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KEDVES GÓLYA!  

A BME Természettudományi Kar Hallgatói Képvise-
lete nevében gratulálunk sikeres felvételidhez! 
Szeretnénk megkönnyíteni számodra a beilleszke-
dést, és az egyetemmel kapcsolatos fontos tudniva-
lókat átadni. 

A BME-től kapott levélben rengeteg dokumentumot 
kaptál. Mindent olvass végig alaposan, hogy zökke-
nőmentesen kezdhesd egyetemista éveidet. A leg-
fontosabb információkat és tennivalókat ebben a 
füzetben foglaltuk össze. 

Bár sok mindenről tájékozódhatsz, nagyon fontos, 
hogy személyesen megismerkedj a dékánnal, a 
felsőbb éves hallgatókkal és persze leendő évfo-
lyamtársaiddal. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy 
részt vegyél a Gólyatáborban és a Felkészítő héten.  

Karunk hallgatóinak lehetősége van kollégiumban 
lakni. A jelentkezéshez szükséges információkat a 
hk.wigner.bme.hu/golya oldalon találod, amit minél 
hamarabb keress fel, hogy véletlenül se csússz le a 
jelentkezési határidőről. 

Tanulmányaid során sokszor merülhetnek fel okta-
tási, juttatási, térítési kérdések. Ezeket elsősorban 
egyetemünk szabályzatai (TVSZ: Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat, TJSZ: Térítési és Juttatási Szabály-
zat) kezelik. Azonban előfordul, hogy a szabályozás 
nem egyértelmű, vagy nem kezelt kérdésről van szó. 
Ebben az esetben fordulj bizalommal a karod Hall-
gatói Képviseletéhez, melynek feladata a hallgatók 
érdekképviselete, a rendelkezésre álló erőforrások 
(kollégiumi férőhely, tanulmányi ösztöndíj, szociális 
támogatás) felosztása, és a hallgatói élet szervezé-
se. 

Végezetül szeretnénk sikeres egyetemi éveket kí-
vánni! 

Üdvözlettel, 
a Szerkesztők 
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N
eptun Rendszer 

NEPTUN RENDSZER 

A BME-n a tantárgyaidat, vizsgáidat, jegyeidet, az 
összes tanulmányi adatodat a Neptun rendszerben 
tartják számon. Ezen keresztül utalják az ösztöndíja-
kat, illetve itt tudsz befizetni az egyetemnek is. 

A rendszert a www.neptun.bme.hu címen érheted 
el. Itt értelemszerűen a Bejelentkezés > Hallgató-
ként linken keresztül tudsz belépni. (A böngésző kéri, 
hogy fogadd el az oldal biztonsági tanúsítványát, ezt időnként 
meg is kell ismételned.) 

Bejelentkezni a Neptun-kódoddal tudsz, melyet az 
egyetemtől kapott hivatalos felvételi értesítőben 
kapsz meg a jelszavaddal együtt. 

Még a nyáron meg kell adnod a legfontosabb ada-
taidat. A bejelentkezés után a Saját adatok menü-
ponton haladj végig (Személyes adatok, Képzettség, 
Elérhetőségek) és tölts ki mindent (az egyes füleken 
az adatmódosítás funkcióval). Majd ez után a Pénz-
ügyek > Beállítások > Bankszámlaszámok menü-
pontban add meg a bankszámlaszámod. Ehhez ter-
mészetesen szükséged van egy bankszámlára, 
melynek te vagy a tulajdonosa. Ha még nincs, mi-
hamarabb kezdd el intézni! 
Az adatok kitöltésének határidejét az egyetemtől 
kapott tájékoztató anyagokban találod. 

A tantárgyak felvételére a regisztrációs héten lesz 
lehetőséged. Erről tartunk majd egy részletes tájé-
koztatót és segítünk magában a tárgyfelvételben is. 

