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Közélet 

Rendezvények 

GÓLYAHÉT 

Miután Gólyatáborban megismertétek egymást, a seniorjaitokat és kicsit az 

Egyetem működését, itt az ideje, hogy testközelbe kerüljetek mindazzal, amiről 

eddig csak meséltek nektek. E program során ki fog bővülni a tankör azokkal, akik 

nem értek rá elmenni gólyatáborba, és ezen a héten rengeteg alkalom fog adódni, 

hogy bevegyétek őket is a csapatba. 

A Gólyahét közvetlenül a tanítást megelőző, úgynevezett regisztrációs időszakban 

kerül megrendezésre, így lesz időtök a költözködésre, a további tanszerek 

beszerzésére és az összes tanulmányi ügyetek elintézésére. A seniorok 

közreműködésével kaptok egy gyorstalpalót az Egyetem és a Bercsényi Kollégium 

környékéről, a legjobb kocsmákról és menzákról, valamint olyan oktatásokban 

részesítenek Titeket, amik nagyban megkönnyítik az évkezdést. Az őshonos 

budapestiek se hagyjanak ki semmit, a várostúra is sok újdonságot nyújthat a 

legnagyobb választékú papírboltokkal és budapesti látványosságokkal. 

Mindezeket a programokat átszövik és feldobják a tankörtalik, közös versenyek, 

illetve játékok. Végre megismerhetitek a Gödör Klubot és az első tanítási napotok 

előtt szórakozhattok egy jót. 

ÉPÍTÉSZ SZAKMAI NAPOK 

Október elejére már minden oktatótokat megismerhetitek, és a szorgalmasabbak 

az óráikra is bejárhatnak. A padokban megszerzett tudást viszont élettel kell 

megtölteni. A vonalakból falak, a felületekből födémek lesznek, mindezt pedig 

testközelből ismerhetitek meg. 

Egyrészt elhozzuk nektek a gyártókat, másrészt elviszünk Titeket hozzájuk. A 

kollégiumban és az egyetemen szervezett előadások és termékbemutatók által 

teljesebb képet kaphattok a mai építőiparról és építőanyagokról, míg az 

épületbejárások ezek felhasználását, beépítését mutatják be. 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
https://www.facebook.com/szakmainapok
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ÉPÍTÉSZ GÓLYABÁL 

A Gólyabál az egyik, ha nem a legelegánsabb esemény a tanév során, méghozzá 

általatok válik azzá, hiszen a Bál fényét a közös táncok, a csinos öltözetek és az 

emelkedett környezet növeli. November végéig sok időtök lesz még, hogy 

megtaláljátok a párotokat az Egyetemen, és begyakoroljátok a keringőt vagy éppen 

egy modern táncot.  

Hagyományosan az eskü után váltok az Egyetem polgáraivá, amit persze együtt 

mond el az egész évfolyam, mely szintén igen felemelő pillanat. Ez az utolsó 

egyedül Nektek szóló program, a mai magyar könnyűzene legnagyobb előadóinak 

koncertjeivel, de a többi maradjon meglepetés. Bulizzatok együtt egy hatalmasat, 

hogy legyen mire visszaemlékezni! 

JEGESEST 

Lassan hagyománnyá válik, hogy a BME-sek minden télen elfoglalják egy estére a 

budapesti Műjégpályát. Az építészek mindig nagy számban képviseltetik magukat, 

ne maradjon ez másképp következő télen se. 

Itt az is megtanul korizni, aki még soha nem állt jégen, de az is elcsúszik, aki profi  

tudással jött ide. Ugyanis nem csak a sport a lényeg, a játékoknak és forralt bornak 

sokszor vicces esés a vége. 

ÉPÍTÉSZ KARI NAPOK 

A második félév legnagyobb eseményéről senki sem hiányozhat. Ez az a pár nap, 

amikor kicsit fellélegezhettek a leadások,  zh-k között, és a barátaitokkal 

csapatokban indulhattok az Építész Napok nyereményeiért. 

A fesztivál hangulatú esemény keretein belül felfordul a kollégium és környéke. 

