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Köszöntő 

Kedves Olvasó! Nagy örömmel köszöntelek a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Hallgatói Képviseletének nevében.  

Elsőévesként sok újdonsággal fogsz találkozni szeptembertől. Egy teljesen új környezet vár 

Rád itt, elszakadsz a jól megszokott otthontól. Biztos sokat emlegették neked azt a bizonyos 

nagybetűs élet kifejezést. Azt hiszem, megérkeztél, hiszen az egyetemi élet ennek az első 

lépcsőfoka. Sok munka, sok tanulás vár Rád, de emellett mégis a legszebb éveidet fogod itt 

eltölteni közöttünk. Az itteni éveknek nemcsak a diploma lesz az eredménye, hanem a 

kialakuló barátságok, kapcsolatok, és ami nagyon fontos, hogy megtanulsz mérnöki fejjel 

gondolkodni. Az élet minden területén idővel másképp nézel majd az eléd gördülő 

akadályokra.  

Ahhoz, hogy ez számodra minél könnyebben menjen, nagyon sok segítséget nyújt neked a 

Hallgatói Képviselet, és annak különböző szervezetei, bizottságai. Elsőévesként számodra 

a legfontosabb ezek közül a Mentor Gárda, aminek tagjai azért végzik munkájukat, hogy 

tapasztalataikat és tudásukat átadva minél hamarabb válhass igazi egyetemistává. Az 

alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy a számodra legfontosabb információkat 

tömören összegyűjtve megkapd. Ha valamilyen kérdésedre mégsem kapnál kielégítő 

választ, kérlek, látogass el a Hallgatói Képviselet  hivatalos honlapjára, a www.kozlekkar.hu 

oldalra, ahol naprakész, friss információkkal szolgálunk mindenkinek. Ezen a honlapon 

megtalálod a Hallgatói Képviselet tagjainak az elérhetőségét is. Ha bármi kérdésed van, 

bátran keress fel minket e-mailben, vagy személyesen a gólyatáborban. A nyár hátralévő 

részében pedig jó pihenést, kellemes időtöltést kívánok neked, és remélem, találkozunk 

Balatonlellén!  

Morovián Márton 

elnök, BME KJK HK 
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Oktatás és tanulmányok 

Mi is az a kreditrendszer?  

A kreditrendszer arra szolgál, hogy egy mutatószámmal képet adjon egy adott tárgy 

abszolválásához szükséges munkaóramennyiségről. Jelenleg egy kredit nagyjából 30 

munkaórának feleltethető meg, ez két részből áll össze: abból az időből, amit az egyetemen 

előadásokon, laborokon, gyakorlatokon töltesz, valamint az otthoni tanulásra szánt időből. 

Vegyünk egy egyszerű példát a szemléltetésre, rögtön az első félévedben abszolválnod kell 

a Matematika A1a tantárgyat, ami 6 kreditpontot ér. Ezek szerint 6*30=180 munkaóra 

teljesíteni a tárgyat. Hogy is néz ez ki? Heti négy óra előadás, és heti két óra gyakorlat van a 

tárgyból. Ez összesen 84 órát jelent egy félév során (mivel egy félévben 14 oktatási hét van). 

A fennmaradó időt (96 órát) pedig valószínűleg otthon, a jegyzet fölött görnyedve kell 

eltölteni, hogy valamerre görbüljön az évvégi jegy. Ezt a 180 órát persze nem feltétlen 

kötelező rászánni a tárgyra, lehet, hogy valakinek kevesebb időt kell otthon, tanulással 

töltenie, ebben segítségedre lehet, ha becsületesen részt veszel az egyetemi 

foglalkozásokon. 

Hallgatói jogviszony 

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. Mit kell tenni a beiratkozáshoz? A Központi 

Tanulmányi Hivatal által kiküldött borítékban találod meg a NEPTUN-kódodat, amely az itt 

töltött éveid szinte a második neved lesz. Ennek segítségével tudsz bejelentkezni a NEPTUN 

tanulmányi rendszerbe, ahol az Ügyintézés/Beiratkozás menüpont alatt nyilatkozhatsz 

arról, hogy aktív vagy passzív státuszú hallgatóként szeretnéd tölteni a következő félévét. 

