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A BME - Építőmérnöki Kar hallgatói közösségei, körei 

Karunk a Szakkollégium mellett jelenleg 16 körrel büszkélkedhet. Ezen körökbe bármely építős 

hallgató jelentkezhet jelöltnek/próbásnak, és ha a kör tagjai alkalmasnak találják a köri 

tevékenységre, tagként folytathatja munkáját. Legyen szó egyetemről, a szakmáról, szórakozásról, 

bulikról, informatikáról, sportról, tanulásról, fényképezésről, videózásról, rádiózásról, 

újságírásról… Itt mindenki megtalálja a helyét! 

 

DRÖNK 

Körünk 1968-ban alakult, 47 évvel ezelőtt, így elmondható, hogy az építőkar legpatinásabb 

diákkörei közé tartozik. A Drönk egy, a Műegyetemen 

közkedvelt zenés szórakozóhely, tánccal, csocsóasztallal, 

és fergeteges hangulattal a Vásárhelyi Pál Kollégium B 

épületének alagsorában.  

Heti három alkalommal vagyunk nyitva: szerdán, 

csütörtökön és vasárnap 21.00–05.00-ig. Ne várjatok 

nagy báltermet, a hely a maga 100m2-ével családias 

légkört teremt. Lehet itt beszélgetni, új barátokat 

szerezni, és ha esetleg kedvetek támadna, akkor meginni 

egy-két sört, utána pedig hajnalig bulizni olyan zenékre, 

amiket szerettek. Egy buli hangulata sok mindenen 

múlik, de az biztos, hogy ha fapofával szolgál ki a pultos, 

még az ital sem esik olyan jól. Nos, nálunk ettől nem kell 

félni, mivel függetlenül attól, hogy 20 vagy 120 ember 

akar bulizni éppen, a pult mögött állókra mindig lehet számítani. Ezt a hangulatot igazából nehéz 

lenne körülírni, egyszerűen szórakozva szórakoztatunk. 

 

KARIMA 

A Karima, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Építőmérnöki Karának hivatalos lapja idén 

negyvenkét éve szolgálja ki a hallgatókat. Mikor 1973-ban 

megjelent az első szám (kézzel rajzolt, írógéppel 

sokszorosított lap), talán még senki sem gondolta, hogy 

ennyi ideig fennmaradhat. Azóta sokat változott az újság, melyben a szakmai cikkektől kezdve 

különböző interjúkon át a közéleti témákig mindennel foglalkozunk.  

Jelenleg 15-20 lelkes hallgató és külső támogató alkotja a szerkesztőséget. Öt „posztról” szoktunk 

beszélni köreinkben: A szerkesztők cikkeket és interjúkat írnak, az olvasószerkesztők a helyesírásért 

felelnek, a tördelőszerkesztők az újság arculatán és elrendezésén munkálkodnak, a designerek a 

borítókat és az egyéb vizuális részleteket készítik el (például Lali baglyot, a kabalaállatunkat); míg 

az ötödik, egészen újkeletű posztunk a fotós, akik elsősorban az interjúztatóinkat kísérik el 

alanyaikhoz egy-két fotóért, de képeik általánosságban is megjelenhetnek az újság oldalain. 
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KÉPÍTŐ FOTÓKÖR 

Mint az a nevünkből is adódik, a Képítő Fotókör 

foglalkozik az Építőmérnöki Kar eseményeinek 

megörökítésével. A kulturális rendezvényektől 

kezdve a szakmai kirándulásokon át a bulikig 

mindenhol megtalálsz minket. Tagjaink és 

jelöltjeink elszántan dolgoznak, hogy emlékeid 

(legalább) képek formájában rendelkezésedre 

álljanak.  

Célunk, hogy egymástól tanulva minél magasabb szintre jussunk a fotózás terén. Tulajdonképpen 

egy baráti társaságról van szó, akik a magáncélú fotózás mellett nem sajnálják az időt és az energiát 

a kari élet megörökítésére sem. Szerverünkről évekre visszamenőleg letölthető karunk összes fontos 

eseményének képsorozata. Emellett gyakran rendezünk kiállítást a koli aulájában és a KVZoo-ban 

is. A „Hónap témája” keretein belül igyekszünk elengedni fantáziánkat és minél kreatívabb és 

színvonalasabb képeket készíteni egy általunk feldobott ötlettel kapcsolatban – legjobbjainkat az 

aulában és honlapunkon is megtalálhatod. Nálunk bepillantást nyerhetsz egy komolyabb 

stúdiófotózás rejtelmeibe, elsajátíthatod a laboratóriumi fotófeldolgozás fortélyait és megtudhatod, 

hogyan készül egy bulifotó. 