Versenyekkel, fröccsváltókkal és hajnalig tartó bulikkal tarthatunk egy rövid tavaszi 

szünetet a fárasztó tanulás mellett. A kerület minden lakója megismeri az 

indulótokat és a csapatzászlót, Ti pedig életre szóló élményeket gyűjthettek, ha 

részt vesztek rajta! 

X12 

Ehhez az eseményhez nulladik fázisként lényegében egy üres papírlapot kaptok, 

amit Ti tölthettek meg színekkel, ötletekkel. Hagyományosan ugyanis a gólyák, 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
https://www.facebook.com/epiteszgolyabal
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pontosabban a Gólyatanácsból megválasztott főszervező és csapata szervezi meg 

a tavaszi félév legnagyobb kari buliját, első sorban az első- és másodéveseknek. 

Ez nem azt jelenti, hogy csak Ti jöhettek el rá, évről évre kíváncsian várják a 

felsőbb évesek is az X12 napját, mert szívesen emlékeznek vissza a sajátjukra és 

persze örömmel vesznek részt az egyre jobb bulikon. És azt, hogy a név – X12 – 

mit jelent, hamarosan megtudjátok… 

Építész Sportnap 

Az Építész Sportnap kiváló lehetőséget biztosít ahhoz, hogy felálljatok egy kicsit a 

makettezés, rajzolás mellől, és kellőképp megmozgassátok magatokat. Számtalan 

sportot próbálhattok ki, mint például a lasertag, buborékfoci, kidobós verseny, 

vagy akár a tanár-diák foci. Mindezeket értékes, szponzoroktól kapott 

nyereményekért. 

Építész Kolimpia 

Hasonlóan az Építész Sportnaphoz, itt is a mozgás a fő cél. Mindamellett, hogy 

mindenki megmozgatja magát, egyetemistához méltóan ezt egy sörrel a kezében 

teszi. A Kolimpia egy olyan délután, ahol csapatban és egyénileg is kikerülhet 

közületek az Építész Kolimpikon! 

Építész KariMajális 

Május 1-énjén, a munka ünnepén visszautazunk egy kicsit az időben, a lányok 

szalaggal a hajukban, a fiúk sörrel a kezükben hallgatják a rendszerváltás előtti 

zenéket, játszunk régmúlt játékokat, kolbászt sütünk, és természetesen májusfát 

is állítunk a Bercsényi Kollégium zöldudvarán. 

ÉPÍTÉSZ PIKNIK 

A tanév lezárásaként szolgáló eseményen már kötetlen formában lehet élvezni a 

jó időt és a tanulás „végét”. Ezt a napot szakmai előadások és kiállítások ékesítik, 

valamint az oktatók is megpihennek kicsit, az órai „szigorból és fegyelemből” 

kiszakadva kötényt ragadnak, és készítik el nekünk a legfinomabb vacsorákat egy 

jó beszélgetés, főzőverseny és sok nevetés mellett. 

 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
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Öntevékeny körök 

Az Egyetem elvárásainak eleget tenni egyáltalán nem könnyű, és ez rengeteg 

időtöket el fogja venni. Egy dolgot azonban ne felejtsetek el, nem szabad mindent 

feláldozni a diploma érdekében. Szükségetek van a kikapcsolódásra, erre pedig a 

karon is rengeteg lehetőségetek adódik. . Az alábbiakban az építészkari öntevékeny 

körök bemutatkozóit olvashatjátok, akik azonos érdeklődésű, közös hobbit űző 

építész hallgatók csoportjai. Ők azok, akik megszínesítik a mindennapjaitokat az 

Egyetemen, és főként a kollégiumban. Mindenkinek kell valami más őrület az 

építészeten kívül, különben nem lehet kibírni. Reméljük, megtaláljátok majd azt a 

kört, amelyik a legjobban érdekel benneteket. 

B3 

A B3 egy kultúr-közösségi kávézó a Bercsényi 3. emeletén, tagjai kiállításokat, 

koncerteket szerveznek, zenével, vízipipával, megújuló heti ajánlatokkal, illetve 

társasjátékokkal várnak bennünket. Vasárnaptól csütörtökig 20:00-24:00 között 

tart nyitva, a körtagok minden este 2 műszakban pultoznak. 

