
 

Kedves Gólyák! 

Sok szeretettel köszöntelek Titeket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Építészmérnöki Karán jómagam és a Hallgatói Önkormányzat nevében, 

gratulálok a sikeres érettségihez és a rajzfelvételihez! 

Az alábbiakban megtalálhatjátok a legfontosabb információkat az évkezdéssel 

kapcsolatban, ehhez kérlek, figyelmesen olvassátok át az alábbi sorokat, valamint 

epiteszhk.bme.hu/golya oldalt, ahol rengeteg további információt találhattok 

mind az évkezdéssel, mind az egyetemi élettel kapcsolatban. 

 

1. Tájékoztatás: 

Rengeteg új intézni valóval, információval jár az egyetemi tanulmányok 

megkezdése, ezért kérlek, hogy az alábbiakat mindenképpen tegyétek meg meg: 

 Olvassátok végig honlapunk elsőéveseknek készített részét, ahol szinte 

minden kérdésre megtalálhatjátok a választ! 

epiteszhk.bme.hu/golya 

 

 Lépjetek be az évfolyam hivatalos facebook-csoportjába! 

Itt a csoporttagok kizárólag az évfolyamtársaitok, a Hallgatói Képviselet 

tagjai, valamint a seniorok lesznek, ahol hamar választ kaphattok a 

kérdéseitekre, valamint első kézből értesülhettek a legfontosabb hírekről, 

eseményekről. Fontos, hogy csak teljes névvel jelentkezzetek, ellenkező 

esetben nem tudjuk a csoportba való belépést biztosítani.  

facebook.com/BME ÉPK 2017  

 

 Lájkoljátok a Hallgatói Képviselet facebook-oldalát! 

A honlap mellett számos információval gazdagodhattok első kézből, 

valamint sok hasznos egyéb tartalmat is itt találhattok meg. 

facebook.com/epiteszhk 

 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
http://epiteszhk.bme.hu/golya
http://epiteszhk.bme.hu/node/48/edit?destination=golya&render=overlay#tajek
http://epiteszhk.bme.hu/golya
https://www.facebook.com/groups/273171986424236
https://www.facebook.com/epiteszhk


 

 Olvassátok gyakran a Hallgatói Képviselet hivatalos honlapját! 

Itt értesülhettek minden olyan hivatalos és nélkülözhetetlen 

információról (pl. zárthelyi ütemterv, kollégiumi férőhely pályázat, szociális 

ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj, stb.), amiről nem érdemes lemaradni. 

epiteszhk.bme.hu 

 Levelező lista: 

Hamarosan felveszünk Titeket az elsőévesek levelező listájára 

(golya@epiteszhk.bme.hu), ahol ugyancsak hivatalos információkkal 

találkozhattok.  

Figyeljétek majd a felvételi eljárás során megadott e-mail címeiteket! A 

tapasztalat szerint ugyanakkor sokszor elkeveredhetnek a levelek, ezért ha 

nincsen, ajánlott már most egy gmailes cím létrehozása, mellyel biztosan 

nem fordul elő ez a probléma! 

Bár elsőre soknak tűnhet, azonban nem érdemes kihagyni egyiket sem! 

Most pedig lássuk a további nélkülözhetetlen teendőket. 

2. Gólyatábor: 

Minden információt megtalálhattok a Gólyatábor meghívójában. Jelentkezzetek, 

életetek legjobb bulijával várunk Titeket! 

3. Kollégiumi elhelyezés: 

Elsősorban tudnotok kell, hogy a kollégiumi elhelyezéssel, a szociális és 

tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban minket, a Hallgatói Képviseletet (HK) kell 

keresnetek, ugyan úgy, mint a Gólyatáborral kapcsolatban. 

A jelentkezés pontos feltételeit és módját megtalálhatod itt: 

http://www.epiteszhk.bme.hu/hirek/20170620/elso-eves-kollegiumi-

elhelyezes-201718-osz 

Általános leírást pedig itt találhattok a kollégiumokról. 

Kérdés esetén keressétek: 

Bielik Judit 

Kollégiumi referens 

kollegium@epiteszhk.bme.hu 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
http://epiteszhk.bme.hu/
http://epiteszhk.bme.hu/node/48/edit?destination=golya&render=overlay#koli
http://epiteszhk.bme.hu/node/48/edit?destination=golya&render=overlay#koli
http://www.epiteszhk.bme.hu/hirek/20170620/elso-eves-kollegiumi-elhelyezes-201718-osz
http://www.epiteszhk.bme.hu/hirek/20170620/elso-eves-kollegiumi-elhelyezes-201718-osz
http://epiteszhk.bme.hu/golya?qt-view__szabalyzatok__page_3=7#qt-view__szabalyzatok__page_3


 

4. Szociális ösztöndíj: 

A kollégiumi elhelyezéshez hasonlóan ezzel is a HK foglalkozik, így kérdés esetén 

keressetek minket bátran! 

A pályázatot a szoc.sc.bme.hu oldalon lehet leadni.  

Kérdés esetén keresd: 

Török Lili 

Juttatás-térítési referens 

juttatas@epiteszhk.bme.hu 

 

  Üdvözlettel: 

 Horváth Bálint 

 elnök 

 Építészmérnöki Kar 

 Hallgatói Képviselet  

http://www.epiteszhk.bme.hu/
http://epiteszhk.bme.hu/node/48/edit?destination=golya&render=overlay#szoc
https://szoc.sc.bme.hu/