 

KVZOO 

A KVZoo lassan harminc éve működő kör a 

Vásárhelyi Pál Kollégium B épületének 2. 

emeletén.  Ez a helyiség egy hangulatosan 

átalakított tanuló. Ebben a félévben is 

heti/kétheti témákkal várjuk a vendégeket, 

mindig az adott témához kapcsolódó étel- 

vagy italkülönlegességet, kvízt, illetve cikket 

állítunk össze. Természetesen a kvíz 

nyertesei ajándékban részesülnek.  

A VPK B218-ban a KVZoo szerdán este 

nyolctól éjfélig várja az arra járókat. A kínálatunkban megtalálhattok finom melegszendvicseket, 

gofrikat, kávékülönlegességeket és persze mindig változatos akciókat. Reméljük, mindenki 

megtalálja majd a fogára valót és senki nem marad étlen-szomjan. 

Célunk, hogy ha elfáradtatok és szeretnétek felfrissülni, akkor azt egy hangulatos helyen tehessétek 

meg. Igyekszünk minőségi, gyors és barátságos kiszolgálásban részesíteni Titeket. Az esti órákban 

a legjobb megoldás vagyunk, ha a kollégiumból sem szeretnétek kimozdulni. 
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MENTORGÁRDA  

A 2005/2006-os tanévben azzal a céllal 

alakult ez a kollégiumi kör, hogy segítő 

kezet nyújtson az újonnan érkezőknek az 

olykor szövevényesnek tűnő egyetemi 

életben.  

Most rajtatok a sor, Ti vagytok az új generáció! Fél éven keresztül mi és a lelkes osztályfőnökökből 

álló tanári csapat fog titeket patronálni. Szeptemberben tankörökre, 20-25 fős csoportokra 

bomlotok, amelyeket 2-3 mentor és egy osztályfőnök fog segíteni az első félév során. Minden 

erőnkkel azon leszünk, hogy minél színesebb programokat szervezzünk nektek, és garantálhatom, 

hogy nem lesz belőlük hiány! Mi leszünk a regisztrációs hét házigazdái, a Gólyabálszervezés is a mi 

feladatunk, valamint az elmaradhatatlan konzultációkért is mi felelünk, nem beszélve a tankörös 

kirándulásokról, a Gólyafociról, a Gólyaárverésről és még sorolhatnám.  

Amint olvashatjátok, félév közben is sokat fogtok találkozni velünk, ezért ha valami problémátok 

adódott, forduljatok bizalommal hozzánk. Sikeres évkezdést kívánok mindegyikőtöknek! Ne 

feledjétek, reghéten találkozunk! 😉 

 

RÁDIÓ ORANZS 

Az Oranzs Rádió egy fiatalos, dinamikusan fejlődő, energikus 

közösség. Stábunk nagy része építőkari hallgató, de akad köztünk 

végzett mérnök, valamint más kar hallgatója is. Műsoraink palettája 

igencsak színes, mindenki megtalálja kedvenc zenéjét nálunk. A vegyes 

zenei stílusú műsorok mellett hallhattok rétegzenét játszó adásokat is. 

Adásainkat híres vendégekkel tesszük gazdagabbá. Stúdiónkban 

megfordult már a Brains, a Zagar, a Kovbojok, a Stereo Palma (Náksi 

és Brunner), az Animal Cannibals, és még számtalan híres előadó és 

producer. 

 

Állandó programjaink: 

 

 Oranzs Nyílt Nap: betekintést nyerhetsz az Oranzsos adások színfalai mögé; 

 Oranzs Szülinapi Buli: egész estés ünneplés az Oranzs Rádió újraalakulásának tiszteletére a 

legjobb magyar DJ-kkel és az Oranzs lemezlovasaival; 

 Beszavazó Show: jelöltjeink körtaggá avatása, valamint a féléves hallgatottsági versenyünk 

eredményhirdetése; 

 72 Órás Adás a Kulturális Hét keretein belül: nonstop 72 óráig hallhatjátok adásainkat, 

aminek a végén egy négyórás „Közösőrülős”-nek lehettek fültanúi. 
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PALIBÁCSI KÖR 

Egy 20-25 aktív, és jóval több “öreg” taggal 

rendelkező baráti társaságról van szó, akik a 

Vásárhelyi Pál Kollégium nagytermében rendeznek 

nagyszabású bulikat. Minden buli külön témára épül, 

melyet gyűlésen találunk ki, és ennek tükrében 

csináljuk meg a díszletet, öltözünk jelmezbe, vagy 

akár ebben a témában adunk elő egy-egy táncos 

produkciót. A kollégiumi bulik lemezlovagjai szinte 

mind a mi társaságunkból kerültek ki, ebből 

kifolyólag zenei téren nincs semmi kivetnivaló az 

estjeinken. 