Több oktató volt már a vendégük egy-egy beszélgetés, interjú alkalmával. Minden 

félévben szerveznek közös programot valamelyik öntevékeny körrel (pl. a Kvint 

Körrel, a Társaskörrel és a Fordító Körrel). A Leadásparty ideje alatt friss kávéval 

várják a kolisokat, és több kari rendezvényen is szívesen segítenek a főzési 

feladatokban (pl. K épület tortasütés a 2016-os Szakmai Napokon). Heti 

ajánlataikról és akcióikról a facebook-oldalukon lehet olvasni).  

Bercsényi Építész Tudástár 

A kör kezdetben a Bercsényi 28-30 Kollégium Könyvtárának kialakításával 

foglalkozott, elkészítették a régi könyvtárból ránk maradt terjedelmes 

könyvállomány teljes leltárját, majd a helyiséget építész tudástárként értelmezték 

újra. Céljuk az egyetemi képzést kiegészítő szakmai anyagok gyűjtése és 

elérhetővé tétele, megfelelő körülmények biztosítása a nyugodt tanuláshoz.A BÉT-

esek rendszeresen szerveznek előadásokat is, melyre oktatókat, szakmagyakorló 

építészeket vagy cégeket hívnak meg. Folyamatosan tartják a kapcsolatot 

forgalmazókkal, gyártókkal, akik támogatói és résztvevői programjaiknak: 

Peremterületek előadássorozat, Építész diploma előadássorozat, Kvízest.  A 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
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könyvtár fejlesztéséhez HGB-n belül (Hallgatói Gazdasági Bizottság) keresnek 

támogatókat.  

Az Építész DEPO kör megszűnése óta a DEPO oldalát is ők kezelik, melyen rengeteg 

hasznos jegyzetet, ábrát, segédletet gyűjtöttek össze, amivel megkönnyítik a 

tanulást. Bármely BME-s építész hallgató használhatja a könyvtárat, mindössze egy 

körtagot kell keresnie, aki a rendelkezésére bocsátja a termet és a könyveket is. A 

körtagok elérhetőségeit a Facebook-oldalukon teszik közzé félév elején.  

Bercsényi Fotókör 

A Bercsényi Fotókör az egyik legrégebbi öntevékeny kör a Bercsényi történetében, 

ezt tanúsítják a kollégiumban fellelt 60-as, 70-es évekbeli negatívok és fotók is. A 

Fotókör elsősorban analóg fotótechnikával, művészi (építészeti) fotózással 

foglalkozik. Emellett alkalmanként besegítenek egy-egy rendezvény 

megörökítésében, öntevékeny körök portréinak elkészítésében is. Saját helyiségük 

a pincében található fotólabor (sötétkamra), amelyet a körtagok használhatnak, itt 

hívják elő a negatívokat. A tagtoborzójukat követően laborhasználati előadásokat 

tartanak. Szeretnek kísérletezni, egymástól ellesni különféle trükköket, ezért 

rendszeresen szerveznek belső fotópályázatot, nem feltétlenül építészeti témában. 

Volt már saját kiállításuk a FUGÁ-ban és legutóbb a MAG-ban is. 

Analóg-filmes fotósétákat szerveznek a városba és a természetbe, a tanulás mellett 

csapatépítő céllal is. Közelmúltbeli projektjük volt a lyukkamera workshop, előadást 

is tartottak a koliban egy általuk választott épületfotós munkásságát bemutatva. Az 

Alkotóhéten kurzust indítottak, a 2016-os Szakmai Napokon a pince falára hívták 

elő a látogatók mozdulataival alkotott képet. 

 

Bercsényi Főzőkör 

A Bercsényi Főzőkör célja a különféle kari rendezvényeken állófogadást, vacsorát 

biztosítani az ott megjelenőknek. Rövid szünet után 2017 tavaszán indult újra a 

kör, azóta a Kolivacsin, Sportnapon, Majálison és a Közönséges Vetítés nevű 

öntevékeny kör filmes estjein is találkozhattunk velük. Általában a Bercsényi 28-

30 Kollégium első emeleti konyhájában főznek. 

Bercsényi Fűkör 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
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A Kollégium udvara 2014 tavaszától a HK és a Bercsényi Zöld Kör 

kezdeményezésére zöldudvarrá vált, a korábbi betonozott parkoló helyét átvette 

egy nagy füves tér, aminek gondozására és fejlesztésére jött létre a Fűkör. Alapítói 

az Építész Kari Napok győztes csapat Let’s Play tagjai. A fűnyírós-locsolós 

alkalmakat mindig összekötik a csapatépítő sörözéssel, sportolással.  2018 

tavaszán valóra váltották egy régi tervüket, egy többnapos projekt keretein belül 

közösségi kertet hoztak létre a zöldudvaron, új padokkal és veteményessel.  