Nagyon fontos, hogy minden regisztrációs héten 
jelezned kell az Ügyintézés > Beiratkozás / Beje-
lentkezés menüpontban, hogy aktív, illetve passzív 
félévet szeretnél megkezdeni. Ha ezt elfelejted, a 
Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) automatikusan 
úgy értékeli, hogy passzív félévet választottál. 
Azonban ha egymás után harmadszor is elfelejtesz 
nyilatkozni, akkor megszűntetik a jogviszonyod az 
egyetemmel, vagyis elbocsátanak. 
Ha további kérdésed van, írj a ttkhk@lists.ktk.bme.hu e-mail 
címre. 
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N
eptun Rendszer 

NEPTUN RENDSZER 

 Bejelentkeztem a Neptun rendszerbe. 

 Kitöltöttem minden adatot a Saját adatok me-
nüpontban. 

 Személyes adatok 

 Képzettség 

 Elérhetőségek 

 A Pénzügyek > Beállítások > Bankszámlaszámok 
menüpontban megadtam egy számlaszámot 
melynek én vagyok a tulajdonosa. 

 A regisztrációs héten nyilatkoztam, hogy aktív 
vagy passzív félévet szeretnék megkezdeni. 

 A regisztrációs héten felvettem a tárgyakat, 
melyeket hallgatni szeretnék (ld. még Előta-
nulmányi rend, Mintatanterv). 

 

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  
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Központi Tanulm
ányi Hivatal 

KÖZPONTI TANULMÁNYI HIVATAL 

A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) az R épület 
földszintjén található szervezeti egység, ahol az 
összes tanulmányi ügyedet intézheted. Ide adhatsz 
le kérvényeket (a Neptunon keresztül), itt kérhetsz 
hallgatói jogviszony igazolást, és itt kaphatod meg a 
diákigazolványod, majd a következő félévekben itt 
kérhetsz rá érvényesítő matricát. 

A KTH alapjában véve úgy működik, mint a legtöbb 
hivatal. Sorszámot kell húzni, majd várni, míg a te 
sorszámod villog a táblán, majd befáradni a megfe-
lelő ajtón, ahol az ügyintéző remélhetőleg segítsé-
gedre lehet a problémád orvoslásában.  
Az alábbiakban felsoroljuk a hallgatókat leggyak-
rabban érintő ügyeket. 

Jogviszony igazolásra majdnem mindenkinek szük-
sége van, főleg a félévek kezdetekor. Mivel csak az 
kaphat jogviszony igazolást, aki aktív féléven van, 
ezért a kiadása csak a regisztrációs hét után kezdő-
dik el. Az igazolást sorszámhúzás nélkül lehet kérni 
az R épület aulájában, a Duna felől érkezve bal olda-
lon a nagy ablakoknál. Ehhez a személyi igazolvá-
nyodra, és a Neptun-kódodra van szükség. Javasol-
juk, hogy egyből több példányt kérj, hogy ne kelljen 
többször sorba állnod. (Hacsak nincs nagy szerencséd, a sor 
nagyon hosszú a félévek elején.) 

A diákigazolványodat is a KTH-ban tudod átvenni, az 
első oktatási héttől. Ehhez megelőzően saját telepü-
lésed okmányirodájában NEK igazolványképes adat-
lapot kell igényelned. A Neptun Ügyintézés >Diák-
igazolvány igénylés menüpont alatti adatok egyez-
tetése után, Neptunon keresztüli befizetéssel végle-
gesítheted az igénylést. 
 
A nyitvatartásról és egyéb információkról a KTH 
honlapján tájékozódhatsz: www.kth.bme.hu 
 
Ha további kérdésed van, írj a ttkhk@lists.ktk.bme.hu e-mail 
címre. 
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Hallgatók által fizetendő díjak 
HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK 

A következőkben összefoglaljuk a leggyakoribb 
hallgatók által fizetett díjakat. 