Ha valaki nem nyilatkozik, automatikusan passzívnak minősül a félév (ha kétszer egymás 

után sem, az egyenes út az egyetemről való távozáshoz, erről a következő pontban 

részletesebben is mesélek). Ezután személyesen is be kell iratkoznod a megadott 

  



 

 
 

időpontban és helyen, ezzel együtt válsz egyetemünk hallgatójává. Ekkor vannak tárgyaid 

(vagy nincsenek, me1rt úgy is lehet valaki aktív hallgató az egyetemen), amiket csinálhatsz, 

kapsz matricát a diákigazolványodra, tehát hallgatónak minősülsz. Passzív félév során 

szünetel a hallgatói jogviszonyod, ilyenkor nem tudod érvényesíteni a diákigazolványodat, 

tehát diákkedvezményekben sem részesülhetsz.  

Meddig tart a hallgatói jogviszony?  

Három módon szűnhet meg a hallgatói jogviszonyod: a legjobb esetben teljesíted a 

mintatanterv tárgyait, és már csak a záróvizsga választ el attól, hogy boldog mérnök légy. 

Ha úgy döntesz, hogy mégsem ez a te utad, önként is kiiratkozhatsz az egyetemről, illetve 

az egyetem is elbocsáthat, ha nem felelsz meg bizonyos követelményeknek. Mik is ezek? A 

következő részben erre is rátérünk.  

Mikor bocsáthatnak el az egyetemről?  

Nyolc esetben:  

1. Ha a képzési idő másfélszerese alatt (BSc-nél 11, MSc-nél 6 félév) nem fejezed be 

tanulmányaidat.  

2. Amennyiben egymást követő harmadik alkalommal nem nyilatkozol a regisztrációs hét 

végéig a NEPTUN rendszerben, hogy a félévét aktívan, vagy passzívan szeretnéd tölteni, és 

erről írásban is értesítenek.  

3. Igénybe vetted a maximálisan rendelkezésére álló passzív féléveket (összesen 4, egymás 

után csak 2), és valamilyen módon még egy féléved passzívnak minősül.  

4. Ha azonos tárgyból tett sikertelen vizsgáid és javító vizsgáid összesített száma eléri a 

hatot. 



 

 
 

5. Ha ugyanazon tárgy esetében hatodszori próbálkozásra sem sikerül teljesítened a 

tantárgyat. 

6. Ha a beiratkozást követő negyedik aktív féléved végére nem sikerül elérned a 2,25-ös 

halmozott súlyozott tanulmányi átlagot.  

7. Ha az utolsó három aktív félévedben nem szerzel összesen 20 kreditpontot. Ha külföldön 

voltál hallgató eközben, és a szakodba beleszámító tanulmányokat végeztél, azok a 

kreditek is játszanak. 

8. Ha már egyetemünk hallgatója voltál, és valamilyen módon megszűnt a jogviszonyod, de 

visszatértél közénk, három félév alatt minimum 10 kreditet kell teljesítened, ellenkező 

esetben szintén elbocsátanak. 

 

  



 

 
 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar képzései: 

2012 óta karunkon három alapszak közül választhatsz: járműmérnöki, közlekedésmérnöki 

és logisztikai mérnöki. A képzésekről részletesebben a Kari információk alatt olvashatsz.  

Tantárgyak 

A tantárgy teljesítéséhez vezető nulladik lépés annak a NEPTUN tanulmányi rendszerben 

való felvétele. A tárgyfelvételre az úgynevezett regisztrációs hét (a félév első hete, ekkor 

még nincs oktatás) végéig van lehetőséged. A tárgyfelvételről az első félévben a Központi 

Tanulmányi Hivatal (továbbiakban: KTH) gondoskodik, így ezzel nem kell bajlódnod, és 

nem is érdemes az összeállított órarendeden módosítani. Amennyiben a későbbiekben 

valamilyen komoly probléma jön közbe, van lehetőséged utólagos tárgyfelvételre, illetve 

tárgyleadásra, ebben az esetben azonban egy kérvényt leadnod a NEPTUN-on keresztül, 

amelynek elfogadásáról vagy elutasításáról a Kari Tanulmányi Bizottság (továbbiakban: 

KTB) dönt. Természetesen ennek is van határideje, legkésőbb a második oktatási hét első 

napjáig teheted ezt meg. 