Elég egyszerűen megismerhettek minket a bordó, mosolygó fejecskés ruháinkról (régebben ez egy 

póló volt, ma már tulajdonképpen a világ összes ruhaneműjéből van “palibácsis” kiszerelés), 

melynek színe eredetileg onnan ered, hogy ha netalántán leinnánk vodkameggyel, akkor se 

látszódjon meg rajta a folt. De hogy lásd, hogy nem csak a meló van a körtagsággal: a kör helyzetétől 

függően, egy vagy két hétvégén a félévben elmegyünk egy önfeledt kirándulásra, minden ősszel 

eljárunk vacsorázni, valamint számtalanszor közösen sörözgetni, mulatni, és természetesen az élet 

egyéb területén is segítjük a másikat, hiszen, mint beszámolóm elején írtam, itt egy baráti társaságról 

van szó. 

 

TANULÓ KÖR 

Körhelyiségünket kollégiumunk B épületének 

ötödik emeletén találhatjátok meg. Elsődleges 

célunk a nyugodt, csendes tanulási környezet 

biztosítása a szorgalmi- és vizsgaidőszakban. 

A B518-ban kényelmesen elfértek az A3, A2 

vagy attól is nagyobb rajzlapokkal, de a későbbi félévekben következő Utak, illetve Vasúti pályák 

című tárgyaitokhoz szükséges egy-két-három méter hosszúságú mm-papírral, esetleg mm-pausszal 

sem lesz gondotok. Ha a “hagyományos” rajzolás hívei vagytok, de nem szeretnétek órákon 

keresztül játszadozni a derékszögű vonalzókkal, érdemes kipróbálnotok Robotron rajzgépünket 

(nagy rajztábla), A0-s méretig mindent elbír 😉 Ha már nagyon profin használjátok az AutoCAD-

et, és előre megrajzolva, kinyomtatva hozzátok a rajzaitokat, üvegasztalainkon gyorsan 

áthúzhatjátok azokat is dipára. 

Igény szerint több Magasépítési Tanszék illetve Hidak és Szerkezetek Tanszék által oktatott 

tárgyból szervezünk konzultációt is. 

 

  



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

VÁSÁRHELYI DIÁK SPORTKÖR 

A kollégiumban folyamatosan működő és rendszeresen 

látogatott egységeink a kondi- é s kardiotermek. Az A 

épület 6.emeletén található még egy DSK-s terem, ahol 

ping-pongozni, valamint dartsozni lehet. A konditerem 

reggel 6 és este 10, a kardioterem az A épület 8.emeletén 

reggel 8 és este 8 óra között tart nyitva. 

A DSK a Vásárhelyi Diák Sport Kör szavait rejti. Az 

utóbbi időben szépen fejlődött mind a tagok, mind a 

lehetőségek tekintetében. Foglalkozunk 

bajnokságszervezéssel, meccsvetítéssel, 

szabadidősportokkal, kirándulások és túrák 

szervezésével, valamint adott a sporttevékenységekhez használatos eszközök kölcsönzése is. 

A sport mindig is jelen volt a kollégium életében, ám a sporttevékenységek ilyen mértékű 

szervezettségére és átgondolására első körben 9-10 évvel ezelőtt került sor. A 2009 elején még 

egységes DSK később 4 tagozatra lett osztva az áttekinthetőség és a szervezhetőség érdekében, de 

mint kör, a mai napig egységes. 

 

 

VÁSÁRHELYI KLUB 

A Vásárhelyi Klub a Vásárhelyi Pál Kollégium egyik 

legöregebb köre. Csütörtökönként szoktunk bulikat csinálni, 

ilyenkor a mi feladatunk a buli megszervezése, lebonyolítása, 

a buli alatti kiszolgálás és mondhatni, majdnem minden, ami 

a szórakoztatással kapcsolatos, elő- és utómunkálatokat is 

beleértve.  

A bulik alkalmával segítségünkre van a VHFK, illetve a VVS 

és a KÉPÍTŐ segít később megtalálni a bulink alatt 

elveszített emlékeiteket. 

Megismerhettek bennünket a fehér galléros pólónkról és a 

rajta található fekete “klubos” csillagról.  