Bercsényi Gödör Klub 

A Gödör Klub a Bercsényi 28-30 Kollégium aljában található helyiség. 1963 óta 

számos szórakoztató és kulturális eseménynek adott otthont. Innen indult Koncz 

Zsuzsa, az Illés zenekar, a Sebő együttes, majd később az Európa Kiadó is, a hajdani 

Bercsényi Klub a legendás, pezsgő kollégiumi élet szerves része volt. Az itt 

tevékenykedő szervezőgárda az évtizedek során többször újjáalakult, illetve 

kicserélődött. Jelenlegi felállásában 2010 ősze óta működik. Heti egy alkalommal, 

csütörtök esténként nyitnak. Minden bulinak más-más témája van, amely gyakran 

meghatározza az adott buli vizuális arculatát, valamint a zenei kínálatot is (Retro, 

VöDöR, Kocsma, Házibuli, Farsang, Nyitó, Záró, Leadás utáni Kocsma, Szülinapi 

kocsma, Anti Halloween, Paraszt, Szakmai Napok, NyúlüreGöDöR, stb.). A 

rendszeres alkalmakon túl helyszín és infrastruktúra biztosításával segítenek 

minden kari rendezvényt az egész tanévben. Nyitottak külsős események 

befogadására és megszervezésére is (pl. Sörpong bajnokság, öntevékeny körök 

alumni találkozói). Heti gyűléseik és nyitásaik mellet gyakran járnak csapatépítő 

hétvégékre, programokra, minden nyáron közös kirándulásuk a stoppolás a horvát 

tengerpartig. A hagyománnyá vált „Gödör Fesztivál” keretében afélév elején 

felújítanak, létrehoznak valamit, amivel emelni tudják a hely és szolgáltatásaik 

színvonalát.  

Bercsényi Makettkör 

A kör célja a makettezést segítő eszközök és terem használatának biztosítása. 

Önképző kör jelleggel előadásokat is szerveznek a makettezés technikáiról, 

anyagairól, hasznos tippeket adnak a szép makettek elkészítéséhez. Rendszeres 

szervezői a Leadáspartynak is, amelyre a terem biztosításán túl konzultációkat is 

szerveznek. A Makettező terem kulcsát bármely építész hallgató felveheti egy 

körtag jelenlétében, fényképes igazolvány ellenében. A termet átadó/átvevő körtag 

ellenőrzi a terem tisztaságát a használat előtt/után. Szerszámok kölcsönzéséhez 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
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szintén körtagokat kell keresni, igazolvány leadásával hosszabb időtartamra is 

kölcsönözhetőek bizonyos eszközök. A használatra vonatkozó szabályok és 

szankciók a terem Működési Szabályzatában olvashatóak. 

Bercsényi Számítástechnikai Kör 

A BSZK fő feladata a kollégium számítógépes hálózatának üzemeltetése, 

karbantartása, illetve a körtagok számítástechnikai ismereteinek bővítése. A 

kollégium lakóinak és öntevékeny köreinek lehetőséget biztosítanak, hogy 

honlapot üzemeltessenek a kollégium szerverén, illetve, hogy e-mail címük 

lehessen. Szerda esténként 19-20 óra között a kollégiumi szerverszobában tartott 

jó hangulatú gyűlésükön, ügyeletükön igyekszenek közösen megoldást találni a 

kollégisták hálózattal kapcsolatos, vagy más számítástechnikai problémáira. Ezen 

kívül emailben bármikor lehet őket keresni. 