A regisztrációs hetet  14 oktatási hét követi. Ebben a 14 hétben zajlanak az előadások, 

gyakorlatok, laborfoglalkozások, valamint ekkor történnek a félévközi számonkérések 

(zárthelyik, kisfeladatok, tervezési feladatok, és sok más). A 15. hét az úgynevezett pótlási 

hét, amikor lehetőséged van arra, hogy a félév során nem teljesített számonkéréseket 

pótold.Ez a 15 hét együttesen alkotja a szorgalmi időszakot, ezt egy 4 hetes vizsgaidőszak 

követi, amely során kontaktórák már nincsenek, egyetemre nem kell járnod, csak akkor, 

amikor vizsgázni mész. Ezek együttesen egy félévet tesznek ki, két félév pedig egy tanévet.  

A tantárgyak teljesítési módja szerint két csoportot különböztetünk meg: félévközi jegyes 

és vizsgás tantárgyat. Ezeken felül léteznek kritériumkövetelmények, mint például a két 

félévnyi testnevelés vagy a szakmai gyakorlat, amelynek 0 a kreditértéke, ellenben 

  



 

 
 

szükséges a záróvizsgára bocsátáshoz. 

A tárgyakból többféle számonkérés lehetséges: írásbeli (zh, azaz zárthelyi dolgozat), szóbeli 

számonkérés, laborbeugrók, kisfeladatok, jegyzőkönyvek, házi feladatok, rajztermi 

feladatok… Félévközi jegyes tárgyaknál adott számonkérés alapján alakítják ki a hallgató 

érdemjegyét. 

Vizsgás tárgynál – mint neve is takarja – a félév végén vizsgát kell tenni, a vizsgára bocsátás 

feltétele az aláírás megszerzése. Ez hasonlóan működik, mint a félévközi jegyes tárgyaknál. 

Amennyiben sikerül teljesíteni a követelményt, és megszerezni az aláírást, akkor a 

Neptunon keresztül lehet felvenni a vizsgát, és az aláírás ténye is bekerül a rendszerbe.  

Fontos, hogy a tárgykövetelményben meghatározottak szerint a tanórák 70%-án való 

részvétele lehet az aláírás/félévközi jegy megszerzésének a feltétele.  

Egy megszerzett aláírás 3 évig érvényes, ha sikerül megszerezned az aláírást, de a vizsgát 

nem tudod teljesíteni, akkor a következő félévben felveheted úgy a tárgyat, hogy csak 

vizsgáznod kell, az aláírásod megmarad, még órákra sem kell járnod (de van rá lehetőséged, 

ha szeretnél). A legtöbb esetben a teljesített laborokat sem kell megismételned. 

Pótlások, javítások  

A szabály viszonylag egyszerű: ha nem sikerülne úgy, ahogy szeretnéd, minden zárthelyi 

alanyi jogon pótolható. Ezen felül, amennyiben a tantárgyi adatlap úgy szól, 

rendelkezésedre áll egy pótpót zárthelyi, ahol a 15. héten, azaz a póthéten külön eljárási díj 

fejében még egy lehetőséged van abszolválni a sikertelen zárthelyidet. A pótpótzárthelyin 

való részvétel feltétele azonban az, hogy legalább egy sikertelen kísérleted legyen a 

„rendes” vagy a pótzárthelyin! 

  



 

 
 

 Vizsgapótlás: A félév során lehetőséged van a sikertelen vizsgáid pótlására. Adott 

tantárgy esetén az első két vizsgaalkalom ingyenes, azonban a harmadik, és minden 

további vizsgaalkalom díjköteles, függetlenül attól, hogy adott félévben hány kísérletet 

tettél. 

Amit különösen fontos szem előtt tartanod: adott tantárgyból csak 5 alkalommal lehet 

javító/ismétlő javító vizsgát tenni, azaz egy vizsgával záruló tárgy teljesítésére összesen 6 

vizsgaalkalom áll rendelkezésre! Amennyiben a hatodik vizsgaalkalmad is sikertelennek 

bizonyul, sajnos elbocsátanak az egyetemről. Amennyiben egy vizsgán nem tudsz részt 

venni, „nem jelent meg” értékelést kapsz, ez nem számít bele a hat próbálkozásodba.  

