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ALAPINFORMÁCIÓK

SZOLGÁLTATÁSOK
KEZDETEK
TJSZ KISOKOS
TVSZ KISOKOS
KÖZÉLET
KIKAPCSOLÓDÁS
SZÓJEGYZÉK

KEDVES HALLGATÓNK!

KEDVES LEENDŐ HALLGATÓTÁRSAM!

Gratulálok a sikeres felvételidhez! Örömmel mondhatom,
hogy már csak egy hajszál választ el attól, hogy a beiratkozást
követően Te is a BME-hallgatók népes családjába tartozhass.
Biztos vagyok benne, hogy az itt eltöltött évek életed
maradandó időszakát jelentik majd, és azon túl, hogy elindulsz
a választott szakmai karriered útján, számos különleges
élménnyel és meghatározó emberi kapcsolattal gazdagodsz
majd.

Engedd meg, hogy elsők között köszöntselek a műegyetemi
polgárok népes táborában. A felvételit, mint első nagyobb
akadályt, sikerrel vetted, melyhez ezúton is gratulálok. Bízom
benne, hogy megtalálod számításaid a Műegyetem berkein
belül. Ezalatt nem csak a tanulmányokra gondolok, hiszen
a következő évek mindennapjai nem csak ezen a szálon
kapcsolódnak szorosan intézményünk falaihoz.
Szeptembertől a hallgatói lét egy új életformát hoz számodra,
mely számtalan kihívást, ugyanakkor korlátlan lehetőségeket
is tartogat, melyek kiaknázása csak rád vár. Legfontosabb
feladatod a tanulmányaidban való helytállás és kiteljesedés,
megtapasztalva ezzel is egy újfajta önállóságot és felelősséget.
A tanulás mellett a következő években természetesen a
közösségi élet is kiemelkedően meghatározó lesz számodra.

Szervezetünk, a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság célja, hogy
segítsünk téged abban, hogy az egyetemi éveket a maguk
teljességében megéld. Tudd, hogy bármikor, amikor eltévedsz
a hallgatói lét olykor szövevényes világában, vannak, akik
azért dolgoznak, hogy segítségedre legyenek, és akikhez
bármikor bizalommal fordulhatsz. A Csatlakozó honlapot
és a kiadványt azért állítottuk össze, hogy segítsen Téged az
egyetemi életben történő eligazodásban. Összefoglaltuk
azokat az információkat, amelyekre feltétlenül szükséged van
tanulmányaid megkezdésekor. Ha elolvasod, nem érhet nagy
meglepetés egyetemi pályafutásod kezdetén és mindig tudni
fogod, hogy kihez fordulj, ha kérdésed van. Az egyetemi évek
nemcsaka szakmai felkészülést, sikeres vizsgákat jelentik, a
tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív tevékenységek
zömét is Neked kell elvégezned. Ehhez is szeretnénk segítséget
nyújtani azzal, hogy összefoglaltuk a legfontosabb egyetemi
juttatásokat, ösztöndíjakat. E kiadványban a tanulmányok
folytatása mellett azokról a lehetőségekről is írunk, amelyek
ugyan nem a tanuláshoz kapcsolódnak, de az egyetemi
élet szerves részét képezik. A legtöbb hallgató tudományos
munkát végez, sportol, esetleg szakkollégiumban vagy
öntevékeny csoportban vesz részt, vagy éppen hallgatói
képviselőként áll ki hallgatótársai érdekeiért. Reméljük, hogy
hasznos információkat találsz benne, és biztatunk arra, hogy
élj azokkal a színes lehetőségekkel, amiket a Műegyetem
világa kínál.

A Műegyetem számtalan lehetőséget kínál arra, hogy
a tanórákon kívül a választott szakmádban, különböző
sportokban, művészetekben vagy bármely szabadidős
tevékenységben megtaláld hasonló érdeklődésű társaidat
és közösségben, odaadással hódolhass szenvedélyeidnek.
Hallgatói rendezvényeink nagy múltra tekintenek vissza és
alappillérét adják a közösség építésének és a kapcsolatok
ápolásának. Ezek közül számodra első a gólyatábor, melyben
részvételedre feltétlenül számítunk.
Szervezeteink, az Egyetemi Hallgatói Képviselet és a Kari
Hallgatói Képviseletek ajtaja mindig nyitva áll számodra.
Legyen szó tanulmányokról, kollégiumi elhelyezésről,
pályázatokról, ösztöndíjakról illetve bármilyen egyetemi
élethez köthető kérdésről, problémáról vagy észrevételről.
Egyetemi tanulmányaid teljes ideje alatt fordulj hozzánk
bizalommal! Ne feledd, az egyetemet csak egyféleképpen
nem lehet elvégezni. Egyedül.
Jó olvasgatást a kiadványhoz valamint sok sikert és
élményekben gazdag egyetemi éveket kívánok számodra!

Egyetemi éveidhez sok sikert kívánok!

BME

Nagy Gábor
Igazgató
BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság
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R. Nagy Tibor
Elnök
BME Egyetemi Hallgatói Képviselet
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ALAPINFORMÁCIÓK
INFORMÁCIÓSZERZÉS

HONLAPOK

Az eddig jobbára kötött középiskola után milyen is lehet az
egyetem szabad levegőjét szívni? Nos, igen, a szabad egyetemi
létnek nagyon sok előnye van, ám mi mégis a szabadság árára
mutatnánk rá picit. Itt senki sem fogja a kezed, senki sem fog
noszogatni semmiért. Mindennek magadnak kell utánajárnod,
mindent magadnak kell elintézned. Az egyetemi tanulmányaid
során felmerülő problémákat annál eredményesebben
oldhatod meg, minél hamarabb jutsz a megfelelő információk
birtokába. A számonkérések időpontján és tartalmán túl
a támogatásokkal, pályázati lehetőségekkel, esetleges
szabályzatváltozásokkal, valamint az egyetemi hírekkel is
célszerű tisztában lenned. Ezért útravaló gyanánt elsőként
csokorba szedtük a legfontosabb tájékozódási lehetőségeket.
Az eredményességhez tartozik az információ megszerzése.
Jó, ha mindig nyitva tartod a füled, a szemed és figyelsz.
Az információ birtoklása nagy kincs lehet, de ne sajátítsd
ki, mert legközelebb esetleg Neked is jól jön majd, ha valaki
más tájékoztat. Az évfolyam egy nagy közösség, ahol pl. egy
vizsga előtt akár vadidegen emberektől is kaphatsz segítséget,
természetesen csak akkor, ha Te is teszel valamit a közösbe. Az
így szerzett információknak azonban sohasem árt utána járni.

Az egyetem szinte valamennyi szervezeti egysége tart fenn
saját információs honlapot, amin keresztül leggyorsabban
juthatsz információhoz, így kiemelten fontos, hogy megismerd
azokat a honlapokat, amelyeket sűrűn látogatsz majd. Közéjük
tartoznak a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság, a kari dékáni
hivatal és tanszékek, a kari hallgatói képviselet és a Központi
Tanulmányi Hivatal oldalai, így ezeket legalább egyszer
látogasd meg még tanulmányaid kezdetén.

LEVELEZŐLISTÁK

Karonként, vagy képzésenként, esetleg évfolyamonként
levelezési listák működnek, amelyekre érdemes mielőbb
feliratkoznod. Ezek előnye, hogy évfolyamtársaid is tagjai a
listának, és itt juthatsz leghamarabb segítséghez, ha elakadtál
a tanulásban. A levelezőlistákra esetenként az oktatók,
szervezeti egységek is eljuttatnak a hallgatók számára hasznos
információkat. Természetesen az egyes „levlistákra” saját
magadnak kell feliratkoznod!

HIVATALOS E-MAIL CÍM

Az egyetem minden beiratkozott hallgatója számára biztosít
egy ingyenes e-mail fiókot, de ha ezt nem kívánod igénybe
venni, akkor Te is megadhatsz egy „hivatalos” e-mail címet. A
hivatalos e-mail címedet kötelességed heti rendszerességgel
olvasni, így, ha az ide érkező információról lemaradsz, azért
csak magadat hibáztathatod majd. Ha nem szeretnéd feladni a
megszokott címed, egy átirányítás könnyen megoldja a dolgot.
A lényeg, hogy sose felejtsd el ellenőrizni ezt a fiókodat!

HALLGATÓI KÉPVISELETEK

A hallgatói közösség (jogszabályi nevén önkormányzat)
képviseleti szerveként a hallgatói képviseletek fontos feladata
az érdekképviselet mellett az információ átadása. Hallgatói
Képviselet (HK) minden karon működik, kérdéseiddel bármikor
fordulhatsz hozzájuk bizalommal. Mivel a kari hallgatói ügyeket
a HK-k intézik, tanulmányi üggyel kapcsolatos kérdéseddel,
problémáddal,
hallgatói
támogatásokkal
kapcsolatos
kérdéseddel, valamint kollégiumi ügyekkel először hozzájuk
érdemes fordulnod. A Hallgatói Önkormányzatról és a HK-ról
részletesen a továbbiakban még olvashatsz.

EGYETEMI SAJTÓ

GÓLYAOLDALAK

A kari HK-k külön oldalt tartanak fent a gólyáknak szóló fontos
információknak, híreknek.
Augusztusban és szeptemberben, de akár később is olvasd
rendszeresen.
Kar
Cím
ÉMK
https://emkhk.bme.hu/golyaknak/
ÉPK
http://epiteszhk.bme.hu/golya
GPK
https://ghk.bme.hu/golya
GTK
http://gtkhk.hu/golya
KJK
http://kozlekkar.hu/golyaknak/
TTK
http://ttkhk.bme.hu/golya/
VBK
https://vegyeszhk.hu/golyaknak/
VIK
https://golya.sch.bme.hu / http://start.vik.bme.hu/

MŰHELY
A hallgatók tájékoztatása és az egyetemi közélet lendületben
tartása érdekében az Egyetemi Hallgatói Képviselet ingyenes
egyetemi hírújságot jelentet meg. A kéthetente megjelenő
Műhelyben különböző stílusú és mélységű írásokat találsz
mindarról, ami a Műegyetemen történik. A lapot a nagyobb
épületekben elhelyezett állványokon találod meg, általában a
bejáratnál.

HIRDETŐTÁBLÁK, HIRDETŐK

KARI LAPOK
A Kari Hallgatói Képviseletek is rendelkeznek ingyenes
lapokkal. Ezek az újságok általában az adott kar hallgatóit érintő
témákról, problémákról, eseményekről (közélet, tanulmányi
ügyek, pályázatok, oktatói interjúk, szakmai érdekességek)
írnak. A kari lapokban teret kapnak a művészi alkotások is, és
megjelennek benne hallgatók által írt versek, novellák.

Az egyes szervezeti egységek (hallgatói képviseletek, dékáni
hivatalok, Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság, Központi
Tanulmányi Hivatal, tanszékek) egyetemszerte hirdetőtáblákon
teszik közzé mindazt, amiről a hallgatóknak tudniuk érdemes.
Ha ismered a szabályokat és figyelemmel kíséred a hirdetőket,
akkor nem maradhatsz le semmiről.
4
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SZOLGÁLTATÁSOK
HALLGATÓI KÉPVISELET
HALLGATÓI ÉS DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT (HDÖK)
A Műegyetem magas képzési színvonala mellett méltán híres
nagy hagyományokkal rendelkező, pezsgő hallgatói életéről.
A hallgatók közössége önszerveződő alapokon nyugszik,
amelynek erőt ad az a Magyarországon törvényben lefektetett
alapelv, hogy a felsőoktatási intézmények irányításában a
hallgatók is komoly jogosítványokkal vesznek részt. A hallgatói
közösség ennek megfelelően az egyetemen hivatalosan
is formát ölt, ez a forma pedig nem más, mint a Hallgatói és
Doktorandusz Önkormányzat (HDÖK), mely két szervezetre
a Hallgatói Önkormányzatra (HÖK) és a Doktorandusz
Önkormányzatra (DOK) tagozódik.
A HÖK a hallgatóság egészét jelenti, hiszen tagja minden
az egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató,
ide nem értve a doktorandusz jogviszonnyal rendelkező
hallgatókat, azaz beiratkozásod követően Te is HÖK tagnak
számítasz. Az önkormányzat, mint neve is mutatja, teljesen
önszerveződésű, működéséről és a vezetők megválasztásáról
teljes mértékben a hallgatók döntenek, ezért fontos, hogy
HÖK tagként Te is kinyilvánítsd a véleményed és részt vegyél
a Hallgatói Szavazásokon. A HÖK tevékenysége rendkívül
szerteágazó, hiszen a hallgatói közösségi élet szervezésének
feladatát teljes egészében az önkormányzat látja el, valamint
önmaga végzi a hallgatói léttel kapcsolatos ügyintézés
és döntéshozatal jelentős részét is, mint például egyes
támogatások megítélése, kérvények elbírálása. Természetesen
a HÖK egyik legfontosabb funkciója az érdekképviselet és
érdekvédelem, melyet választott képviselőin keresztül képes
érvényesíteni.

Térítési és Juttatási Szabályzat szerint hatáskörükbe tartozó
juttatásokat, mint a tanulmányi, a szociális, az Egyetemi
és Kari BME ösztöndíj, valamint a Nemzeti Felsőoktatási
Ösztöndíj;
• segítik és ellenőrzik az öntevékeny csoportok működését;
• biztosítják a legnagyobb kari hallgatói rendezvények
(Gólyatábor, Gólyabál, Kari Napok) megszervezését;
• részt vesznek az egyetemen megrendezésre kerülő szakmai
rendezvények, így a Tudományos Diákköri Konferencia
szervezésében, támogatják a TDK díjazottjait;
• részt vállalnak az egyetemi sportélet szervezésében,
támogatásában;
• kiadják a Műhelyt és a kari hallgatói újságokat;
• biztosítják a hallgatók folyamatos tájékoztatását az őket
érintő egyetemi ügyekről;
• segítik a hallgatókat tanulmányi, juttatási, kollégiumi
témákban felmerülő problémáikkal kapcsolatban;
• személyesen vagy e-mailben válaszolnak a kérdésekre, így
bátran fordulhatsz hozzájuk segítségért.

ELÉRHETŐSÉGEK

ÉMK – https://emkhk.bme.hu/
GPK – https://ghk.bme.hu/
ÉPK – http://www.epiteszhk.bme.hu/
VBK – https://vegyeszhk.hu/
VIK – https://vik.hk/
KJK – http://kozlekkar.hu/
TTK – http://ttkhk.bme.hu/
GTK – http://gtkhk.hu/

HALLGATÓI KÉPVISELET

A Hallgatói Önkormányzat vezető testülete minden karon
a Kari Hallgatói Képviselet, amelynek tagjává az évente
megtartott választásokon válhat bármely kari hallgató. A Kari
Hallgatói Képviseletek saját tagjaik közül 2-2 főt delegálnak az
Egyetemi Hallgatói Képviseletbe, ami a HÖK egyetemi szintű
vezető testülete.
A Kari Hallgatói Képviselet feladata a kari önkormányzatok
irányítása és a karon a hallgatók érdekeinek képviselete és
védelme, míg az Egyetemi Hallgatói Képviselet meghatározza
a Hallgatói Önkormányzat működését és az egyetemi
döntéshozatalban képviseli a hallgatók elképzeléseit, érdekeit.
A Hallgatói Képviseletek egyetemi és kari szintű tevékenységei
közül a legfontosabbak:
• fellépnek a tanulmányi és vizsgaügyek, valamint a térítési
és juttatási kérdések egyetemi szintű szabályozásait érintő
kérdésekben, melyekben egyetértési jogok biztosítják a
hallgatói érdekek érvényesítését;
• szerepet vállalnak a kari tanulmányi ügyek intézésében,
mint a tantervek, tantárgyi programok, előtanulmányi
rendek, illetve az órarendek, vizsgarendek kialakítása és az
eseti ügyek intézése;
• segítik a kollégiumok működtetését, részt vesznek a
kollégiumi mentorok kiválasztásában;
• elbírálják a külföldi ösztöndíjak pályázatait, valamint a

Építőmérnöki Kar - ÉMK;
Gépészmérnöki Kar - GPK;
Építészmérnöki Kar - ÉPK;
Vegyészmérnöki és Bio mérnöki Kar - VBK;
Villamosmérnöki és Informatikai Kar - VIK;
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar - KJK;
Természettudományi Kar - TTK;
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - GTK
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KEZDETI MIT-HOGYAN

KÖZPONTI TANULMÁNYI HIVATAL (KTH)
„A FELVÉTELI CSOMAG”

meg. Fontos, hogy ha a befogadtatni kívánt tantárgyra épülő
másik tantárgyat szeretnél felvenni már az első félévben, az
elektronikus kérelem beadásának határideje nagyon rövid!

Felvett hallgatóként az Egyetem hatalmas információáradatot
zúdít Rád. Ezen információk mindegyike nagyon fontos, ám
feldolgozásuk, a bennük lévő rendszer megértése nem könnyű.
Azért, hogy kicsit eligazodj a „felvételi csomag”-ban kapott sok
dokumentum között rövid összefoglalót írunk róluk.
Az egyes karok az itt felsoroltakon kívül is küldhetnek
információt, kérhetnek visszajelzést, ezért nézd át alaposan
az Egyetemtől kapott összes papírt, és főleg a tanulmányi
tájékoztatót.
Amennyiben valamelyik nyomtatvánnyal kapcsolatban
kérdésed merül fel, keresd az adott dokumentum fejlécében
vagy láblécében megadott szervezeti egységet.

TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

A Karok egy része ugyancsak a regisztrációs héten tart
tűzvédelmi, illetve munkavédelmi oktatást. Azokról pontos
információt a Tanulmányi Tájékoztatóban találsz, vagy a
beiratkozáson kapsz.

TANULMÁNYI ADMINISZTRÁCIÓ

Tanulmányi adminisztrációdat a Központi Tanulmányi Hivatal
végzi. Azért, hogy minden ügyed gördülékenyen folyjon,
mindent tegyél meg, amire felkérnek, és tartsd be a szabályokat,
a határidőket.

TANÉVNYITÓ

A felvételi levélben találsz meghívót a tanévnyitóra, amelyen
a rektor mellett több prominens személy is beszédet mond.
A tanévnyitón alkalomhoz illő öltözetben kell megjelenned.
A tanévnyitó ünnepségen javasolt, a beiratkozáson kötelező
megjelenned.

A Központi Tanulmányi Hivatal - rövidítve KTH - feladata
• az alap-, osztatlan- és mesterképzésben résztvevő
hallgatók adatainak kezelése, tanulmányi eredményeinek
nyilvántartása, igazolványok és igazolások kiadása,
kérvények kezelése,
• a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer és Pénzügyi
Rendszer, valamint az OHV Portá üzemeltetése,
• a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében való
közreműködés,
• a Kari Hallgatói Képviseletek által megítélt juttatásokat
számfejtésében való közreműködés
• a felvételi eljárásban való részvétel,
• az egyetemen kiadott valamennyi oklevél, oklevélmelléklet,
elektronikus rendszerből kinyomtatott leckekönyv
elkészítése és nyilvántartása.

BEIRATKOZÁS

A Tanulmányi Tájékoztatóban (elérhető a www.kth.bme.hu
portálon) szerepel, hogy a beiratkozás mikor és hol lesz, illetve,
hogy milyen dokumentumokat kell magaddal hoznod. A legelső
beiratkozás különbözik a többi félévre történő bejelentkezéstől.
A beiratkozással létesül hallgatói jogviszonyod, amelyhez attól
a perctől fogva jogok és kötelezettségek tartoznak. A Központi
Tanulmányi Hivatal munkatársainak segítségével történik a
beiratkozás. Az adminisztratív teendők mellett tájékoztató
előadásokat hallhatsz a regisztrációs hét további eseményeiről,
teendőiről és a tanulmányi adminisztrációról. Amennyiben
valamilyen nyomós ok miatt mégsem tudnál megjelenni
a beiratkozáson, akkor a (regisztrációs héten a) Központi
Tanulmányi Hivatal web lapján (www.kth.bme.hu) találod meg
a pótbeiratkozás időpontját és díját. Meghatalmazással más is
beiratkoztathat helyetted.

A Központi Tanulmányi Hivatal jogszabályok, szabályzatok,
ügyrendek alapján végzi munkáját, nem hoz döntést, csak
végrehajtja azokat.
Egyetemi éveid alatt a Központi Tanulmányi Hivatalban
számtalan ügyet kell majd elintézned. Személyesen azokban
az esetekben kell felkeresned, amikor valamilyen papír alapú
dokumentumot adsz le vagy veszel át. A Központi Tanulmányi
Hivatal saját portált - www.kth.bme.hu - üzemeltet, amelyen
az aktuális és az ügyintézést segítő információkat találsz.
Amennyiben mégis be kell menned a Hivatalba, akkor az R
épület aulájában, és a folyosó végén elhelyezett sorszámkiadó
menüpontjai közül (ezek részletes ismertetését megtalálod a
Hivatal portálján) kell kiválasztanod a számodra megfelelőt,
majd várnod a hívásra. Úgy működik, mint egy bank ügyfélhívó
rendszere. Hívás esetén a kijelzőn a sorszámod mellett
megjelenik egy kétjegyű szám is. Ez a szám azt mutatja, hogy
melyik szobában, melyik ügyintézőhöz (pl. a 24 azt jelenti, hogy
a második szoba negyedik fogadóhelyéhez) kell befáradnod.
Bizonyos ügyintézések esetén (pl. információ, igazolás kérés)
nem kell sorszámot húznod, ezekben az esetekben a Központi
Tanulmányi Hivatal hirdetményt tesz közzé az ügyfélhívókon,
illetve a honlapon. Itt kell megemlítenünk, hogy az
ügyfélfogadási idő és a kiszolgálás módja az adott időszaknak
megfelelően változhat, így mielőtt bejönnél a hivatalba,
tájékozódj a honlapon.

DIÁKIGAZOLVÁNY

A diákigazolványt senkinek sem kell bemutatnunk, ám azt
érdemes megjegyezni, hogy az utazási kedvezményeken
kívül egyre több cég ad kedvezményt a diákigazolványukat
felmutatóknak. A kedvezményt nyújtó cégek jegyzékét
megtalálod a http://www.diakbonusz.hu/ weboldalon. A
diákigazolvány igényléssel kapcsolatos információkat a KTH
portálon találod.

TANTÁRGYFELVÉTEL

Az első féléves tantárgyfelvétel menete karonként eltérő, az
órarenddel együtt a beiratkozáson kapsz róla tájékoztatást.

TANTÁRGY-BEFOGADTATÁSI KÉRELEM

Akik már korábban vettek részt felsőfokú képzésben, azok a
Neptunban lévő kérvényen kérhetik teljesített tantárgyaik
befogadását.
A
tantárgy-befogadtatással
kapcsolatos
teendőket, határidőket a Tanulmányi Tájékoztatóban találod
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NEPTUN HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ÉS
PÉNZÜGYI RENDSZER

ADÓAZONOSÍTÓ JEL

Az Egyetem csak azoknak a hallgatóinak tudja kifizetni a
pénzbeli juttatásokat, akik adóazonosító jellel is rendelkeznek,
és azt a Neptunba bejegyezték. Adóazonosító jelet az
állandó lakhelyeden illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal
igazgatóságán igényelhetsz.

A BME-n a hallgatókkal kapcsolatos adminisztratív munkák
döntő része a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer
támogatásával folyik. A rendszer segítségével lehet elvégezni
azt a hatalmas adminisztrációt, amit a több mint 20.000 hallgató
tanulmányi és egyéb adatainak nyilvántartása, feldolgozása
jelent. A rendszer a Központi Tanulmányi Hivatal, a kari dékáni
hivatalok, a tanszékek és a hallgatók adminisztrációs munkáját
támogatja. A használatát nem tudod elkerülni, ezért célszerű
minél előbb megismerkedni vele. Ezt szolgálja egy részletes
leírás, melyet a KTH honlapján, a www.kth.bme.hu lapon találsz.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI

A felvételi értesítő levélben található linken olvashatod a
kollégiumi felvételi menetének pontos leírását. A kollégiumi
felvételi pályázat leadása a http://kefir. bme.hu címen történik,
és a pályázatok a karok által meghatározott szempontok
alapján kerülnek elbírálásra. Kollégiumi elhelyezésre minden
félév végén elektronikus úton kell jelentkezést leadnod. A
pályázás feltétele, hogy mindenben pontosan kövesd a Kari
Hallgatói Képviseleted által megadottakat (pontos adatokat
adj meg, és ne késd le a határidőket). Határidő lejárta után
utólagos jelentkezést már nem lehet leadni.

HOZZÁFÉRÉS

A Neptunhoz egyéni kód (Neptun kód) és jelszó használatával
férhetsz hozzá. Ezeket a felvételi döntésről szóló levélben
találod meg. Az „induló” jelszót az első belépéskor feltétlenül
változtasd meg! A Neptun a hallgatóság számára a KTH (www.
kth.bme.hu) honlapján található link segítségével, Interneten
keresztül, (akár a kollégiumokból, akár a Hallgatói Számítógép
Központból, akár otthonról, vagy akár pl. Londonból is)
böngészőprogrammal érhető el. (Célszerű az oldalt elhelyezni
a böngésző kedvencei, könyvjelzői közé.)
Ha elfelejtetted a jelszavadat, akkor újat - személyazonosságod
igazolásával - a Központi Tanulmányi Hivatalban kaphatsz, amit
a következő belépés alkalmával célszerű megváltoztatnod.
Ha megváltozik valamelyik, a Neptunban is nyilvántartott
adatod (pl. bankszámla szám, értesítési cím stb.) akkor ezt
módosíthatod elektronikusan a Neptun hallgatói felületén
keresztül. A Központi Tanulmányi Hivatalba csak akkor kell
bemenned, ha Személy- és lakcím nyilvántartás (SZL) alapján
központilag módosítjuk az adatokat 2018 ősze óta, hallgatói
bejelentés alapján nem javítunk állandó és tartózkodási címet,
nevet, stb, pl. letettél egy nyelvvizsgát. Ezt csak személyesen,
az eredeti okirat bemutatásával jegyeztetheted be. Egyéb
személyes problémákkal ugyancsak a Központi Tanulmányi
Hivatalhoz kell fordulnod, elsősorban e-mailben (info@kth.bme.
hu). Ha pedig valamilyen (program) hibát, rendellenességet
észlelsz a Neptun működésében, azt a neptun@bme.hu címen
jelezheted.
A Központi Tanulmányi Hivatal és a Neptun rendszer
részletesebb tájékoztatóját a Tanulmányi Tájékoztatóban
találod meg.

A KEFIR rendszerbe csak az úgynevezett címtáras azonosítással
lehet bejelentkezni. A címtáras belépésnek a feltétele, hogy
rendelkezzetek már NEPTUN felhasználói fiókkal is. Az első
NEPTUN belépésetekhez szükséges információkat az Egyetem
postai úton fogja megküldeni nektek. Ha már sikeresen
be tudtok lépni a NEPTUN-ba, akkor az alábbi oldalon (
https:// login.bme.hu/admin/) meg tudjátok nézni a címtáras
azonosítótokat is, és be tudjátok állítani a jelszót is.
A felvételi irányelvek alapján az illetékes Kari Hallgatói
Képviselet ad javaslatot az Egyetem illetékes igazgatóságának
arra, hogy ki kap kollégiumi férőhelyet, és arról is, hogy ki
melyik kollégiumban lakik majd. Ennek részleteiről a Kari
Hallgatói Képviseletek honlapján tájékozódhatsz.
A felvétel elbírálásának fő szempontjai a tanulmányi eredmény,
a közösségi tevékenység és a szociális helyzet. Gólyaként
még közéleti tevékenységet nem végeztél, ezért tanulmányi,
vagy szociális helyzeted alapján részesülhetsz elhelyezésben.
Fontos megjegyezni, hogy ahhoz, hogy szociális alapon
is pályázzatok kollégiumi elhelyezésre, a szoc.sc.bme.hu
oldalon le kell adnotok egy szociális pályázatot is a KEFIR-en
keresztüli jelentkezés mellett. A jelentkezés során ugyanazt a
pályázatot kell leadnotok, mint rendszeres szociális ösztöndíj
és alaptámogatás igénylése esetén, annyi különbséggel, hogy
a pályázat tetején a kollégiumi férőhely jelölőnégyzetet is ki
kell pipálnotok.

A 2019/2020. TANÉV IDŐBEOSZTÁSA

A BME államilag támogatott és költségtérítéses / BSc, BA, MSc,
MA és osztatlan öt éves képzésben részt vevő hallgatói számára
a KTH portálon érhető el.

A BME kollégiumai szervezetileg a Kancellária Kollégiumok
Igazgatóság (KI) részei. A hét külön álló épület közül 5-öt
közvetlenül is a KI üzemeltet, míg két 2 kollégiumi épület
esetében a KI felügyelete mellett egy külsős üzemeletető cég
végzi a kollégiumi épületek üzemeltetését, karbantartását.
Az elmúlt években többször olvashattál róla, hogy a
felsőoktatási kollégiumok egy részét felújítják. A BME-n
a Kármán Tódor, a Schönherz és a Martos Kollégiumok
készültek el teljesen az elmúlt években, illetve a Wigner
Jenő és a Vásárhelyi Pál Kollégium került részben felújításra.
Természetesen a többi kollégiumban is folyamatosan zajlanak
kisebb-nagyobb felújítások.

