapítvány érted van, neked igyekszik olyan 
szolgáltatásokat nyújtani, amivel jobbá teheti a hétköznapokat. Itt átlagosan 
10-15% kedvezménnyel vásárolhatsz, az időszakos akciókat nem is említve.
Bármely karra járj is, ugorj le Te is Lágymányosra! Sok-sok szeretettel vár a 
Hallgatói Bolt a Pázmány Péter sétány 1/A épületben, az első emeleten, a 
Gömb aula galériáján!

Barátságos, fiatalos környezetben vár 
a Polgár Optika. Széles áruválasztékkal, 
kimagasló színvonalú szolgáltatással, 
mindez megfűszerezve a megfizethető
árral! Régóta van a cég a szakmában, 
a legújabb és legmodernebb fel- 
szereltséggel (a 3D Látásvizsgálat és a 
3D Szemmérés szinte egyedülálló) és 
kiemelkedõen magas tudású kollégák-

kal próbál segíteni a hozzájuk fordulóknak.
Évi csupán 1-2 óra ráfordítással töredékére csökkenthetõ a szem romlásának 
esélye. ELTE Plusz kártyáddal 20% kontaklencse kedvezmény! Teljes körű 
szemés látásvizsgálat, szemüvegkészítés.

Lágymányosi Hallgatói Bolt
Jövőt építünk!

Polgár Optika
Szemünk világa

5-20% 20%

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefon: +36-1-381-2101
Fax: +36-1-381-2102
Web: http://portal.elte.hu/
E-mail: boltvezeto@alapitvany.elte.hu

Cím: 1087 Budapest, Berzsenyi u. 2/B
Telefon: +36-1-303-7377
Web: www.polgaroptika.hu
E-mail: info@polgaroptika.hu
Nyitva tartás: H, Sz, P  9:00-17:00
K, Cs 10:00-18:00



Dr. Nagyváradi Henriett 2005-ben vég-
zett a budapesti Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetem Fogorvostudományi 
Karán. Főként fogszabályozást, gyer-
mek fogászatot és esztétikus fogásza-
tot tanult. Mára a kellő rutin meg- 
szerzése mellett elsajátította a leg- 
újabb technikákat. 2007-óta várja  
szeretettel a pácienseket rendelőjében, 

ahol kényelmes, csendes, barátságos könyezetben, modern felszereltségű 
rendelőben igyekszik messzemenően kielégíteni az igényeket. ELTE Plusz  
tagoknak 20% kedvezmény jár az általános fogászati kezelésekből, és egyszeri 
kedvezmény a rögzített fogszabályozó készülékek árából (20 000 Ft).

Az egészség fiatalon is ugyanolyan 
fontos, mint idősebb korban, amiről 
a fiatalok előszeretettel megfeled-
keznek. Sőt, sok időskori betegség 
fiatalon könnyedén megelőzhető. 
Elengedhetetlen ezért, hogy az  
egyetemista és főiskolás lányok is rend-
szeres időközönként nőgyógyászati 
vizsgálatra járjanak.

Sokaknak az is problémát okoz, hogy vidékről a fővárosba kerülve nem tud-
ják, hova fordulhatnak bizalommal. Rendelőmben szeretettel látok mindenkit, 
akár problémával, akár prevenciós jelleggel, de akár csak kérdésekkel is. Ha 
odafigyelünk magunkra, a legtöbb gond megelőzhető. Nálam az ELTE Plusz 
kártyáddal 20% kedvezményt kapsz a nőgyógyászati vizsgálat árából (cytoló-
gia, ultrahang). Időpont kérés telefonos egyeztetés alapján.