Egy kicsit a számokról  

A képzés mintatanterv szerinti ideje 7 félév. Ennek a másfélszerese áll rendelkezésedre 

ahhoz, hogy befejezd az egyetemet. Persze lehetséges, hogy nem sikerül valami elsőre, és 

csúszol, ekkor sem kell azonnal elkeseredni! Az állam adott BSc képzésre nézve 7+2 félévet 

finanszíroz (ha párhuzamosan máshol végzel BSc képzést, ott is lehetsz állami 

(rész)ösztöndíjas). Ez alapján plusz két félévet használhatsz fel arra, hogy behozd a 

„lemaradásodat”. Érdemes valóban így tenni, hiszen az önköltség összege magas. Csúszás 

esetén figyelembe kell venned azt, hogy ezzel csökkented az MSc képzésben államilag 

támogatott féléveid számát. 12 félévet finanszíroz az állam összesen. Az MSc képzési ideje 

4 félév, tehát erre 4+2 félévet finanszírozhat az állam. De ha 9 félév alatt végzed el a BSc-t, 

akkor 12-9=3, féléved marad MSc-re, tehát minimum 1 félévet magadnak kell 

finanszíroznod. 

Előrehaladás  

85 kredit után tudsz specializációt választani (a logisztikai mérnöki alapszakunkon nincs 

specializáció). Ezen szűréskor a szabadon választott tárgyak nem számítanak, még akkor 

  



 

 
 

sem, ha mintatanterv tartalmaz 10 kreditnyit. A szakdolgozatkészítés feltétele 170 kredit 

összegyűjtése, ebből 35 kreditnyinek szakirányos tárgynak kell lennie, és a 6 hetes szakmai 

gyakorlatot is teljesítened kell előzetes követelményként, ekkor már 10 kreditnyi szabadon 

választható tantárgy is számít. záróvizsgára bocsátás feltételei a 210 kredit összegyűjtése 

(mintatanterv), 2 félévnyi testnevelés, 6 hetes szakmai gyakorlat (azaz a már említett 

kritériumkövetelmények teljesítése) és a szakdolgozat beadása.  

A szabadon választható tárgyakra vonatkozóan érdemes tudni, hogy a mintatantervben 

meghatározott kötelező 10 kredit felett is felvehetőek díjmentesen. A mintatanterv szerinti 

kreditmennyiség 10%-ának megfelelő kredithatárig díjmentes a szabadon választható 

tárgyak felvétele, azonban ha 231 kreditnél többet szeretnél teljesíteni, már a tantárgy 

felvételéért is fizetned kell! 

Fontos időpontok:  

Tárgyfelvétel vége: regisztrációs hét vége  

Nyilatkozás aktív/passzív félévről: regisztrációs hét vége  

Utólagos tárgyfelvétel/leadás: második oktatási hét első napja  

Utólagos félév passzíváltatás: különösen indokolt esetben a félév végéig beadható  

Egyebek  

A BME nappali, magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatók számára az alapképzésben 

az ingyenes idegennyelv-oktatást biztosít. (8 egység erejéig. Kiscsoport – 10-13 fő – 3 

egység. Nagycsoport – 16-29 fő – 2 egység.) Ezt azonban érdemes akkorra hagyni, amikor 

már megszoktad az egyetemi légkört, és belerázódtál a számonkérésekkel teli 

mindennapokba, hiszen ha ezeket a tárgyakat nem teljesíted, súlyos pénzösszegeket kell 

visszafizetned az egyetem részére! 



 

 
 

Szabályzatok, amikről érdemes tudni:  

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)  

Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ)  

Bármilyen további oktatással kapcsolatos információért keresd fel a rendelkező 

http://kozlekedes.bme.hu/oktatas/ kari honlapot, de mi is szívesen segítünk, ha felkeresel 

minket a honlapunkon található oktatással kapcsolatos elérhetőségeken.  

Néhány hasznos, tanulmányokkal kapcsolatos fogalom:  

KTH – Központi Tanulmányi Hivatal  

Itt kaphatod meg a diákigazolványodat és az érvényességhez szükséges matricát; itt tudsz 

hallgatói jogviszony igazolást kérni és egyéb tanulmányi ügyeket intézni. Az R épületben 

található a földszinten. Honlap: www.kth.bme.hu 

NEPTUN – Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer 

Itt kell majd vizsgákat, tantárgyakat felvenned (tantárgyat első félévben NEM), valamint a 

kollégiumi, különeljárási és egyéb díjakat fizetni. Persze emellett még egy tucat fontos 

funkciója van, tehát érdemes jól átrágni! Honlap: 

https://frame.neptun.bme.hu/hallgatoi/Login.aspx 

Aktív félév: Olyan, a beiratkozást követő félév, amelyben nem jelentetted be, hogy 

tanulmányaid szüneteltetni kívánod.  