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA

Az Egyetem a hallgatóinak megítélt juttatások kifizetését
banki átutalással teljesíti. A juttatásokat csak abban az esetben
kapod meg, ha rendelkezel saját bankszámlával, és annak
számlaszámát a Neptun rendszerbe bejegyezted. Amennyiben
hallgatóként kötsz szerződést valamelyik bankkal, úgy
bizonyos diákkedvezményeket is kaphatsz. Fontos, hogy az
esetleges bankszámlaszám-változtatást mindig előre jelezd,
illetve változtatás esetén mindig ellenőrizd, hogy a helyes
bankszámlaszám legyen érvényes és alapértelmezett státusúra
állítva a Neptunban.
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KÖZPONTI TANULMÁNYI HIVATAL (KTH)
A Kancellária Kollégiumok Igazgatóság elérhetősége:
1111 Budapest, Kruspér utca 2. telefon: +36 1 463 3641, telefax:
+36 1 463 3822 e-mail: kollegiumok@mail.bme.hu, web: http://
ki.bme.hu/

Kollégiumok:
Baross Gábor Kollégium - KJK,
1114 Budapest, Bartók Béla út 17.
Bercsényi 28-30. Kollégium - ÉPK,
1117 Budapest, Bercsényi út 28-30.

Az alábbiakban találhatóak a kollégiumok elérhetőségei,
feltüntetve, hogy többségében mely kar hallgatói lakják:

Kármán Tódor Kollégium - GPK és TTK,
1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17.

Egyetemünkön az egyes karoknak több - helytelen - rövidítése
is elterjedt.

nemzetközi együttműködés keretében folytatnak tanulmányokat Magyarországon, tanulmányi célú tartózkodási engedélyt
kaphatnak. Az engedély kiállításához tanulmányi célú tartózkodási vízummal kell rendelkezni. Tanulmányi célú tartózkodás csak
akkreditált és felsőfokú, nappali képzésben való részvétel esetén engedélyezhető.
Fontos tudni, hogy a tartózkodási engedélyt az idegenrendészeti hatóság legfeljebb két évre adhatja ki, amelyet alkalmanként egy,
legfeljebb két évvel hosszabbíthat meg.
A tartózkodási engedélyekről és a területileg illetékes igazgatóságokról a http://www.bevandorlas.hu oldalon találsz bővebb
információt.

Martos Kollégium - VBK,
1111 Budapest, Stoczek utca 1-7.

A hivatalos rövidítések az alábbiak:
Építőmérnöki Kar - ÉMK;
Gépészmérnöki Kar - GPK;
Építészmérnöki Kar - ÉPK;
Vegyészmérnöki és Bio mérnöki Kar - VBK;
Villamosmérnöki és Informatikai Kar - VIK;
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar - KJK;
Természettudományi Kar - TTK;
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - GTK

Sajnos sok hallgató az alapvető jogaival és kötelezettségeivel sincs tisztában, és nem ritkán csak akkor kezd tájékozódni, amikor már
nagy a baj. Érdemes tehát a legfontosabb szabályzatokat előre elolvasni, mert a különböző vitás ügyekben is ezek alapján születnek
a döntések. Ezek a szabályzatok természetesen mindenki számára nyilvánosan elérhetőek. Az alábbi táblázat segít eligazodni a
fontosabb dokumentumok között:

Schönherz Kollégium - VIK,
1111 Budapest, Irinyi József utca 42.
Vásárhelyi Pál Kollégium - ÉMK,
1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Wigner Jenő Kollégium - GTK,
1111 Budapest, Dombóvári út 3.
Schönherz Kollégium teljesen,
valamint Baross Gábor, Wigner Jenő
és Vásárhelyi Pál Kollégium
I. kategóriás része

a) Államilag támogatott hallgatók és
kollégium mentorok esetén

9 320 Ft

b) További hallgatók esetén a kollégiumi
normatíva egy hónapra eső összegének
az államilag támogatott hallgatók által
fizetendő kollégiumi térítési díjjal növelt
összege

20 970 Ft

Bercsényi 28-30., Kármán Tódor és
Martos Kollégium teljesen, valamint
Baross Gábor, Wigner Jenő és Vásárhelyi
Pál Kollégium
II. kategóriás része

Szabályzat

Rövid név

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

TVSZ

Térítési és Juttatási Szabályzat

TJSZ

Pénzügyi Ügyrend

PÜR

11 650 Ft

23 300 Ft

Rektori Utasítás a nyelvoktatás
különös szabályairól és díjairól

Rektori Utasítás a testnevelés
kurzusainak meghirdetéséről

VÍZUM

Tartalom
Tanulmányokkal
kapcsolatos
tudnivalók, jogok,
követelmények.
Finanszírozási
státuszok, térítések,
juttatások
meghatározása.
A TJSZ végrehajtási
utasítása.
Az ingyenes nyelvi
egységekről,
felhasználásukról és
díjaikról.
A testnevelési
kurzusokról,
felhasználásukról és
díjaikról.

Az egészségbiztosításról a http://www.oep.hu oldalon találsz
bővebb információt.

Az EU tagországok állampolgárai vízummentesen tanulhatnak
a BME n.
Magyarországi tanulmányok folytatásához a nem EU
tagországokból érkező hallgatóknak (D 5 típusú) vízumra van
szükségük. A vízumot az anyaországi magyar nagykövetségen
kell igényelni a BME felvételi igazolásának birtokában. A vízum
megszerzése akár egy hónapot is igénybe vehet.

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

A Magyarországon tanuló külföldi állampolgároknak
tanulmányi célú tartózkodási engedélyt kell szerezniük. A
tartózkodási engedély kiállításához a nem EU tagországokból
érkező hallgatóknak tanulmányi célú tartózkodási vízummal
kell rendelkezni. A tartózkodási engedély kiállítása, vagy
meghosszabbítása iránti kérelmet az Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalnak a magyarországi szálláshely szerint
illetékes regionális igazgatóságán (ügyfélszolgálati irodájánál)
formanyomtatványon, személyesen, legkésőbb a jogszerű
tartózkodás megszűnése előtt 30 nappal kell benyújtani.
Tanulmányi célból tartózkodási engedélyt akkor lehet
kiállítani, illetve meghosszabbítani, ha a hallgató tanulmányi
célú tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel
rendelkezik. A tanulmányi tartózkodási cél a képzést végző
oktatási intézmény felvételi igazolásával, hallgatói jogviszonyt
igazoló okirattal, vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítható.
Azok a külföldi hallgatók, akik nem állami ösztöndíj, vagy

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

Az EU-tagországból érkező külföldi hallgatókat az ő képzésükbe
járó magyar hallgatókkal azonos egészségügyi szolgáltatás
illeti meg.
A nem-EU tagországból érkező külföldi állampolgárok
közül egészségügyi szolgáltatásokra csak az jogosult, aki
nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter
által adományozott ösztöndíj alapján létesített hallgatói
jogviszonyban áll. Azok a külföldi hallgatók, akik ennek a
feltételnek nem felelnek meg, csak az egészségbiztosítóval
kötött ún. megállapodás kötése esetén lesznek jogosultak
egészségügyi szolgáltatásra.
10

Fotó: Valuska Tamás

11

Elérhetőség
http://www.kth.bme.hu/hivatal/szabalyzatok/
Aktualitások/Szabályzatok menüpont
https://hszi.bme.hu/juttatasok/szabalyzatok/tjsz/
Juttatások/Szabályzatok/Térítési és Juttatási Szabályzat
menüpont
https://hszi.bme.hu/juttatasok/szabalyzatok/pur/
Juttatások/Szabályzatok/Pénzügyi Ügyrend menüpont
http://inyk.bme.hu/rektori-kancellari-utasitas
TJSZ szabályzat menüpont

https://testneveles.bme.hu/oktatas/szabalyzatok
Oktatás/Szabályzatok menüpont

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK AZ EGYETEMI ÉLETHEZ

SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTUKTÚRA
INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG, IT,
ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

WEBTÁRHELY

Az Egyetem minden beiratkozott hallgatója kérhet hozzáférést
az Ural2 unixos (Solaris) szerverre. Ezáltal kapsz egy korlátos
webes tárhelyet, valamint ssh-n keresztül közvetlenül is
beléphetsz és használhatod a Solaris operációs rendszer
szolgáltatásait. Egy korlátos méretű e-mail postafiók is jár vele
együtt. Az ide érkező elektronikus leveleidet a https://webmail.
hszk.bme.hu/

Az Egyetem informatikai gerinchálózatának fejlesztését, illetve
fenntartását az Egyetemen az Informatikai Igazgatóság IT
Üzemeltetési Osztálya végzi. Az Egyetemen bárhol is használod
az Internetet, mindenhol vonatkoznak rád az egyetem
informatikai és telematikai szabályai.

WIRELESS CSATLAKOZÁS

EDUID (címtáras azonosító)

Az IT Üzemeltetési Osztály lehetőséget biztosít, hogy egyes
egyetemi épületekben, illetve előadótermekben vezeték
nélkül is csatlakozz a világhálóra. A szükséges teendőket, a
vezeték nélküli csatlakozásra alkalmas helyek jegyzékét, a
hálózathasználat ezen módjának feltételeit, illetve a részletes
leírást megtalálod a http://net.bme.hu/ weboldalról indulva.

Számítógépes szolgáltatásokhoz az Egyetemen sok esetben
felhasználónévvel és jelszóval történő azonosítás, belépés
után lehet hozzáférni. Hogy ne kelljen minden egyetemi
rendszerhez, weboldalhoz, külön nevet és jelszót fejben
tartanod, egyre több helyen használhatod az eduID-t (más
néven címtáras azonosító) és a hozzá tartozó jelszót.
Az eduID-d akkor készül el, ha a félévre való beiratkozásod
adminisztrálása a Neptunban megtörtént (ez általában a
regisztrációs hetet követő első oktatási hét eleje). Ezután
majd jelszót kell hozzá választanod, és a https://login.bme.
hu/admin/oldalon beállítani azt. Más számára a jelszót átadni
szigorúan tilos, fegyelmit kockáztat, aki ezt megteszi.

VPN-SZOLGÁLTATÁS

Az egyetemen, valamint bizonyos oktatási célú más anyagok
eléréséhez feltétel lehet, hogy azt csak az egyetemi hálózaton
belülről lehessen elérni. Amennyiben otthoni számítógépedről
szeretnél ilyen anyagokhoz hozzáférni, ezzel a szolgáltatással a
géped úgy fog viselkedni, mintha egy, az egyetemi hálózaton
működő gép előtt ülnél. A hálózathasználat ezen módjának
feltételeit, illetve részletes leírását megtalálod a http://net.
bme.hu/ weboldalról indulva.

KÖZPONTI ÜZEMELTETÉSŰ
SZOLGÁLTATÁSOK

Az IT Üzemeltetési Osztály üzemeltet bizonyos központi
szolgáltatásokat, amelyek megkönnyítik az egyetemen a
számítógépekhez és az Internethez való hozzáférésedet.
Ezekről információt a http://net.bme.hu/ oldalon találsz.
A központi üzemeltetésű szolgáltatások egy része
regisztrációhoz kötött. A http://net.bme.hu/ címen egy webes
felületen keresztül, eduID-val belépve regisztrálhatod saját
magad számára a kívánt szolgáltatásokat. A regisztrációs
felületen megrendelt szolgáltatások mindaddig élnek
számodra, amíg hallgatói jogviszonyod fennáll (a számítógép
terem használata csak aktív félév idején).

BME CÍMTÁR

SZOFTVEREK

A BME Címtár elsődleges feladata egy központi azonosítási
szolgáltatás nyújtása minden egyetemi polgár részére. A
címtáras azonosítást használó weboldalakra nem kell külön
regisztrálnod, a címtáras azonosító és jelszó megadásával
tudod elérni a védett oldalt vagy szolgáltatást. Ezen weboldalak
belépéskor bizonyos adatokat automatikusan megkapnak a
felhasználóról. A Címtárban tárolt adatok elsődleges forrása
a Neptun. Minden személy, aki felhasználóval rendelkezik a
Neptunban, igényelhet címtáras azonosítót is a http://login.
bme. hu/admin oldalon.
Címtáras azonosítóra van szükséged van például az Egységes
Szociális Rendszerbe, a Kollégiumi Egységes Felvételi és
Információs Rendszerbe valamint számos egyetemi oldalra
való belépéshez, valamint ennek segítségével tölthetsz le
eredeti Microsoft szoftvereket az msdnaa.bme.hu oldalon.

BME-s hallgatóként az Egyetem számos eredeti Microsoft
szoftvert biztosít Neked ingyenesen, például operációs
rendszereket, asztali alkalmazásokat és fejlesztő eszközöket.
Ahhoz, hogy igénybe vehesd ezt a szolgáltatást, szintén
szükséges a Címtár azonosító. A pontos kínálatról az msdnaa.
bme.hu oldalon tájékozódhatsz.
Ezen kívül számos szoftvernek van hallgatói verziója, melyek
bizonyos korlátozások között bármely hallgató számára
elérhetők, ezekről tanáraidtól, hallgatótársaidtól tudsz
érdeklődni.
Az egyetemi hálózatokon elérhető jogtiszta szoftverek csak
a hallgatói jogviszonnyal és az egyetemi munkavégzésre
irányuló jogviszonnyal összefüggésben használhatók.
Az egyetem területén (beleértve a kollégiumokat is) az
illegális szoftverhasználat minden módja, fajtája tiltott. Erről
bővebben: http://net.bme.hu/regula/software.php

BME-S E-MAIL CÍM

Minden BME hallgató kaphat egy @edu.bme.hu végződésű
e-mail címet

Fotó: Valuska Tamás

TANSZÉKI ÜZEMELTETÉSŰ GÉPTERMEK

A Hallgatói Számítógép Központon kívül néhány tanszék is
üzemeltet számítógép laborokat. A látogatás feltétele általában
hasonló. Többnyire a helyszínen kapható nyomtatványon lehet
belépési nevet és jelszót kérni. A nyomtatvány kitöltésekor
elfogadod a labor és az egyetemi hálózathasználat házirendjét.
Néhány napos várakozás után felhasználóként regisztrálnak a
labor szerverén és onnantól kezdve ingyen eléred az internetet,
e-maileket küldhetsz és fogadhatsz, használhatod a labor
szerverén elérhető programokat.

SZÁMÍTÓGÉP-TERMEK

INFRASTRUKTÚRA A KOLLÉGIUMOKBAN

A Hallgatói Számítógép Központ az IT Üzemeltetési Osztály
részeként az R épület 4. emeletén 16 teremben, termenként 12
- 20 személyi számítógépet üzemeltet elsősorban azért, hogy
a számítástechnikát igénylő tanórák megfelelő informatikai
hátterét biztosítsa, valamint azért, hogy a tanórákon kívül
- szorgalmi időszakban reggel nyolctól este fél kilencig,
egyéb időszakokban korábban zárva - betérő hallgatóknak
lehetőségük legyen házi feladatot készíteni, csatlakozni a
világhálóra.
A Hallgatói Számítógép Központban, tanszéki laborokban
általában tilos, vagy korlátozott például a különböző játékok,
illetve az IRC használata, illetve programok saját installálása.

A kollégiumok belső hálózata is a legmodernebb technikára
épül. Minden szobában a lakószámmal egyező számú 100 Mbit/
sec-os hálózati csatlakozási pontot alakítottak ki. Amennyiben
saját számítógéppel rendelkezel és kollégiumi szobádból is
szeretnél csatlakozni az internetre, úgy a hálózatfejlesztési díj
befizetése után kaphatsz hozzáférést.

KOLLÉGIUMI POSTAFIÓK

A kollégiumba költözőknek lehetőségük nyílik saját kollégiumi
e-mail cím igénylésére. Ezek pontos részleteiről kérdezd a Kari
Hallgatói Képviseletet.

EGYETEMI E-MAIL FIÓK

Az egyetemi címtáron keresztül kezdeményezhető
regisztrációval létrehozhatsz egy @edu.bme.hu végződésű
e-mail címet.
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TESTNEVELÉSI ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
Kosárlabda (kosarlabda)
BME Sportközpont (XI. Bertalan L. u. 4-6.)
Röplabda (roplabda)
BME Sportközpont (XI. Bertalan L. u. 4-6.)

Egyetemi tanulmányai során testnevelés órán is részt kell vennie, ám a BME sportlétesítményeit testnevelés órán kívül (térítés ellenében) is használhatja. A lehetőségeket illetően a Testnevelési Központban (XI. Bertalan Lajos u. 4-6., 113-as szoba)
érdeklődhet.
A 2010. szeptember után beiratkozott hallgatóknak a TVSZ 2
félév testnevelés tárgyat ír elő, az abszolutórium megszerzéséhez teljesítenie kell egy 1/....(- -.= A/B/C), illetve egy 2/....(....
=A/B/C) kódú testnevelés tárgyat. A Testnevelés tárgy teljesítéséhez két félévben aláírás megszerzése szükséges. Testneveléssel, versenyekkel kapcsolatos információt a honlapon www.
testneveles.bme.hu valamint a Testnevelési Központ Facebook
oldalán www. facebook.com/bmesport talál.
A kurzusokat a Neptun rendszerben kell felvenni.
A regisztrációs héten minden nap 10-13 között a BME Sportközpontban szeretettel várjuk szervezett csoportokban a gólyákat. Mindenkit arra biztatunk, látogassa meg a létesítményt,
ez nagymértékben megkönnyíti a sportágválasztást.

Térítési díj 6.000 Ft/ szemeszter, amit a Neptun rendszeren keresztül kell kifizetni. Gyűjtőszámláról történik a fizetés.
TENISZ (TENISZ) - BME Sporttelep (XI. Bogdánfy u. 12.)
FALLABDA (SQUASH) - BME Sportközpont
RICOCHET (RICOCHET) - BME Sportközpont
TOLLASLABDA (TOLLASLABDA) - BME Sportközpont
ASZTALITENISZ (ASZTALITENISZ) - BME Sportközpont
ERŐFEJLESZTÉS - (EROFEJLESZTES) - BME Sportközpont
SPINNING (SPINNING) - BME Sportközpont
FALMÁSZÁS (FALMASZAS) - BME Sportközpont
KORCSOLYA - BME Sporttelep (XI. Bogdánfy u.12.)
NINJUTSU (NINJUTSU) - BME Sportközpont
KRAV MAGA (KRAV MAGA) - BME Sportközpont
AIKIDO (AIKIDO) - BME Sportközpont
KARATE (KARATE)- BME Sportközpont
BOX (BOX) - BME Sportközpont
LAIDO - JODO - BME Sportközpont
NŐI ÖNVÉDELEM (NOI ONVEDELEM)-BME Sportközpont
TÁNC (TANC) - BME Sportközpont
NÉPTÁNC (NEPTANC) - BME Sportközpont
AEROBIK (AEROBIK) - BME Sportközpont
TRX (TRX) - BME Sportközpont
FUNKCIONÁLIS KÖREDZÉS (ZENÉS GIMNASZTIKÁN BELÜL) BME Sportközpont
JÓGA (JOGA) - BME Spotközpont
HALADÓ ÚSZÁS (USZAS) - Tüske uszoda
KEZDŐ ÚSZÁS (USZAS-KEZDO) - Tüske uszoda
GERINCTRÉNING (GERINCTRENING) - BME Sportközpont

A testnevelés tárgy kódjai a két félévnek megfelelően:
BMEGT70BS1A - térítésmentes sportágak
BMEGT70BS1B - költség hozzájárulásos sportágak
BMEGT70BS1C - felmentések
BMEGT70BS2A - térítésmentes sportágak
BMEGT70BS2B - költség hozzájárulásos sportágak
BMEGT70BS2C - felmentések
A szakági testnevelési órákon az adott sportág gyakorlatanyagát edzésszerűen alkalmazzuk. Választási lehetőséget a felsorolt sportágakban (kurzusokban) kínálunk. A sportágak neve
mellett az órák helyszínét, valamint a Neptunban megjelenő
kurzus jelét tüntettük fel.
Atlétika (atletika)
BME Sporttelep (XI. Bogdánfy u. 12.)
Labdarúgás (labdarugas)
BME Sporttelep (XI. Bogdánfy u. 12.)

FELMENTÉSEK
Teljes felmentés (válogatott sportolók részére)
A honlapról letöltött nyomtatványt a Testnevelési Központban
(BME Sportközpont 113. szoba) kell leadni a 3. oktatási hét
végéig.
Részleges felmentés (egyesületi sportolók részére)
A szorgalmi időszakot követő pótlási héten a www.testneveles.
bme.huhonlapról letölthető nyomtatvánnyal kell jelentkezni a
választott próba (futás, erő vagy úszás) teljesítésére a megadott
helyszínen.

a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokság
(MEFOB). Kérjük azokat a sportolókat,
akik felkészültek arra, hogy képviseljék
egyetemünket, jelentkezzenek testnevelő
tanárainknál, illetve a Testnevelési Központban.
A bajnokságokon nappali és levelező hallgatók, doktoranduszok
és végzett hallgatók (a diploma keltétől számított egy éven
belül) egyaránt részt vehetnek.
Honlap: www.mozduljra.hu

ORVOSI FELMENTÉS
Az órák látogatása alól az Egyetem sportorvosának javaslatára
kaphatnak felmentést.
Nyomtatvány letölthető a honlapról.
A heti kötelező testnevelési órák mellett további rendszeres
sportolásra nagy kedvezménnyel vehetik igénybe az Egyetem
létesítményeit. (Bővebb információ a honlapon: www.
testneveles.bme.hu)

BUDAPESTI UNIVERSITAS VERSENYEK, BAJNOKSÁGOK
A Budapesti Egyetemi és Sportszövetség sportolási lehetőséget
kíván biztosítani azon nappali tagozatos hallgatók részére,
akik az adott tanévben, az adott sportágban szakszövetségi
versenyen, bajnokságon NB-s szinten nem szerepelnek, illetve
sportági minősítést nem szereztek.
Honlap: befs.hu valamint facebook/befs.hu

LÉTESÍTMÉNYEK
A BME polgárai, a MAFC sportolói részére az alábbi létesítmények
állnak rendelkezésre a testnevelési órákon való részvételre,
szervezett sportolásra, mozgásigények kielégítésére:
A létesítmények használati rendjéről és térítési díjáról
felvilágosítást kaphat a Testnevelési Központban (BME
Sportközpont) valamint a sportlétesítményekben.
SÍTÁBOROK
A BME az ausztriai Hollensteinben (Hochkar régió) alakította
ki sícentrumát. A síterepet Budapesttől kb. 5 óra autózással
érhetjük el.
Egyetemünk síklubja a Magyar Egyetemi Sí Egyesület (MESE)
várja a rendszeresen síelni vágyó hallgatókat.
A balesetmentes síelés és a téli idényre való felkészülés
céljából ősztől heti rendszerességgel, hétfőnként felkészítő
szárazedzéseken való részvételre van lehetőség, melyet szintén
a Testnevelési Központ oktatói tartanak.

BME Sportközpont (XI. Bertalan L. u. 4-6.) címen található

REMÉLJÜK SIKERÜLT FELKELTENI AZ ÉRDEKLŐDÉST!
TALÁLKOZZUNK A SPORTPÁLYÁKON!
BME SPORTKÖZPONT:
(Bertalan L. u. 4-6.)
KÁRMÁN TORNATEREM:
(Kármán Tódor Kollégium, XI. Irinyi u. 9-11.)
BERCSÉNYI TORNATEREM:
Bercsényi Kollégium, XI. Bercsényi u. 28-30.)
BME SPORTTELEP :
(XI. Bogdánfy u. 12.) műfüves labdarúgópálya, atlétikai rekortán
futópálya, teniszpályák
TÜSKECSARNOK:
(XI. Magyar tudósok körútja 7.)
MAGYAR EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (MEFOB)
Napjainkban mind nagyobb hangsúlyt kapnak az egyetemek
közötti versenyek. Az egyetemek közötti egészséges rivalizálás
példája és az egyetemhez tartozás egyik sportbeli kifejezése
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Sportolj hazai pályán a BME Sportlétesítményeiben!
Sportolsz? …vagy most már akkor elkezded?!
Sportlétesítményeinkben a teniszt és strandsportokat
űzők, a labdasportágakat kedvelők, a konditerembe
járók, a focista fiatalok, a csak körbe-körbe futók,
a sajáttestsúllyal edzők, a küzdők, a táncosok, a
jogát kedvelők, a falatmászók, a hobbyból csak kicsit
edzegetők, az „ezt is kipróbálom” kalandorok is
egyaránt jól érzik magukat!

BME Sportközpont Budapest 1111 Bertalan Lajos u. 4-6.
BME Sporttelep Budapest 1117 Bogdánfy u. 12.
Bercsényi és Kármán kollégium tornaterme.
Kollégiumi konditermek: Wigner, Kármán, Bercsényi, Martos, Vásárhelyi, Baross.

További info: www.bmesport.hu

A BME hallgatókat kiemelt
kedvezményekkel várjuk.
Látogass el hozzánk!

BME Sportközpont
BME Sporttelep

A BME Sportközpont és a BME Sporttelep ad helyet a testnevelési óráknak is, amelyet 8:30-14:30
között bonyolít a Testnevelési tanszék, ebben az idősávban csak testnevelési órákra érkező
hallgatókat fogad a létesítmény. A testnevelési órákról az előző oldalon olvashatsz bővebben...
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BME OMIKK
A BME OMIKK a Műegyetem könyvtára (Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár), ahol az egyetemi tanulmányokhoz
szükséges jegyzetek és tankönyvek mellett magyar és idegen nyelvű szépirodalmi művek, útikönyvek, ismeretterjesztő
könyvek széles választéka is megtalálható.

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig 8:00–20:00
(vizsgaidőszakban a kijelölt olvasói terek: 8:00–22:00)

Kölcsönzésről:
• A könyvek elektronikus kérőlapon kérhetők az egyetem egész
területéről (BME hálózatra csatlakozva).
• Egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma nappali
tagozatos hallgatóknak: 10 db.
• Kölcsönzési idő 2 vagy 4 hét, ez ötször meghosszabbítható
(kivéve, ha valaki más előjegyezte) az online katalógusba belépve,
személyesen a kölcsönzési pontokon, telefonon (463–1790,
463–1152), a kolcsonzes@omikk.bme.hu címen.
• Emlékeztetőt küldünk a kölcsönzési idő lejárta előtt
3 nappal a Neptunban. Tipp: a Neptunban beállíthatod, hogy
e-mailben is megkapd.

Elérhetőségeink:
Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 4–6.
https://www.omikk.bme.hu/

• A lejárt kölcsönzések késedelmi díja 35 Ft/dokumentum/
munkanap. Fizetés: Neptunon keresztül.

https://www.facebook.com/bmeomikk.hu/

• A szabadpolcos olvasótermekben a „legfontosabb” közel
100.000 művet helyeztük el, melyek az adott olvasóteremben
kölcsönözhetők.

https://www.instagram.com/omikkbme/
Tájékoztatás: +36 1 463-1069; tajekoztatas@omikk.bme.hu
Kölcsönzés: +36 1 463-1790; kolcsonzes@omikk.bme.hu

Ingyenes szolgáltatások BME hallgatóknak:
• olvasótermeink és közel másfél milliós gyűjteményünk
helyben használata,

Tudj meg többet a lehetőségeidről! Vegyél részt speciálisan az első éves BME hallgatók számára rendezett túránkon, ahol könyvtárosaink egy séta keretében megismertetik szolgáltatásainkat és bemutatják épületünk nyilvános
tereit. Bővebb információ és jelentkezés: tajekoztatas@omikk.bme.hu

Segítségre van szükséged a tanulmányaidban?
Keress minket!

• csoportos tanulás erre a célra kialakított terekben,
• hozzáférés elektronikus dokumentumokhoz
(e-könyv, e-folyóirat) és adatbázisokhoz,
• szaktájékoztatás, irodalomkutatás,

BME OMIKK

a te könyvtárad!

• Wi-Fi,
• számítógépek, internet hozzáférés,
• szkennelés.
A nappali tagozatos BME hallgatók ingyenesen iratkozhatnak be a könyvtárba (egyszeri kártyadíj: 300 Ft)!
Beiratkozás helye: központi kölcsönzés.
Szükséges dokumentumok: fényképes igazolvány, lakcímkártya.