Kollégiummal kapcsolatos díjak: 

A kollégiumi díj a Kármán Tódor Kollégiumban 
államilag támogatott hallgatóknak 11650 Ft/hónap, 
önköltséges képzésben résztvevő hallgatóknak 
23300 Ft/hónap; a Vásárhelyi Pál Kollégiumban 
9320 Ft/hónap, illetve 20970 Ft/hónap. Ha a kollé-
giumi díjat nem fizeted be határidőig (általában az 
adott hónap 5-éig) 1200 Ft pótdíjat kell fizetned. 

Ha a félév elején bármilyen kollégiummal kapcso-
latos tartozásod van, akkor nem engednek beköl-
tözni, míg ki nem egyenlíted a tartozásodat. 

Tanulmányi jellegű díjak: 

A regisztrációs hét után, a második tanítási hét 
hétfőjéig van lehetőséged utólag felvenni, illetve 
leadni tantárgyakat, melynek ára kurzusonként 
5500 Ft. (A regisztrációs héten természetesen ingyenes.) 

A legtöbb tárgyból - ha szükséges - van a rendes 
„pót” zárthelyi dolgozaton kívül még egy pótlásra 
lehetőség, amelyért 5500 Ft-ot kell fizetni.  

A vizsgaidőszakban minden tárgyból legfeljebb 
kétszer lehet vizsgázni, ezen felül egyetlen tárgyból 
lehet ismétlő javító vizsgát tenni (azaz harmadszor-
ra is próbálkozni). Az ismétlő javító vizsga ára 4500 
Ft.  
(Az utolsó három különeljárási díj esetén a tételt magadnak kell 
előre kiírni a Neptunba.) 
Ha jelentkeztél egy vizsgára, de nem mész el, akkor 
5500 Ft pótdíjat vagy köteles fizetni. 

A nem teljesített tárgyak újrafelvételekor kurzuson-
ként 4500 Ft-ot kell fizetni.  
Amennyiben lejárt határidejű tanulmányi jellegű 
tartozásod van, nem tudsz vizsgára jelentkezni. 
Erről bővebbe a 4/2017.(I.16.) Kancellári Utasításban olvas-
hatsz.Ha további kérdésed van írj a ttkhk@lists.ktk.bme.hu e-
mail címre. 
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Kollégium
i férőhely 

KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY 

A részletes pályázati kiírást a TTK HK honlapján 
(hk.wigner.bme.hu) a Pályázatok > Kollégiumi férő-
hely menüpontban vagy a gólyahonlapon 
(hk.wigner.bme.hu/golya) találod meg. 

A pályázatot a https://kefir.bme.hu oldalon tudod 
leadni augusztus 18. 23:59 ig. A határidő után nincs 
lehetőség a pályázatot leadni! 

A pályázat leadása közben van lehetőséged megad-
ni, hogy melyik kollégium(ok)ban laknál szívesen. A 
kar hallgatói három kollégiumban kerülnek elhelye-
zésre: 
 A Kármán Tódor Kollégiumban, ami az egye-

temtől néhány percre fekvő, teljesen felújított 
kollégium. 

 Vásárhelyi Pál Kollégiumban, amelytől csak át 
kell sétálni az úton, máris az Egyetemen vagy.  

Az első éves BSc-s hallgatóknál nagyrészt a szociális 
helyzetet vesszük figyelembe, ezért érvényes szoci-
ális pályázatot kell leadnod a szoc.sc.bme.hu olda-
lon. Ennek határideje 2016. augusztus 13. 23:59. 
Kisebb részt a felvételi pontszámot is figyelembe 
vesszük, de mivel mind jó pontszámmal érkeztek, 
érdemes szociális alapon is jelentkezni. 

Tehát ne felejtsd el, hogy két pályázatot kell lead-
nod! 

Eredmény augusztus második felében várható e-
mailben, illetve a https://kefir.bme.hu oldalon. 