Aláírás: A vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek teljesítését igazolja.  

Előzetes tárgykövetelmény: Egy tantárgy ismeretanyagának megértéséhez szükséges, 

másik tantárgyban, tantárgycsoportban szereplő ismeretanyag, és/vagy valamely 

kritériumkövetelmény igazolt teljesítése.  

http://www.kth.bme.hu/document/1789/original/BME_TVSZ_2016%20elfogadott_mod_20170301_.pdf
http://www.kth.bme.hu/document/1789/original/BME_TVSZ_2016%20elfogadott_mod_20170301_.pdf
http://kozlekkar.hu/wp-content/uploads/2016/01/TJSZ_20151221.pdf
http://kozlekkar.hu/wp-content/uploads/2016/01/TJSZ_20151221.pdf
http://kozlekedes.bme.hu/oktatas/
http://kozlekkar.hu/2015/05/23/kepviselok/
http://www.kth.bme.hu/
https://frame.neptun.bme.hu/hallgatoi/Login.aspx


 

 
 

Félévközi jegy: Egy nem vizsgával záruló tantárgy értékelése. Az osztályzat meghatározása 

a szorgalmi időszakban, félévközi ellenőrzéseken mutatott teljesítmény alapján történik.  

Konzultáció: Olyan tanóra keretében vagy azon kívül tartott, informális oktató – hallgató 

találkozó, ahol az oktató egy-egy hallgatónak, vagy azok egy csoportjának a felkészülést, 

egyes ellenőrzések teljesítését, illetve a tananyag elsajátítását megkönnyítő tanácsokat, 

segítséget ad.  

Különeljárási díj (KED): A TJSZ szerint szedett egyéb díj, melynek mindenkori összegét az 

EHK egyetértésével kiadott rektori utasítás határozza meg.  

Mintatanterv: A tantervben szereplő tantárgyak olyan elosztása félévekre, amelyet úgy 

követhetsz, hogy eleget teszel minden tantárgy felvételénél az előtanulmányi 

követelményeknek, minden félévben 30 kreditet teljesítesz, és tanulmányi követelményeid 

a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő alatt fejezed be.  

Pótlási időszak: Félévközi ellenőrzések pótlására és elővizsgák letételére szolgáló időszak, 

amelyen tanórák nincsenek.  

Regisztrációs hét: A szorgalmi időszak első hete, amelynek során a kezdődő félévben 

felvenni kívánt tantárgyaidat tudod véglegesíteni.  

Specializáció: A szak tantervének megfelelő tantervi egység, amely olyan tantárgyakat 

foglal magában, amelyek tematikailag, a szak képzési célját illetően, vagy valamilyen  

specializáció céljából rokon ismereteket, vagy több szak közös ismeretanyagát foglalják 

össze.  

Szorgalmi időszak: Első hete a regisztrációs hét, további részében (14 hét) a felvett 

tantárgyak tanóráin (kontaktóráin), valamint az ezekhez kapcsolódó félévközi 

ellenőrzéseken vehetsz részt.  



 

 
 

Tantárgykövetelmény: A tantárgy teljesítéséhez szükséges teendők és azok határidejének 

megfogalmazása.  

Vizsgaidőszak: A vizsgák letételére szolgáló időszak.  

Vizsgakurzus: Tanórák megtartása nélkül meghirdetett kurzus.  

Záróvizsga: A felsőfokú végzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése 

és értékelése, amelynek során a jelöltnek a kar záróvizsga bizottsága előtt arról kell 

tanúságot tennie, hogy a képesítéshez szükséges tudással rendelkezik, és a tanult 

ismereteket összefüggéseiben érti és alkalmazni tudja.  

Zárthelyi dolgozat (zh): Olyan félévközi teljesítményértékelés, amelynek a teljesítéséhez 

szükséges összegzett munkaidő félévközi érdemjeggyel értékelt tantárgy esetében 

legfeljebb annyiszor hatvan, vizsgaérdemjeggyel értékelt tantárgy esetében legfeljebb 

annyiszor negyvenöt perc lehet, ahány kredit értékű az adott tantárgy. 