További, beiratkozáshoz kötött, illetve térítési díjas
szolgáltatásaink:
• kölcsönzés, előjegyzés;
• könyvbeszerzési javaslat;
• gyorsított feldolgozás;
• könyvtárközi kölcsönzés;
• tanulóasztal és -szoba foglalás;
• laptopzár kölcsönzés;
• nyomtatás.
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BME IDEGEN NYELVI KÖZPONT
KIHÍVÁSOKAT KERESEL ÉS EGYBEN EGY ÉLETRE SZÓLÓ KALANDOT SZERETNÉL?
MINDEZT EGYSZERRE?
Hajrá! A megoldás: a nyelvtanulás. Itt az idő, hogy „Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld!” Ugye ismerősen hangzik? Nem ígérjük, hogy
jedi mester leszel, de nyelvvizsgákra, biztos nyelvtudásra mindenképpen szükséged lesz vagy a diplomádhoz vagy a munkádban –
ebben pedig mi vagyunk a profik! Miért ne kötnéd össze a kellemeset a hasznossal?
OK, de hogyan?
Gyere az Idegen Nyelvi Központ (www.inyk.bme.hu) Neptunon keresztül elérhető nyelvi kurzusaira! Tanulhatsz általános nyelvet és
szaknyelvet is, és a nyelvvizsgára is felkészítünk! Kétféle kurzust vehetsz fel nálunk: 0 kredites kurzusokat és kredites kurzusokat.

TÁMOGATOTT, 0 KREDITES KURZUSOK

Ha már rendelkezel B2 tudásszinttel, választhatod a nyelvi
tárgyak másik nagy csoportját, a nyelvi kredites tárgyakat, heti
1x2 órában:
• műszaki nyelv
• kommunikációs készségfejlesztés
• üzleti nyelv
• menedzserkommunikáció
• kultúraközi kommunikáció
• Erasmussal külföldön
• karspecifikus szaknyelvi kurzusok

KREDITES KURZUSOK
A 0 kredites tárgyak keretében angol, francia, német, olasz,
orosz, japán, vagy spanyol nyelvet tanulhatsz heti 1x2 vagy
2x2 órában a kezdőtől (A1) a felsőfokú (Cl) vagy akár a közel
anyanyelvi beszélő (C2) szintig. Ezeknek a kurzusoknak a
felvételét az egyetem ingyenes támogatási egységekkel
biztosítja nappali képzéses hallgatóinak!
heti 1*2 órás kurzus = 1 egység
heti 2*2 órás kurzus = 2 egység
Alapképzések (BSc/BA):
Mesterképzés (MSc/MA):
Osztatlan képzés:
Doktorandusz képzés:

TERVEZD MEG!
Saját érdeked, hogy alaposan megtervezd a nyelvi képzésedet, hogy a rendelkezésedre álló ingyenes támogatási egységeket
minél jobban kihasználhasd. Ebben természetesen nagyon szívesen segítünk!
1. lépés: Honnan fogom tudni, mi való nekem? Mire jelentkezzek?
A nyelvtudásod szintjét az Idegen Nyelvi Központ honlapján (http://www.inyk.bme.hu/) található szintfelmérő tesztek segítségével saját magad is felmérheted! A tárgyak leírását, tartalmát, anyagát megtalálod ugyanitt az Oktatott nyelvek menüpont alatt
nyelvenként.
2. lépés: Mik a pontos szabályok?
A nyelvi alapoktatás tárgyainak felvételi és teljesítési szabályairól itt olvashatsz: http://inyk.bme.hu/oktatas/hallgatoi-nyelvoktatas/
targyfelvetel
3. lépés: Ha 0 kredites kurzust szeretnék, honnan tudom, hogy hány nyelvi egységem van?
A saját Neptun webfelületeden találhatod a rendelkezésedre álló ingyenes egységek számát:
Itt : Saját adatok / Személyes adatok ablakban / alul: Ex15 - 17 - 19 - 21 illetve Ex18 - 20 - 22 pontoknál INYE = idegen nyelvi egység
kódolással.
4. Hogyan tudom felvenni a nyelvi tárgyakat (kreditest és 0 kreditest egyaránt)?
A tantárgyfelvétel a Neptun rendszerben önállóan történik, a beiratkozást követően. A nyelvi kurzusokat a nappali képzésben
résztvevők megtalálják a Mintatanterveik között Nyelvi tárgyak néven. A többi képzés hallgatója a Minden intézményi tárgy
opció bejelölésével, a tárgycsoportok között találja a Választható nyelvi tárgyakat.
5. Ha még mindig bizonytalan vagy: keress minket az alábbi elérhetőségeken!

És ha elhasználtam az egységeket?
Ne aggódj, akkor sincs semmi gond! Ha az egységeket
felhasználtad, BME-hallgatóként a piaci ár töredékéért - 10.000
Ft/egység értékben -juthatsz minőségi nyelvoktatáshoz!

8 egység
4 egység
12 egység
4 egység

E kurzusokat az egyetem nappali képzéses hallgatói
tanulmányaik alatt bármikor térítésmentesen felvehetik, tehát
nem kerülnek nyelvi egységbe. Mindegyik 2 kredit értékű,
felvételi szabályaik megegyeznek az egyetem többi szabadon
választott tárgyáéval.

AKÁR NYELVVIZSGÁZHATOK IS, MINDEN SZINTEN?
Bizony! A BME saját akkreditált Nyelvvizsgaközpontjában 7 nyelvből tehetsz általános vagy szaknyelvi vizsgát alap-, közép- és
felsőfokon. További részleteket itt találsz: www.bmenyelvvizsga.bme.hu

HÉT HATÁRON TÚL…

Ha már az alapdiplomád megvan, tovább fejlesztheted nyelvtudásod és még egy piacképes végzettséget is szerezhetsz a mesterképzéssel párhuzamosan elvégezhető szakirányú tolmács- és fordítóképzéseink keretében: www.tfk.bme.hu

KERESS MINKET!
nyelvi@inyk.bme.hu
463 31 42 (Ha nyáron nem tudsz elérni minket, írj nekünk, arra mindig válaszolunk!)
BME Idegen Nyelvi Központ, E épület, 1111 Budapest, Egry József utca 1. IX/6.
honlap: www.inyk.bme.hu
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HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG (HSZI)
A HSZI küldetése a hallgatók támogatása az egyetemi élet
útvesztőjében. Bátran fordulj hozzánk, amennyiben segítségre
lenne szükséged életvezetési, pszichológiai kérdésekben, vagy
a karrierépítéssel kapcsolatban. Tanácsadási szolgáltatásainkat
az év bármely napján igénybe veheted. Célunk, hogy
egy biztonságos környezetet teremtsünk a felvételizők
és a hallgatók, valamint a pályakezdők számára ingyenes
szolgáltatásainkkal.

Felsőbb évesként érdekes lehet majd számodra a
karrier-szolgáltatásokon belül: önéletrajz tanácsadás,
próbainterjú, karrier-coaching, kiválasztási szolgáltatás,
kapcsolattartás a végzett hallgatókkal (alumni).

PROGRAMJAINK

Műegyetemi Állásbörze és Felkészítő Szint: Minden októberben
és márciusban személyesen találkozhatsz azokkal a cégekkel,
amelyek egyikénél talán te is elindítod majd a karriered. Ezen
a fórumon kapcsolatokat építhetsz, információkat gyűjthetsz
a munkaerőpiacról, és tudatosan felkészülhetsz az előtted
álló kihívásokra, hogy amikor majd aktuálissá válik, könnyen
megtaláld a neked megfelelő szakmai gyakorlati helyet vagy
álláslehetőséget.

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

Elsőévesként a hallgatók számos problémával küzdenek, így
gyakran fordulnak hozzánk lelki gondjaikkal. Tapasztalataink
szerint jó néhány téma kerül elő ebben az életszakaszban:
például a szülőkről való leválás, az otthon maradt barátok és
családtagok hiánya, a honvágy, az önállóvá válás első lépései
(értjük ez alatt például a felelősségvállalást, az öngondoskodást
és a stresszhelyzetek megoldásának nehézségeit). A
pszichológiai tanácsadás az erőforrásaidra támaszkodva
segíthet abban, hogy sikeresen meg tudj küzdeni az előtted
álló akadályokkal.
Az egyéni tanácsadások hossza 6 alkalom, melynek során
egy körülírt célkitűzésre fókuszálva új perspektívákra,
megoldásokra találhatsz rá a tanácsadó kíséretében. Az egyéni
tanácsadásokon kívül csoportos formában is tudunk neked
segíteni, hiszen készségfejlesztésre (például stresszkezelésre
és szorongáscsökkentésre) csoportos formában is lehetőséged
van. Ezek a csoportok akár 8 hetet is átívelnek, mely elegendő
arra, hogy új tudással gyarapodj, miközben sajátélményt
szerzel az adott területen.
Azt javasoljuk, hogy ne várd meg, hogy a vizsgaidőszakban
összecsapjanak a fejed felett a hullámok! A nehezebb,
húzósabb időszakok előtt időben jelentkezz be a tanácsadásra,
hiszen valamennyi várakozással a bekerülésig valószínűleg
számolni kell. Nemcsak a vizsgák miatti stressz, a párkapcsolati
nehézségek és a családi gubancok feldolgozásában, de például
az egészségesebb életmód kialakításában, a pozitívabb
gondolkozásban, vagy a dohányzásról való leszokásban is
tudunk segíteni. A tanácsadások során a kollégákat titoktartás
kötelezi.
Fordulj hozzánk bizalommal!
https://hszi.bme.hu/tanacsadas/pszichologia/

Felkészítő Napok: A többhetes programsorozatot minden
tavasszal és ősszel, az állásbörze előtti időszakban rendezzük
meg. Széles programválasztékunkban tematikus előadások,
készségfejlesztő tréningek és különböző témájú konzultációs
lehetőségek várnak rád, hogy segítsenek gördülékenyebbé
tenni a tanulóéveket, valamint
tudatosabbá tenni a
karrierépítést.
HSZI Akadémia: Népszerű előadássorozatunkat azzal a
céllal indítottuk el, hogy meghívott előadóink segítségével
mindannyiunkat érintő lélektani témákat helyezzünk fókuszba.
Ezeken az előadásokon informálódhatsz olyan kérdésekről,
amiket a tantervben nem fogsz megtalálni, de a hétköznapok
során biztosan foglalkoztatnak téged - legyen szó önismeretről
vagy emberi kapcsolatokról.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

A határidők, ZH-k, vizsgák közeledtével talán úgy érzed
majd, versenyt futsz az idővel. Időgazdálkodás tréningünkön
praktikus, jól alkalmazható tervezési módszerekkel
ismerkedhetsz meg, amik segíteni fognak a feladataid hatékony
megszervezésében.

Esélyegyenlőségi csapatunk tagjaihoz fordulhatsz, ha
sajátos nevelési igényű hallgatóként szeretnéd megismerni
az esélyegyenlőségi szolgáltatásokat az egyetemen.
Mozgáskorlátozott, hallás- vagy látássérült, beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarban vagy tanulási zavarban érintett
(pl. diszlexiás, diszgráfiás, ADHD-s) hallgatóként, illetve súlyos
tartós betegséggel küzdő hallgatóként várjuk jelentkezésedet.
Érdemes már akár a beiratkozás előtt regisztrálni, hogy
minél több ingyenes szolgáltatást vehess igénybe, ezzel is
megkönnyítve az első hetek néha kicsit kaotikus időszakát!
Keresd fel mielőbb a koordinátort e-mailen (eselyegyenloseg@
hszi.bme.hu), hogy:
• Részt vehess a regisztrációs hetet megelőző speciális nyári
táborunkon, ahol egyetemi helyszíneken hangolódhatsz rá
a műegyetemi életre (erre ezen a linken tudsz jelentkezni:
https://goo.gl/forms/PiTsOzrJAweVFYtb2;
• Saját
kortársmentorod
lehessen,
aki
rutinos
műegyetemistaként tud segíteni az egyetemi életbe történő
bekapcsolódásban, a féléved tervezésében;
• Igénybe vehesd személyi vagy technikai segítő
szolgáltatásainkat
(jegyzetelés
és
korrepetálás
hallgatótársak bevonásával, speciális eszközök kölcsönzése
pl. hallókészülék kiegészítők);
• Időben értesülj róla, hogyan tudod a középiskolában is
hasznos tanulmányi kedvezményeket (pl. többletidő a
számonkéréseknél) az egyetemen is kérni;
• Az Egyetem területére parkolókártyát igényelhess, ha
szükséges számodra.

A ránk nehezedő elvárások, egy-egy vizsgaidőszak
természeteses velejárója a stressz megjelenése. Stresszkezelés
tréningünk segíthet felismerni, milyen tényezők hatnak rád
stresszorként, illetve hogy milyen megküzdési módszerekkel
tudod csökkenteni a mindennapok során megjelenő
feszültséget. Célunk egy új szemlélet bemutatása, amiben az
előtted álló kihívások nem az ellenségeid, hanem támogatnak
téged céljaid megvalósításában.
Szabaduló szoba: A HSZI legújabb, rendhagyó tréningje
az idei évben megnyílt szabadulószoba, ahova bármikor
ellátogathatsz a barátaiddal egy óra játékra. A rejtvények
megfejtése egyszerre lesz szórakoztató és tanulságos, ahol
valami újat megtudhattok magatokról, illetve egymásról is.
https://hszi.bme.hu/tanacsadas/keszsegfejlesztes/
Felsőbb évesként a következő tréningjeink is érdekes
lehetnek majd számodra: Önéletrajzírás workshop,
állásinterjú tréning, csoportos kiválasztás (Assessment
Center) tréning, karriertervezés tréning, önismereti
tréningek, vezetői készségfejlesztő tréning

https://hszi.bme.hu/tanacsadas/eselyegyenloseg/

https://hszi.bme.hu/programajanlo/programjaink/
http://www.allasborze.bme.hu/hu/latogatoknak/felkeszules/
FN/
http://www.allasborze.bme.hu/hu/latogatoknak/felkeszules/
FSZ/

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK

Az egyetem által felkínált tudás megszerzése mellett fontosnak
tartjuk a mindennapi gyakorlatban hasznosítható készségek,
kompetenciák elsajátítását is. Ha szeretnéd kipróbálni magad
kicsit a gyakorlatban, és eközben új embereket is megismerni,
bátran jelentkezz pár órás tréningjeinkre, amelyeken játékos
formában, másokkal együttműködve és tapasztalatot cserélve
tanulhatsz magadról.

KARRIER-SZOLGÁLTATÁSOK

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy már tanulmányaid
során tervezhesd karriered, megismerve a foglalkoztatási
lehetőségeket, az egyetemről kikerülő diplomásokkal szemben
támasztott követelményeket. Ezen információk birtokában
tudatosan alakíthatod szakirány választásod, nyelvtanulásod,
illetve olyan ismereteket szerezhetsz, melyek a jövőben segítik
karriered építését. Az egyéni pályaválasztási tanácsadáson az
alábbi témák szoktak felmerülni:
• Erősségek, képességek, készségek felmérése, fejlesztése;
• Pályaválasztási bizonytalanságok hátterének feltérképezése;
• Továbbtanulási lehetőségek feltárása (mesterképzés,
szakirány választás stb.).
• Kérj időpontot a tanacsadas@hszi.bme.hu e-mail címen a
pályaorientációs tanácsadásra!

Készségfejlesztő tréningjeink, amik már elsőévesként
érdekesek lehetnek számodra:
A középiskolai évek után elsőre talán ijesztő az egyetemi
tananyag: több, bonyolultabb. De nem csak az anyag, az
oktatás és a tanév is más, mint korábban. Tanulásmódszertan
tréningünk abban segít, hogy megtanulj egyetemi szinten
tanulni, rendszerezd és fejleszd a tanulásról való tudásodat.
A tréningtől nem leszel varázsütésre évfolyamelső, de
elsajátíthatod, hogyan tudsz jobban boldogulni, kevesebb
energiával, több hatékonysággal tanulni.

https://hszi.bme.hu/tanacsadas/karrier/
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ÉTKEZÉS, ORVOSI RENDELŐ

KEZDETEK

ÉTKEZÉS

ORVOSI RENDELŐ AZ EGYETEMEN

ÉTTERMEK
A Műegyetem területén három menza van: a Stoczek, a
Melodin, valamint a Q Menza.
Mindegyik helyen kínálnak egy vagy többféle menüt. Ezek
általában levest, főételt és valamilyen desszertet (süteményt
vagy gyümölcsöt) tartalmaznak. A legolcsóbb menü főzeléket,
a legdrágább hús alapú főételt biztosít. Mindegyik étteremben
lehetőséged nyílik Á la carte étkezni, ami persze drágább
a menünél. Ha mégsem tetszene az étkezdék kosztja, vagy
csak változatosságra vágysz, - a felsőévesek tapasztalataira
hagyatkozva - érdemes kipróbálnod az Egyetem környékén
működő éttermeket, kifőzdéket, vagy büféket.

Az egyetem orvosi rendelőjében dolgozó orvosok sürgősségi
ellátást nyújtanak minden hallgató számára. A sürgősségi
betegellátás térítésmentes. Amennyiben azonban nem
sürgősségi ellátásra van szükséged, úgy háziorvosi ellátást
is biztosítanak egységesen 1.000 Ft vizsgálati díj ellenében.
Budapesti hallgatóknak azonban célszerű saját háziorvosukhoz
fordulniuk. Természetesen, ha az egyetem orvosai közül
választottál háziorvost, úgy őt díjmentesen keresheted a
rendelőben.
Ha orvosra van szükséged, akkor személyi igazolványoddal
és a TB-kártyáddal keresd meg a T épület földszinten található
Orvosi Rendelőt.
Célszerű személyesen, vagy telefonon előre időpontot kérned
az általad kiválasztott orvosnál.
A rendelési időpontokról a (1) 463-1104, -2256, -3732, -2133
telefonszámon kérhető információ.

BÜFÉK
Az egyetem területén több büfé is üzemel. Azért, hogy tudd,
óra előtt hol kaphatsz be egy-két falatot, összegyűjtöttük az
egyetem területén működő összes büfé fellelhetőségét:
• CH épület földszint,
• E épület I. emelet,
• I épület földszint,
• Q épületben két helyen is van büfé: földszint és IV. emelet
A szárny,
• St épület földszint,
• K épület II. emeleti büfé

A rendelőn belül optika is működik, érdeklődni Alberti
Mónikánál lehet.
Szemvizsgálatot, kontaktlencse vizsgálatot és illesztést is
végeznek időpontegyeztetéssel.
T: 463-2826, 06-70/630-1010

Gond a matek?
Kedvenc tárgyad a matek?
Matektudásod felfrissítésére lenne szükség?

A nyár végi, önköltséges tanfolyam segíthet a kisebb-nagyobb
hiányosságaid pótlásában, a meglévő tudásod felfrissítésében,
sőt hasznos lehet akkor is, ha elég jól megy a matek, de még
biztosabbá szeretnéd tenni tudásodat, bővíteni szeretnéd
ismereteidet.

ZÁRKÓZZ FEL!

A tanfolyamon történő részvétel eldöntésében segíthet
egy minta nulladik zh megoldása a BME Alfa interaktív
gyakorlófelületen (https://alfa.bme.hu/), amely egy egyszerű
regisztrációt követően ingyenesen használható.
Amennyiben ez a teszt nem sikerül legalább 60%-os (36 pontos)
eredménnyel, akkor biztosan szükséged van a KecsApra. Ha
jobb, akkor is tudunk még újat mutatni. Érdemes fejlődni,
bővebb ismereteket szerezni!

A Matematika Intézet oktatóinak tapasztalata, hogy a
felvett hallgatók matematikai előismereteinek szintje
nagyon különböző: a kiváló hallgatók mellett vannak, akik
nehezen birkóznak meg a követelményekkel. Olyanok is szép
számmal akadnak, akiknek csak egy-egy témakörben vannak
hiányosságaik. Ezek a hiányosságok azonban pótolhatók és
érdemes is ezt minél hamarabb megtenni, hogy a szemeszter
megkezdését követően már csak az aktuális félév teendőivel
kelljen foglalkozni.

Tanfolyamunkon kétféle kurzust hirdetünk meg:
A szintre hozó kurzust (https://math.bme.hu/kecsap/
szintrehozokurzus) olyanoknak ajánljuk, akik a mintadolgozatot
60%-nál gyengébb eredménnyel tudták csak megoldani,
tartanak a nulladik zh-tól, és erre szeretnének alaposabban
fölkészülni. A kurzus keretében a nulladik zh anyagát tekintjük
át sok példa és gyakorló feladat megoldásával segítve a
szükséges ismeretek elsajátítását.
A haladó kurzust (https://math.bme.hu/kecsap/haladokurzus)
azoknak javasoljuk, akik a mintadolgozat megoldásával
legalább 60%-os eredményt értek el, és már az első féléves
matematika tárgyra szeretnének készülni.

EZÉRT JÖTT LÉTRE A: KECSAP!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a legközelebbi OEP
finanszírozott orvosi rendelő címe:
Szent Kristóf Szakrendelő 1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Telefon: 279-2111

A kollégiumok között is találsz olyat, amelyben egész nap
működik büfé.
MŰEGYETEMI KÖNYVESBOLT
1111 Budapest, Egry József utca 1. E épület aula
Telefon: (1) 463-2309

A KecsAp kurzusait a Matematika Intézet olyan oktatói tartják,
akik jól ismerik azokat a problémákat, melyekkel a BME hallgatói
matematikai tanulmányaik során találkoznak. Megtanítják az
egyetemi matematikai szóhasználatot, illetve, hogy az elméleti
anyagban és a feladatok megoldása során mire kell figyelni és
milyen buktatókat kell elkerülni.

Állandó háziorvosi ügyeletet a FÖNIX-Med Zrt. látja el, címe:
1119 Bp. Tétényi u. 12-16.
Telefon: 203-3615

További információkat szerezhetsz:
https://math.bme.hu/kecsap
Fotó: Valuska Tamás

T. épület
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TJSZ KISOKOS
TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

lehetőséged van rendkívüli szociális ösztöndíjra pályázni az
Egyetemi Hallgatói Képviseletnél. Fontos tudnod, hogy a
szociális helyzetedben bekövetkező változást követő fél éven
belül van lehetőséged benyújtani a pályázatot. Rendkívüli
szociális ösztöndíjat bármikor igényelhetsz, a kérvényedet
a Szociális Bizottság bírálja el, és a pozitív döntés esetén a
következő kifizetési időpontban meg is kaphatod az összeget.

JUTTATÁSOK

A tanulmányi területeken való tájékozottságon felül fontos,
hogy a juttatási és térítési ügyekben is megfelelő információk
birtokában legyél. Az egyetem Összegyűjtöttük azon
támogatásokat, amelyekre már az első félévben is jogosult
lehetsz. Hogy ezen ösztöndíjakban részesülj, számtalan
igazolást kell összegyűjtened rövid időn belül. A kiadvány
végigolvasása után látogasd meg az említett honlapokat és
tájékozódj időben, hogy az egyetem első pár hete a közösségről
szóljon, ne pedig a hivatali sorban állásról.

SZAKMAI GYAKORLATI ÖSZTÖNDÍJ

A tanulmányaid során néhány szak kivételével kötelező a
szakmai gyakorlat teljesítése. A gyakorlat elvégzése során
felmerülő lakhatási és utazási költségeid csökkentése
érdekében van lehetőséged megpályázni ezt az ösztöndíjat a
szakmai gyakorlat teljesítését követő félévben. A jogosultságot
kormányrendeletben meghatározott kritériumfeltételek szerint
határozza meg a Szociális Bizottság, ezért célszerű már előre
elolvasnod a pályázati kiírást, amelyet az Egyetemi Hallgatói
Képviselet honlapján találhatsz.

SZOCIÁLIS ALAPÚ ÖSZTÖNDÍJAK

Az egyetemi tanulmányok folytatása minden családnak nagy
anyagi megterhelést jelent, ez különösen igaz a kevésbé jó
körülmények között élőkre, számukra az egyetem szociális
alapú ösztöndíjakat biztosít. Ezen ösztöndíjak minden esetben
pályázás útján nyerhetők el. A pályázatod elektronikusan és
személyesen is le kell adnod.

TELJESÍTMÉNY ALAPÚ ÖSZTÖNDÍJAK

Teljesítmény alapú ösztöndíjakban első félévedben még nem
részesülhetsz, de fontos tudnod, hogy milyen lehetőségeid
lesznek a későbbiekben, ugyanis ezeket minden esetben csak
pályázat útján nyerheted el, ez alól a tanulmányi ösztöndíj az
egyetlen kivétel.

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

Amennyiben állami ösztöndíjas hallgató vagy, úgy pályázhatsz
rendszeres szociális ösztöndíjra is pályázhatsz. A szociális
ösztöndíjra való jelentkezés a http://szoc.sc.bme.hu/ oldalon,
elektronikusan történik, majd a regisztrációs időszakban és az
első oktatási héten kell papír alapon leadnod. A regisztráció, a
szükséges igazolások beszerzése, bemutatása és leadása után
a pályázatod eredményéről, a rendszeres szociális ösztöndíj
megítéléséről a Szociális Bizottság dönt. Amennyiben ilyen
támogatásban részesülsz, az első kéthavi összeget október
elején kapod meg, továbbiakban pedig havonta kerül sor a
kifizetésre. A beszerzendő igazolások listáját megtalálod a fenti
honlapon a Letöltések fülön. A dokumentumok beszerzését
célszerű már nyáron elkezdeni, ezzel csökkentve a félév eleji
adminisztratív teendőid listáját.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

Első félévedben nem kapsz tanulmányi ösztöndíjat, hiszen
nincs egyetemen szerzett tanulmányi eredményed. Második
félévtől azonban minden félévelején a Kari Hallgatói Képviselet
meghatározza, hogy adott tanulmányi teljesítményre mennyi
juttatás jár. A döntési elvek karonként különbözők, pontos
menetükről a Kari Hallgatói Képviseletnél érdeklődhetsz. A
tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez nem kell külön pályáznod,
hiszen alanyi jogon jár az erre jogosult hallgatóknak.
Tanulmányi ösztöndíjban csak állami ösztöndíjas hallgató
részesülhet. Passzív féléven természetesen nem kerülhet
kiutalásra számodra az ösztöndíj, ebben az esetben a következő
aktív félévedben fogod megkapni.

ALAPTÁMOGATÁS

Az alaptámogatás pályázat a félévkezdéssel járó
jelentősebb kiadások csökkentése érdekében jött létre. Az
alaptámogatásban az államilag ösztöndíjas alap-, mester- vagy
osztatlan képzését először megkezdő szociálisan rászorult
hallgatók részesülhetnek az első félévben. Az ösztöndíjra
való jogosultság feltételeiről állami szintű szabályozás
rendelkezik. Csak akkor részesülhetsz alaptámogatásban,
ha a pontszámod alapján rendszeres szociális ösztöndíjra is
jogosult lennél, továbbá eleget teszel a kormányrendeletben
rögzített kritériumoknak. A pályázás a rendszeres szociális
ösztöndíj megpályázásával automatikusan megtörténik, a
Szociális Bizottság pedig ellenőrzi az alaptámogatásra való
jogosultságod, így külön pályázatot erre nem szükséges
beadnod.

SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJAK

Azon hallgatókat, akik kiemelkedő szakmai, tudományos
munkát végeznek a jó tanulmányi eredményük mellett, az
elvégzett tevékenységeik jutalmazása céljából támogatásban
részesülhetnek. Az egyetemi szakmai ösztöndíjakat az
Egyetemi -, a kari szakmai ösztöndíjakat pedig a Kari
Hallgatói Képviseletek koordinálják és bírálják, ezért az adott
ösztöndíjakkal kapcsolatban a felelős képviselet honlapján
találhatsz tovább információkat.

EGYETEMI BME ÖSZTÖNDÍJ

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet alapította több, mint tizenöt
évvel ezelőtt ezt a nívós és neves díjat. Az ösztöndíj félévente
kerül kiírásra, és célja, hogy azon hallgatók, akik tudományos
vagy szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtanak, kiemelt
egyetemi díjazásban részesüljenek. További információt az
Egyetemi Hallgatói Képviselettől kaphatsz.

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

Ha a család szociális helyzetében jelentős változás következik
be (haláleset, munka elvesztés, saját gyermek születése), akkor
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A legkiemelkedőbb tanulók, akik kimagasló szakmai vagy
aktív közösségi munkát végeznek, esetleg több nyelvvizsgával
is rendelkeznek, pályázhatnak a Nemzeti Felsőoktatási
Ösztöndíjra. Ennek rendkívül magas szintű követelményei
vannak, de ez az elérhető legnagyobb elismerés, ami az
önéletrajzod gyöngyszeme lehet. Az ösztöndíj egy tanévre,
azaz pontosan 10 hónapra nyerhető el, melynek havi összege
40.000 Ft/hó.

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

Különeljárási díjat kell fizetned például késedelmes otthoni
feladat leadása, vizsgáról való távolmaradás vagy vizsgával
záruló tantárgyból tett harmadik és minden további vizsga
esetén. Továbbá talán a leglényegesebb, hogy a nem teljesített
tárgyak újbóli felvétele után is kell fizetned. Szintén különeljárási
díjat rónak ki Rád, ha késel a kollégiumi térítési díj befizetésével.
A fizetendő különeljárási díjak jogcímét az Egyetemi Hallgatói
Képviselet honlapján találhatod meg a Térítési és Juttatási
Szabályzat 2. számú mellékletében.