Bercsényi Sport Kör 

A frissen alakult BSK célja, hogy az eddig sporttal foglalkozó öntevékeny köröket 

(Bercsényi Kondi, Bercsényi Bringakör, Bercsényi Mászókör és Bercsényi Diák Sport 

Kör) összefogja és együtt népszerűsítsék tovább a sportolást az építész hallgatók 

körében. A ”beolvadó” körök tovább élnek a BSK-n belül, így gyakorlatilag minden 

körtag folytatja korábbi tevékenységét, de a programok szervezésében és 

lebonyolításában segítik egymást. A kör vezetőségét jelenleg a korábbi körvezetők 

alkotják (tehát van, aki a kondiért, van, aki a falmászásért felelős stb.). Továbbra is 

rendeznek heti rendszerességű alkalmakat, ahol a tagok edzéseket tartanak (pl. 

zumba), de aktívan részt vesznek a közéletben is, eseti rendezvényeikkel 

sportolásra ösztönzik a félév közben kevésbé lelkes hallgatókat is (pl. leadásfutás, 

szintkötélhúzás). 

Építész Klub 

A kör 2008-ban alakult újra jelenlegi formájában, hiánypótló céllal. A körtagokat 

az motiválta, hogy a gyakorlatban is átéljék, megtapasztalják, lássák az egyetemen 

tanultakat és ezt megmutathassák a többi építész hallgatónak is. Ezért kezdetben 

elsősorban bejárások szervezésével foglalkoztak. Első - mára már kari 

hagyománnyá vált - projektjeik közé tartozik az Építész Piknik, amely célja, hogy 

egy kötetlen hangulatú rendezvényen összehozza a hallgatókat és az oktatókat. 

Szerepvállalásuk a Műegyetem építész hallgatói és az építész társadalom közti 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
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kapcsolat megteremtése. Aktív részesei a kari szakmai közéletnek; előadásokat, 

épületbejárásokat, workshopokat, építőtáborokat szerveznek, Hangola és 

Tortoázis nevű installációikkal megjelentek az EFOTT és  a SZIGET fesztiválon is. 

Vendégeik nem csak építészek, sok más szakemberrel, művéssze l is beszélgetnek, 

akik az építészet határterületein tevékenykednek. A Bercsényi 28-30 Kollégium 5. 

emeletén létrehozták az építészhallgatók első Műtermét, ami közösségi 

műhelyként működik. A Műterembe bejutni egy körtag közreműködésével lehet, de 

szinte minden nap nyitva van a helyiség. 

Építész Szakkollégium 

A BME Építész Szakkollégiuma a Szakkollégiumi Közösség által elismert szervezet, 

mely 1996-ban jött létre, azzal a célkitűzéssel, hogy a műegyetemi építészképzést 

kiegészítve egy komplex, nemzetközi színvonalú oktatási formát valósítson meg. A 

Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségének alapító tagja saját műteremmel 

rendelkezik a Bercsényi Kollégium 4. emeletén, amely iroda, társalgó és könyvtár is 

egyben. A tagok elsősorban maguk számára szervezett kurzusokon, előadásokon, 

workshopokon, tanulmányutakon, szakmai pályázatokon vesznek részt, de sokszor 

tartanak például filmestet a Kollégiumban, melyre minden hallgatót várnak. 

Fakör 

2016 őszén alakult a kör, kirándulásokat szerveznek a hallgatóknak, amelyek híre 

elsősorban szájhagyomány útján terjed. Minden kirándulás fontos része a faültetés 

is. 

Fordító Kör 

A Fordító Kör célja, hogy a DEPO-n felellhető jegyzetek angol nyelven is elérhetőek 

legyenek, illetve az angol hallgatók néhány jegyzetét magyarul is megtaláljuk. 

Gyűléseiket a Könyvtárban tartják. A kör nem titkolt célja, hogy a fordítói munkával 

a tagok fejlesszék nyelvtudásukat, és ebben a hallgatóknak is szeretnének segíteni. 

 

KépKocka 

A KépKocka digitális technikákkal foglalkozik, elsődleges feladata a kari események 

megörökítése fotó és videó formájában. Korábban egy egyetemi pályázat kapcsán 

előadások, gyakorlatok felvételével is foglalkoztak. Minden félévben új projekteket 
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találnak ki (pl. tagtoborzó Sweeded workshop), ahol a témafelvetés mellett fontos 

szerepet kap az újító technikai megvalósítás is. Számos oktatóval készítettek már 

interjút, illetve promóvideókat az egyes rendezvényekhez. A fotózáson és 

videózáson kívül munkájuk legnagyobb részét az előkészületek (pl. 

forgatókönyvírás, technikai felkészülés) és az utómunkálatok (adatok feldolgozása, 

válogatása, Photoshop munka, hang- és videovágás, stb.) képzi, így aki KépKockás 

lesz, nem csak fotózni tanulhat. Saját helyiségük a kollégiumban található Stúdió.Itt 

készítik elő és dolgozzák fel az anyagokat, illetve itt tartják a gyűléseiket, 

eszközeiket is. 