Csenki Lilla 

Oktatási és tanulmányi felelős 

BME KJK HK 

  



 

 
 

Tankörrendszer 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának elsőéves hallgatói tanulmányaikat 

tankörrendszerben kezdik meg. Ennek lényege, hogy minden elsőévest 20-25 fős 

csoportokba osztanak be. Ezek a csoportok kapnak egy oktatót, illetve egy mentort. Az 

oktató alapvetően tanulmányi jellegű problémák megoldására, míg a mentorod a Rád 

vonatkozó szabályokról, a kari közösségi életről, szabadidős lehetőségekről tud 

felvilágosítást adni.  

A tankörökbe való beosztás központilag történik.  

Minden tankörnek lesz egy, az órarendbe beépített órája „Egyetemi Polgári Ismeretek” 

néven. Itt kérdezhettek, megbeszélhetitek az oktatóval a felmerülő problémákat, illetve pár 

hasznos előadást hallhatsz majd arról, hogy hogyan működik az egyetem. Itt tanulhatod 

meg, hogy - mint egyetemi polgárnak - milyen jogaid és milyen kötelezettségeid vannak. 

Ezen az órán kívül is amennyire a beosztás engedi, a tankörtársaiddal fogod hallgatni az 

egyes tantárgyakat, s remélhetőleg a tanulásban is segíteni fogtok egymásnak.  

A tankörpatronáló oktatóval megbeszélhetitek az oktatással, tanulmányi ügyekkel 

kapcsolatos problémákat. Például, ha egy oktatóval kapcsolatban komolyabb problémába 

ütközöl, a tankörvezető tanárod tud segíteni neked ezt megoldani. A mentorodról 

bővebben olvashatsz A Mentor Gárda című fejezetben, de ízelítőnek annyit kell tudnod, hogy 

ő lesz az, aki mindenben tud majd segíteni neked. Ha valamit nem sikerülne közvetlenül 

megoldanod, akkor is megtudhatod tőle, hogy hogyan és hol van lehetőséged minél 

gyorsabban elintézni azt. Jártas mind a tanulmányi ügyekben, mind a közösségi életben, és 

pár évnyi tapasztalatával jelentősen megkönnyíti az életed ebben a bürokratikus világban.  

 



 

 
 

A tankörök életrehívásának a célja, hogy a frissen a fővárosba felkerülő elsőéves hallgatók 

még jobban megálljanak a lábukon, ne csússzon ki alóluk a talaj. Sok elsőéves teljesen 

elveszti az otthon támogatását amint egyetemre jön, nem áll ott mellette senki, aki segítene 

neki, hogy pontosan mit és hogyan tegyen meg. Azzal, hogy egy kis létszámú tankörbe 

kerülnek a gólyák, fennmarad némi átmenet a középiskolai rendszerrel. A tankör kis 

létszámú, ami egy jóval kötöttebb közösségi helyzet kialakulását teszi lehetővé. A 

tankörvezető tanárod, mint az osztályfőnököd, a mentorod pedig akárcsak egy nagyobb 

testvér vagy a szüleid, melletted állnak mindenben.  

Svébis József 

Tankör és utánpótlás felelős 

BME KJK HK 

  



 

 
 

A Mentor Gárda 

Karunkon 2001 óta hallgatói kezdeményezés eredményeként működik a Mentor Gárda, 

melynek tagjai önként és szívesen foglalkoznak azzal, hogy segítsék a beilleszkedésedet az 

új környezetbe tanulmányi és közösségi téren egyaránt. Ebbe a csapatba tartozom én is.  

 

Engedd meg, hogy bemutatkozzam: én leszek a mentorod! Nagyon sok oktatáson vettem 

részt annak érdekében, hogy pontos, naprakész információk tudatában pontos válaszokkal 

segítselek, de persze az évek során szerzett saját tapasztalataimból is merítve igyekszem 

majd vezetni téged a felsőoktatás bonyolult rendszerében. Ha kérdésed van, bármikor 

elérhetsz e-mailben, telefonon, de a hetente megtartott tankörórán is bátran 

előhozakodhatsz felmerülő kérdéseiddel. Ne feledd: rossz kérdés nincs, csak rossz válasz! 