A Neptun kódoddal azonosítják a Te egyéni gyűjtőszámládat,
amely az Egyetemnél vezetett saját alszámlád. Mindegy, hogy
kinek a számlájáról utalsz, akár a szüleid is utalhatnak a saját
számlájukról a fenti módon. Hiányosan, vagy hibásan kitöltött
közlemény esetén a pénzt automatikusan visszautalják arra a
bankszámlára, ahonnan érkezett. A gyűjtőszámlára történő
utalás nem egyenlő a befizetéssel. Az átutalással csak fedezetet
biztosítasz a későbbi befizetéshez.

EGYÉB ÖSZTÖNDÍJAK

SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

Amennyiben a befizetésről számlát szeretnél kapni, úgy
ezen szándékodat a befizetés előtt kell jelezned a Neptun
rendszerben. A Központi Tanulmányi Hivatal a megadott
adatokalapján kiállítja a számlát, majd postázza azta megadott
címre. A befizetést a számla alapján, átutalással kell elvégezni,
nem a Neptunon keresztül. Díjtartozásodat a fenti számla
teljesítésekor a Központi Tanulmányi Hivatal törli a Neptun
rendszerből. Ezt a módszert érdemes választani akkor is, ha a
térítési kötelezettséget egy cég fizeti helyetted.

Szolgáltatási díjat akkor róhatnak ki Rád, ha valamelyik
szervezeti egység bizonyos szolgáltatását igénybe veszed. A
szolgáltatási díj szolgáltatásonként kerül meghatározásra, és
mindenkire egységesen alkalmazzák. A fizetendő szolgáltatási
díjak jogcímét, illetve összegeit az Egyetemi Hallgatói Képviselet
honlapján találhatod meg.

Azon hallgatók számára, akik tudományos, szakmai sikereket
értek el, a kari vagy egyetemi közösségi életben fontos
szerepet vállaltak, vagy sportteljesítményük figyelemre méltó,
az Egyetem szervezeti egységei több különböző ösztöndíjat,
pályázatot is meghirdetnek a tanév folyamán. Annak
érdekében, hogy ne maradj le ezekről, érdemes rendszeresen
figyelned a Kari Hallgatói Képviseleted és az Egyetemi Hallgatói
Képviselet honlapját is.

KEDVEZMÉNYEK

A kollégiumi térítési -, szolgáltatási -, illetve a különeljárási díjak
alól nem adható halasztás, mentesség vagy kedvezmény.

KIFIZETÉS MENETE

A juttatások kifizetése a Neptunon keresztül történik. A
kifizetés végrehajtásához szükséges, hogy legyen saját
bankszámlaszámod és adóazonosító jeled, valamint ezeket
bejegyezd a Neptun rendszerbe. A kifizetés elmaradásának oka
lehet, ha a Neptunban nem szerepel a születési időd, a születési
helyed, az anyukád születési neve, az állampolgárságod, az
állandó lakcímed, a bankszámlaszámod, vagy az adóazonosító
jeled valamelyike. Amennyiben a szükséges adatokat a tárgyév
utolsó kifizetéséig sem jegyezteted be a Neptunba, úgy a
megítélt juttatásokat nem kaphatod meg, úgyhogy ezekre
érdemes figyelni!

Befizetési kötelezettséged teljesítésének második lépéseként
az egyéni gyűjtőszámládra a banki átfutási idő - 3-5
munkanap - után beérkezett összeget a Neptun rendszer
Pénzügyek menüpont Befizetések almenüjében, az aktuális
félév kiválasztásával tudod a megfelelő jogcímre befizetni.
Befizetési kötelezettségednek csak ezen lépés elvégzésével
teszel eleget. Befizetési kötelezettségeid teljesítését ne hagyd
az utolsó pillanatra. Ha lehet, mindig legyen egy kisebb összeg
a gyűjtőszámládon, mert legalább három munkanap, míg az
összeg a gyűjtőszámládra kerül.

SZÁMLÁS BEFIZETÉS

DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
ELMULASZTÁSA

Ez az esemény az, melynek bekövetkezését mindenképpen
próbáld megelőzni. Azon túl, hogy bizonyos esetekben a
határidőn túli teljesítés újabb különeljárási díj kirovását
vonja maga után, a befizetési határidő letelte után egy
sor tanulmányokhoz kapcsolódó ügyintézésre sem nyílik
lehetőséged: nem vehetsz fel tantárgyakat, nem jelentkezhetsz
vizsgára és nem iratkozhatsz be a következő félévre, végső
esetben pedig elbocsáthatnak, ha túlléped a lehetséges
késedelem meghatározott mértékét, és nem kérsz haladékot
az Egyetemtől.

A határidőket mindig be kell tartani!

ÖNKÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

Az önköltség alól mentesség nem, de kedvezmény,
részletfizetési kedvezmény, halasztás Neptunon keresztül
leadott kérvényre adható. A kedvezmény megállapításának
mértékéről és megállapításának menetéről az adott kar
Dékánja dönt. A csökkentés során tanulmányi és szociális
alapon van lehetőség. A szociális helyzet megállapítására a
rendszeres szociális ösztöndíjhoz hasonló pályázat leadása a
szükséges a http://szoc.sc.bme.hu honlapon keresztül. Fontos
azonban tudni, hogy a szociális pályázat leadásától függetlenül
a Neptun kérvény leadása ugyanúgy szükséges.

TÉRÍTÉSEK

TÉRÍTÉSEK BEFIZETÉSE

Egyetemi tanulmányaid során Neked is kell majd bizonyos
szolgáltatásokért fizetned. Az összeget a Neptun rendszerben
róják ki majd számodra.

Díjfizetési kötelezettségedről a Neptun rendszer Pénzügyek
menüpont Befizetések almenüjében értesülhetsz az aktuális
félév kiválasztásával. A BME-n a díjfizetésnek két módja
lehetséges a gyűjtőszámlás befizetés és a számlás befizetés.

ÖNKÖLTSÉG

Önköltséget az önköltséges hallgatók fizetnek azon
szolgáltatások után, amelyeket az állami ösztöndíjasok
díjmentesen vehetnek igénybe. Az önköltség teljes összegét
karonként különböző módon számítják ki, melyről a karod
Dékáni Hivatalában tudsz érdeklődni. Az önköltség összege
tanévente kerül meghatározásra, amelyről a Központi
Tanulmányi Hivatal honlapján találhatsz információt. Az
önköltség összege áll egy alapdíjból és egy kreditek alapján
meghatározott részből. Ez azt jelenti, hogy minél több kreditet
veszel fel, annál magasabb lesz az önköltséged összege.

GYŰJTŐSZÁMLÁS BEFIZETÉS

KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ

A kollégiumi férőhelyért havi rendszerességgel kollégiumi díjat
kell fizetni, a többi térítéshez hasonlóan a Neptunon keresztül.

KÜLÖNELJÁRÁSI DÍJ

KKülöneljárási díjat akkor kell fizetned, ha valamely
kötelességedet elmulasztod, vagy határidőn túl teljesíted.
A fizetendő díj összege és kirovása típusonként eltérő.
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Díjfizetési kötelezettségeidet a Neptunon keresztül
teljesítheted. Fontos figyelni a határidőkre, hiszen lejárt
határidejű tartozás esetén nemcsak késedelmi díjat rónak ki,
hanem például a tárgy- illetve vizsgafelvételt is korlátozzák,
egyes esetekben pedig akár el is bocsáthatnak.
A BME minden felvett hallgatója számára automatikusan egy
úgynevezett egyéni gyűjtőszámlát hoz létre, melyhez csak a
Neptunon keresztül férhetsz hozzá. Az egyéni gyűjtőszámla
létrehozásáról a Központi Tanulmányi Hivatal által küldött
levélből értesülhetsz. Az egyéni gyűjtőszámIán lévő összeg nem
kamatozik, ám azt bármikor visszautalhatod bankszámládra.
A Neptun rendszeren keresztül történő befizetés első lépéseként
erre az egyéni gyűjtőszámlára kell bármilyen banki átutalással
fedezetként egy bizonyos összeget a következőképpen
átutalnod:
Jogosult neve: BME gyűjtő számla Jogosult számlaszáma:
10032000-01425279-01120008 A közlemény/megjegyzés
rovatban fel kell tüntetned: NK-XXXXXX (ahol XXXXXX a Te
Neptun kódod)
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TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

MINTATANTERV

A kreditrendszerben nincs megkötve, hogy melyik tárgyat
mikor kell felvenned. (Bizonyos megkötések persze vannak,
lásd előtanulmányi rend.) Hagyományos értelemben véve
nincs tanrend, helyette van azonban mintatanterv, amelyben
minden félévre 30 kreditpont teljesítését irányozzák elő (ettől
legfeljebb 3 kreditponttal térhetnek el az egyes mintatantervek),
és megadják, hogy mely tárgyakat kellene egy adott félévben
elvégezned. Ha a mintatanterv alapján végzed tanulmányaid,
akkora képzési idő leteltekor megszerzed diplomád. Képzésed
mintatantervét karod Dékáni Hivatalában, illetve a Karok és
fontos adataik részben a Kar tájékoztatójában megadott helyen
találod.

TÖBBCIKLUSÚ KÉPZÉS

Többciklusú képzésben az egyes képzési szintek egymásra
épülnek, vagyis ahhoz, hogy valaki MSc (MA) képzésre járjon,
szükséges valamely BSc (BA) képzést elvégeznie.
A kétciklusú képzés első szakaszában - BSc (BA) képzésben az elméleti alapok és a gyakorlati ismeretek mellett szakmai
alapozó képzést is kapnak a hallgatók. A BSc (BA) képzést
sikeresen befejezők rendelkezni fognak a munkába álláshoz
szükséges tudással és az akár évekkel későbbi továbbtanuláshoz
szükséges jogosítvánnyal. Azok, akik egy-egy szakterületen
kívánják tudásukat elmélyíteni, az alapdiploma megszerzése
után azt mesterképzésben tehetik meg.
Az MSc (MA) képzés további elméleti és gyakorlati tudást
nyújt. Mérnöki területen bizonyos „pályamódosítás” is
lehetséges, a mesterképzést elkezdhetik más szakon,
mint amelyiken alapdiplomájukat szerezték. (Például
biomérnök alapdiplomával jelentkezni lehet vegyészmérnök
mesterképzésre,
vagy
gépészmérnök
alapdiplomával
egészségügyi mérnök mesterképzésre). A szakok Képzési és
Kimeneti Követelményei rendelkeznek a felvételhez figyelembe
vehető alapképzési szakok listájáról.
A Műegyetem Európa legjobb egyetemeihez méri képzéseit.
Mára BSc (BA) képzés során lehetőséget biztosítunk a legjobbak
számára, hogy egy-egy témakörben az előírtnál több ismeretet
szerezzenek, ezzel növeljük az MSc (MA) képzés hatékonyságát
anélkül, hogy a BSc diploma megszerzése után továbbtanulni
nem szándékozókat felesleges tanulnivalóval terhelnénk. A
BME a Bolognai Nyilatkozatban szereplő, mostanában keveset
említett PhD és DLA képzést is fontosnak tartja. Ezért az MSc
(MA) képzésen belül is lehetőséget fogunk adni a legjobbaknak
arra, hogy az előírtnál több, a doktori képzés eredményességét
növelő ismeretet szerezzenek.
Itt fontosnak tartjuk még megemlíteni, hogy 2012.
szeptemberétől mind BSc, mind MSc képzésen állami
ösztöndíjas hallgatókkal az állam ún. „hallgatói szerződést” köt.

ELŐTANULMÁNYI REND

Az előtanulmányi rend a mintatanterv részeként meghatározza
az előrehaladás feltételeit. Bizonyos tantárgy(ak) (pl.
Matematika II.) egy korábbi félévre előirányzott másik tárgy(ak)
(pl. Matematika I.) tananyagára épít(enek), ezért aztán nem
vehetsz fel olyan tárgyat, aminek az előkövetelményét nem
teljesítetted. Ezen felül előkövetelményként megjelölhetnek
vizsgával záruló tantárgy aláírásának meglétét, vagy egy
másik tárgy egyidejű felvételét. Érdemes ezekre a tárgyakra
már az elején komolyabban odafigyelni, nem csak azért, mert
általában nehezebbek a többinél, hanem mert elbukásukkal
bizony csúszhatsz a képzés befejezésével.

TANULMÁNYI FÉLÉV

Félévente döntheted el, hogy folytatod-e tanulmányaidat
és felveszel, hallgatsz, teljesítesz tárgyakat (aktív félév), vagy
valamilyen okból szünetelteted hallgatói jogviszonyod (passzív
félév). A következőkben egy átlagos félév menetéről olvashatsz.
Egy-egy félév regisztrációs időszakra, szorgalmi, pótlási és
vizsgaidőszakra bontható. (Ezen időszakok 2018/2019. tanévre
vonatkozó pontos beosztását a www.kth.bme.hu oldalon
találod meg.)

REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK

A KREDITRENDSZER

A regisztrációs időszakban kell eldöntened és a Neptunban
beállítanod, hogy folytatod-e tanulmányaidat (aktív félév), vagy
az adott félévben szünetelteted hallgatói jogviszonyod (passzív
félév). A tárgyfelvétel véglegesítése, valamint bejelentési
kötelezettséged teljesítése szintén a regisztrációs időszakban
elvégzendő feladat. A bejelentkezés elmulasztása esetén, a
Központi Tanulmányi Hivatal értesít a mulasztásról és annak
jogkövetkezményeiről. Amennyiben ezen kötelezettséged
elmulasztod, a féléved automatikusan passzív félévnek
minősül. Megszűnik a hallgatói jogviszonyod, ha egymást
követő három félévre vonatkozóan nem jelentetted be sem
tanulmányaid folytatását, sem annak szüneteltetését, és téged
ezen kötelezettséged teljesítésére legalább egy alkalommal
felszólítottak írásban, valamint tájékoztattak a mulasztás
jogkövetkezményeiről.
Amennyiben már bejelentkeztél aktív vagy passzív félévre, és
a bejelentkezési időszakban ezen változtatni kívánsz, akkor ezt
a bejelentkezési időszak végéig a Neptun rendszeren keresztül

A kreditrendszer a hagyományos, köznevelésben megszokott
oktatáshoz képest sokkal kötetlenebb tanulmányi előmenetelt
enged meg. A tárgyakat „egyénileg” kezeled, vagyis ha
valamelyik tárgyat nem sikerül teljesítened, akkor csak azt kell
megismételned, illetve ha gyorsabban szeretnéd elvégezni a
képzésedet, akkor a mintatantervben az adott félévre előírtnál
több tantárgyat is felvehetsz egy félévben.

KREDITGYŰJTÉS

Az Egyetem olyan kreditgyűjtési rendszert működtet, amely
minden, tanulmányi munkaidő-ráfordítással járó tanulmányi
követelmény teljesítését kreditben mér. Ezek alól kivételt
képeznek az úgynevezett kritérium követelmények. Egy
kredit harminc hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével
egyenértékű. Egy félév teljesítése átlagosan harminc kreditnek
felel meg.

30

szabadon megteheted. A bejelentkezési időszakot követően
a passzív félévre bejelentkezett hallgató féléve a második
oktatási hét végéig díjfizetés kirovása mellett aktiválható a
Neptunban benyújtott kérvény pozitív elbírálása esetén.

a mintatanterv szerint haladóknak biztosítják, hogy pl. az
órák között ne legyen ütközés. A tárgyfelvétel szabadságát
korlátozza még az ún. előtanulmányi rend, amely rögzíti,
hogy egyes tantárgyak felvételéhez mely más tantárgyak
kreditpontjait kell megszerezni. Kötelező tárgyaid csak akkor
ütközhetnek egymással az órarendben, ha valamilyen oknál
fogva nem a mintatanterv szerint haladsz. Erre egy példa, ha
nem sikerül elsőre teljesítened egy tárgyat, így azt kénytelen
vagy még egyszer, úgynevezett keresztféléven felvenni. Két
tárgy ütközése még nem jelent feltétlenül nagyobb problémát,
de törekedj rá, hogy minden tárgy óráira be tudj járni.

PASSZÍV FÉLÉV

Passzív félévben is egyetemi hallgató vagy, csak „szünetel”
a jogviszonyod. A passzív félév az államilag támogatott
félévek számát nem csökkenti. A jogviszonyhoz kötött ellátás
(árvasági-, nyugdíj-, alanyi jogú orvosi ellátás,) passzív félévben
is jár, de hallgatói juttatásokat nem vehetsz igénybe, és nem
kapsz matricát a diákigazolványodra.
Tanulmányaid során egyhuzamban legfeljebb két passzív
féléved lehet. Az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi
félévben március 14-ig a korábban tett aktív félévre történő
bejelentkezés visszavonható. Ezután legkésőbb a félév végéig
csak különösen indokolt esetben kérheted az adott félévre
történő bejelentkezésed visszavonását. Ebben az esetben
nem biztos, hogy passzív félévnek minősítik a megkezdett
félévedet, ugyanis kérelmedről a Kari Tanulmányi Bizottság
dönt. A döntésnek rendelkeznie kell a hallgató által befizetett
önköltség, valamint a hallgató részére kifizetett ösztöndíjak és
egyéb juttatások visszafizetésének mértékéről és módjáról.
Fontos, hogy a tanulmányi eredmény alapján történő átsorolás
esetén a korábban legalább két aktív félévet teljesített, de
éppen passzív félévet befejezett hallgatók is számítanak, így
megfelelő korábbi (megelőző két aktív félév) tanulmányi
eredmény nélkül akár egy passzív félév után is önköltséges
képzésre kerülhetsz át.

TANTÁRGYLEÍRÁS

Minden tantárgynak van tantárgyleírása, amelyet a tárgyért
felelős tanszék és/vagy a kari dékáni hivatal hirdetőjén,
honlapján találsz meg. A tantárgyleírás tartalmazza, hogy
milyen követelményeket kell teljesítened a tárgy felvételéhez.
Minden esetben, de különösen választható tárgyak esetén,
nézd meg a tantárgyleírást, mert sok fontos információt
tartalmaz, pl.: a tantárgy címét, BME kódját, tanóraszámát, a
félév végi számonkérés típusát, az érte kapható kreditpontot,
a tantárgy felelősét, tanszékét, az előzetes követelményeket,
a tananyag leírását, az osztályzat kialakításának módját, az
esetleges vizsgakövetelményeket, a tananyag jegyzéket, és
az egyéni munkával megoldandó feladatok számát, típusát.
Szabadon választható tárgyak esetén ezekből könnyen
eldöntheted, hogy valóban hallgatni szeretnéd-e, vagy keresel
valami mást, ami közelebb áll hozzád.
A regisztrációs időszakot követő második oktatási hét első
napjáig csak abban az esetben van lehetőséged díjfizetés
nélkül tantárgyat felvenned, leadnod, ha az a tanszék hibája
miatt indokolt. A saját hibából történő tantárgy felvételi vagy
-törlési kérelemnek díja van. Ezen határidő után semmilyen
indokkal nem kérvényezheted tantárgy leadását, felvételét.
Jegyezd meg! A határidőket mindig be kell tartani!

TANTÁRGYFELVÉTEL

Karonként eltérő, hogy első félévben Neked kell-e felvenned
a tantárgyaidat Neptunban, szükség esetén kérj bátran
segítséget felsőbb-évesektől, mentoroktól. A tantárgyfelvétel
technikai hátteréről a http://www.neptun.bme.hu/oldalon
megtalálható Neptun használati útmutatóban olvashatsz.
Előzetes tárgyfelvételre a vizsgaidőszakot követő harmadik
munkanap 18:00-tól van lehetőséged. Ekkor még előfordulhat,
hogy több tárgyhoz nincs terem esetleg időpont rendelve
és az sem biztos, hogy indulni fog a kurzus. A regisztrációs
időszak első munkanapján 18:00-tól végleges a tárgylista,
az időpontok, a termek és az is, hogy mely tárgyak indulnak.
Ettől az időponttól a regisztrációs időszak végéig köteles vagy
véglegesíteni tárgyfelvételed. Érdemes ellenőrizned, hogy
indul-e a tárgy, a felvett kurzusok nem ütköznek-e egymással,
annál az oktatónál, azon a kurzuson vagy-e, amin szeretnél.
A regisztrációs időszakot követő második oktatási hét első
napjáig lehetőséged van további tárgyakat felvenni, vagy
korábban felvetteket leadni egy Neptunban leadott kérvényen
keresztül. A kérvényt a Kari Tanulmányi Bizottság bírálja el.
Amennyiben a tanszéknek felróható okból történt a módosítás,
úgy az utólagos tantárgyfelvételi/törlési kérelem díjmentes,
ellenkező esetben azonban ennek is díja van.
Azt, hogy az adott félévben milyen tárgyat szeretnél hallgatni,
Te döntöd el, de természetesen létezik egy ajánlott haladási
terv, amelyet mintatantervnek hívnak. Ha különösebb indokod
nincs rá, ne térj el ettől a mintától, mivel a szabályzatok csak

SZORGALMI IDŐSZAK

A szorgalmi időszakban órákra jársz, előadásokat hallgatsz,
laborokon, gyakorlatokon veszel részt, elsajátítod a tananyagot,
valamint teljesíted a félévközi követelményeket.
Az egyetemi tanulmányaid során az eredményességed
legalább felerészben azon múlik, hogy hogyan menedzseled
a tanulmányaidat: mikor, mire, milyen jegyzetből mit tanulsz,
mikor kezdesz el egy-egy tárgyból hajrázni. Fontos, hogy
évfolyamtársaiddal szoros kapcsolatot tarts fenn, és ha a
tanulással elakadsz, mindig kérdezhess valakitől.
A tantárgy követelményeket az oktatóknak a félév elején
ki kell hirdetnie, ezt általában az első tanórán teszik meg. A
tantárgyleíráson szereplő információkon kívül megmondják,
hogy mennyit hiányozhatsz és azt is, hogyan kell a hiányzásokat
igazolnod. A kihirdetéskor tanárod elmondja, hogy melyik
jegyzetből, tankönyvből érdemes tanulnod, hányadik héten,
milyen témakörökből lesznek a számonkérések (pl. zárthelyik)
és pótlásaik. Az időpontokra mindenképpen oda kell figyelned,
ha több zárthelyi esik ugyanarra a napra, akkor még félévelején
jelezd azt az illetékes hallgatói képviseletnél.
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súlyozott átlag=

PÓTLÁSI IDŐSZAK

FÉLÉVKÖZI JEGYRE VÉGZŐDŐ TÁRGY

A kétlépcsős képzésben részt vevő hallgatóknak a szorgalmi
időszakot követő héten, a pótlási héten van általában
lehetőségük a szorgalmi időszakban írt zárthelyi dolgozat
pótlására (amennyiben az nem történt meg a szorgalmi
időszakban). A tantárgyi követelményekben meghatározott
félévközi feladatok és tervfeladatok leadására, illetve
pótleadására valamint az esetleges elővizsgák megírására is
ekkor nyílik lehetőség.

A félévközi jegyre végződő tárgyaknál a középiskolához
hasonlóan féléves teljesítményedre kapsz osztályzatot. A
tárgy teljesítéséhez szükséges teendőket és határidőket az
első tanórán hirdeti ki az oktatód. Ezen tárgyak érdemjegyét
legkésőbb a vizsgaidőszak kezdetéig meg kell szerezned.

VIZSGÁVAL ZÁRULÓ TÁRGY

A vizsgával záruló tárgyaknál is lehet úgynevezett félévi
követelmény, de ezen felül a vizsgaidőszakban vizsga
megírásával és/vagy szóbeli vizsgával is bizonyítani kell
tudásodat.
Félévközi követelményként egy-két nagy zárthelyi dolgozat
(ZH), több kis ZH sikeres megírását, házi feladat elkészítését,
gyakorlatokra történő bejárást írhatnak elő a tantárgyi
követelmények. Ha ezeket teljesítetted, akkor kapsz aláírást. Az
aláírása vizsgára bocsátás feltétele. Ha megszerezted az aláírást,
akkor vizsgaidőszakban feljelentkezhetsz egy számodra
szimpatikus időpontban tartott vizsgára és teljesítheted azt. Az
oktató csak akkor vizsgáztat le, ha a vizsgára az azt megelőző
nap 12:00- ig jelentkeztél a Neptunban. A vizsga típusa
szerint lehet írásbeli, szóbeli, de akad, amelyikből írásbeli
után szóbelizned is kell (ezt is kihirdetik az első órán). Ideális
esetben ezen akadályok mindegyikét elsőre átugrod, de ha
mégsem sikerülne, akkor sem kell elkeseredned, a szabályzatok
korlátozott mértékben ugyan, de lehetőséget adnak az egyes
elmulasztott vagy elbukott ellenőrzések pótlására. Amire a
vizsgás tárgyak esetében mindenképpen oda kell figyelned,
hogy egy adott tárgyból maximum ötször próbálkozhatsz újra
- és amennyiben ez a hatodik vizsgapróbálkozás is sikertelen,
akkor az egyetem kénytelen elbocsátani. Amennyiben egy
tárgyból az aláírás megszerzését követően nem sikerül
teljesíteni a vizsgát, az aláírásod további 2 félévig biztosan
érvényes marad.
A vizsgaidőszak nagyon rövid tud lenni. Ökölszabály, hogy egy
héten két tárgynál többől nem érdemes vizsgázni. Ha kettőből
mész, akkor se szerencsés egymást követő napra tedd őket,
hanem lehetőleg az egyiket hétfőre, a másikat péntekre.

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK PÓTLÁSA

Mielőtt elmerülnénk a részletekben ismételten fontos kiemelni:
próbálj meg minél kevesebbszer élni a pótlás lehetőségével.
A késett házikat általában szigorúbban osztályozzák, és a
pótzárthelyik is gyakran nehezebbek az eredeti feladatsornál,
nem beszélve arról, hogy minden késés után különeljárási díjat
kell fizetned!
A félév közben tartott ellenőrzések pótlási lehetőségeit
a tantárgykövetelmények tartalmazzák (amit az oktató
fog kihirdetni az első órán, illetve az előző félév szorgalmi
időszakának utolsó hetének végéig kihirdetésre kerül a kar
honlapján). A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint
mindenhez van pótlási lehetőség, de a szabályzat külön
foglalkozik a házi feladatok és a zárthelyi dolgozatok pótlásával.
A házi feladatok legfeljebb a pótlási hét végéig adhatók le
késedelmesen, de csak különeljárási díj megfizetése mellett.
Emiatt különösen fontos, hogy már a félév első óráján tájékozódj
a lehetőségeidről. A zárthelyi dolgozatokhoz minden esetben
még a szorgalmi időszakban jár pótalkalom, a ZH-k pótlásának
rendjéről a félévelején tájékoztatás ad az oktató és megtalálható
a tárgykövetelményekben is. Az Egyetem biztosítja, hogy
minden hallgatója számot adhasson tudásáról, és a sikeres
vagy sikertelen számonkérését megismételhesse. Amennyiben
a tantárgykövetelmény úgy rendelkezik további, úgynevezett
ismételt pótlási és javítási lehetőséget is biztosíthat a tantárgy,
azonban ennek a teljesítése már díjköteles.
Az aláírás megszerzésére akkor is törekedned kell, ha tudod,
hogy nem tudsz elmenni vizsgázni abban a félévben. Az
aláírásod legalább 2 félévig érvényes, de vannak tantárgyak,
amelyeknél hosszabb idő is lehetséges, vagyis egy későbbi
félévben már nem muszáj bejárnod az órákra, nem kell
megírnod újra a zárthelyiket, elég elmenned vizsgázni.
Mindezek ellenére természetesen javallott bejárni az órákra,
mert a vizsga még mindig hátra van, és egy félév alatt is sokat
felejt az ember.

VIZSGAISMÉTLÉS

Ha valamelyik vizsgád nem sikerülne elsőre, vagy nem vagy
megelégedve az elért osztályzattal, úgy minden tárgyból
megismételheted a vizsgádat ismétlő, vagy javító célzattal.
A pótlások száma egy félévben nincs korlátozva, azonban a
vizsgaidőszak zsúfoltsága miatt jellemzően kevés lehetőség
nyílik erre. Fontos, hogy ha egy tantárgyból hatodik alkalommal
sem sikerül a vizsgát teljesítened, az Egyetem megszünteti
hallgatói jogviszonyod. Továbbá érdemes azzal is tisztában
lenni, hogy egy tantárgyból tett harmadik és minden további
vizsga már díjköteles.
Az eredményesség szempontjából kulcsfontosságú, hogy
lehetőség szerint minden órára járj be. Kiemelten fontos az
első tanóra és az összes konzultáció. A konzultációk általában
arról szólnak, hogy a hallgató megkérdezi, amit nem ért.
Soha ne várd, hogy az oktató bemegy, és elregéli a holnapi
számonkérés anyagát azonban legtöbbször a konzultáció egy
órája alatt többet tanulsz, mint otthon egy nap alatt. Egyes
évfolyamtársak hihetetlen megérzéssel rákérdezhetnek a
másnapi ZH vizsga anyagára, amelyet az oktató szemrebbenés
nélkül, pontosan ismertet.