Ha felkeltettük az érdeklődésedet és szeretnéd magad 

kipróbálni, nincs más dolgod, mint próbás felvételi 

időszakban eljönni a hétfőn 19:00-kor kezdődő körgyűlésünkre a VPK A épületének 719-es 

termébe (de erről később úgyis kaptok pontosabb információt). 

  



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

VÁSÁRHELYI HANG - ÉS FÉNYKÖR 

A Vásárhelyi Hang- és Fénykör, ismertebb nevén 

VHFK már sok évre visszatekintve működik a VPK 

falai között. Alap foglalkozási köre a névben szereplő 

hangtechnika és fénytechnika, de ezeken kívül sok más 

feladatot is elvégzünk. Ilyen például a színpadépítés 

vagy a kábelek, hangfalak, lámpák és egyéb eszközök 

javítása, karbantartása. A kör a kollégiumban helyt kapó 

összes rendezvény lebonyolításában segédkezik, 

valamint a nagyobb programok (gólyabál, gólyatábor, VN) hangosítása és fényezése is a mi 

feladatunk. 

A kör felépítése egy vezetőből, egy helyettesből, tagokból és jelöltekből áll. A jelöltek taggá a 

jelöltvizsga letétele után válnak, ami a tavaszi félévben, a Vásárhelyi Napok előtt kerül 

lebonyolításra. 

A körbe való jelentkezéshez semmiféle előzetes tapasztalatra nincs szükség a témában, a bulik alatt, 

illetve a jelöltoktatásokon minden olyan dolgot és eljárást megtanítunk, ami a kör feladatainak 

ellátásához kell. 

 

VPK KÖNYVTÁR 

Hadd kezdjem a bemutatkozást egy idézettel Szent-Györgyi Alberttől: “A könyvek azért vannak, 

hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt mi a fejünket valami jobbra használjuk. Az ismeretek 

számára a könyv biztosabb otthont nyújt. Az én fejemben bármilyen könyvszagú ismeretnek a 

felezési ideje néhány hét. Így hát az ismereteket biztos megőrzésre a könyveknek, könyvtáraknak 

hagyom, és inkább horgászni megyek, néha halra, 

néha új ismeretekre.” 

Nos, ha Ti is osztjátok a híres Nobel-díjas 

véleményét, vagyis hogy a könyvek és a könyvtár 

megőrzi az ismereteket, míg Ti mást csináltok, nem 

jártok messze az igazságtól. Az 1996-tól önálló 

körként működő Könyvtár az elmúlt több mint 20 

év alatt rengeteg tudást halmozott fel. 

Megközelítőleg 5000 kötetes gyűjteményünkben 

sokféle tankönyvet, műszaki tartalmú könyvet, 

szótárakat találhattok, illetve a könnyebb olvasmányok után vágyók rengeteg szépirodalmi mű 

közül választhatnak. 

Természetesen nem minden a tanulás. Akik kikapcsolódni, szórakozni vágynak, azok a 

folyamatosan bővülő társasjátékkészletünket is igénybe vehetik. 
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VPKNET 

Nem tudsz élni internet nélkül? Remeg a kezed, ha nem 

tudod percenként ellenőrizni az üzenőfalad? 

Idegösszeroppanást kapsz, ha a kedvenc előadód egy perce 

megosztotta az új számát YouTube-on, és még nem láttad? 

Vagy esetleg képet kell keresned a tanárról vizsga előtt, 

hogy felismerd? Nem kell izgulnod, a kollégiumban sem 

borul fel a virtuális életed! 

A VPKNet feladata, hogy biztosítsa a gyors és megbízható 

internetet, segítségünkkel kényelmesen juthatsz a 

mindennapokhoz már elengedhetetlen nethozzáféréshez. 

Csapatunkban az építősökön túl informatikusok, de még 

gépészek is rendelkezésre állnak. Körhelyiségünkben ügyeletkor találhattok meg minket, hozzon 

oda csupán az érdeklődés, vagy akár konkrét probléma is, igyekszünk mindenben a segítségetekre 

lenni. 

A kör számos más dolgot üzemeltet; ezek közül kiemelhetjük az Aulanetet, a levlistákat és a köri 

honlapokat. Valamint biztosan találkoztok majd a VPKLakók Facebook csoporttal is, ahol az itt 

lakóktól mindig számíthattok segítségre. A hálózat karbantartása mellett folyamatosan fejlesztünk 

is, hogy félévről félévre egyre frissebb infrastruktúra álljon a rendelkezésetekre. 