Ezután tudod majd megadni, hogy kikkel szeretnél 
egy szobában lakni. A beköltözésre pedig a regiszt-
rációs héten (augusztus 28. - szeptember 1.) lesz 
lehetőséged. 
Ha további kérdésed van, írj a ttk_kollegium@lists.ktk.bme.hu e-
mail címre, illetve részletes információkat találhatsz 
 hk.wigner.bme.hu/golya oldalon (Folyamatosan frissül, figyeld!) 
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Szociális tám
ogatások 

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK 

Az egyetemen többféle szociális ösztöndíjra pályáz-
hatsz: 
 Rendszeres Szociális Ösztöndíj: Erre minden 

félév legelején tudsz pályázni. 
 Rendkívüli Szociális Ösztöndíj: Erre akkor pá-

lyázhatsz, ha szociális helyzeted hirtelen jelen-
tősen romlik. 

 Alaptámogatás: Erre az adott képzésed legelső 
aktív félévében pályázhatsz, a félév legelején. 

 Bursa Hungarica ösztöndíj: Az előzőekkel el-
lentétben erre nem az egyetemen, hanem a 
lakóhelyed önkormányzatánál tudsz pályázni, 
azonban az elnyert ösztöndíjat az egyetem 
utalja. 

A Rendszeres Szociális Ösztöndíjra és az Alaptámo-
gatásra a www.szoc.sc.bme.hu oldalon tudsz pá-
lyázni. 
A beszerzendő igazolások listája szintén ezen a 
honlapon, a Letöltések menüpontban találhatóak.   

Amennyiben kollégiumi felvételi eljáráshoz is sze-
retnéd felhasználni a pontjaidat, augusztus 13. 
23:59-ig le kell adnod a pályázatod. 
Ha kollégiumi férőhelyre nem pályázol, augusztus 
27-a a rád vonatkozó határidő.  
Az igazolásokat szkennelve kell feltölteni, azonban 
az eredeti igazolásokat is őrizd meg, mert kollégi-
umra jelentkezőknél a gólyatáborban, illetve au-
gusztusban; kizárólag szociális támogatásokra pá-
lyázóknál pedig szeptemberben kérni fogjuk az 
eredeti példányt is.  

Amennyiben a feltöltött igazolások nem felelnek 
meg a valóságnak, vagy ha nem tudod bemutatni az 
eredeti példányokat, fegyelmi eljárás indítható 
ellened. 
Attól függetlenül, hogy hányféle juttatásra pályázol, 
az igazolásokat csak egy példányban fogjuk kérni. 
Ha további kérdésed van, írj a 
ttk_szocialis_bizottsag@lists.ktk.bme.hu e-mail címre. 
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G
ólyatábor 

GÓLYATÁBOR 

Időpontja: 2016.08.09-12. 
Helyszíne: BME Ifjúsági Tábor, Balatonlelle  
Ára: 20 000 Ft, mely tartalmazza a szállás, az étke-
zést és a gólyapóló költségeit. 

Táborba jelentkezni a www.bmejegy.hu webolda-
lon tudsz. Ide fel kell töltened egy rövid, körülbelül 
15-20 mondatos bemutatkozást és egy fényképet 
magadról. Valamint itt kell megadnod, hogy Buda-
pesten keresztül érkezel vagy a balatonlellei nagyál-
lomáson csatlakozol a csapathoz. 

 A jelentkezés határideje: augusztus 6. 

Aki Budapesten keresztül érkezik, azzal augusztus 9-
én 7:30-kor találkozunk a Kelenföldön a jegypénz-
táraknál, a többiekkel pedig 10:45-kor balatonlellei 
nagyállomáson. A jegyek megvásárlása egyénileg 
történik. A tábort augusztus 12-én reggel fogjuk 
elhagyni. 

Amit mindenképpen hozz magaddal:  
 Az aláírt nyilatkozatot, melyet emellett a tájé-

kozató mellett találsz.  
 A kitöltött előfeladatsort, melyet szintén itt 

találsz (üresen). 
 Egy zöld üveges sört, lehetőleg behűtve. 
 Egy már nem használt plüssállatot. 
 Fürdőruhát. Mivel a tábor közvetlenül a Bala-

ton mellett van, nem árt, ha esetleg többet is 
hozol. 