VIZSGAIDŐSZAK

A vizsgaidőszak a szorgalmi időszaknál sokkal rövidebb,
a kétlépcsős képzésben négy hétből áll, ennek ellenére
tanulmányi szempontból mozgalmasabb, hiszen ekkor kerül
sor a vizsgák letételére.

ÉRDEMJEGYSZERZÉS

Egy tantárgy teljesítésének három módja van: aláírás, félévközi
jegy vagy aláírás és vizsgajegy megszerzése. Nem Te döntőd
el, hogy mely módon szeretnéd abszolválni a tárgyat, ezt a
tantárgyi követelményben rögzítik.
Aláírásra általában a diploma megszerzéséhez szükséges
kritérium követelmények végződnek (pl. testnevelés). Az ilyen
tárgyaknál nincs osztályzat, az aláírás a „megfelelő” teljesítést
igazolja.
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TELJESÍTMÉNYINDEX
 (megszerzett kreditpont*osztályzat)
ösztöndíjindex=
Kiszámítása
az általad előző aktív
30 félévben teljesített
tantárgyakból kiszámított részindexek összegzésével, a
következő képlet alapján történik:

ÁTLAGOK

Túl vagy az első féléven, több tantárgyat teljesítettél, de
korántsem mindegy milyen eredménnyel. Az osztályzat
az átlagok szempontjából fontos. Annak, akinek az átlaga
rosszabb, az nemcsak kevesebb ösztöndíjat kap, hanem
kisebb is az esélye arra, hogy pl. kollégiumi elhelyezésben,
vagy külföldi ösztöndíjban részesül. Az Egyetemen, a
középiskolában megszokott átlagtól eltérően, a legtöbb
esetben az ösztöndíjindex számít, ezen kívül egy úgynevezett
súlyozott tanulmányi átlagot (illetve egyes karokon korrigált
kreditindexet vagy teljesítményindexet) is számontartunk.
Nagyon fontos, hogy a középiskolával szemben itt az elégtelen
osztályzatok sosem számítanak be az átlagba, hiszen egy
elégtelenre teljesített tárgy nem számít teljesítettnek, ha a
tárgy kreditpontját nem szerzed meg!

részindex=súlyszám x

SÚLYOZOTT TANULMÁNYI ÁTLAG

TANULMÁNYOK FOLYTATÁSA

Tanulmányaidat az első félév végeztével tulajdonképpen a fent
leírtak ismétlésével folytathatod, ismét tárgyakat kell felvenned.
Gond csak akkor van, ha véletlenül egy, vagy akár több,
mintatanterv szerint előírt tárgyat nem sikerül teljesítened. Ez
több szempontból is elég kellemetlen lehet:
• egyes tárgyakból nem minden félévben indítanak órákat,
így lehetséges, hogy egy egész évet kell várnod, hogy a
következő elsősökkel újra nekifuthass a teljesítésnek;
• nem tudsz felvenni semmit, ami az elbukott tantárgyra épül,
így a későbbiekben lesz olyan tárgy, amit már eleve ún.
keresztféléven vagy egy későbbi féléven veszel fel;
• évfolyamtársaidtól lemaradva kell hallgatnod a tantárgyat,
ilyenkor sokkal nehezebb információkhoz jutni;
• a mintatantervtől való eltérés miatt az óráid és a
számonkérések között - szerencsétlen helyzetben
feloldhatatlan - ütközések lesznek;
• a csúszások miatt előfordulhat, hogy a képzést már csak
önköltséges formában fejezheted be, még rosszabb esetben
az állami ösztöndíjad egy részét is lehet vissza kell fizetned.

 (megszerzett kreditpont* osztályzat)
 megszerzett kreditpontok

HALMOZOTTSÚLYOZOTT
TANULMÁNYI
(megszerzett kreditpont*osztályzat)
ösztöndíjindex=
ÁTLAG
félévben teljesített30
kredit

KKI=KI
Ugyanúgy kell
kiszámítanod,
mintkredit
a súlyozott átlagot, a
félévben felvett
különbség az, hogy a félév helyett a tanulmányaid alatt szerzett
összes tanulmányi eredményedből kell kiszámítani.
érdemjegyek összege
részindex=súlyszám x
érdemjegy
 (megszerzett kreditpont*
osztályzat)
KREDITINDEX
súlyozott átlag=

megszerzett
kreditpontok
Az kreditindex azt mutatja, hogy az adott félévben
mennyiségileg és minőségileg hogyan teljesítettél egy elvárt
optimális szinthez képest. Kiszámítása:
ösztöndíjindex=

ÁTSOROLÁS

A hallgatók állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges képzés közti
besorolása egy tanév időtartamára szól. Ez azt jelenti, hogy
minden tavaszi félév végén azokat az állami (rész)ösztöndíjas
hallgatókat, akik az utolsó két aktív félévükben nem szereztek
meg legalább 36 kreditet vagy nem érték el a Tanulmányi
és Vizsgaszabályzatban (TVSZ) előírt tanulmányi átlagot,
automatikusan átsorolják önköltséges képzésbe. Helyükre
kérvénnyel kerülhetnek be önköltséges hallgatók úgy, hogy
az átsorolásról az Egyetem a jelentkező önköltséges hallgatók
tanulmányi teljesítménye alapján dönt. Természetesen
ügyelnek arra, hogy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján
szerzett eredményeket hasonlítsanak össze, ezzel figyelembe
véve a szakok közötti különbségeket.
Amennyiben valaki átsorolásra kerül, úgy következő szűrésig,
tehát legalább két féléven át önköltséges képzésben marad,
de természetesen ezután ő is kérvényezheti tanulmányi
eredménye alapján a visszasorolást állami (rész)ösztöndíjas
képzésbe.

 (megszerzett kreditpont*osztályzat)
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A képletből láthatod, hogy a mintatantervben előírt 30
kreditponttal osztanak, vagyis,
ha kicsitösszege
többet veszel fel,
érdemjegyek
részindex=súlyszám
akkor az
ösztöndíjindexedxis jobb lehet (akár 5,0 feletti), ha
érdemjegy
kevesebbet, akkor biztosan nem lesz az ösztöndíjindexed
abban a félévben 5,0. Az ösztöndíjindex szempontjából
kedvező, ha nagyon sok tárgyat veszel fel, de fizikailag
képtelenség az összesét jó eredménnyel teljesítened, ezért ez a
taktika könnyen visszaüthet. Különösen érdemes vigyázni ezzel
a trükkel, mivel minden egyes elbukott, majd újra felvett kredit
után is különeljárási díjat kell fizetned.

KORRIGÁLT KREDITINDEX

A korrigált kreditindex a kreditindexből egy, a félév során
teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek arányának
megfelelő szorzótényezővel számított átlag. Kiszámítása:
KKI=KI

érdemjegyek összege
érdemjegy

ahol a súlyszám a tantárgyat felvett hallgatók számának és a
tantárgy kreditértékének szorzata. Az érdemjegy az általad
a tantárgyból elért érdemjegyet, az érdemjegyek összege a
tantárgyat teljesített hallgatók által elért érdemjegyek összegét
jelenti. Az ösztöndíjosztás során az egyes tantárgyhoz rendelt
súlyszámokat a Kari Hallgatói Képviseletek a Kari Tanulmányi
Bizottság egyetértésével módosíthatják.

A súlyozott tanulmányi átlag azt mutatja meg, hogy egy adott
félévben teljesített
félévben teljesített tantárgyakat
milyenkredit
minőséggel sikerült
KKI=KI
teljesítened. Kiszámítása
a matematikai
félévben
felvett kreditsúlyozás szabályai
szerint történik, ahol a súly a kreditpont. A súlyozott átlag
kiszámításának módja:
súlyozott átlag=

 (megszerzett kreditpont* osztályzat)
 megszerzett kreditpontok

félévben teljesített kredit
félévben felvett kredit
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KERESZTFÉLÉV

szereznek. A tanulás, az előadásra járás mellett nem egyszerű
munkát vállalni - az első évben nem is ajánljuk senkinek -, a
nyár pedig elsősorban nyaralásra való. Mégis azt javasoljuk,
hogy egyetemi éveidbe igyekezz néhány hónapnyi szakmai
munkát betervezni. Leendő munkahelyeden is könnyebben
„feltalálod magad” ha nem az lesz életed első vállalkozása, amit
munkavállalóként is látsz.
A megfelelő gyakornoki pozíció, illetve cég megtalálásában
a karrier tanácsadó (https://hszi.bme.hu/tanacsadas/karrier/)
munkatársaink segítenek Neked.

Az eddigi (elég szomorú) tapasztalatok azt bizonyítják, hogy
a fent leírtak ellenére az elsősök több mint fele legalább egy
tárgyat nem tud az első félévben teljesíteni. Szerencsére ez
nem azt jelenti, hogy a félév összes tárgyát újra teljesítened
kell, csupán azt a tárgyat kell a következő félévben, ún.
keresztféléven (vagy rosszabb esetben egy év múlva), újra
felvenned és teljesítened, amiből megbuktál. Keresztféléven
egy az egyben ugyanazt a tananyagot adják le, mint egyenes
féléven, és ugyanannyi kreditpontot is kapsz a tárgy teljesítése
esetén. Ha keresztféléven sem sikerül teljesítened az adott
tárgyat, akkor újra felveheted, és az akkori elsősökkel együtt
„dupla keresztben kísérelheted meg a tárgy abszolválását.
Elméletileg egy tárgyat akár hatszor is felvehetsz, de ebben az
esetben nem haladsz tanulmányaiddal, és a számodra állami
ösztöndíjjal biztosított kreditmennyiségből (mintatantervi
kreditek 110%-a), valamint a maximális képzési időből is (lásd
Elbocsátás bekezdésben leírtakat) könnyen kifuthatsz.

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK

A külföldi ösztöndíjak különböző időtartamú külföldi
tanulmányokat vagy szakmai gyakorlatokat tesznek lehetővé,
leggyakrabban egy vagy két félévre szólnak, de lehetőséged
van akár teljes mesterképzés vagy doktori képzés elvégzésére.
Az ösztöndíj elnyerése: Az ösztöndíjakra minden esetben
pályázni kell. A pályázatok rangsorolásánál általában a
tanulmányi eredmények, a nyelvismeret és a tudományos
munka a legfontosabb szempont. A legtöbb, BME által kiírt
külföldi ösztöndíj feltétele, hogy a pályázó legalább 3,5-ös,
vagy ennél magasabb kreditindexszel rendelkezzen a pályázat
beadását megelőző utolsó két vagy négy félévben. Emellett
szükséges a külföldi egyetem oktatási nyelvének ismerete
és ennek igazolása is. Gyakori, hogy a pályázati anyagnak
motivációs levelet, oktatói ajánlásokat, valamint tanulmányi
tervet is tartalmaznia kell. A pályázatot minden évben
januárban kell leadni a következő tanévre vonatkozóan, ezért
előre kell tervezned! A pályázással kapcsolatos információkat
a Kari Hallgatói Képviseletek honlapján, valamint a Központi
Tanulmányi Hivatal honlapján találhatsz.
A pályázókat összetett értékelési rendszer szerint rangsorolják,
ez a rangsor határozza meg, hogy ki utazhat, ki kap támogatást.
Mindezek figyelembevételével érdemes már az első félévekben
is jobb átlag elérésére törekedned, hogy már másod- vagy
harmadévesként eséllyel pályázz.
Sokan azt hiszik, hogy egy külföldi ösztöndíj az összes felmerülő
költséget fedezi. Ez legtöbbször nem így van. Az ösztöndíjjal
lehetőséget kapsz külföldi tanulmányok folytatására. Minden
ösztöndíjban közös, hogy tandíjmentességet biztosít a kiutazó
hallgatónak, a tandíjmentességen felüli juttatások azonban már
pályázatonként eltérők. Leggyakrabban az ösztöndíjjal havi
rendszeres pénzbeli juttatás is jár, amelyből fedezhető a szállás
és étkezés költségeinek egy része. Az ezen felüli költségek
és a kiutazás azonban így is Téged terhelnek. Esetenként
kiegészítő támogatásra is pályázhatsz, erről érdeklődj az
ösztöndíj megpályázása előtt és az ösztöndíj elnyerése után az
ösztöndíjat kiíró szervezetnél.

ELBOCSÁTÁS

Az Egyetemről tanulmányi okból elbocsátanak, ha a következők
közül legalább egy teljesül:
• a képzési időd kétszeresének leteltekor nem szerzed meg az
abszolutóriumot;
• azonos tárgyból sikertelen vizsgáid, javító és ismétlő-javító
vizsgáid összesített száma eléri a hatot;
• ha egy tárgy kreditértékét hatodik felvétel alkalmával sem
sikerül megszerezned;
• a halmozott súlyozott tanulmányi átlagod alap és osztatlan
képzés esetén a negyedik aktív féléved végén nem éri el a
2,25-öt, mesterképzés esetén a második aktív félév végén a
2,5-öt;
• ha az utolsó három aktív félévben nem szereztél 20
kreditpontot.
Ezen szabályok alól senki sem fog felmenteni. Ha tanulmányi
okból elbocsátanak, akkor csak egy újabb sikeres felvételi
eljárás során kerülhetsz vissza. Ugyancsak elbocsátanak, ha
két egymást követő passzív félév után sem iratkozol be aktív
félévre, továbbá ha a tanulmányi rendszeren belül egymás után
harmadjára se nyilatkozol a tanulmányi státuszodról. Akkor
is elbocsátanak, ha a maximális rendelkezésre álló passzív
féléveidet már elhasználtad és újra passzív félévre szeretnél
bejelentkezni.

ÁTJELENTKEZÉS

Amennyiben abba szeretnéd hagyni azt a képzést, amelyiken
jelenleg hallgatói jogviszonnyal rendelkezel és egy másik
szakon szeretnéd folytatni tanulmányaidat, akkor a fogadó
kartól kérheted átvételed.
A BME-n belül, az azonos szintű képzések közötti átvételed
általános feltételeit az intézmény szabályzatai tartalmazzák. A
szükséges átlagot és további feltételeket az illetékes kar Dékáni
Hivatalától kell megkérdezned. Számíts arra, hogy az átvétel
követelményei annál magasabbak, minél magasabb a felvételi
ponthatár.

KÜLFÖLDI CSEREPROGRAMOK

A legtöbb hallgatót megmozgató program az Erasmus
program, amelynek keretében a BME évente több mint száz
európai egyetemre küld száznál is több hallgatót egy, vagy
két féléves tanulmányra. Ebben a programban minden kar
hallgatója részt vehet.
Európa országaiba nemcsak az Erasmus programmal juthatsz
ki, vannak közvetlen egyetemi kapcsolataink is, osztrák, német
és francia egyetemekkel. Külön felhívjuk figyelmedet a Bécsi
Műszaki Egyetemmel fennálló kapcsolatunkra. A Bécsi Műszaki
Egyetem félévente hirdeti meg az ösztöndíjat, alkalmanként

SZAKMAI GYAKORLAT

Felméréseink szerint a pályakezdők elhelyezkedését jelentősen
megkönnyíti, ha már az egyetemi évek alatt szakmai gyakorlatot
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egyetemünkre? Az Erasmus Student Network (ESN) az egyik
legnagyobb nemzetközi non-profit, önkéntes diákszervezet,
amely már 17 éve van jelen a BME-n is!

öten jutnak ki. Szintén Európát, közelebbről Közép-Európát
célozza a CEEPUS program, melynek segítségével évről-évre
növekvő számú hallgatónk utazik a környező országok műszaki
egyetemeire.
Távolabbi úti cél lehet például Szingapúr, Dél-Korea, Japán,
Ausztrália és Amerika is. A lehetőségek száma folyamatosan nő,
ezért érdemes rendszeresen tájékozódnod.

Az ESN BME azt a feladatot tűzte ki céljául, hogy segítse az
ideérkező diákok beilleszkedését az új környezetbe, platformot
biztosítson a hallgatók egymással és a hazai diákokkal való
ismerkedésére, kulturális és egyéb programokat szervezzen
számukra.
Az ESN BME Mentor csapatához csatlakozva remek lehetőséged
nyílik arra, hogy a tantermeken kívül is gyakorold/fejleszd
meglévő nyelvtudásodat, más kultúrákat, szokásokat ismerj
meg, felkészülj külföldi tanulmányaidra és rengeteg új barátot
szerezz a világ minden pontjáról: Amerikától – Európa összes
országán át – Dél-Koreáig.
Bővebb információkért látogass el honlapunkra: esn.bme.hu és
facebook oldalunkra: www.facebook.com/esnbme, érdeklődj a
csatlakozz@esn.bme.hu e-mail címen.
Gyere és éld meg itthoni Erasmusodat!

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlatok keretében külföldön végezhetsz a
szakterületednek megfelelő munkát. Általában 2-9 hónapos
gyakorlatokra lehet pályázni. A gyakorlatokkal különböző
szervezetek foglalkoznak, a legtöbb hallgató az Erasmus
szakmai gyakorlat program keretében utazik.

HKT

Hallgatói Külügyi Testület a Műegyetemen működő négy
nemzetközi, szakmai, non-profit diákszervezet, az AIESEC, az
ESN, az ESTIEM és az IAESTE helyi csoportjának ernyőszervezete.
A HKT és tagszervezeteinek célja, hogy a Műegyetem
hallgatóihoz eljuttassa a legkülönfélébb külföldi
vonatkozású lehetőségeket, ezáltal is szélesítve az egyetem
kínálta különböző prosperáló lehetőségek listáját és kiegészítve
az egyetemen megszerezhető magas fokú elméleti és szakmai
tudást!
Legnagyobb rendezvényünk a félévente megrendezésre
kerülő Külügyi Börze, melynek célja, hogy a Hallgatók számára
összegyűjtse és könnyen elérhetővé tegyen olyan külföldi
lehetőségeket, melyekkel színesebbé tehetik az egyetemen
töltött éveiket. Utazz, láss világot, köss életre szóló nemzetközi
barátságokat, tanulj és gyűjts rengeteg tapasztalatot!
További információkról és az aktuális lehetőségekről https://
hkt.bme.hu/hu/ honlapon olvashattok.
A Börzéről további információt a hkt.bme.hu/kb/ honlapon,
vagy a https://www.facebook.com/BmeKulugyiBorze Facebook oldalunkon találsz.

Az ESTIEM Local Group Budapest egy Európa-szintű hálózat
része, mely összeköti a kontinens műszaki menedzser
hallgatóit, illetve azokat, akikben megvan a műszaki érdeklődés
és a menedzser készségek kombinációja. Célkitűzései között
szerepel a nemzetközi konferenciák, diákcsere programok,
esettanulmányi versenyek és szemináriumok szervezése,
lebonyolítása, valamint koordinálása. A rendezvények
során országhatárokon átívelő új barátságok születhetnek,
megismerkedhetsz más országok kultúrájával, értékes
élményekkel gazdagodhatsz, amelyekre mindig emlékezni
fogsz. Az ESTIEM 31 országban81 helyi szervezettel rendelkezik,
amely több mint 60.000 diákot jelent Európa-szerte.
Ha kíváncsi vagy, hogy merre utaznak épp, akkor kattitns a
http://estiembudapest.tumblr.com/ oldalra, ahol szervezeti
tagok utazási beszámolói találhatók.
Illetve
látogass
el
a
https://www.facebook.com/
estiembudapestbme/ oldalra, ahol további érdekességeket
olvashatsz a szervezetről és tagok minden napjairól.
Tapasztald meg te is az ESTIEM spiritet!

Az AIESEC a világ legnagyobb fiatalok által vezetett
szervezete, amely 126 országban van jelen világszerte több,
mint 70 000 taggal. A szervezetünk nagy hangsúlyt fektet
tagjai fejlesztésére és az egyetemen megszerzett elméleti
tudás gyakorlatba való átültetésére. Nálunk kipróbálhatod
magad, milyen vezető válna belőled a jövőben; nap mint
nap olyan kihivásokkal szembesülhetsz, melyre máshol nem
nyílik lehetőséged és ezeket legyőzve fejlesztheted vezetői
képességeidet. Mindemellett lehetőséget biztosítunk a
diákok számára nemzetközi szakmai gyakorlati és önkéntes
programokon való részvételre, amelyek során alkalmad nyílik
nemzetközi kapcsolatok építésére, új emberek, kultúrák és
önmagad megismerésére.
Ha többre vágysz, mint az átlagos hallgatók, tedd próbára
magad és csatlakozz hozzánk!
Kérdéseidre szívesen válaszolunk az aiesec.bme@aiesec.net
e-mail címen.
További információért keress minket a Facebookon, illetve a
www.aiesec.hu oldalon!

Az IAESTE tagjai azon dolgoznak folyamatosan, hogy a
Műegyetem hallgatói számára a lehető legjobb külföldi
szakmai gyakorlatokat tegyék elérhetővé, így segítségükkel
Magyarország határain túl kamatoztathatod itthon megszerzett
tudásodat. Ezen pozíciókat az IAESTE szerzi, így garantáltan
színvonalas helyen végezheted szakmai gyakorlatodat, valamint
tagjai a kint tartózkodásod teljes időtartama alatt mindenben
a rendelkezésedreá11nak. Nyári csereprogramjukon hazánkba
érkező, nálunk gyakornokoskodó diákok mentorai, melynek
keretében sokszínű programokon vehetsz részt, új embereket
ismerhetsz meg.
Keresd fel facebook oldalukat (facebook.com/iaeste.hungary),
hogy ne maradj le semmiről!

OHV

Az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) szervesen
illeszkedik az egyetem minőségbiztosítási rendszerébe, amely
során az oktatást a hallgatók, mint a szolgáltatás igénybe
vevői belülről értékelik. E rendszerben kérdőíves formában
olyan kérdésekre válaszolhatsz, mint hogy mennyire találtad

Tudtad, hogy minden félévben közel 450 külföldi diák
érkezik Erasmus+ és egyéb csereprogram keretein belül
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felkészültnek az oktatót, érthetőnek és élvezetesnek az
előadást, használhatónak a jegyzetet, vagy igazságosnak a
számonkérést. Egy adott tantárgy kérdőívét a vizsgaidőszak
kezdetétől, a tantárgy teljesítését követően töltheted ki.
Azon tantárgyakat pedig, amelyeket nem sikerül teljesítened,
a következő félév első öt hetében véleményezheted. A
véleményezés önkéntes és anonim.
Elsősorban azért érdemes kitölteni az OHV kérdőívet,
mert az oktatók összesített eredményeit minden félévben
nyilvánosságra hozzák, ami nagy jelentőséggel bír az oktatók
megítélésében. Ehhez persze szükséges, hogy minél többen
válaszoljatok a kérdésekre.
Az OHV rendkívül fontos szerepét az is növeli, hogy a
válaszaid összeredménye több karon hatással van a kari
költségvetésre, a tanszékek közötti forráseloszlásra, ezen felül
sok karon a legjobbnak ítélt oktatók az elismerés mellé jelentős
pénzjutalmat is elnyernek. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet
által gondozott a „Műegyetem Kiváló Oktatója” kitüntetést
teljes egészében az OHV eredményei alapján nyeri el minden
félévben a feltételeknek megfelelő 5 legjobb oktató, akik egy
ünnepi Szenátus keretében vehetik át díjukat. Mindenképpen
töltsd ki!

TDK-n való részvétel három pontban:
1. Ahhoz, hogy elkezdj egy neked tetsző témát, először
konzulenst kell találnod. Rendszerint a tanszékek is
javasolnak TDK témákat, amelyeknél a szakmai háttér és a
téma iránti érdeklődés eleve biztosított, de természetesen
a kiírásoktól eltérő témát is választhatsz.
2. Az elvégzett munka eredményeit dolgozatban kell
összefoglalnod, ezt egyéb „adathordozók” (CD, DVD, Power
Point prezentáció stb.) kiegészíthetik. A jó dolgozatnak
meg kell felelnie a publikálhatóság és idézhetőség
kritériumának. A beadás határidejét a kari Tudományos
Diákköri Bizottságok jelölik meg.
3. A dolgozatokat - előre megadott szempontok alapján
- egy vagy két (tanszéki és/vagy külső) bíráló értékeli.
Dolgozatodat a TDK konferencián egy kb. húszperces
előadás formájában kell ismertetned. A dolgozatokra adott
szakmai bírálat, valamint az előadás együttese alapján
a résztvevők I-II-III. díjat, különdíjakat, valamint egyéb
jutalmat (pl. könyv) kaphatnak. A díjakkal pénzjutalom is
jár, melynek összege általában 10¬50.000 forint. A legjobb
dolgozatokat egyetemünk rektora karonként egy-egy
rektori különdíjban részesíti. A legjobb dolgozatok (az első,
valamint esetenként a második díjasok) részt vehetnek a
kétévenként tavasszal megrendezésre kerülő Országos
Tudományos Diákköri Konferencián.
A következő előnyökre tehetsz szert, ha részt veszel egy TDK
pályázaton:
• lehetőséged nyílik arra, hogy kedvenc témádat, korábban
félretett egyetemi munkáidat (tervezési feladatok
előtanulmánya stb.) továbbfejleszd;
• eredményeid előnyt jelentenek;
• mesterképzésekre való felvételinél;
• demonstrátori pályázatnál;
• doktorandusz felvételi kérelemnél;
• külföldi szakmai utak odaítélésénél;
• ösztöndíjpályázatoknál;
• olyan tapasztalatokat szerezhetsz, amelyek a későbbi
szakmai érvényesülésben segítenek;
• eredményeidet a Központi Tanulmányi Hivatal a
leckekönyvedbe bejegyzi.

TDK

A tudományos diákköri munka az egyetemi tanulmányi
követelményeket meghaladó, tudományos igényű önképzés,
mely a hallgatók és az oktatók együttműködésével valósul
meg. A tudományos diákköri munka keretében a kiválasztott
témádban kell elmélyülnöd, és abból a TDK konferenciára egy
kisebb „diplomamunkát” összehoznod, majd azt a konferencián
bemutatnod.
A TDK munkában nem a témaválasztás az egyetlen fontos
dolog. Természetesen a téma szeretete nélkül ritkán születik
jó TDK dolgozat, de legalább ilyen lényeges a konzulens és a
TDK-n résztvevő hallgató között kialakuló kapcsolat. A hallgató
ilyenkor az oktatójával együtt dolgozik, mely során sokkal
többet lehet tanulni, mint egy- egy előadáson.
Hogyan láss neki egy felvetett probléma tanulmányozásának?
Hogyan összegezd, fogalmazd meg szabatosan, egyértelműen
tapasztalataid? Hogyan oszd be energiádat, hogyan tartsd be a
határidőt? Hogyan add elő szakmai közönségnek gondolataid,
hogyan védd meg szakmai álláspontod?

További információkért látogasd meg az egyetemi TDK
honlapját: http://tdk.bme.hu/
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email: info@muhely.com
mobil: 20/975-8365 (8-17 óra között hívható)
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A Műhely szerkesztősége minden félévben gyakorlatorientált újságíróképzést tart. A képzés során a hallgatók megismerik a
média belső világát, elsajátítják az újságírás műfajait. Az írás és beszédtechnikai gyakorlatok során a résztvevők fejleszthetik
kommunikációs készségüket, amely az élet számos területén előnyt és határozott fellépést biztosít számukra. A képzésen
résztvevő hallgatók legjobbjai lehetőséget kapnak arra, hogy a Műhely szerkesztőségének tagjai legyenek, és ezáltal
rendszeres újságírói munkalehetőséget kapjanak. A 12 alkalmas képzés minden műegyetemi hallgatónak ingyenes. A
képzéssel kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető a Műhely szerkesztőség elérhetőségein.
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A részletekkel, többi szolgáltAtásunkkAl kApcsolAtbAn
keresd az esélyegyenlőségi csapatot:
https://hszi.bme.hu/tAnAcsAdAs/eselyegyenloseg/,
e-mAil: eselyegyenloseg@hszi.bme.hu
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KÖZÉLET
KARI ÉS EGYETEMI RENDEZVÉNYEK

lengyelországi Gliwiczében egy nemzetközi kórustalálkozónak,
nem egyszer nyertünk már meghívást a franciaországi Belfortba
a FIMU-re, a Nemzetközi Egyetemi Zenei Fesztiválra. Vannak
emellett egyéb utazások is: Galántán játszhattuk többek
között Kodály: Galántai táncok című darabját, mely nem csak
egy turné volt a sok közül, hanem hatalmas megtiszteltetés,
és egy olyan érzelmi löket, melyet valószínűleg nem felejtünk
el egyhamar. A zenekar tagjainak többsége jelenlegi, vagy
régi műegyetemista, de mindig voltak és vannak más oktatási
intézmény hallgatói is az együttesben. Van, aki tanulmányai
mellett ül a zenekarban, van, aki már végzett, sőt, akár az
egyetemen maradt oktatni, és persze olyan is zenél itt,
aki családot alapított, de visszajár közénk. Színes társaság
vagyunk, mely a mindennapi forgatagban a közös zenélés
örömében leli a megnyugvást, örömöt. A fejlődésben hatalmas
segítséget jelent a karmester. A zenekart gyakran pályakezdő,
frissen végzett karmesterek vezényelték. Legutóbb Köteles
Géza (az Operaház vezénylő korrepetitora 2001 óta), akinek a
munkássága az együttes egyik legsikeresebb időszaka volt. A
zenekart jelenleg Erdélyi Dániel dirigálja, aki az Operaházban
karigazgatói asszisztensként, karmesterként tevékenykedik.
Ebből is látszik, hogy nemcsak egy zeneszerető társaság tagjai
vagyunk, akik hetente kétszer (hétfő-péntek este) összeülnek a
K épület alagsorában lévő tornateremben, hanem egy motivált,
hobbiból is a legtöbbet kihozó csapat. Elvégre a pálca másik
oldalán egy profi áll. És miben is érint ez Téged? Amennyiben
nem szereted a klasszikus zenét, nem játszol hangszeren és
nem akarsz egy jó társaság tagja lenni, semmiben. Ellenkező
esetben nagyon szívesen látnánk soraink között! Szimfonikus
zenekar lévén, legyél vonós, fúvós vagy ütős, mindenkinek lehet
itt helye. A jelentkezés nincs zenei képzettséghez kötve, de
elvárt a jó hangszeres tudás. Minden jelentkezővel felvesszük a
kapcsolatot és meghallgatjuk. Azonban a szólamok korlátozott
száma miatt a felvétel nem automatikus, de ha nincs éppen
hely, akkor a jelentkezetteket várólistára helyezzük, és amint
lehet, értesítjük!