Közönséges Vetítés 

Minden héten hétfő este a könyvtárban vetítenek, elsősorban kevésbé közismert 

(művész)filmeket. Alkalmankéntkészülnek valami harapnivalóval is a B3-mal vagy 

a Főzőkörrel közösen. Minden félév elején meghirdetik, hogy milyen filmeket 

vetítenek az adott félévben, ezen kívül programajánlóként hetente nagyon jó 

plakátokat készítenek. Néha a vetítés helyett közös mozizást szerveznek, 

alkalmanként maratonokra vállalkoznak. A vetítések után közösen beszélgetnek a 

filmekről, néha kvízzel is készültek. 

Kvint Kör 

Idén ősszel alakult öntevékeny kör, mely összefogja a zenélni vágyó építészeket. 

Rendszeresen tartanak saját koncerteket, de rengeteg eseménynek adják meg a jó 

hangulatú zenei aláfestést (pl. Öntevékeny köri börze). Próbáikat a kollégium 

alagsorában található próbatermükben tartják. 

Schönherzes Építészek Közössége 

A SchÉK 2011 tavaszán alakult, amikor az építész hallgatók az első évüket töltötték 

a Schönherzben. A szint lakóinak jó része elsőéves volt, és a köztük formálódó 

baráti társaság ötlete volt, hogy az általuk szervezett programokat jó lenne egy 

öntevékeny kör formájába önteni. A körtagok azóta is mindig a liftközben gyűlnek, 

a 12. emeleten mindig nyitva vannak az ajtók, ami erősíti a közösségi légkört. 

Közvetlen kapcsolatot ápolnak a VIK-esekkel is. Ez általában a liftközben történő 

játékok és más VIK-es szintek bevonásával történő közös szintvacsik formájában 

jön létre. A szinten lévő klubszobában egy makettezőt is kialakítottak, pár hasznos 

eszközzel. 
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Hagyományosan minden építész hallgató, aki a Schönherzben kerül elhelyezésre, a 

félév elején taggá válhat.  

Társasjáték kör 

Két éve alakultak meg, közös társasozós alkalmakat szerveznek. A többi körhöz 

képest ugyan még kisebb a létszám, de más karokról is vannak tagjaik. A 

társasjátékokat a B3-ban tartják azzal a céllal, hogy a B3 nyitva tartása idején is 

használhassa bárki. Több alkalommal szerveznek közös programot a többi 

öntevkörrel (B3, BÉT, Fordító Kör, stb.), hogy minél több hallgatót elérjenek. Egyik 

nagy rendezvényük az Erasmusos-társasest, mikor külföldi hallgatótársainkkal 

társasoznak. 

Kari újságok 

Az Építészmérnöki Karon két egyetemi újság is megjelenik a HK gondozásában. 

Egyik a Kari Papír, a Hallgatói Képviselet hivatalos lapja, míg a második lapunk, a 

Megfagyott Muzsikus már egy szatírikusabbhangvételű kulturális lap. 

Kari Papír 

1975 januárja óta folyamatosan megjelenő lap, mely a kari közélet egyik 

megörökítője. Közvetítenek mindenféle eseményről, beszámolókkal és interjúkkal 

színesítik a hétköznapjaitokat.  

Megfagyott Muzsikus 

A legnagyobb múltú építész kari lap. 1905 óta „évről-évre tartalomban és külső 

megjelenésben versenyezve látnak napvilágot a szebbnél-szebb füzetek, a 

bohóság mezében, édes önfeledtséggel, magukról maguknak, amint írják.” – írta 

rólunk Dr. Lechner Jenő. Beszólnak, kritizálnak, dicsérnek, elmélkednek és a 

legfontosabb: mindenhez hozzászólnak, ami éppen aktuális. 
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