 Játszóruhát. Olyan ruhákat hozz, amit nem 
sajnálsz, ha véletlenül vizes, sáros, koszos lesz. 

 Ha pályáztál kollégiumi férőhelyre, akkor a 
beszkennelt igazolások eredetijét. 

Ha további kérdésed van, írj a ttk_rendezveny@lists.ktk.bme.hu 
e-mail címre, illetve részletes információkat találhatsz a 
hk.wigner.bme.hu/golya oldalon. 
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G
ólyatábor 

GÓLYATÁBOR 

 Augusztus 6-ig jelentkeztem a Gólyatáborba a 
www.bmejegy.hu oldalon. 

 Leadtam a jelentkezést. 

 Feltöltöttem a bemutatkozásomat. 

 Bejelöltem, hogy Budapesten keresztül ér-
kezem-e. 

 Elolvastam, és aláírtam a nyilatkozatot. 

 Megoldottam az előfeladatsort. 

 Bepakoltam az utazótáskámat. 

 Beraktam az aláírt nyilatkozatot. 

 Beraktam a megoldott előfeladatsort. 

 Beraktam egy hideg, zöld üveges sört. 

 Beraktam egy már nem használt plüssállatot 

 Beraktam legalább egy fürdőruhát. 

 Raktam be sok játszóruhát. 

 Ha jelentkeztem kollégiumra, beraktam a 
szkennelt igazolások eredetijét. 

 

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  

 ...................................................................................  
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Regisztrációs hét 

REGISZTRÁCIÓS HÉT 

Minden félév egy úgynevezett regisztrációs héttel 
kezdődik. Ez alatt az idő alatt kell felvenned a tan-
tárgyaidat a Neptun rendszerben. Ekkor kell nyilat-
koznod arról, hogy aktív vagy passzív félévet sze-
retnél megkezdeni. Ezen a héten nincs oktatás. 

Az évnyitó szeptember 1-jén lesz a K épület aulájá-
ban. A mi karunk egy külön teremben fogja nézni. A 
kezdés helyét és időpontját az egyetemi tájékozta-
tóban találod. Azokkal, akik még nem ismerik az 
egyetem épületeit a kezdés előtt fél órával találko-
zunk a Goldmann György téren, és együtt megyünk 
a K épületbe.  
Az évnyitóra alkalomhoz illő öltözetben gyere! 

A beiratkozás helyszínét és időpontját szintén az 
egyetemi tájékoztatóban találod. Ide feltétlenül 
gyere el! Ha valamilyen okból személyesen nem 
tudsz eljönni, akkor küldj magad helyett valakit, akit 
hivatalosan meghatalmazol. Mindenképpen hozd 
magaddal a következők eredeti és másolati példá-
nyát is (a pontos listát a KTH-tól kapott anyagban 
találod): 
 személyi igazolványod 
 lakcímkártyád 
 születési-, házassági-, név-

változtatási- és bármely 
más anyakönyvi kivonatai-
dat 

 nyelvvizsga bizonyítványa-
idat 

 érettségi bizonyítványod, 
és ha van olyan érettségid, 
mely nem szerepel a bizo-
nyítványban, az arról szóló 
tanúsítványt 

 kék tollat 

A beiratkozáson kell majd aláírnod a Képzési szer-
ződést is. Ennek az egyik példányát te kapod meg. 
Ezt jól őrizd meg, mert fontos információkat tartal-
maz a képzéssel kapcsolatban. A képzési szerződés-
ben van meghatározva, hogy ha költségtérítéses 
képzésen kezdesz, vagy később esetlegesen átke-
rülsz oda, akkor mennyi térítést kell majd fizetned. 
A beiratkozásra akkor is gyere el, ha passzív félév-
vel szeretnéd kezdeni tanulmányaidat! 
Ha további kérdésed van, írj a ttkhk@lists.ktk.bme.hu e-mail 
címre. 
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Felkészítő hét 
FELKÉSZÍTŐ HÉT 

A regisztrációs hét ideje alatt szervezzük nektek a 
Felkészítő hetet. Ennek keretében több, kevésbé 
szakmai program is lesz, melyekkel a beilleszkedést, 
az egyetemi életre való felkészülést szeretnénk 
elősegíteni. 
A Felkészítő hétre a hk.wigner.bme.hu/golya olda-
lon tudsz jelentkezni, s itt található a részletes prog-
ram is. 