Az év folyamán több, a kari hallgatóságot megmozgató
rendezvényen vehetsz részt. Ezen rendezvények amellett,
hogy nagy hagyományokkal bírnak, már beleszövődtek a
kari életbe, és kari szinten is elismertek, támogatottak. Ilyen
rendezvény például a Gólyatábor, a Gólyabál, vagy a Kari
Napok, amelynek meghatározó eleme a hallgatók csapatos
vetélkedése. A Kari Napok egy jó alkalom arra, hogy az oktatók
és hallgatók kötetlenebb formában is tudjanak találkozni,
beszélgetni. A Gólyatábor és a Gólyabál remek lehetőséget
nyújt, hogy megismerd későbbi társaidat, a közösségi életbe
való bekapcsolódás alappillérei ezek a rendezvények. A
hagyományos kari rendezvények mellett az Egyetemi Hallgatói
Képviselet az összes hallgatót megmozgató egyetemi
rendezvények szervezésében is fontos szerepet vállal. Ezek
között legnépszerűbbek az őszi BME Egyetemi Napok, az
Önkéntes Nap, valamint az összegyetemi sportrendezvények,
mint az Egyetemi Sportnap vagy a Jeges Est. Erről bővebben a
következő fejezetben olvashatsz.

ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK

Ahhoz, hogy a közösségért dolgozz, és maradandót alkoss, nem
kell hallgatói képviselőnek lenned. A Hallgatói Önkormányzat
részeként egy-egy karon, illetve egyetemi szinten számos
öntevékeny csoport működik, a paletta igen széles és színes.
A bulis rendezvényszervezőktől, az irodalmat kedvelőkön
át, a fényképezés után érdeklődőkön keresztül, az újságot
készítőkig mindent megtalálsz. A legtöbb csoport munkájával
már a gólyatáborban megismerkedhetsz, ha pedig kedvet
kaptál bármelyikhez, vagy akár saját elképzelésedet új csoport
alapításával szeretnéd megvalósítani, ne habozz: a lehetőség
mindenki előtt nyitva áll!
http://ehk.bme.hu/szervezet/kari-ontevekeny-korok
http://ehk.bme.hu/szervezet/ontevekeny-korok
MŰEGYETEMI ZENEKAR
A Műegyetemi Zenekar 1896-ban alakult, mely bizonyos
tekintetben rögtön világelső lett. Ez ugyanis a legidősebb
olyan egyetemi zenekar, mely zenei fakultással nem rendelkező
egyetemen alakuIt. Az együttes megalakuIása óta folyamatosan
működik, alakul és fejlődik. És hogy miben nyilvánul ez meg,
mik járulnak ehhez hozzá?
Szemeszterenként megrendezésre kerül a K épület aulájában
a zenekar nagykoncertje, mely nagy népszerűségnek örvend
minden alkalommal. Továbbá rendszeres vendégei vagyunk a

MŰEGYETEMI KÓRUS
A Műegyetemi Kórus jogelődjét, a Műegyetemi Dalárdát 1867ben alapították lelkes műegyetemi hallgatók. A vegyeskar
küldetése azóta is az egyetemi kulturális élet ápolása, az
egyetem képviselete itthon és nemzetközi színtéren egyaránt.
Házon belül a főbb eseményeken közreműködnek: Ünnepélyes
tanévnyitó, Rektori Díszülés, Nemzetközi tanévnyitó, különböző
kari diplomaosztók. Egyetemünkön rendszerint ők szervezik
április 16-án, a Hang Világnapja alkalmából a tudományos és
szórakoztató programok sorát.
Főbb tevékenységük azonban az egyetem falain kívül történik.
Többször léptek már fel a Zeneakadémián, a Művészetek
palotájában, a Nemzeti Galériában, az Országos Onkológiai
Intézetben, különböző templomokban, múzeumokban és
művelődési házakban, de énekeltek már a Gellért hegyen, a
Magyar Tudományos Akadémián, és az Operaház emelvényén
egyaránt.
Időnként ellátogatnak külföldre is. Jártak már Taiwanon és
Kínában, legutóbb lengyelországi testvérkórusukat látogatták
meg novemberben. A legnagyobb sikert Valenciában,
Spanyolországban érték el, ahol megosztott első helyezettek
lettek az egyetemi kórusok első világfesztiválján.
Tagjai javarészt olyan emberek, akik maguk is ide járnak,
illetve olyanok, akik nemrég végeztek, de a munkájuk mellett
még visszajárnak hozzájuk énekelni. Repertoárjukon egyházi
és világi, a capella és oratórikus, klasszikus és XX. századi,
spirituálék és modern művek egyaránt szerepelnek. Az
oratórikus műveket gyakran a Műegyetemi Zenekarral közösen
adják elő.
A Műegyetemi Kórus szeretettel vár mindenkit, függetlenül
attól, hogy eddig énekelt-e vagy sem. Hiszen vallják, hogy a
zene mindenkié, és kórusban énekelni jó.
Legközelebb a Tanévnyitó ünnepségen találkozhattok velük.
Megtaláljátok őket a facebookon, és csütörtökönként este 6
órától a K épület földszinti 46-os termében.

BME EGYETEMI ZÖLD KÖR
Szeretnél egy dinamikus csapathoz tartozni? Szeretnéd
a tanuláson túl valami igazán hasznossal eltölteni az
idődet? Szeretnél többet megtudni a téged körülvevő világ
működéséről? Szereted a kihívásokat? Csatlakozz Körünkhöz!
Célunk a szemléletformálás, az egyetemi polgárok aktivizálása,
környezeti felelősségtudatának felébresztése - a BME
környezettudatosabb, fenntarthatóbb működéséért.
http://ezk.bme.hu/
JÖVŐT ÉPÍTŐK GENERÁCIÓJA
Az a célunk, hogy megváltoztassuk a fiatalok
gondolkodásmódját, hogy elhiggyék, hogy sikeresek lehetnek
és álmaikat elérhetik. A belsős képzéseink segítségével olyan
tudáshoz juthatsz hozzá, amely az egyetemi képzés elvégzése
után nagy előnyhöz fog juttatni, akár a munkaerőpiacon, akár
vállalkozóként vágnál bele az életbe.

SPORTKÖRÖK
BME NŐI KÉZILABDA CSAPAT
Szereted a kézilabdát? Korábban játszottál, de az egyetem
mellett már nincs időd, kedved budapesti csapathoz igazolni?
Hiányzik a meccsek hangulata, az edzések vidámsága és a
csapatjáték? Ha az iménti kérdésekre igen volt a válaszod,
akkor ne habozz, gyere és csatlakozz az egyetemi csapathoz!
Várunk minden kézilabdázni vágyót az egyetemi bajnokságba,
ahol kevesebb edzés és meccs mellett vár rád az ismerős érzés
a pályán. Jelentkezni ezen az email címen tudsz: bmenoikezi@
gmail.com!
MŰEGYETEMI VÍVÓKÖR
Vívtál régen csak az egyetem mellett már nincs rá időd, vagy
nem akarsz Budapesti egyesületbe átigazolni? Esetleg mindig
is szeretted volna kipróbálni a magyarok legsikeresebb olimpiai
sportágát? A Műegyetemi Vívókört azért hozta létre egy csapat
régi vívó, hogy egyetemi körülmények között, mindenféle
kötöttség nélkül is fegyvert foghassanak a Műegyetemisták. A
heti rendszerességű edzéseken edző foglalkozik mindenkivel,
iskolát is vállal teljesen ingyen. Az edzések mellett közös esti,
néha hétvégi programokkal építjük a közösséget. Ha szeretnél
egy jó csapat tagja lenni, és újból fegyvert fogni keress meg
minket a Facebookon vagy írj a bme-vivokor@googlegroups.
com címre!

Zenekarban zenélni felelősségteljes dolog, így azok
jelentkezésére számítunk első sorban, akik tudják vállalni
a munkatempót. Ezen szösszenet írójaként elmondhatom,
hogy én is egyetem mellett csinálom, és bár néha üti a ZH
sávot a próba, más okból ki nem hagynám. S lám, haladok
az egyetemmel, nem szakadok meg, szóval hajrá, meg lehet
csinálni!
Az érdeklődők további információt találhatnak és
jelentkezhetnek a http://zenekar.bme.hu/ oldalon.

MŰEGYETEMI BÚVÁRKLUB
A Műegyetemi Búvárklubban elsajátíthatjátok a búvárkodás
technikáját, hogy megismerkedjetek a víz alatti világ
érdekességeivel. Lehetőségetek nyílik csatlakozni a vízzel
kapcsolatos kutatásainkhoz is, kipróbálhatjátok magatokat a
víz alatti műszerek tervezésében és építésében is. Tagjainknak
a költségkímélő búvárkodás lehetőségét nyújtjuk, hogy
az egyetemisták is megengedhessék maguknak ennek a
sportágnak az űzését. Rendszeresen szervezünk búvártúrákat
szebbnél szebb helyekre (Horvátország, Egyiptom). Keress
minket a Facebookon vagy e-mailben: szombipepe@gmail.
com.

MŰEGYETEMI NÉPTÁNCEGYÜTTES - MENTE
Felkerültél Budapestre és folytatnád néptáncos életed?
Esetleg szeretnél megismerkedni a magyar paraszti kultúra
táncvilágával? A MENTE szeretettel vár minden érdeklődőt
a kezdő, középhaladó, és haladó csoportokba. Inkább
táncközpontú együttes vagyunk, mintsem fellépésközpontú.
Szeretünk táncolni és kész! Az őszi félévben egyelőre nem
tartunk tagfelvételt, viszont ha szeretnél jönni, feltétlenül lépj
velünk kapcsolatba, hogy véletlenül se maradj le semmiről! Az
alábbi elérhetőségeken megtalálsz minket: neptanc.bme.hu,
neptanc.bme@gmail.com
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EGYETEMI KOZMOSZ KÖR
Az Egyetemi Kozmosz Kör soraiban egytől egyig olyan
egyetemi polgárok találhatóak meg, akiket ilyen, vagy olyan
módon, de foglalkoztat az űrkutatás. Jelenleg 76 tagunk
van, és mindig szívesen látunk érdeklődőket. Célunk, hogy
itt a Műegyetemen elősegítsük az űrkutatás fejlődését, mert
hisszük, hogy a jövőnk szerves részét fogja képezni a világűr.
Szeretnénk, ha a műegyetemi hallgatók készen állnának az
űripar kihívásaira. Biztosak vagyunk benne, hogy ez már a mi
életünkben is kulcsfontosságú lesz. Az űrkutatás a kezdetektől
fogva összefogáson alapult. Szeretnénk, ha a hasonló
érdeklődésű hallgatók között új ismeretségek, új barátságok
köttethetnének, így együtt érezhetnénk jól magunkat, együtt
tanulhatnánk, és együtt csinálnánk valami újat. Fontos célunk,
hogy elősegítsük az űrkutatással kapcsolatos tudás minél
könnyebb megszerzését a Műegyetemen. Azt is szeretnénk,
ha tagjaink szervezetünkön keresztül új céges kapcsolatokat
tudnának létesíteni, ezáltal tájékozódva a lehetőségekről, és
már az egyetem alatt bekapcsolódva kutatásokba, projektekbe.
Szeretnénk, hogy a magyar űripar fellendítésével minél
nagyobb szelet jutna hazánknak a már sülő űrtortából.
Honlap: http://kozmosz.space/content/kik-vagyunk

felkeltettük az érdeklődésed további információkért látogass
el a www.frt.bme.hu oldalra.

MŰSZAKIK PNEUMOBIL TEAM
A sűrített levegővel hajtott autók száma az utóbbi években
megszaporodott az egyetemen. A Műszakik Pneumobil Team
3 csapattá rúgta ki magát, amelyek sorra nyerik a díjakat
különböző versenyeken. A 4 fős csapatok az egyetemen
kovácsolódtak össze, saját maguk tervezték és építették meg
az autókat, ahol minden csapattagnak kiemelkedő szerepe
van. Kölcsönösen segítik egymás munkáját, akkor is, ha nem
saját szakterületükről van szó. A tervezés, gyártás, elektronika
minden területén ismeretekre tettek szert, és az így felhalmozott
gyakorlati tudás és eredményeink remek referenciát adnak a
későbbi munkaerő piacon való elhelyezkedéshez.
Facebook: www.facebook.com/muszakikpneumobilteam

BME SQUASH KÖR
Szeretnél egy igazán szórakoztató és intenzív sportot találni?
Válaszd a fallabdát és csatlakozz
hozzánk. Több mint 200 követőnk között könnyen találsz
magadnak játékostársat. Tudásodat a
félévente megrendezésre kerülő BME-s fallabda bajnokságon
is próbára teheted, ahol 30-40 lelkes
ellenfél vár Rád egy barátságos, jó hangulatú versenyen.
Technikádat a rendszeresen megrendezésre
kerülő nyílt edzéseinket tökéletesítheted, és ha már nagyon
komoly szinten űznéd a sportot várunk
szeretettel a BME MAFC versenycsapatában mely a magyar
országos fallabda bajnokság rendszeres
résztvevője.
Facebook: https://www.facebook.com/BmeSquashKor/
E-mail: bmesquashkor@gmail.com ; mafcsquash@gmail.com

BME SOLAR BOAT TEAM:
2014-ben a Gépészmérnöki Kar három hallgatója alapította
a csapatot, mely azzal a céllal jött létre, hogy egy kizárólag
napenergiával működő, ember által vezetett, teljesen
elektromos hajtású hajót tervezzen és építsen meg. A közel
két éves kemény és kitartó munka eredményeként 2016
nyarán a hollandiai világbajnokságon és a monacói világkupán
képviselték Magyarországot és a Műszaki Egyetemet.
Honlap: www.solarboatteam.hu
FUSE
A csapat 2010 óta foglalkozik elektromos járművek
fejlesztésével. Fontosnak tartjuk, hogy a csapatban mindenki
találjon számára megfelelő kihívásokat, kipróbálhassa magát a
neki tetsző területeken, függetlenül attól, hogy milyen szakon
tanul. Ezek mellett igyekszünk egy összetartó csapatot is
létrehozni, mert hisszük, hogy ez sikereink egyik kulcsa.
Facebook: https://www.facebook.com/bmefuse/

VERSENYCSAPATOK
BME FORMULA RACING TEAM
A BME Formula Racing Teamet 2007 elején hívta életre néhány
tehetséges mérnökhallgató, hogy első és anno egyetlen
magyar csapatként versenyautót építsenek és részt vegyenek
a világméretű Formula Student versenysorozatban. Ha

BMEMOTION
A csapatunk célja egy kerékagymotoros együléses versenyautó
kifejlesztése és megépítése. A feladaton több kar hallgatói
dolgoznak, a projekt hajtómotorja az innováció, törekszünk
minél több alkatrészt házon belüli megtervezni. Ezek közül
legfontosabb a teljesen önálló fejlesztésű hajtásrendszer,
ami magába foglalja az akkumulátort, a motorokat és a
szabályozást. Ha érdekel a motorsport vagy a villamos
járműhajtás és szívesen foglalkoznál egy ilyen projekttel,
keress meg minket a https://www.facebook.com/BME.motion
oldalon, a felvétel folyamatos. Nálunk lehetőség van Önálló
laboratórium, Szakdolgozat, Diplomaterv vagy TDK munkára is
a járművel kapcsolatos területeken.

kollégiumokban találhatóak, ennek is köszönhető, hogy az
egyetemen a kollégiumok jelentik a közösségi élet központjait.
A kollégium területe sportolásra is tökéletesen alkalmas, mivel
a kollégiumok zömében konditerem és sportpálya is található.
A legtöbb Kari Hallgatói Képviselet irodája szintén a karhoz
köthető kollégiumban működik, és a kollégiumok adnak
otthont az egyetemi hallgatói kluboknak is.
A kollégiumokban dolgozó alkalmazottak közül a Hallgatói
Önkormányzathoz legközelebb a kollégiumi mentorok
állnak. Ők olyan hallgatók, akik a közösségi életben szerzett
tapasztalatukkal segítik a kollégiumok működtetését. A
kollégiumi mentorok legfontosabb feladata a kollégiumi
házirend és a fegyelmi szabályzat betartatása mellett a
segítségnyújtás a kollégisták számára, akár tanulmányi, akár
mentálhigiéniás ügyekben, melyet a Hallgatói Képviselettel
szoros együttműködésben végeznek. Ha nehézséged támadna
a beilleszkedéssel, fordulj hozzájuk bizalommal!

BME LÖKÖDÖNC PNEUMOBIL RACING TEAM
A csapat sűrített levegővel működő versenyautók, pneumobilok
tervezésével és építésével foglalkozik. A Löködönc Pneumobil
Racing Team az egri Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyen
mutatkozott be 2016-ban . Ez az alternatív hajtású járművek
kategóriája. Ezekkel az autókkal több nemzetközi szintű
eseményen versenyzünk, így a Nemzetközi Aventics Pneumobil
Versenyen is. További információkért keresd fel honlapunkat!
http://lokodonc.hu/

A kollégiumba akkor is érdemes bejárnod, ha nem vagy
kollégista, hiszen ott szinte mindig találsz olyan embert, aki
segíteni tud tanulmányi problémáid megoldásában.

SZAKKOLLÉGIUMOK

BME MOTORSPORT
A BME Motorsport csapata 2018 őszén azért jött létre,
hogy alap és mester szakos hallgatóknak nyújtson egyedi
tanulási és fejlődési lehetőséget. A csapat novemberben
még az egyetem folyosóin tartotta a meetingeket, de
januártól elfoglalhatta a jelenlegi műhelyét a BME központi
épületében. Kijutottunk 3 nemzetközi versenyre és májusban
a Techtogether mérnökversenyen az összetett 2. helyet
szereztük meg, valamint két különdíjat is bezsebeltünk.
Június 27-én az egyetemen hivatalosan is bemutathattuk első
autónkat. További információkért látogass el a https://www.
bmemotorsport.com/ oldalra.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
több szakkollégium működik. Az egyes szakkollégiumok
többnyire egy szakmacsoporthoz kapcsolódnak, ugyanakkor
az országban működik számos interdiszciplináris tudást nyújtó
szakkollégium is. A szakkollégiumok a felsőoktatási rendszer
tehetséggondozó elemei, melyek központjában a szakmaiság,
közösség és társadalmi felelősségvállalás áll. A szervezetek
működése a tagok öntevékenységén alapul, így kifejezetten
fontos a diákönkormányzatiság.
Nagy hangsúlyt fektetnek a tagság szakmai fejlődésére,
a tehetséggondozást többek között előadások, kurzusok
szervezésével, közös TDK dolgozatok írásával segítik elő.
Emellett a tagok gyakran végeznek oktatási tevékenységet. A
jó közösség kialakulásáról pedig a kirándulások, csapatépítések
gondoskodnak. A szakkollégium szó nem azonos a kollégiumi
léttel, azonban így is sok szakkollégium rendelkezik együttlakó
bázissal, mely a BME-s szakkollégiumok esetén a kari
kollégiumok egy-egy emeletén valósul meg.

BME‐SHOX MOTOSTUDENT TEAM
Csapatunk 2013 októberében alakult azzal a céllal, hogy
részt vegyen a Moto Engineering Foundation nevű spanyol
szervezet által két évente szervezett versenyeken, melyek
keretén belül lehetőségünk nyílik összemérni tudásunkat
és rátermettségünket Európa több egyeteméről érkező
csapatokkal, egy egyedi motorkerékpár megtervezése és
megépítése során. Az első általunk fejlesztett gép a 2014es versenyen mutatkozott be a nagyközönség előtt, ahol
sikeresen szerepelt a csapat. A csapat tagjai a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem több karán tanuló
BSc-s és MSc-s hallgatókból kerülnek ki, akik szeretnék az
Egyetem által nyújtott elméleti képzést saját szakterületükön
belül a gyakorlatban is kipróbálni és bővíteni tapasztalataikat,
ezáltal jobb szakemberré válni.

Az ország különböző szakkollégiumai a működésüket a
Szakkollégiumok Egyeztető Fórumán hangolják össze.
BME GÉPÉSZ SZAKKOLLÉGIUM
A Gépész Szakkollégium 2012-ben a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán működő
szakmai öntevékeny körök összefogásával alakult. Jelenleg 12
tagozat alkotja a Szakkollégiumot, melyek a következők:
• Alakítástechnikai Szakosztály
• Áramlástan Szakosztály
• Design Szakosztály
• Épületgépész Szakosztály
• Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály
• Gyártás Szakosztály

KOLLÉGIUMOK
A BME-n a kollégiumok nincsenek karokhoz rendelve, azonban
az egyes kollégiumokban túlnyomórészt egy adott kar hallgatói
laknak. A hallgatók által használható közösségi helyiségek
(tanulók, öntevékeny köri helyiségek, társalgók) is főleg a
40
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Hegesztési Szakosztály
Kalorikus Gépek Szakosztály
Orvostechnika Szakosztály
Polimer Szakosztály
Mechatronika Szakosztály
Számítástechnika Szakosztály

tapasztalatszerzést. Szakkollégiumunk az Egyetemi Hallgatói
Képviselet alá közvetlenül tartozó szakkollégium, mivel
tevékenysége minden kar hallgatói számára elérhető és
hasznos, a diszciplínák közötti együttműködés a célja. Célunk,
hogy minőségi szolgáltatásainkkal elősegítsük a hallgatók
szakmai és személyes fejlődését, és mindehhez egy értékes
csapatot biztosítsunk. Törekszünk arra, hogy ez a tudás ne
csak karrierjüknek adjon biztos alapot, hanem egész életüket
sikeressé tegye.
1986-ban alakult öntevékeny diákszervezetünk nem a szó
hagyományos értelmében vett szakkollégium. Leadership
Playground koncepciónk képezi egyedülálló képzési
rendszerünk alapját, melynek célja szakterülettől függetlenül
átadni a jó vezetők számára elengedhetetlen tudást.
Mindezt elméleti tudást nyújtó képzéseink, készségfejlesztő
kurzusaink és tréningjeink, továbbá az elsajátított tudás
gyakorlati alkalmazásának lehetősége biztosítja. Széleskörű
tevékenységünk ideális terep a menedzsment bármely
területének közelebbi megismeréséhez. A területek vezetői
nagy felelősséggel és széles döntési jogkörrel rendelkeznek,
így megtapasztalhatják, hogy milyen egy csapat élén,
adott erőforrásokból gazdálkodva elérni a kitűzött célokat.
Hasonló gyakorlati tudásra tehetnek szert projektvezetőink
is, akik a szakkollégium által szervezett nagyobb jelentőségű
rendezvényekért felelnek.
Az MSZK 2015-ben az Országos Szakkollégiumi Mozgalom által
felkért Minősítési Bizottság döntése alapján 3 évre minősített
szakkollégiumi címet kapott.
Főbb programok:
• Menedzsment Akadémia
• Szakmarathon
• ESET - Üzleti esettanulmányi verseny és esettanulmánymegoldó felkészítő képzés

A Gépész Szakkollégium célja, hogy tagjai az egyetemi
tanulmányokat kiegészítő, elmélyítő szakmai ismereteket
szerezhessenek. A szakosztályok összefogásával komplex,
több szakosztályon átívelő szakmai feladatok végzésére
nyílik lehetőség. A szakkollégistának lehetősége van a saját
szakosztályán kívül a szakma más területeit is megismerni,
hiszen minden szakosztály szervez a teljes szakkollégium
számára elérhető szakmai programokat, úgy mint előadások,
gyárlátogatások és különböző laborfoglalkozások és
workshopok.
Mindez egy olyan szakmai közösségben történik, ahol a
cél és az értékrend meghatározói a szakmai elismertség és
összetartozás.
A Gépész Szakkollégiumhoz csatlakozni a szakosztályokon
keresztül lehet, melyek minden félév elején hirdetik meg
tagfelvételüket.
Web: http://gszk.bme.hu
E-mail: gepeszszakkollegium@gmail.com
BME MANAGEMENT SZAKKOLLÉGIUM
A BME Management Szakkollégium (MSZK) egy olyan önálló,
nonprofit szervezet, mely lehetővé teszi tagjai és a budapesti
mérnök és közgazdász hallgatói számára a menedzsmentés vezetői ismeretek átlagon felüli elsajátítását és ezeknek
gyakorlatban, projektjeinkben való alkalmazásával a
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• Vitaestek az adott szakterület legkiválóbb képviselőivel
• Tehetséggondozó programok, önképző kurzusok
• Betekintés gyárak és laborok működésébe szakszerű
kalauzolással
• Karácsonyváró hangverseny, irodalmi és művészeti est
• A szakkollégiumi munkával nem csak a kari közösségi
életet színesítheted, hanem fejlesztheted szervezési
képességeidet, és új barátokat szerezhetsz. Amennyiben
szeretnéd segíteni munkánkat, látogass el nyilvános
gyűléseink egyikére!
Web: http://szasz.ch.bme.hu / E-mail: szasz.bme@gmail.com

Projektmenedzsment Moments előadássorozat
Consulting Projekt
MSZK TDK díj
előadások, kurzusok, tréningek (pl: stratégiai menedzsment,
üzleti angol)

Web: http://mszk.bme.hu
E-mail: info@mszk.bme.hu
BME SZENT-GYÖRGYI ALBERT SZAKKOLLÉGIUM
A BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium (SzASz) 2001-ben
alakult meg a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon. A SzASz
kezdetben egy biomérnök hallgatókból álló baráti társaság volt,
mely fő céljának a biomérnökség népszerűsítését tekintette.
Az elmúlt évek során a Szakkollégium létszáma bővült,
tevékenységi köre jócskán szélesedett, de a baráti hangulat
megmaradt. Eközben Szakkollégiumunk a Kar szakmai és
kulturális életének egyik meghatározó szereplőjévé vált.
A Szakkollégium programjai elsősorban a Kar hallgatóihoz
szólnak, ám közülük sokat más karok hallgatói is érdekesnek és
hasznosnak találhatnak. A legjelentősebbeket a következőkben
részletesen ismertetjük.