Dr. Nagyváradi Henriett fogorvos
Fogaink (sz)épsége

Dr. Sipos szülész-nőgyógyász
Ha intim segítség kell

20% 20%

Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 30.
I. emelet (27-es kapucsengõ)
Telefon: +36-30-678-8436
Web: www.nagyvaradi.hu
E-mail: info@nagyvaradi.hu
Nyitva tartás: K, Cs 14:00-20:00

Cím: 1056 Budapest, Váci utca 55. II/7
Telefon: +36-20-928-8219
E-mail: dr.sipossandor@gmail.com



Kenyérlángost ennél, vagy csak be-
ugranál egy klassz helyre suli után? 
Akkor a VakEgér Kocsmája neked való! 
A VakEgeret Budapesten, a VI. kerület-
ben, a Paulay Ede utca 2-ben találod, 
könnyen elérhető tömegközlekedéssel 
és autóval is.
Az ízletes kenyérlángosokból a tejfe-
les és a paradicsomos alapúak közül 

is kedvedre válogathatsz. Ha pedig valami pikánsabbra vágysz, kóstold meg a 
mustáros alapú Három Kismalacot, mangalicakolbásszal, baconnel, sonkával, 
lilahagymával és füstölt sajttal. Hmmmm, ugye összefutott a szádban a nyál? A 
kocsmában akkor is jól érzed majd magadat, ha nem vagy éhes, hiszen kiváló 
koktélok, röviditalok, pálinkák, likőrök, sörök, borok, pezsgők közül válogat-
hatsz, de kávékülönlegességek is szerepelnek az itallapon. Italtőzsdéztél 
már??? Alakítsd Te az árakat!
Ha ez neked nem elég… Szinte nincs este buli nélkül a VakEgérben! Az élő kon-
certek mellett karaoke partikon is kiengedheted a benned felgyülemlett gőzt.
Legyen ez az új törzshelyed a belvárosban!

A Jaffa Kávéház a Ráday utca egyik 
legrégebbi étterme, mely a 80-as évek
hangulatát és a XXI. századi igényeket 
vegyítve, megújult konyhával, színes 
italválasztékkal, darts-szal és cso-
csóasztallal várja vendégeit. Az idelá-
togatók kivetítő előtt drukkolhatnak 
kedvenc csapatuknak, sportolójuknak.
Különböző programokkal várják a 

szórakozni vágyókat. Az élő koncertek mellett DJ-k is fellépnek, hogy a bu-
lizni vágyók is jól érezzék magukat. Minden nap nyitástól zárásig 10% kedvez- 
mény az ételek és italok árából az ELTE Plusz kártya tulajdonosoknak! (A napi 
menüre és az italakciókra a kedvezmény nem vonatkozik!)

VakEgér Kocsmája
Ne fuss vakra!

JAFFA Kávéház
Ha unod a banánt... JAFFA

50% 10%

Cím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 2.
E-mail: vakeger@vakeger.com
Nyitva tartás: K 22:03:00, CS 18:00-02:00, P-SZo 18:00-05:00

Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 39.
Telefon: +36-1-219-5285
Web: www.radayest.hu
E-mail: radayest.hu@gmail.com
Nyitva tartás: H-Cs 12:00-24:00, P-Sz 12:00-01:00
V:12:00-24:00



A Time Café, a Ráday utca legjobb 
bulijainak színhelye, folyamatosan 
megújuló koktél- és italválasztékkal, 
minőségi borokkal és ízletes tész-
tákkal, pizzákkal, salátákkal várja a 
szórakozni vágyókat. A Time Caféban 
a sportkedvelőkre is gondolunk, 
kivetítőnkön nézhetik a kiemelt sport-
eseményeket. A zenéről DJ-k gon-

doskodnak, éjfélig pedig a terasz is nyitva áll a közönség előtt. Minden nap 
nyitástól zárásig 10% kedvezmény az ételek és italok árából az ELTE Plusz 
kártya tulajdonosoknak! A napi menüre és az italakciókra a kedvezmény nem 
vonatkozik.