 

VÁSÁRHELYI VIDEÓ STÚDIÓ 

A Karon a VVS foglalkozik a rendezvények, kari 

események és szakmai kirándulások 

megörökítésével, valamint közzétételével. Ezen felül 

minden második kedden adással kedveskedünk a 

kollégium lakóinak, valamint bárkinek, aki szeretné 

nyomon követni a kar híreit és eseményeit.  

Az adásban megtekinthetitek a legfrissebb 

anyagainkat és értékes nyereményekért játszhattok. 

Az utóbbi két évben a stúdió segítséget nyújtott a FULL HD minőségű digitális tananyag 

bővítésében is, illetve eszközállományunk is sok extrával gyarapodott (pl.: víz alatti búvártok 

kamerához, stb.). 

Aki szeretne megismerkedni a kamerázással és az ehhez kapcsolódó háttérmunkákkal, illetve 

szeretne egy nagyszerű baráti társaság tagjává válni, kereshet minket minden kedden 18:00-tól 

tartandó körgyűlésünkön a VPK B épület 119-es ajtaja mögött; vagy bátran szólíts le bárkit, akit 

VVS-es pólóban látsz, és kamera van a kezében. 

Még több információt találhattok honlapunkon: vvs.vpk.bme.hu. Kereshettek minket a 

Facebookon is Vásárhelyi Videó Stúdió néven. Érezzétek jól magatokat, aztán ősszel várunk titeket 

is sok-sok szeretettel. 
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WHITEFÜL 

Mi az a WhiteFÜL? Amit mindenki lát: sört csapolunk, 

berendezzük a nagytermet, koncertet  szervezünk, 

kirendezzük a nagytermet, takarítunk. De ennél azért több 

minden van, amit csak a beavatottak tudnak: a Malvin koktél 

titkos összetevőjét; azt, hogy mi hangzik el a csütörtök esti 

gyűléseinken; hogy hol tartjuk a sör utánpótlást, ha a hűtőkből 

kifogy.  

Ezeken felül időről időre szervezünk csapatépítő 

találkozásokat, ahol megfordulnak öregtagjaink is: hétvége, 

kenutúra, egy kiadós vacsora vagy akár csak egy lightos 

sörözés valahol. Természetesen a legnagyobb hangsúly a 

hétfő estéinken van: a zenekarok legsűrűbben is csak 

félévente egyszer koncerteznek nálunk – nekünk minden 

nyitáson fellépésünk van. Biztosítanunk kell a vendégeknek a 

szórakozást, pultozunk, ruhatárazunk – és mindezt nagyon élvezzük. Mint kör, jól működünk, és 

mint baráti társaság, összetartunk. 

Elsőre mindenkinek a rock zene jut eszébe, ha a nevünket hallja, nyilván ez nem véletlen, de azért 

igyekszünk ennél bővebb repertoárral előállni: jazz, blues, folk, underground esték is felfedezhetők 

a palettánkon. Kisebb-nagyobb nevek megfordulnak nálunk, egy vadabb bulin pedig az egész 

közönség őrjöng, minket is beleértve. 

 

ZIELINSKI SZILÁRD ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAKKOLLÉGIUM 

A Szakkollégium egy öntevékeny szakmai csoport, melyet az egyetem 

hallgatói alapítottak. Legfőbb célunk, hogy a hallgatók tudását olyan 

ismeretekkel és tapasztalatokkal fejlesszük, melyek később az 

építőmérnök-hallgatót még jobb szakemberré teszik. Szakmai 

programjaink során a hallgató még jobban megismerkedhet az őt 

érdeklő témákkal, továbbá kirándulásainkon a saját szemével is 

láthatja azt, amiről addig maximum csak képeket látott. 

A hallgatók érdeklődésének megfelelően öt körből állunk. A Vízépítő 

tagozat a vízépítés és vízgazdálkodás iránt érdeklődőket fogja össze. A Szerkezetépítő tagozat várja 

azokat a hallgatókat, akiket a szerkezetépítés érdekel. Legnépszerűbb programjuk a Hídépítő 

verseny és kiemelkedő szerepük van az Építőmérnöki Szakmai Hét megrendezésében. A 

MérnökMűhelyben megtanulhatod az építőmérnöki gyakorlatban használt szoftverek kezelését. A 

Kör-Vas-Út tagozat a közlekedésépítés iránt érdeklődőket várja, leglátványosabb programjuk a 

Várostervezési Napok. A Földmérő tagozat pedig a földmérés és a térinformatika iránt 

érdeklődőket fogja össze és ők szervezik minden évben a Földmérő Szakestet. A szakkollégium 

tagjai között a közös esti mulatozáson túl életre szóló szakmai és baráti kapcsolatok köttetnek. 