BME ZIELINSKI SZILÁRD
ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAKKOLLÉGIUM
A Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán
működő öntevékeny szakmai csoport. A szakkollégiumunkat
2004-ben alapította tíz lelkes hallgató, jelenleg azonban már
több, mint 80 fős tagsággal rendelkezünk. Jelenlegi szervezeti
felépítésünkkel az építőmérnöki tudomány minden ágát
lefedjük. Szakkollégiumunk öt tagozatból épül fel:
• Szerkezetépítő Tagozat
• Vízépítő Tagozat
• Mérnök Műhely
• KörVasÚt Tagozat
• Földmérő Tagozat
Fő tevékenységünk szakmai kirándulások, előadások,
kerekasztal beszélgetések szervezéséből, illetve az
építőmérnöki szakma egyes területein használt szoftverek
oktatásából áll. Kirándulásokat bel-, és külföldre egyaránt
szervezünk, tagjainkat támogatjuk a szakmai konferenciákon
való részvételben. Az elmúlt évet tekintve a bécsi Baukongress
és a berlini InnoTrans kiállításokon tudtunk részt venni, de
számos haza rendezvényre is eljutottunk.
Célunk, hogy tagjaink jobb rálátást kapjanak arra a szakmára,
amelyet választottak. Ezáltal nyitottabb, szélesebb látókörrel
rendelkező hallgatók kerüljenek ki közülünk az egyetem
elvégzése után. Ezeken túl az azonos érdeklődéssel rendelkező
hallgatók számára egy olyan közösséget szeretnénk biztosítani,
ahol szakmailag kiteljesedhetnek.
Az egyes építőipari cégekkel való kapcsolattartás nagyon fontos
számunkra, mondhatni, hogy létezésünk egyik alappillére.
Szakmai gyakorlathoz, TDK dolgozatok és diplomamunkák
elkészítéséhez folyamatosan keressük az ipari kapcsolatokat.
Saját szervezésű konferenciánk a minden év tavaszán
megrendezésre kerülő Zielinski Szilárd Konferencia, ahol a
meghívott előadók a szakma neves képviselői, téma szerint
aktuális hazai különleges projektek, jelentős fejlesztések
kerülnek terítékre.
Egyik legnagyobb rendezvényünk az Építőmérnöki
Szakmai7, melyet az Építőmérnöki Kar más szervezeteivel
közösen rendezünk meg minden ősszel. Ezen rendezvény
keretein belül számos tanulmányút, ill. előadás és verseny
kerül megrendezésre. Kiemelkedő és nagy hagyománnyal
rendelkezik ezek közül a Hídépítő Verseny
Kiemelkedő rendezvényeink között szerepel a Várostervezési
Napok, amely egy négynapos, komplex és kreatív műhelyverseny,
melynek keretében építőmérnök-, közlekedésmérnök-,
építész- és tájépítész-hallgatók kis csoportokban gondolják

A Szent-Györgyi Albert Konferencia 2006 óta a Szakkollégium
egyik legnagyobb lélegzetvételű rendezvénye, mely évente
kerül megrendezésre. A konferencia témája az elmúlt
években a vegyész- és biomérnöki tudományok több jelentős
területét fedte le, úgy, mint anyagtudomány, biotechnológia,
gyógyszertechnológia,
molekulamodellezés,
illetve
környezetvédelem. Előadónak az adott terület hazai szakértőit
kérjük fel, de emellett diákelőadóként és poszterrel számos
egyetemistát is várunk.
A Szakkollégiumi Napok egy többnapos rendezvénysorozat,
melynek keretében sor kerül gyárlátogatásokra, vitaestre és
több szakmai előadásra. A gyárlátogatások során a hallgatók
egy-egy gyárba vagy üzembe látogathatnak el, ahol egy
ott dolgozó szakember részletesen bemutatja az üzemet és
körbevezeti az érdeklődőket.
A Szakkollégium nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra,
ezért a tananyagon túlmutató ismeretek megszerzésére
több témában is kurzusokat szervez. Nagy érdeklődésre
tartanak számot az angol nyelvű, a biotechnológia, a vegyipari
technológiák és a szerves kémiai kurzusaink.
A felsőbb éves szakkollégiumi hallgatók jelentős szerepet
vállalnak az oktatásban, mintegy kiegészítve a Kar oktatási
tevékenységét. Középiskolások számára szervezik meg minden
évben az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaversenyt,
illetve minden nyáron megrendezésre kerül a Kémszámtábor,
ahol a szakkollégisták egy héten keresztül intenzív matematika
és kémia felzárkóztatással készítik fel a gólyákat az első félév
megmérettetéseire. A lemaradók segítésére jött létre az
ingyenesen igénybe vehető tutor-rendszer. Ennek keretében
félév közben a tutorok (önkéntes diáktanárok) rendszeres
csoportos és egyéni konzultációkat tartanak a különböző
tárgyakból.
A fentieken kívül változatos programokkal várunk egész évben,
melyek közül az alábbiakban adunk ízelítőt:
• Szakmai és tudományos-ismeretterjesztő előadások
érdekes, aktuális témákban
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újra Budapest valamely városrészét/közterét közlekedési,
építészeti és fenntarthatósági szempontból.
A szakmai programokon túl természetesen mi is szeretünk
szórakozni, így minden évben megrendezzük a Földmérő
Szakestet, illetve kétévente a Vízépítő Szakestet. Ezeken kívül
számos közösséget építő programunk is van.
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, látogass el hozzánk!
Web: http://szakkollegium.vpk.bme.hu

mint 10 nemzetközi elismerésben részesült Szakkollégiumunk,
melyek között szerepel az “IAS Continued Outstanding
Performance Student Branch Chapter”, valamint a “Outstanding
Small Chapter 2016 Outstanding Project Organizer” díjak is.
Főbb tevékenységeink:
• Heti rendszerességű előadások, üzemlátogatások és
fórumok szervezése.
• A kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi
konferenciánk (IYCE) megszervezése és lebonyolítása.
• Középiskolások számára energetikai témájú tanulmányi
verseny szervezése minden tavasszal.
• A Műegyetem hallgatói számára egyes tantárgyakból
felkészítő konzultációk tartása.
• Az egyetemi oktatókkal is együttműködve energetikai
feladatok önálló hallgatói tevékenység keretében történő
megoldásának, kidolgozásának megszervezése.
• TDK és diplomaterv pályázatok kiírása.
• Tagjaink szakmai fejlődése érdekében az egyéni igényeknek
megfelelő konzultációs lehetőségek és konferencia
részvételek biztosítása.
Web: http://www.eszk.org / E-mail: eszk@eszk.org

ENERGETIKAI SZAKKOLLÉGIUM
A kétezres évek elején a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem mérnök hallgatóinak egy
csoportja, egyetemi oktatóik segítségével egy új társaság
létrehozására vállalkozott. Úgy érezték, hogy az egyetemen
megszerezhető alapok mellett a sikerhez elengedhetetlen,
hogy a folyamatban levő iparági kutatásokkal és aktuális
információkkal tisztában legyenek. Ezért 2002. október 17-én,
az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE), a Magyar

BERCSÉNYI ÉPÍTÉSZ SZAKKOLLÉGIUM
A Bercsényi Építész Szakkollégium / EASA Magyarország
1996- ban a Bercsényi Kollégiumban létrejött szervezet,
saját műteremmel, ami iroda, társalgó és könyvtár is egyben
(bentlakási lehetőségünket mára sajnos elvesztettük). Azzal
a célkitűzéssel jött létre, hogy a műegyetemi építészképzést
kiegészítve komplex, nemzetközi színvonalú oktatási formát
valósítson meg egy önképzésre épülő, állandóan fejlődni
képes rendszer keretein belül. Munkánkat az a felfogás
hatja át, hogy az építészet összetett műfaj, így törekszünk a
folyamatos eszmecserére egyéb tudományos és művészeti
diszciplínákkal. Ezért gyakorlása során a magas színvonalú
munka elérése érdekében sokrétű és szerteágazó ismeretekre
kell szert tenni. Ennek a folyamatnak egyik fontos alkotóeleme
a folyamatos eszmecsere egyéb műfajokkal. Sajnálatos módon
ez utóbbira az egyetem felépítésénél, működési rendszerénél
fogva gyakran nem tud megfelelő teret biztosítani, amit mi a
Szakkollégium révén kívánunk ellensúlyozni.
Az EASA (European Architecture Students’ Assembly)
nemzetközi szervezet magyar képviselete.
Főbb programok:
• Műterem munka
• Építészeti előadás sorozatok
• Építészeti kurzusok, workshopok
• Tanulmányutak
• Kiadványok szerkesztése
• Építészeti írott kulturális örökség archiválása

Elektrotechnikai Egyesület (MEE) és a Magyar Energetikai
Társaság (MET) támogatásával, gépész- és villamosmérnök
hallgatók együttműködésében megalapítottak az Energetikai
Szakkollégiumot. A szakkollégium a kitűzött céloknak és
elvárásoknak megfelelve immár több mint tíz éve szervez az
energetika szerteágazó területéhez kapcsolódó programokat
elsősorban a BME hallgatóinak és az egyre nagyobb számban
jelentkező külső érdeklődőknek.
Nemzetközi kapcsolataink erősítése érdekében 2006- ban
megalapítottuk az Association of Energy Engineers (AEE)
nemzetközi,
energetikai
menedzsmenttel
foglalkozó
mérnöki egyesület magyarországi diáktagozatát. A 2007- ben
Atlantában megrendezett AEE világkonferencián a szakmai
munkánk elismeréseként először vehettük át a „Best Student
Chapter” díjat, amelyet azóta is minden évben elnyertünk.
Szakkollégiumunk az IYCE 2009 konferencián a nagyközönség
előtt is bejelentette az „IEEE Budapest University of Technology
& Economics Joint Student Branch Chapter of the Industry
Applications and the Power & Energy Societies” tagozat
megalapítását. A 2015-ös és 2016-os évben összesen több
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A Közlekedésmérnöki Szakkollégium programjai minden
érdeklődő személy és szervezet számára nyitottak és
látogathatók.
Reméljük a jövőben Te is tagja leszel a közösségünknek és
számos szakmai sikert tudsz majd szakkollégistaként elérni.
Web: https://www.facebook.com/
kozlekedesmernokiszakkollegium

• Hallgatói tervbemutatások
Web: http://www.eszak.org.hu
E-mail: epitesz.szakkollegium@gmail.com
kommON KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKOLLÉGIUM
A kommON kommunikációs szakkollégium 2012 februárjában
alakult meg az ország első kommunikációs szakkollégiumaként,
így nagy jelentőséggel bír későbbi kommunikációs szervezetek
kialakulásában. Elődszervezetei a Mesterhallgatók Tanszéki
Munkacsoportja (MTM) és a Tekhné Csoport (TC).
A szervezet célja, hogy a társadalomtudományok, a
kommunikáció és a média iránt érdeklődők számára - azok
közül is a legtehetségesebbek számára - az elméleti oktatás
mellett biztosítsa a gyakorlatközpontú oktatás lehetőségét,
kiegészítse az egyetemen folyó szakmai munkát a kurzusok,
szakmai estek, konferenciák, szakestek és tréningek szervezése
során.
A szakkollégium fiatal kora ellenére számos projekten dolgozik,
amelyet szakkollégiumi tagok valósítanak meg - olykor oktatók
közreműködésével. A kommON - oktatási tevékenységén kívül
- kéthetente szakmai és karrieresteket is szervez, amely minden
érdeklődő számára nyitva áll. Szakmai estjeiken olyan előadók
tartanak előadást, akik a hazai kommunikációs szférában vagy a
médiában dolgoznak, illetve elismert szaktekintélyek. Emellett
évente tavasszal tematikus konferenciát is szerveznek, havonta
egyszer pedig tréningeket.
Web: kommon-szakkollegium.hu
E-mail: kommon.bme@gmail.com

LISKA TIBOR SZAKKOLLÉGIUM
A
Liska
Tibor
Szakkollégium
a
Gazdaságés
Társadalomtudományi Karon önállóan működő hallgatói
szervezet. Létrehozásakor az alapító tagok az egyetemi
tömegképzésben megvalósuló elméletközpontú oktatáson
túlmutató valódi tehetséggondozás megvalósítását tűzték ki
célul.
A fennállása óta eltelt tíz évben a szakkollégium szakmai
portfóliójában az önálló előadásoktól kezdve, a gyakorlati
képzést előtérbe helyező tréningeken át, az egy adott témát
részletesen körüljáró műhelyekig változatos programkínálat
kapott helyet. Tagjaink - mind elméleti, mind gyakorlati tudásukat már munkavállalás előtt is próbára teszik, így számos
verseny- és TDK eredményt tudhatnak magukénak.
Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tagjai
elsajátítsák a munka világában szükséges és hasznos vezetői,
szervezői készségeket is. A képzési rendszeren túl lehetőséget
biztosít erre a szervezet alapját jelentő önszerveződés
elve is. A mindennapi élet programjain túl a közösségi élet
sarokpontjait jelentő Bevonótáborok mellett éves nyílt szakmai
konferenciánkat és nyári, gazdaságszimulációs táborunkat is
tagjaink valósítják meg.
A tagjaink saját tudásuk fejlesztése mellett mindig is szem előtt
tartották, hogy a kar hallgatóit is segítsék szakmai tudásuk
bővítésében. Bármely hallgató részt vehet nyílt előadásainkon,
kurzusainkon, műhelyeinken.
Szervezetünk 2015-ben a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma
által megvalósított minősítési eljárás keretében minősített
szakkollégiumi címet kapott.
Főbb programjaink:
• Liska Tibor Szakmai Hetek (www.szakmaihetek.hu)
• LisKaLand (www.liskaland.hu)
• Bevonótáborok, kirándulások
• Műhelyek, kurzusok, előadások
Web: http://www.ltsz.hu/
E-mail: info@ltsz.hu

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAKKOLLÉGIUM
A Közlekedésmérnöki Szakkollégium 2008 őszén alakult azzal
a céllal, hogy a közlekedési tudományok iránt érdeklődő
hallgatóknak lehetőséget biztosítson szabadidőben önálló
hallgatói szakmai tevékenységek művelésére és a szakma
közelebbi megismerésére. Alapvető cél, hogy a legkülönfélébb
programok révén kapcsolat alakuljon ki a műszaki értelmiség
és az egyetemen nevelkedő következő generáció között.
Az egyetemi képzés során sajnos nem jut elég idő
gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Más Karokon
működő Szakkollégiumok tapasztalatai alapján, valamint a
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar támogatásával jött
létre a Közlekedésmérnöki Szakkollégium.
A Közlekedésmérnöki Szakkollégium egy dinamikusan
fejlődő szervezet, amelyet a kar lelkes hallgatóinak
mindennapi tevékenysége tesz egy értékes közösségé.
Egész évben üzemlátogatásokkal, előadásokkal, kötetlen
szakmai beszélgetésekkel, valamint oktatással igyekszünk
segíteni az érdeklődők szakmai fejlődését. Az érdeklődők
programjainkon Logisztikával, Közlekedéssel és Járművekkel
kapcsolatos látókörüket tudják bővíteni. Jelenleg is működő
tagozatunk a Járműtechnika Tagozat. A tagozat elsősorban
közlekedésgépészeti témákban nyújt segítséget és létrejötte
azt a célt szolgálja, hogy az előadásokon és gyakorlatokon el
nem sajátítható tapasztalatokat át tudjuk adni bármely BME-s
hallgató számára. A foglalkozások alkalmával lehetősége nyílik
mindenkinek megismerkedni az iparban használatos korszerű
járműtechnológiákkal, különböző motorkonstrukciókkal,
valamint alapvető méréstechnikai ismereteket is elsajátíthatnak
az érdeklődők.
A Szakkollégium a BME Baross Gábor kollégiumában működik,
tagja a Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségének.

SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM
A Simonyi Károly Szakkollégium a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és
Informatikai Karának Schönherz Kollégiumában működik.
A szakkollégiumot alapító szakmai öntevékeny körök 3040 éves tradícióval rendelkeznek (pl. Budavári Schönherz
Stúdió alapítva 1962, SPOT fotókör alapítva 1961, HA5KFU
rádióamatőr kör 1960). Ezek a szakmai műhelyek azóta
folyamatosan magas színvonalú munkát végeznek, kinevelve
több száz kiemelkedően képzett mérnököt.
Maga a Szakkollégium 2003-ban alakult. 2009-ben Junior
Prima Díjjal tüntették ki, oktatás és köznevelés kategóriában.
Az országos szakkollégiumi mozgalomban a kezdetek óta jelen
van, a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma első akkreditációs
eljárásának keretében 2014-ben három évre ruházta fel a
Minősített Szakkollégium címmel.
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KIKAPCSOLÓDÁS
MŰSZAK
Az egyetemen belül a Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége
(MŰSZAK) teremt belső fórumot a szakkollégiumoknak. A
MŰSZAK összesen 11 szakkollégiumot tömörít magába, és 2016
óta háromfős elnökséggel rendelkezik. A hatékony működés
érdekében a szorgalmi időszakban havonta megrendezett
üléseken valamennyi szakkollégium képviselteti magát.
A MŰSZAK az üléseken kívül számos szakmai és közösségépítő
rendezvényt szervez, így nem csak az egyes szakkollégiumok
fejlődését segíti elő, hanem azok tagjaiét is. E rendezvények
közé tartozik a MŰSZAK tábor, amely 2016 óta félévente
kerül megrendezésre. A táborban a szakmaiság mellett nagy
hangsúlyt kap a társadalmi felelősségvállalás is. Emellett
időről időre a szakkollégisták csapatépítő programokon,
a szakmaiságot elősegítendő pedig előadáson vagy
workshopokon vehetnek részt, mely szélesíti a látókörüket,
tudásukat és társadalmi érzékenységüket.
A Szakkollégiumi Expó idén szeptemberben is vár Téged, hogy
megismerd az egyes szakkollégiumokat, működését, céljait.
Az egész napos rendezvény célja emellett a szakmák közötti
kapcsolatok erősítése, egy-egy probléma több nézőpontból
megközelítése, ezáltal különböző programokon vehetsz
részt: standolások, kerekasztal-beszélgetések, szakmai viták,
kísérletbemutatók.
Web: muszak.bme.hu
Facebook: www.facebook.com/muszak.bme

A szakkollégium jelenleg nyolc tagkörből áll, amelyek
munkássága a villamosmérnöki és informatikai szakma
szinte teljes egészét lefedik, a stúdiótechnikától kezdve, a
robotikán át a UX és webdesign világáig. A folyamatos szakmai
tanfolyamok, bemutatók és a több mint 80 millió forint értékű
eszközpark elősegíti az elméleti tudás elmélyítését és annak
gyakorlatba ültetését, illetve lehetőséget ad az önálló szakmai
munkára, innovatív szakmai ötletek megvalósítására.
A tagkörök és a szakkollégium működését a menedzsment kör
segíti, melyben a hallgatók megtanulhatják, milyen egy közel
százötven fős szervezetet működtetni, és ezáltal - különösen
vezetői posztokon - értékes tapasztalatokat szerezhetnek a
menedzsment és gazdaság területén.
A Szakkollégium nagysikerű rendezvényei közé tartozik a
Szakmai Est, a Simonyi100 rendezvénysorozat, és a Simonyi
Konferencia. Utóbbi szakkollégiumunk legnagyobb és
egyben legsikeresebb rendezvénye. Az iparral ápolt kitűnő
kapcsolatnak hála minden évben olyan neves szervezetek
képviselik magukat, mint például a NASA, a Google vagy
a Microsoft. Az érdeklődők száma évről évre nő a magas
színvonalnak köszönhetően. A legutóbbi, 14. Simonyi
Konferenciára regisztálók száma meghaladta az 1700 főt,
a résztvevőké pedig a 800-at. Volt olyan előadás, amelyet
összesen több mint 800-an követtek élőben, illetve online.
Ezzel konferenciánk az egyik legnagyobb, kizárólag hallgatók
által szervezett rendezvény ma Magyarországon.
Web: http://simonyi.bme.hu
E-mail: info@simonyi.bme.hu
WIGNER JENŐ SZAKKOLLÉGIUM
A Wigner Jenő Szakkollégium a BME Természettudományi
Karának Szakkollégiuma, amit pár lelkes fizikus és matematikus
hallgató alapított 2011 tavaszán, így az egyik legfiatalabb a
Műegyetemen.
Szakkollégiumunk célja, hogy összefogja a lelkes és érdeklődő
hallgatókat, színesítse szakmai és közösségi életüket,
mindennapjaikat az egyetemen. Szívesen látunk mindenkit,
aki az egyetemi órák kötöttsége nélkül szeretne elmélyedni
a fizika vagy a matematika érdekes témáiban. Igyekszünk
egyensúlyban tartani az elméleti és a gyakorlati vonalat, a fizika
és matematika, illetve ezek határterületeinek legkülönbözőbb
részeit érintve.
A Szakkollégium programjai között találhatók például nagyobb
előadások, feladatmegoldó- és programozó szemináriumok,
de részt lehet venni demonstrációs eszközök építésében vagy
elektronikai tanfolyamokon is, melyekről a Szakkollégium
honlapján értesülhetsz. Kari rendezvényeink a Szakhét (Szakest,
Cégvilág, Laborlátogatások), illetve a BME Fizikaverseny,
amelyre sok szeretettel várunk minden versenyzőt.
Főbb programok:
• Előadások, szemináriumok
• TTK Szakhét
• Kísérleti Kör (projektmunkák, tanfolyamok)
• Tehetséggondozó szakkör
• BME Fizikaverseny
Web: https://hu-hu.facebook.com/wjsz.bme/
E-mail: wjsz.bme@gmail.com

EGYETEMI NAPOK

Immár 13. alkalommal rendezik meg a legnagyobb egyetemi fesztivált, a BME Egyetemi Napokat szeptember 10-13. között
az Infoparkban. Idén ősszel is két nagyszínpadon váltják egymást Magyarország legnépszerűbb zenekarai, énekesei, DJ-i és
természetesen a külföldi sztárvendég sem maradhat el 2019-ben sem.
Időpont: 2019. szeptember 10-13.
Honlap: http://egyeteminapok.hu
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/604411123293853/

ÖNKÉNTES NAP

JEGES EST

A BME Önkéntes Nap célja, hogy a kerületet második
otthonukként megélő több ezer hallgató visszaadhasson
valamit a XI. kerületnek az itt eltöltött éveiért és természetesen,
hogy megmutassuk a régebb óta itt élőknek, hogy igenis van
jó oldala annak, hogy a műegyetemisták itt élnek.
Az idei alkalommal még több hallgatóra számítunk, mint
tavaly, így bőven meghaladva az 1000 fős létszámot. Ennek
megfelelően a program is folyamatosan fejlődik, folytatódik az
iskolák, óvodák, felújítása, új játékpályák felfestése, folytatódik
az illegális szemétlerakók felszámolása, ismét le lehet majd adni
a már kinőtt, vagy megunt ruháidat is, és idén is lesz parkosítás.
Már-már hagyományosan a program része a kerületben
lévő idősotthonok felkeresése, ahol főként kerti munkákat
és felújítást fogunk végezni, és idén véradásra is lehetőséget
biztosítunk a helyszínen.
Időpont: 2019. szeptember
Regisztráció 9:00-tól 16:00-ig a Sportközpont oldalában.
Honlap: https://www.facebook.com/BMEOnkentesNap

A második félév elején, tehát még a didergős hónapokban
kerül megrendezésre több Kar által a Budapesti Műjégpályán
a BME Jegesest. Erre az estére csak a miénk, BME-seké a pálya,
játékokkal és persze az elmaradhatatlan forralt borral várnak a
szervezők.szervezők.

EGYETEMI SPORTNAP

Mint a nevéből is következtethettek rá, ez az este a BME összes
Karának szól. Mind a nyolc karról egy delegált szervezője van
a bulinak, így – bármennyire különbözünk is egymástól –
mindenki élvezheti. Ez egy jó alkalom arra, hogy megismerhesd
a más érdeklődésű hallgatótársaidat is.
Most már hagyományosnak mondható a Together Party is,
mely évente 1 alkalommal kerül megrendezésre. Ennek a
szervezésében az összes kar részt vesz, közösen választunk egy
megfelelő helyszínt, ilyen volt például a Barba Negra Music
Club, illetve a GRAND.

BME TOGETHER

Mérjétek össze az ügyességeteket más csapatokkal vagy csak
próbáljatok ki valami új sportágat, de a lényeg: sportoljatok
egy jót ezen a napon (is)!
Időpont: 2019. szeptember 12.
További információk:
https://www.facebook.com/bmesportnap/
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ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR (ÉMK)

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR (ÉPK)

GÓLYATÁBOR
A szervezők a gólyák számára 3 napos csapatépítő, ismerkedő,
szórakoztató valamint rivalizáló jellegű programsorozatot
rendeznek annak érdekében, hogy a leendő hallgatók
megismerkedjenek egymással, a kar közösségének köreivel, az
Egyetem nyújtotta lehetőségekkel és elvárásokkal, a hallgatói
képviselet nyújt személyes tanácsadást a gólyákat érintő
kérdésekben még a beiratkozás előtt. Mivel a tábor helyszíne
Balatonlelle, és közvetlenül a tó partján terül el, így a strandolás
a szabadidő eltöltési lehetőségek szerves részét képezik. Az
éjszakai bulizás már csak hab a tortán.
Időpont: 2019. augusztus 22-25.

év témájához illeszkedő elegancia elvárás, a jó hangulat és
szórakozás garantált.
Időpont: 2019. november
SZAKESTÉLY
A Szakestély a Vásárhelyi Pál Kollégiumban a Mentorgárda
szervezésében valósul meg minden évben, melynek
meghívottjai a kar oktatói, valamint minden diplomaszerzés
előtt álló építőmérnök hallgató, akik számára ünnepélyes
keretek között átadunk egy névvel és a kar logójával ellátott
korsót, gyűrűt vagy mindkettőt a hallgató előzetes igénylése
szerint.
Időpont: 2020. tavasz

REGISZTRÁCIÓS HÉT/GÓLYAHÉT
A regisztrációs hét a tanév első hete, ekkor zajlik a
tantárgyfelvétel, illetve a felsőbb évesek számára az előzetes
tantárgyfelvételkor felvett tárgyak módosításai. A gólyákat
az első félévben tankörökbe osztják annak érdekében, hogy
könnyebben beilleszkedjenek az egyetemi rendszerbe. A
tankörök tagjainak beilleszkedését és az egyetemi rendszer
megismertetését a gólyákkal a tankörök mellé beosztott
mentorok végzik. Gólyahéten a mentorok különböző
programok keretében ismertetik a gólyákkal a kart, a várost
és az egyetemi életet. Ezen felül minden este nyitva tart a
kollégium legrégebbi szórakozó helye az alagsorban: a Drönk.
Időpont: 2019. szeptember 2. – szeptember 6.

VÁSÁRHELYI NAPOK (KARI NAPOK)
Az Építőmérnöki Kar közösségi életének legnagyobb
rendezvénye, melyet jövőre már 57. éve a mindenkori
harmadévesek szerveznek a jelentkező csapatok számára.
Az esemény 4 napja alatt a csapatok egymással versengve
próbálják elérni a legjobb eredményt, miközben életre szóló
barátságok köttetnek. Az első három nap során a csapatok, az
oktatók és a szervezők is főznek 1-1 nap a kollégium teraszán.
A teraszon egészen estig nyitva tart egy pult ahol a kedvenc
zenéinket is kérhetjük, a megfelelő hangulatot megteremtendő.
A teraszt este a nagyteremben rendezett koncertek váltják.
A 4. nap végén a szervezők közül választott zsűri értékeli a
csapatok teljesítményét és a helyezésnek megfelelő díjakban
részesíti őket.
Időpont: 2020. április

GÓLYAHAJÓ
A tanév kezdetén minden évben elérkezik egy nap, amikor
a gólyák vízre szállnak. Nem lesz ez másként idén sem,
amikor megrendezésre kerül a Gólyahajó. Helyszínül egy
rendezvényhajó szolgál, amely az est fénypontjaként
sétahajózásra indul, hogy megcsodálhassátok a kivilágított
Budapestet. A hajón egész este szól a zene, megy a tánc,
akik pedig elfáradtak a tombolásban, azok a hajó fedélzetén
pihenhetik ki magukat. A rendezvényen más karok újdonsült
hallgatóival is találkozhattok majd.
Időpont: 2019. augusztus

KARI ÁLLÓFOGADÁS
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének a szervezésében
valósul meg.
A rendezvény zártkörű, meghívottjai a Vásárhelyi Pál
kollégium köreinek kiemelkedő tagjai és a kar oktatói. A
hallgatói képviselet ünnepélyes keretek között a Vásárhelyi
Emlékplakettel, valamint oklevéllel díjazza azokat a hallgatókat
vagy oktatókat, akik a legtöbbet tettek az elmúlt időszakban
a kar közösségi életének fellendítéséért vagy az oktatás
fejlesztéséért. Az esemény vacsorával végződik.
Időpont: 2020. tavasz

SZAKMAI HÉT
A Vásárhelyi Pál Kollégium Nagytermében építőipari szakmai
előadásokkeretében ismertetnek az érdeklődőkkel különböző
cégek képviselői technikai újításokat, szakmai érdekességeket.
Emellett az országos szinten is híres Hídépítő Verseny, és
több kisebb, de annál népszerűbb vetélkedő is ekkor kerül
megrendezésre. Azok számára, akik nem csak előadásokon
szeretnének ismerkedni az építőmérnöki szakmával,
kirándulásokat szervezünk.
Időpont: 2019. szeptember

KARI TÁBOR
A kar közösségi életének résztvevői, a különböző körök tagjai,
a gólyatábor szervezői és a tanszékvezetők meghívást kapnak
a hallgatói képviselettől a Kari Táborba. A résztvevők az aktuális
közösségi élet kérdéseit és fejlődési lehetőségeit vitatják meg,
majd csapatokba rendeződve vetélkedőkön mérik össze
ügyességüket amellett, hogy kipihenik az év fáradalmait a
Balaton partján.
Időpont: 2020. augusztus

NORMAFA
A mentorgárda minden tankör számára közös szabadidős
csapatépítő jellegű programot rendez Normafán. A tankörök
tagjai megismerhetik egymást és a felsőbb éveseket az
egyetem falain kívül is. A program késő délután kezdődik
és este ér véget. Egy kellemes ismerkedős, beszélgetős, ital
kortyolgatós szabadidős est az erdőszélen.
Időpont: 2019. október
GÓLYABÁL
A Mentorgárda szervezésében valósul meg minden évben
a gólyák számára rendezett bál, melyen a tankörönként
jelölt bálkirályra és bálkirálynőre lehet szavazni. Az adott
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GÓLYATÁBOR
Ez a nyári tábor a legjobb lehetőség, hogy megismerkedjetek egymással és felkészüljetek az Egyetem első napjaira.
Tankörökbe osztva mindenki
találkozik a seniorjaival, azokkal a felsőbbévesekkel, akikhez később is bátran fordulhat bármilyen kérdéssel. A
vetélkedőkkel és előadásokkal
tarkított három nap, illetve a
három esti buli Balatonlellén
valószínűleg örök emlék lesz
minden résztvevő számára.
GÓLYAHÉT
A hagyományokhoz híven az első regisztrációs időszakot, a Gólyahetet együtt töltitek a seniorokkal és a többi tankörrel, miközben
megismerkedtek mindazzal, ami az elkövetkezendő 4-5 évben fontos lesz számotokra: a K Épület, a Campus és környéke, papírboltok,
Neptun, illetve a kari közélet fontos szereplői, az öntevékeny körök. Ezen kívül pedig egyéb más, ismerkedős programokban is részt
vehettek , hogy a szórakozás se maradjon el.
ÉPÍTÉSZ SZAKMAI NAPOK
Az építész Szakmai Napok a tanév elején
megrendezésre kerülő szakmai rendezvény, ami
az összes évfolyamot, tanárokat és szakmabelieket
megmozgató programokat kínál. Épületbejárásokon,
műhelylátogatásokon, különböző hallgatók által
tervezett és kivitelezett projektekben és izgalmas
előadásokon vehettek részt, ahol közelebbről
megismerhetitek a mai magyar építészetet.
KOLIMPIA
Hasonlóan az Építész Sportnaphoz, itt is a mozgás
a fő cél. Mindamellett, hogy mindenki megmozgat-

ja 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 GÓLYABÁL
Szintén egy kimondottan
nektek szóló program, mely
már évek óta a legnagyobb
ünnepi esemény az őszi félévben. Az est a Dékán Úr és
a Hallgatói Képviselet elnökének ünnepélyes megnyitójával, valamint a gólyák
nyitótáncával
kezdődik.
Ezután pedig az este folyamán jobbnál jobb, országszerte nagy ismertségnek
örvendő előadók lépnek a
színpadra.
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ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR (ÉPK)

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR (GPK)
ÉPÍTÉSZ KARI NAPOK
Az Építészmérnöki Kar egyik legnagyobb rendezvénye
a tavaszi félévben kerül megrendezésre. A háromnapos
esemény alatt a hallgatók és oktatók 5-6 fős csapatokban
versengenek egymással különféle feladatokon keresztül
az értékes nyereményekért. A nemrég megújított
rendezvényen várostúra és az Architlon is vár benneteket,
amiről a legmerészebb sörivóknak is csak ködös emlékeik
vannak.