Az első napokban TTK Hallgatói Képviselete, illetve 
a Wigner Jenő Szakkollégium bemutatkozását hall-
gathatod majd meg, valamint ismertetőt tartunk a 
Neptun működéséről. A felsőbbévesektől hallhatsz 
a tapasztalataikról, és röviden előadnak témáikból 
is.  

A Műegyetem büszkélkedhet tanreaktorral, ahova 
bemutató sétát szervezünk. Ha szeretnél jönni, erre 
külön kell jelentkezned szintén a 
hk.wigner.bme.hu/golya honlapon, majd megadnod 
a személyi igazolványod számát.  

Szeretnénk, hogy ne kelljen már az első oktatási 
napon hosszan keresned, hol is lesz órád, hanem 
bárhova könnyen eljuss. Ehhez segítségképp egye-
temi sétát tartunk, mely során a patrónusok körbe-
vezetnek titeket, és megmutatják azokat az épüle-
teket, ahol órák lesznek. Természetesen nem ma-
radnak ki a közeli étkezdék és italozók sem. 
Ha további kérdésed van, írj a ttk_rendezveny@lists.ktk.bme.hu 
e-mail címre.  
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M
intatanterv, Előtanulm

ányi rend 

MINTATANTERV, ELŐTANULMÁNYI REND 

A Mintatanterv tartalmazza, hogy milyen tárgyakat 
kell elvégezned ahhoz, hogy megkapd a diplomádat, 
illetve ezeknek egy ajánlott sorrendjét is. Ennek 
melléklete az Előtanulmányi rend, mely tartalmaz-
za, hogy az egyes tárgyak felvételéhez milyen meg-
előző elvégzett tárgyakra van szükséged. Mindkettő 
elérhető a Dékáni Hivatal honlapján 
(www.ttk.bme.hu) a Képzések menüpont alatt. 
A Mintatanterv háromféle tárgyat említ: 
 Kötelező tárgyak: Ezeket a tárgyakat minden-

képpen el kell végezned. 
 Kötelezően választható tárgyak: Vannak bizo-

nyos tárgycsoportok, melyből megadott kre-
ditszámút el kell végezned, hogy diplomát 
kaphass. 

 Szabadon választható tárgyak: Ennek kereté-
ben akármilyen tárgyat elvégezhetsz, melyet a 
BME a te képzési szinteden meghirdet. Ebből 
legalább annyit kötelező elvégezni, amennyit a 
mintatanterv tartalmaz, de ha szeretnéd töb-
bet is lehet. 

Fontos, hogy rád mindig az a mintatanterv vonat-
kozik, ami akkor volt érvényben, amikor te beirat-
koztál. 
Erről bővebben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (TVSZ) 
olvashatsz. Ha további kérdésed van, írj a ttkhk@lists.ktk.bme.hu 
e-mail címre. 
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M
intatanterv, Előtanulm

ányi rend 
MINTATANTERV, ELŐTANULMÁNYI REND 

Az első féléves tárgyak a mintatanterv alapján a 
következő táblázatokban láthatók; a különösen 
fontos tárgyakat, melyek sok későbbi tárgynak elő-
követelményei, vastag betűvel emeltük ki. 