Természetesen igyekszem majd elmondani, mi az, amire számíts, amire jó, ha előre  

felkészülsz, és bízom abban, hogy bizalommal fordulsz hozzám segítségért, mert hidd el, 

szívesen segítek! Fontos azonban tudnod, hogy én csak az utat mutathatom meg neked a 

vágyott diplomáig, azonban a rögös úton neked kell végig menned!  



 

 
 

Arra kérlek, hogy mindig hallgass végig legalább annyi figyelemmel és tisztelettel, 

amennyire te is elvárod tőlem, hogy meghallgassam a felmerülő problémáidat. A köztünk 

lévő együttműködés alapja a kölcsönösség! Tőlem olyan információk birtokába juthatsz, 

melyek döntő szereppel bírhatnak felsőoktatási pályafutásod során. Az, hogy ki folytathatja 

tanulmányait az első év után, gyakran apróságokon múlik, ezért nyugodtan kérdezz, és 

használd ki az együttműködésünk adta lehetőségeket!  

Nagyon sokszor fogod hallani a jövőben, főleg a felsőbb évesektől, hogy ez nem az az iskola, 

amit egyedül, barátok, segítség és támasz nélkül el lehet végezni. Fontos a közösség, hogy 

meglegyenek az életre szóló barátságok, a közös tanulások, a hajnalba nyúló rajzolások, és 

a csapatmunka a zéhákon.  

Első segítségként, hogy mindezt elérd, tankörökbe osztunk majd be, amely leginkább olyan, 

mint egy középiskolai osztályközösség. Ezáltal lehetőséged van húsz évfolyamtársaddal, 

egy oktatóval és egy mentorral szoros barátságot, ismeretséget kötni, valamint naprakész 

információhoz jutni. Azonban sok más lehetőséget, színes programot is fogunk biztosítani 

számodra az ismerkedésre. Ilyenek lesznek például a flekkenparty, a gólyatúra, a 

szakestélyek, ahol nem csak hallgatókkal, de az oktatókkal is megismerkedhetsz. Vég nélkül 

tudnám sorolni a lehetőségeidet, de egyelőre ennyi információ is pont elég.  

Lehet, hogy most a fellegekben jársz, királynak érzed magad, hiszen bekerültél egy nem is 

akármilyen egyetemre, de egyet ne felejts: igazán jó csak akkor leszel, ha el is végzed. 

Bekerülni a felsőoktatásba nem a legnehezebb, míg benn maradni már annál inkább! Ezért 

aztán nem győzőm hangsúlyozni, hogy a kettőnk közötti együttműködés fontos mérföldkő 

lehet életedben, amiből csak profitálhatsz!  

Sikerekben és élményekben gazdag egyetemi éveket kívánok neked!  

Üdvözlettel barátod, Mentorod!  



 

 
 

Öntevékeny csoportok 

Karunkon működő öntevékeny körök a hallgatók szórakoztatására alakultak ki és közösségi 

életben is nagy szerepet játszanak. A körök tagjai attól függően, hogy milyen szerepet 

vállalnak a közösségi életben, igyekeznek a rájuk háruló feladatokat ellátni. A körtagok 

vállalják, hogy munkájukkal hozzájárulnak a közösségi életünk színesebbé tételéhez. Nekik 

köszönhetjük az internetet, a finom pörköltet, a tiszta környezetet, vagy a jó hangosítást 

egy-egy rendezvényen, fotózást, videózást az eseményeken.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Sportolási lehetőségek a BME-n 

Kedves leendő hallgatótársunk!  

Az alábbiakban szeretnénk neked bemutatni az egyetemünk által nyújtott sportolási 

lehetőségeket, mivel úgy gondoljuk, hogy az egészség megóvásának és a szabadidő 

eltöltésének egyik legtartalmasabb és leghatékonyabb módja a sport. Ezt lehetőségünkhöz 

mérten maximálisan támogatjuk.  