A Ráday utca legújabb üstököse!
A magyar és nemzetközi konyha re-
mekei, fantasztikus házi tészta külön-
legességek, kiváló minőségben, széles 
borválasztékkal. Pénteken és szomba-
ton élőzenés vacsoraestek. Csütörtök 
esténként pedig Berényi György lágy 
zenei kíséretében élvezhetitek az itt 
eltöltött időt. ELTE Plusz kártya tulaj-

donosoknak minden nap nyitástól zárásig 10% kedvezmény az ételek és italok 
árából. A kedvezmény a napi menüre és az italakciókra nem vonatkozik.

Time Cafe & Lounge
Ne nézd az órád!

Gotti Restaurant
Ha többre vágysz...

10% 10%

Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 23.
Telefon: +36-1-476-0433 Fax: +36-1-476-0433
Web: www.radayest.hu
E-mail: radayest.hu@gmail.com
Nyitva tartás: H-Sz 12:00-01:00, Cs-P 12:00-02:00,
Sz 15:00-02:00, V 16:00-01:00

Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 29.
Telefon: +36-1-783-4403
Web: www.radayest.hu
E-mail: radayest.hu@gmail.com
Nyitva tartás: H-Cs 12:00-24:00, P-Sz 12:00-01:00



Budapesten, az Astoriánál található 
Bali kávézó és étterem a fiatalok  
egyik legkedveltebb találkozóhelye. Az 
étlapon a nemzetközi modern konyha 
változatos ízei és a klasszikus magyar 
fogások egyaránt megtalálhatóak. 
Belső terének kialakítása kényelmes 
bőrkanapékkal kellemes atmoszférát 
teremt baráti összejövetelekhez vagy 

csak egy kis esti lazításhoz. A finom ételeket, italokat, olcsó árakat szuper 
élőzenével, latin, soul és funky ritmusokkal fűszerezve vár Téged is a Bali Caffe. 
Emellett az étterem különterme ideális helyszín különböző rendezvények le-
bonyolítására (15-20 fõ részére), ELTE Plusz-osoknak pedig 50%-os kedvezmé-
ny az ételek árából 14:00-18:00 között.

A Bak®man Budapest belvárosában, a Károly 
körúton, a Dohány utcai Zsinagóga szomszéd-
ságában egy önkiszolgáló pékség és kávézó, 
ahol kellemes környezetben fogyaszthatja el 
különleges, helyben sült péksüteményeinket, 
szendvicseinket, friss salátáinkat és a frissen 
facsart narancslevet.
Új egyedi szolgáltatásunk a pékáru 
házhozszállítás is hamarosan indul, mellyel 
friss pékáruját otthonába, munkahelyére is 
rendelheti. Friss, finom és egyedi szendvicsein-
ket és salátáinkat családi és üzleti alkalmakra  
szintén megrendelheti tőlünk, melyet ked-

vezménnyel kínálunk Önöknek. Kérje ajánlatunkat és küldje megrendelését az 
info@bakerman.hu email címre. Az aktuális választékot megtalálja a webolda-
lunkon: www.bakerman.hu.

Bali Caffe
Ebédelj nálunk!

BakRman
A legmenőbb pékség

50% 10%

Cím: 1052 Budapest, Károly krt. 4.
Telefon: +36-70-389-3642
Web: www.balicaffe.hu
E-mail: caffebali@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 10:00-24:00, Sz-V 11:00-24:00

Cím: 1075 Budapest, VII. ker. Károly krt. 5.
Telefon: +36-20-214-3944
Web: www.bakrman.hu
E-mail: info@bakerman.hu
Nyitva tartás: H-SZ: 7-19, V: 8-18



A Sirius Teaház létrehozásának 
alapgondolata 2001. december 25-
én született, majd 5 hónappal később 
2002. június 01-én megnyílt. Az ide 
látogató közel 80 féle teából válasz-
that, megkóstolhatja különleges kávé-
inkat, eredeti holland kakaóinkat, forró 
csokinkat, vagy egyéb kínálatunkból 
fogyaszthat.  Mindezt teheti széken, 

sámlin, párnán ülve, vagy kényelmesen elheveredve valamelyik galérián. A 
hely kialakításánál legfőbb szempontok voltak, a változatosság, otthonosság, 
kényelem, játékosság, a tér háromdimenziós kihasználása, kreatív megoldások 
és sok-sok kétkezi munka.