Fizika BSc: 

Tárgy neve Tárgy kódja Kredit Értékelés 
Analízis fizikusok-
nak BMETE93AF00 6 vizsga 

Számítási módsze-
rek a fizikában 1. BMETE92AF35 6 vizsga 

Bevezető laborató-
rium BMETE11AF27 2 félévközi 

jegy 
Kémia BMEVEFKA144 4 vizsga 
Kísérleti fizika I. BMETE13AF02 4 vizsga 
Kísérleti fizika I. 
gyakorlat BMETE13AF05 4 félévközi 

jegy 

Programozás BMEVIEEA024 4 félévközi 
jegy 

Matematika BSc: 

Tárgy neve Tárgy kódja Kredit Értékelés 
A matematika 
alapjai BMETE91AM35 3 vizsga 

Informatika 1 BMETE91AM42 4 félévközi 
jegy 

Kalkulus 1 BMETE92AM36 9 vizsga 
Bevezetés az al-
gebrába 1 BMETE91AM36 9 vizsga 

Bevezetés a geo-
metriába BMETE94AM17 3 vizsga 
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N
ulladik zárthelyi dolgozat 

NULLADIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT 

NULLADIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT 
A regisztrációs, illetve az első héten kell megírnod 
az ún. nulladik zárthelyi dolgozatot. Ezen a dolgoza-
ton azt mérik fel, hogy mekkora matematika tudás-
sal jönnek a hallgatók a középiskolából. Ehhez nyújt 
segítséget egy interaktív gyakorlófelület, melyet az 
alfa.bme.hu címen érhetsz el. 

Fizika BSc: 

A dolgozatot matematikából kell megírnod. Ahhoz, 
hogy jegyet tudj szerezni az Analízis fizikusoknak 
tárgyból, ezt a zárthelyit legalább elégségesre kell 
teljesítened. A sikertelen zárthelyit a szorgalmi 
időszakban és a pótlási héten lehet 1-1 alkalommal 
pótolni. 
A zárthelyi kiváltható a következő szabadon választ-
ható tárgy elvégzésével: 
A matematika zárthelyi a „BMETE90AX40 Bevezető 
matematika” kódú és nevű tárggyal. A tárgy félév-
közi jegyes, és 2 kreditet ér. 
Ezen kívül meg kell még írnotok egy év eleji szint-
felmérő dolgozatot fizikából, amely alapján a Kisér-
leti fizika I. gyakorlat csoportjainak beosztása törté-
nik. 
 
Matematika BSc: 

A dolgozatot matematikából kell megírnod. Ahhoz, 
hogy jegyet tudj szerezni az Kalkulus 1 tárgyból a 
zárthelyit legalább elégségesre kell teljesítened. A 
sikertelen zárthelyit a szorgalmi időszakban és a 
pótlási héten 1-1 alkalommal lehet pótolni. 
A matematikus hallgatóknak a Kalkulus 1 tárgy okta-
tása 2 csoportban történik, a csoportbeosztást a 
nulladik zárthelyi eredménye határozza meg. 
 
Ha további kérdésed van, keresd fel a 
http://www.ttk.bme.hu/altalanos/nyilt/NulladikZH vagy az 
alfa.bme.hu oldalakat, vagy írj a ttkhk@lists.ktk.bme.hu e-mail 
címre. 
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N
yelvoktatás 

NYELVOKTATÁS 

Az egyetemen lehetőség van nyelvtanulásra a 0 
kredites nyelvi tárgyak keretében. Ezekre az alábbi 
speciális szabályok vonatkoznak: 

A létszám szempontjából kétféle kurzus indul. A 
kiscsoportos órákon 10-13 fő vesz részt, a nagycso-
portos órákon 16-29 fő. 

Az órák a regisztrációs héten hétfőn 16 órakor vég-
legesednek, ha a jelentkezők száma elérte a mini-
mális létszámot. Ettől kezdve nem lehet róla leje-
lentkezni. Ha a kurzus nem éri el a minimális lét-
számot, akkor törlik, vagy ideiglenes státuszba ke-
rül. Az ideiglenes kurzusról le lehet jelentkezni. De 
ha eléri a minimális szintet, véglegessé válik, és 
erről sem lehet lejelentkezni. Bármilyen kurzusra, 
ha van még hely, feljelentkezni az egész regisztrá-
ciós héten lehet. 