Létesítmények  

1. Bercsényi 28-30. kollégium, tornaterem  

XI. Bercsényi utca 28-30. parkettaborítás, röplabda – és kosárlabda pálya.  

2. Kármán Tódor kollégium, tornaterem  

XI. Irinyi utca 9-11. parkettázott  

3. BME – ELTE (BEAC) Sporttelep  

XI. Budafoki út 42. Füves labdarúgó pálya, atlétika pálya, 8 db teniszpálya, 2 db 

műfüves focipálya  

4. BME Sportközpont  

Az egyetem területén, a volt ÉL épületben kapott helyet. A legmodernebb 

eszközökkel van felszerelve. Az épületben helyet kapott 2 db nagy pálya, 1 db kis 

terem („dühöngő”), 4 db squash pálya, 2 db konditerem, 1 db spinning terem, 1 db 

tataminos terem a küzdősportot szeretőknek, 1 db mászófal és öltözőnként 2 db 2 

személyes infraszauna.  

Ezek mellett a Baross Gábor Kollégiumban is igénybe veheted a kondit és a kardiótermet. 

 

 



 

 
 

Rendezvények 

Először is, ez más világ, mint a középiskola, ahol a programokat leginkább a tanárok vagy a 

szülők szervezték. Az egyetemen nagyrészt a hallgatók szervezik a programokat a 

hallgatóknak.  

Karunkon hagyományosan sok és sokféle program van, melyek elősegítik új hallgatói 

ismeretségek kialakulását és öregbítik a kar hírnevét.  

A kari programokért a Hallgatói Képviselet rendezvényfelelőse, jelenleg Szijártó Zoltán felel, 

ő koordinálja a rendezvények megszervezését, lebonyolítását, a segítők munkáját.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gólyatábor 

A nyár kiemelkedő rendezvénye, a frissen felvett elsős hallgatók tábora. Idén augusztus 12-

15. között rendezzük meg Balatonlellén. Itt lehetőség nyílik a gólyák számára, hogy kötetlen 

körülmények között ismerjék meg a mentorokat, a Hallgatói Képviselet tagjait, a kar oktatói 

vezetését és az évfolyamtársakból kb. 250 főt.  

 

Sok hasznos, a későbbiekben nagyon fontos információt lehet megtudni az oktatási 

rendszerről, kari és egyetemi felépítésről, tanulmányokról, kollégiumi, szociális és közéleti 

lehetőségekről. Jó alkalom az évfolyamtársak majdnem felének megismerésére, 3 nap alatt 

sok emberrel lehet beszélgetni és új barátságokat kötni, tapasztalatokat cserélni, leendő 

szoba- vagy albérlettársakat találni.  



 

 
 

Nagy öröm mikor a beiratkozáson vagy az első órákon nem csupa ismeretlen arc van 

körülötted a teremben, hanem vannak ismerősök, akikkel lehet pár szót váltani és  

sztorizgatni, mindjárt nem tűnik annyira újnak és ismeretlennek ez az új közeg, a 

felsőoktatás.  Negyedik nap búcsú, de csak szeptemberig, és ekkor már mindenki 

garantáltan tudja, hogy kell köszönni: Jó utat a közlekesnek! További részleteket a 

Gólyatábor című dokumentumban találtok. Részletesebb információkhoz a 

www.kozlekkar.hu oldalon juthatsz, vagy kérdezz bátran!  

Szijártó Zoltán 

Rendezvényfelelős 

BME KJK HK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kozlekkar.hu/


 

 
 

Hasznos linkek 

Kari Hallgatói Képviselet www.kozlekkar.hu  

BME honlapja www.bme.hu  

Kar hivatalos honlapja www.kozlekedes.bme.hu  

BME Egységes Szociális Rendszer https://szoc.sc.bme.hu/ 

Kollégiumi Felvételi Rendszer www.kollegium.sc.bme.hu 

Neptun www.neptun.bme.hu  

Központi Tanulmányi Hivatal www.kth.bme.hu  

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu  

Könyvtár honlapja www.omikk.bme.hu  

Támpont Iroda honlapja www.tampont.bme.hu  

Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapja www.sc.bme.hu  

Oktatók, egyetemi alkalmazottak elérhetőségei www.telefon.bme.hu 

 

Keress minket a Facebookon is! 

BME KJK HK: www.facebook.com/KJKHOK/ 

BME KJK hivatalos oldala: www.facebook.com/kozlekkar/ 

BME hivatalos oldala: www.facebook.com/Muegyetem.1782/ 

Mentor Gárda oldala: www.facebook.com/kjkmentorgarda/ 

2017-os évfolyam csoportja: www.facebook.com/groups/bmekjk2017 

Kollégiumi csoport: www.facebook.com/groups/340678615976584 

 

 

Találkozunk szeptemberben! 
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