A Palota-negyed szívében, a Krúdy  
Gyula utcában vár téged is a Don Le-
one Étterem. Ha szereted az olasz íze-
ket, de nem elégszel meg egy pizzával, 
mindenképp látogass el ide! Lepd meg 
kedvesed egy romantikus vacsorával 
vagy élvezd az aktuális sportesemé-
nyeket a nagyképernyős HD TV-n. 
Fogyaszd az étel és ital különleges-

ségeket a hangulatos étteremben, illetve ha az időjárás engedi, a teraszon! 
ELTE Plusz kártyával 10% kedvezmény minden az ét- és itallapon szereplő étel 
és italfogyasztásból. Ezen kívül kedvezményes ELTE menük várnak!

Sirius Teaház
Pipáld ki!

Don Leone Restaurant
Kártyával a családba fogadunk

10% 10%

Cím: 1088 Budapest, Bródy S. u. 13.
Telefon: +36-1-266-1708
Web: www.sirius-se.hu
E-mail: info@5x.hu
Nyitva tartás: H-V 12:00-22:00

Cím: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 2.
Telefon: +36-1-950-6701
Web: www.donleone.hu
E-mail: donleone.etterem@gmail.com
Nyitva tartás: H-Sz 10:00-24:00, V 12:00-24:00



A CeramiCafe kávézó és nyitott kézműves 
műhely a nagyközönség kreativitás iránti 
vágyát igyekszik kiszolgálni. A műhely két 
részből áll; egy kisebb agyagos részből, 
amit mi használunk, itt van a kemencénk, 
itt készítjük a kerámiákat, és a vendégeink 
által megfestett kerámiák utómunkáit is 
végezzük. A másik a nyitott műhely rész. 
Aki ellátogat hozzánk, égetett kerámiákat 

talál, amit dekor festékekkel festhet, díszíthet. Sok mintánk és sablonunk van, amit 
mindenki kedvére használhat. A tárgyaknak egyedi ára van, ami tartalmazza a szol-
gáltatást, a mázazást és az égetést. Néhány nap múlva elvihetőek a kész művek. 
Nemcsak az alkotás és a kikapcsolódás okoz örömet, de ezek tárgyak életre szóló 
emlékek, egyedi ajándékok is. Itt lehet még színes és fehér agyagokkal tárgyakat 
formázni, kerámiázni, ezeket is kiégethetjük, illetve az elkészült műveket is lehet 
festeni, mázazni. Ezen kívül lehetőség van még gipszformákat festeni, gyönyörű  
akril festékekkel; ezek azonnal elvihetőek. A harmadik helyiségünk a kávézó, ahol 
normál kávéházi szolgáltatást nyújtunk, barista kávéval, extra limonádéval, szörpök-
kel, teákkal, hideg és grill szendvicsekkel, kávéházi süteményekkel.

A Pannon Filharmonikusok immáron 
8 éve tart nagy sikerű hangversenyso-
rozatot Budapesten. 2012. tavaszán 
három hangversennyel jelentkezik a 
zenekar a Művészetek Palotája Bartók 
Béla Hangversenyteremben, melyre 
az ELTE PLUSZ kártya tulajdonosainak 
30% kedvezményt biztosítunk.

CeramiCafe
Kávézó extrákkal

Pannon Filharmonikusok
A zene igazi élménye

20% 30%

Cím: 1137 Budapest  Katona József utca 21.
Web: www.ceramicafe.hu
Nyitva tartás: H-Sze  12:00-20:00
Cs-P  10:00-20:00
Szo  10:00-18:00
V  Zárva

Web: www.pfz.hu