A kurzusokért nyelvoktatási egységekkel kell fizet-
ni, egy egység értéke jelenleg 10.000 Ft. A kiscso-
portos kurzusok 3, a nagycsoportos órák pedig 2 
egységbe kerülnek. 
Beiratkozásod után 8 ingyenes egységgel rendelke-
zel, ezeket a BSc képzés alatt nyelvi órákra költhe-
ted el. A nyelvi oktatásért akkor kell pénzben fizet-
ni, ha kifogytál az ingyenes egységekből, illetve 
nem teljesítettél egy kurzust. 
A KTH (kth.bme.hu) minden félév elején készít egy adatbázist, 
melyben mindenki megnézheti, hogy mennyi egysége maradt. 

A 0 kredites nyelvi tárgyakon kívül tanulhatsz nyel-
vet kredites tárgyakon is, ilyenek például a műszaki 
nyelvek. Ezek elvégzésekor nem használsz fel 
nyelvoktatási egységet, és az ilyen tárgyakra az 
általános, nem nyelvi tárgyakra vonatkozó szabá-
lyok érvényesek. 

Az egyetemi nyelvoktatás egy lehetőség, ha már 
rendelkezel a diplomához szükséges nyelvvizsgával, 
akkor nyelvet tanulnod nem kötelező. 
Erről bővebben a 17/2009-es Rektori utasításban olvashatsz. Ha 
további kérdésed van, írj a hk@wigner.bme.hu e-mail címre. 
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Jó, ha tudod 

JÓ, HA TUDOD 

A következőkben szeretnénk felhívni a figyelmedet 
pár buktatóra egyetemi tanulmányaid során.  

A BME több okból is megszüntetheti egy hallgató 
jogviszonyát, vagyis kirúghatja. 

Tanulmányaid alatt egy tárgyból legfeljebb ötször 
tehetsz ismétlővizsgát, így összesen hatszor vizsgáz-
hatsz. Ha egy adott tárgyból a hatodik vizsgád sem 
sikerül, az egyetem megszünteti a hallgatói jogvi-
szonyodat. Egy félévben egy tárgyból még mindig 
csak egy vizsgát és egy (térítésmentes) javítóvizsgát, 
illetve félévenként összesen egy (térítési díjköteles) 
ismétlő javítóvizsgát tehetsz. 

Ha állami ösztöndíjas képzést kezdesz el, akkor 
célszerű a képzési idő másfélszeresén (azaz 9 fél-
éven) belül megszerezned a diplomát, ellenkező 
esetben ugyanis vissza kell fizetned a képzési költ-
ségeid felét, ami közel másfél millió forintot jelent. 

Megjegyezzük, hogy a fenti sajnálatos esetben  a 
törvény szerint lehetőséged van kérni, hogy a vis--
szafizetés helyett az igénybe vett állami ösztöndíjas 
félévek összességével megegyező időtartamú ma-
gyarországi munkaviszonyt vegyenek inkább figye-
lembe, azonban a kérés teljesítését a törvény nem 
garantálja. 

Az egyetem megszüntetheti a hallgató jogviszonyát, 
ha az háromszor egymás után elfelejt nyilatkozni az 
aktív/passzív státuszáról. 
Vagyis elbocsájtanak, ha háromszor elfelejtesz 
kattintani a Neptun rendszer Ügyintézés > Beje-
lentkezés / Beiratkozás menüpontjában. 

Minden hallgatónak képzése során egyszer jogában 
áll dékáni méltányossági kérvényt leadnia, mellyel 
indokolt esetben mentességet kaphat a TVSZ egy 
tetszőleges paragrafusa alól. Ezzel csak utolsó lehe-
tőségként éljünk! 
Ezekről bővebben a Térítési és Juttatási Szabályzatban (TJSZ), 
illetve a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (TVSZ) olvashatsz. 