GÓLYATÁBOR
Egy gépész életútjának első állomása a mérnökké válás felé. A négy napon
át tartó rendezvény ideje alatt a gólyák csapatokba osztva ismerkedős
játékokon és felkészítő tankörbeszélgetéseken vesznek részt, melyeknek
témái érintik a tantárgyakkal, kollégiumi bekerüléssel, ösztöndíjakkal
kapcsolatos kérdéseket. A gólyatábor célja, hogy a résztvevők tanköreikkel
baráti társaságként kezdjék el a szemesztert.
Időpont: 2019. augusztus 21-24.

KOLLÉGISTA AVATÓ
A Kollégista Avató az első oktatási héten
megtartott rendezvény a Kármán Tódor
Kollégium aulájában. Célja az újdonsült
kollégisták köszöntése kötetlenebb formában, az
eseményre a felsőbb évesek egy kis műsorral is
meglepik újonnan beköltözöttt hallgatótársaikat.

REGISZTRÁCIÓS HÉT
A regisztrációs hét a félév első hete, amikor mindenki nagy örömére
még nem kezdődik el a tanítás, így van időtök megismerkedni az
egyetemmel és az egyetemi élettel testközelből is. Szombat délelőtt egy
központi évnyitón vesztek részt, ahol többek között az egyetem rektora,
majd karunk vezetése is köszöntő beszédet mond. A hét többi napján
tankörvezetőitek különböző programokkal várnak titeket, melynek
során bejárjátok az egyetem területét, segítséget kaptok órarendetek
összeállításában és megismertetnek titeket az egyetem környékével egy
városvetélkedő keretein belül. Az esték folyamán lehetőségetek nyílik
felfedezni a környék és Budapest szórakozási lehetőségeit is.
Időpont: 2019. szeptember 02-06.

A műsor után a rendezvény a kollégiumban
található Old’s Clubban folyatódik. A jó hangulat
garantált!
Időpont: 2019. szeptember

X1,2
A tavaszi félév legnagyobb buliját, melyet kifejezetten az
első és második évfolyamnak címezve szerveznek meg a
Kar gólyái, minden évben hatalmas érdeklődés övezi nem
csak az építészek, hanem más karok hallgatói körében is.
A helyszín minden évben változik, de a szórakozás és a
remek hangulat évről évre garantált.
ÉPÍTÉSZ PIKNIK
Az Építész Piknik a hagyományokhoz híven minden
év májusában kerül megrendezésre. Kiállítások,
előadások, koncert és remek hangulat várja a
diákokat, tanárokat és a szakmagyakorló építészeket
egyaránt. Az est hagyománya az építész főzőverseny,
amelyen tanszéki és hallgatói csapatok mérik össze
főzőtudományukat. Az évzáró rendezvény kiváló
lehetőséget nyújt arra, hogy a diákok kötetlenül
beszélgethessenek tanáraikkal és a szakma további
képviselőivel.
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.
MAJÁLIS
Május 1-jén, 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.

GÓLYAHAJÓ
Minden év szeptemberében elérkezik egy nap, amikor a gépészek
vízre szállnak, hogy egy éjszakai sétahajózás során megcsodálhassák
a kivilágított Budapestet. Nem lesz ez másként idén sem, amikor
megrendezésre kerül a Gólyahajó. Helyszínül egy rendezvényhajó szolgál,
ahol a kilátás mellett a táncparketté a főszerep, akik pedig elfáradtak a
tombolásban, a hajó fedélzetén kipihenhetik magukat.
Időpont: 2019. szeptember 04.
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GÓLYABÁL
November beköszöntével ideje elővenni a
táncoló fekete lakkcipőt és mellé a legszebb
ruháitokat, hiszen elérkezik a Gólyabál! A bál
hagyományosan egy a gólyák által előadott
nyitótánccal indul, melybe lehetősége lesz
becsatlakozni a táncos lábú jelentkezőknek.
A rendezvényen ünnepélyes keretek között
köszönti a gólyákat a kar vezetése, majd sor kerül
az eskütételre is. A hivatalos program végeztével
kezdődik az ereszd el a hajam, amelyhez a
talpalávalót neves hazai előadók szolgáltatják,
hogy az este valóban egy örök emlék maradjon.
Időpont: 2019. november

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR (GPK)

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR (GTK)

GYŰRŰ- ÉS KITŰZŐAVATÓ VÉGZŐS BÁL
A Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál karunk egyik legrangosabb
eseménye. Itt a frissdiplomás hallgatók egy vacsora keretében
kötetlenül beszélgethetnek egymással és tanáraikkal. A vacsora
után ünnepélyes keretek között felavatásra kerülnek a gépész
gyűrűk és kitűzők, majd karunk néhány oktatója humoros
diplomavédést ad elő. Ezután a résztvevők élőzene mellett, báli
hangulatban folytathatják a közös szórakozást.
Időpont: 2020. február

KULTURÁLIS ÉS SZAKMAI HÉT - HARMADOLÓ EST
A Kulturális és Szakmai hét záró eseménye a Harmadoló Est.
A kétciklusú képzési rendszer bevezetése után a Felező Bált
felváltotta a Harmadoló Est. Karunk negyedik félévében járó
hallgatói a Kármán Tódor Kollégium aulájában vehetnek
részt egy közös vacsorán és az azt követő vetélkedőn. Az este
folyamán együtt gondolhatnak vissza az elmúlt két évre, és
ünnepelhetik meg, hogy már a képzésük harmadát teljesítették.
Időpont: 2020. március

KULTURÁLIS ÉS SZAKMAI HÉT
A március elején megrendezésre kerülő programsorozatnak
a Kármán Tódor Kollégium aulája ad otthont. A hét folyamán
délutánonként különböző szakmai és ismeretterjesztő

KEDVES ELSŐÉVESEK!

főoldalának legalján tudtok feliratkozni e-mail címetek és
nevetek megadásával;
A levelező lista és a honlap a két elsődleges és hivatalos
kommunikációs csatornánk, de van Facebook oldalunk is, ahol
további híreket osztunk meg. Az oldalt BME GTK HÖK címmel
találjátok meg Facebookon. Az oldal linkje: https://www.
facebook.com/BMEGTKHOK

Engedjétek meg, hogy a Hallgatói Képviselet nevében
szeretettel
köszöntselek
Benneteket
a
Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karán, és ezzel együtt gratuláljak a
sikeres felvételitekhez.

Amennyiben semmilyen felületen és csatornán nem találjátok
a választ a kérdésetekre, illetve éppen senkit sem tudtok
megkérdezni, akkor kereshettek bennünket tematikus e-mail
címeink egyikén:
oktatas@gtkhk.hu - oktatási ügyek, tanulmányi ösztöndíj
jutter@gtkhk.hu - pályázatok, szociális támogatás,
kollégiumosztás
koli@gtkhk.hu - kollégiummal kapcsolatos kérdések
rendezveny@gtkhk.hu - a GTK-n szervezett rendezvényekkel
kapcsolatos kérdések
sport@gtkhk.hu - GTK-s sportprogramok, testneveléssel,
sportolási lehetőségekkel, teremigényléssel kapcsolatos
kérdések
ujsag@gtkhk.hu - GT Times-szal kapcsolatos kérdések
info@gtkhk.hu - általános, a fentiek közé nem sorolható egyéb
témák

Habár már pár éve történt, de még így is pontosan emlékszem,
hogy milyen volt annak idején kézbe venni a levelet arról,
hogy felvételt nyertem a GTK-ra. Emlékszem, mennyi kérdés
kavargott bennem, és milyen bizonytalannak tűnt még akkor
az előttem álló út. Ha Ti most még nem éreznétek így esetleg,
annak örülök, de ha mégis volna olyan kérdésetek, amit az itt
végzett barát, ismerős vagy felsőbb éves hallgató nem tud
megválaszolni, esetleg nem ismertek olyat, aki az előbbiek
közé tartozik, akkor forduljatok bátran mentoraitokhoz
vagy a hallgatói képviselőkhöz. Az alábbi elérhetőségeken,
felületeken találhattok a felmerülő kérdéseitekre választ vagy
kérhettek tanácsot:
A Hallgatói Képviselet honlapja: www.gtkhk.hu. Ajánlatos
pár naponta átfutni, mivel itt tesszük közzé a legfontosabb
információkat. Elsőévesként nagyon sok hasznos tudnivaló is
vár rátok a „Gólyáknak” menüpontban;

Szorgalmi időszakban hetente kétszer tartunk fogadóidőt,
melyeknek időpontját a HK-info levlistán hét elején kiküldött
hírlevélben, illetve a honlapunkon tesszük közzé. Amennyiben
azonnali segítségre van szükségetek, akkor hívhattok
bennünket munkaidőben a +36 20 586 7965-ös telefonszámon.

Amennyiben biztosan nem szeretnétek lemaradni semmilyen
fontos információról, úgy javaslom, hogy iratkozzatok fel a
HK - info levelezési listánkra az alábbi linken. A listára csak a
hallgatók számára fontos tartalmakat küldjük ki, a közelgő
határidőkre, eseményekre hívjuk fel a figyelmüket, illetve a
szorgalmi időszakban minden hét elején hírlevelet küldünk a
fontos információkkal. A https://lists.wigner.bme.hu/listinfo/
hk-info linken vagy a korábban már feltüntetett honlapunk

Egyetemi éveitekre sok sikert és kitartást kívánok!
Üdvözlettel: Merkei Dóra (elnök)

előadásokat, interjúkat hallgathatnak meg az érdeklődők. Az előadók között megtalálhatóak karunk elismert oktatói, neves szakértők,
és sportolók is, mint például Dr. Stépán Gábor, karunk volt dékánja; Dr. Zacher Gábor toxikológus, Farkas Bertalan űrhajós, Görög
Ibolya protokoll-szakértő, Hartlein Károly fizikus, illetve Cseh László olimpiai bajnok úszó is. Esténként kari kötődésű zenekarok,
oktatóink, hallgatótársaink adnak koncerteket.
Időpont: 2020. március
GÉPÉSZKARI NAPOK - SLIP
A Gépészkari Napok a kar egyik legrégebbi rendezvénye. A hagyományosan áprilisban
megrendezésre kerülő eseményen a hallgatók négy napon át kiszakadhatnak az egyetem
és a számonkérések világából, önfeledten lazíthatnak baráti társaságukkal. A délelőttök
folyamán a támogatók standjainál különböző játékok és előadások várják a kilátogatókat.
Délutánonként 8 csapat közel 200 résztvevője méretteti meg szakmai tudását, valamint
megannyi ügyességi feladatban is bizonyíthatják rátermettségüket, hogy a végén az ő
vezetőjük nyerje el a Miapánk címet. Esténként neves hazai zenekarok lépnek fel, melyre
naponta közel 1000 fő látogat el.
Időpont: 2020. április
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KEDVES GÓLYA!

nagyban megkönnyíti az első napokat, heteket az egyetemen,
tehát semmiképp sem érdemes kihagyni!
A tábor részvételi díjáról és a tábor helyszínéről a www.gtkhk.
hu honlapon és a BME GTK HÖK Facebook oldalán találhatsz
információkat!

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Hallgatói
Képviselete, és a Mentorgárda nevében szeretnék gratulálni a
sikeres és eredményes felvételidhez, és köszöntünk a GTK-n!

Fontos! A résztvevői létszám limitált. A jelentkezés menetéről
és határidejéről szintén a www.gtkhk.hu és a BME GTH HÖK
Facebook oldalon tájékozódhatsz. A végleges résztvevőket ezt
követően tájékoztatjuk az egyéb tudnivalókról.

Egy új korszak nyílt az életedben, amihez szeretnénk neked
segítséget nyújtani. Ha szeretnél a leendő évfolyamtársaiddal
minél hamarabb megismerkedni, szeretnél minél többet
megtudni a szakodról, a követelményekről, vagy csak szeretnél
a nyár végén még egy utolsót bulizni várunk szeretettel
egyetemi éveid első meghatározó eseményére, a BME GTK
Gólyatáborába.
2019. augusztus 23. és 26. között kerül megrendezésre.

Ha kérdésed van, nyugodtan írj a rendezveny@gtkhk.hu címre.
Üdvözlettel:
BME GTK Hallgatói Képviselet és Instruktorgárda

A táborban rengeteg vetélkedő és hatalmas bulik várnak majd
rád. A gólyatábor minden egyetemistának életre szóló élményt
jelent, ráadásul nagyban megkönnyíti az első napokat, heteket
az egyetemen, tehát semmiképp sem érdemes kihagyni!

TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK KÖZÖSSÉGI
ÉLETÉRŐL ÉS ANNAK SZERVEZETEIRŐL
A Rendezvényszervező Csoport (First Aid Partysorozat)
feladata, hogy külső és egyetemi helyszíneken szervezett
rendezvényekkel színesítse a kari életet. Elsősorban a GTK
kollégiumának falain belül, de gyakran kapnak szerepet a
különböző szórakozóhelyek is.

A tábor részvételi díjáról az alábbiakat kell tudnod:
A tábor díja tartalmazza a szállást, a teljes ellátást (reggeli,
ebéd, vacsora), egy gólyatábori pólót, valamint egyéb
meglepetéseket is, melyekről még nem szeretnénk lerántani
a leplet! A pontos összegről a www.gtkhk.hu honlapon
tájékozódhatsz!
A résztvevői létszám limitált. A jelentkezés menetéről és
határidejéről szintén a www.gtkhk.hu oldalon tájékozódhatsz.
A végleges résztvevőket ezt követően tájékoztatjuk az egyéb
tudnivalókról. A gólyatáborba csak 18 éven felüliek, illetve a
múltban a karon jogviszonnyal nem rendelkezők vehetnek
részt!

A First Aid Partysorozat felelős az évközben megrendezésre
kerülő programokért is, mint például a Mentorgárdával, az
Instruktorgárdával és a Hallgatói Képviselettel a regisztrációs
héten közösen rendezett Gólyahét, vagy a BME GTK Kari
Hallgatói Napok.
Szeptemberben, a
z őszi félév kezdete előtt az egyetem friss hallgatóinak
köszöntésére jött létre a Gólyahét, melynek keretein belül az
alap- és mesterszakos gólyák megismerkedhetnek az egyetemi
élettel. A kötelező beiratkozás és tájékoztatók mellett, a
Mentorgárdával és az Instruktorgárdával különféle csapatépítő
programokkal várják az újonnan érkezetteket. Mindezeken
felül ezen a héten kerül sor a Gólyahajóra, továbbá a Wigner
Jenő Kollégiumban található GTK-s szórakozóhely, a Roller
Club is minden este kinyitja kapuit.

Ha kérdésed van, nyugodtan írj a rendezveny@gtkhk.hu vagy a
golya@gtkhk.hu címre.
Üdvözlettel:
BME GTK Hallgatói Képviselet és Mentorgárda

KEDVES MESTERGÓLYA!
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Hallgatói
Képviselete, és az Instruktorgárda nevében szeretnék gratulálni
a sikeres és eredményes felvételihez, és köszöntelek (újra) a
GTK-n!

A Gólyabál mellett az őszi, illetve a tavaszi félév során egyaránt
vannak Budapest legjobb szórakozóhelyein megrendezett
bulik is, ilyen például a Vizsgatemető esemény a félév végén,
vagy a hetedik oktatási héten, a félévvégi hajtást megelőző,
Félévfelező.

Egy új korszak nyílt az életedben, amihez szeretnénk neked
segítséget nyújtani! Ha szeretnél a leendő évfolyamtársaiddal
illetve felsőbbéves mesteresekkel minél hamarabb
megismerkedni, szeretnél minél többet megtudni a szakodról,
a követelményekről, vagy csak szeretnél a nyár végén még
egy utolsót bulizni, várunk szeretettel egyetemi éveid egyik
legmeghatározóbb eseményére, a Mesteres Nyárzáró Táborba,
mely 2019. augusztus 30. és szeptember 1. között kerül
megrendezésre.

Idén a tavaszi félévben már ötödik alkalommal idéztük
meg együtt a nyári fesztiválok hangulatát a Q épület
mögött, a BME GTK Kari Hallgatói Napok keretein belül. A
négynapos programsorozat alatt napközben az egyetem
tanszékei által szervezett érdekes és szórakoztató szakmai
előadások látogatására van lehetőség, este pedig a sátor adta
lehetőségeket kihasználva különböző koncertek szórakoztatják
a résztvevőket. Az elmúlt négy évben olyan neves előadók

A táborban a szakmai programokon kívül rengeteg vetélkedő
és hatalmas bulik várnak rád. A Mesteres Nyárzáró Tábor
minden egyetemistának életre szóló élményt jelent, ráadásul
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fordultak meg a Kari Napok színpadán, mint Hadházi László és
a Magyar Nemzeti Filmipar vezérigazgatója, vagy a Necc Party
és az Irie Maffia zenekar, de idén már második éve a fellépők
között volt külföldi sztár dj is, Vigiland.

Ilyen öntevékeny körök például a sütni-főzni, finom ételeket
készíteni vágyó hallgatókat váró WJKFeed, akik hetentekéthetente készítenek a kollégium lakói számára finomabbnálfinomabb ételeket; az edzeni vágyó fiatalokat szívesen látó
Thaibox kör; a kiváló hangulatú délutánokon együtt játszó
Társasjáték Kör; a fotózás iránt érdeklődő GTK-sokat váró
Fotókör; de említhetnénk még a Wigner Aerobik Kört és még
sok más izgalmasabbnál izgalmasabb öntevékeny kört!
Reméljük sok GTK-s rendezvényen fogunk találkozni, s ezek
által Te is átéled majd a híres GTK-s közösség életérzését!

Ha pedig ez sem lenne elég, akkor két-három hetente a
Wigner Jenő Kollégium alagsorában, a Roller Clubban kerülnek
megszervezésre a kari bulik, melyek szintén egy-egy adott
téma köré épülnek. A hagyományos nyitó- és záró események
elmaradhatatlanok egy GTK-s hallgató életében, de emellett
az évek során többször is megrendezésre került például a
népszerű beöltözős buli.

MENTORGÁRDA – HOGY SOSE LEGYÉL
EGYEDÜL A GTK-N

A régi iskolai táborok hangulatát megelevenítve, augusztus
hónapban kerül sor a GTK Nyári Táborára. A balatoni nyaralás
alatt különböző programokon van lehetőség részt venni, hogy
minél jobb hangulatban teljen el a négy nap. Ilyenek például
a sportvetélkedők, a tábori vetélkedő, a sörpong verseny, a
badacsonyi bortúra, illetve esténként a különböző tematikájú
bulik. Napközben természetesen ajánlott kihasználni a Balaton
adta lehetőségeket, élvezni a napsütést és a hűvös vízben a
fürdőzést.

Biztos nem egy embertől hallottad
már, hogy egyetemi éveid alatt
szerzed a legszebb emlékeidet,
igazi barátokra lelsz. Nos az igazság
az, hogy ez a BME GTK-n teljesen
megvalósulhat, amennyiben te is
készen állsz rá.
Mentoraiddal
először
a
Gólyatáborban találkozhatsz, ahol a
30-35 fős gólyacsapat tagjaként két
mentor lesz a vezetőtök, akikkel együtt teszitek feledhetetlenné
azt a pár napot. Rengeteg csapatépítés és csapatépítő játékok
következtében összekovácsolódtok egy nagy csapattá,
ahonnan akár a legjobb barátaidat is megtalálhatod majd.
Ha esetleg nem tudsz Gólyatáborba jönni, akkor se keseredj
el, hiszen a szeptember eleji Gólyahéten is találkozhatsz
mentoraiddal, csapattársaiddal, ahol könnyen bepótolhatod az
elmaradt közös élményekkel teli órákat.

Tehát a Rendezvényszervező Csoport egész évben különböző
színes programokkal várja a kar összes hallgatóját. Megfelelően
gondoskodik arról, hogy az egyetemi élet ne csak szigorúan a
tanulásról szóljon.
A Kari élet folyamán megismerkedhettek
a Sportszervező Csoport munkájával is,
ugyanis ők felelősek a kari sportéletért.
Minden félévben megrendezésre kerül
a kari Sportnap, amikor jellemzően
dékáni szünet van, azaz nincs tanítás.
A Sportnapon számtalan sportágban
mérhetitek össze tudásotokat, mint például a foci, a röplabda,
a tenisz, a hosszú- és rövidtávú futás. A remek hangulatról
a meghívott előadók és a folyamatosan üzemelő pult
gondoskodik. Nem érdemes kihagyni ezt a kis sportfesztivált
hiszen körülbelül 400 GTK-s szokott összegyűlni Bogdánfy úti
Sporttelepen. A kari Sportnapok mellett az SCs tartja karban
és tisztán a kollégiumi konditermet, ami a Wigner Jenő
Kollégium alagsorában található. Két terem is rendelkezésre
áll a sportolni vágyók számára, egy hagyományosabb súlyzós
edzésekre alkalmas kondi és egy fitness terem, ahol főként
kardio edzést tudtok végezni. A csoportnak köszönhetően heti
rendszerességű edzéseken (pl crossfitt, női edzés, kosár) is részt
vehettek a Kollégiumban. A Sportszervező Csoport ezen felül
az év során folyamatosan rendez egyéb sportprogramokat,
amelyre sok szeretettel várják a sportolni és szórakozni
vágyókat.

Legyen szó tanulásról, bulizásról, vagy csak egy laza beszélgetős
sörözésről, a mentoraidra bármikor számíthatsz. Ha te is vevő
vagy a programokra több mint valószínű, hogy évek múltán
is mosollyal a szád szélén gondolsz vissza arra a félévedre,
amelyet a Mentorgárda tagjai varázsoltak neked olyan széppé,
mint amilyen volt. A gólyalét a BME GTK-n messze híres és ez
nem véletlen!
Remélem, hogy elegendő időt tudsz majd szakítani a
programokra, annak érdekében, hogy sikeresen bekerülj a
közösségi élet vérkeringésébe, melyben mentoraid segítenek
majd Neked a legtöbbet.
A gimnáziumban elképzelt egyetemi éveid nem maradnak
álmok, ha erre vevő leszel és részt veszel a mentorok és más
szervezetek által szervezett színes programokon.
Talán nem kell többet ecsetelnem miért fontos a közösségi
élet, de ne felejtsd el, hogy a mentorokra tanulmányi ügyekben
is bátran számíthatsz, onnantól elkezdve, hogy melyik tárgyat
vedd fel a Neptunban, egészen odaáig, hogy melyik vizsgára
milyen tollat vigyél. Természetesen tanulni nem tudnak
helyetted, de minden kérdésben számíthatsz a segítségükre.

A First Aid Staff és a Sportszervezőt Csoport mellett meg kell
említenünk az Öntevékeny Köreinket is. A Karunkon működő
Öntevékeny Körök lehetőséget adnak a hallgatóknak arra, hogy
megtalálják a helyüket az érdeklődési körüknek megfelelően
a GTK-n. A körök amellett, hogy programokat szerveznek a
körtagoknak, színesebbé teszik a közösségi életet azáltal, hogy
a kar programjaiból is aktívan kiveszik a részüket.
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GPK GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR (KJK)

Már alig várjuk, hogy láthassunk titeket a Gólyatáborban és/
vagy a Gólyahéten! Alkossunk együtt egy olyan gólyafélévet,
amit sosem felejtesz el!

útjának egyengetésében is. Az Instruktorgárda feladatkörébe
tartozik, hogy aktívan közreműködnek a Mesteres Nyárzáró Tábor megszervezésében és lebonyolításában, ahol fő feladatuk
a közösség összekovácsolása. A tábor ideje alatt és a regisztrációs héten elsősorban ők foglalkoznak a leendő mester szakos
hallgatókkal. Ellátnak Titeket a szükséges információkkal annak
érdekében, hogy az integrációtok az egyetemi vérkeringésbe
gyors és hatékony legyen.
A Gárda tagjai először a Mesteres Nyárzáró Táborban: 2019.
augusztus 30. és szeptember 1. között várnak Titeket, ahol
az Instruktorok és a Hallgatói Képviselet tagjai mesélnek majd
nektek a kari közösségi életről, az oktatásról és a kari szakmai
lehetőségekről.
Az Instruktorgárdát addig is nyomon követhetitek a közösségi
médián keresztül:
https://www.facebook.com/gtkinstruktorgarda
https://www.instagram.com/bme_gtk_instruktorgarda

Üdvözlettel:
BME GTK Hallgatói Képviselet és Mentorgárda

KEDVES MESTERGÓLYA!
A Hallgatói Képviselet és az Instruktorgárda nevében szeretnélek köszönteni
a BME GTK újdonsült hallgatójaként!
Kari hagyományainknak megfelelően
a Gárda idén is összehívásra került a
GTK Hallgatói Képviselet által, azzal a céllal, hogy segítsen Nektek a beilleszkedésben és a kapcsolatépítésben.
A társaság tagjai olyan hallgatók, akik tanulmányaik mellett aktív közösségi életet élnek, emellett elhivatottak a mester gólyák

Üdvözlettel:
BME GTK Hallgatói Képviselet és Instruktorgárda

Gyűrűavató: 2019. december
Firmaköszöntő: 2020. március
Szalagavató: 2020. június
Helyszín: Baross Gábor Kollégium Díszterem
SZAKMAI NAP
A BME KJK Szakmai nap alkalmával neves, a szakmában
elismert vendégeink előadásain vehetnek részt a hallgatók,
megismerkedhetnek a cégek interaktív kiállítási eszközeivel,
fejlesztéseikkel, amiket ki is próbálhatnak. A Szakmai napot
a Közlekedésmérnöki Szakkollégium szervezi, évről évre
nagyobb sikerrel.
Időpont: 2020. április
Helyszín: St épület és környéke

GÓLYATÁBOR
A felvett hallgatók számára az első nagy találkozás a
gólyatársakkal és a mentorokkal, ami remek lehetőséget nyújt
az ismerkedésre és a legfontosabb információk megszerzésére.
Az együtt töltött pár nap alatt mindenki elegendő ismeretet
szerezhet a kar és az egyetem felépítéséről, az oktatásról és a
közösségi életről.
Időpont: 2019. augusztus 18-21.
Helyszín: Balatonlelle

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KARI NAPOK
Az esemény, melyet minden közlekes jobban vár, mint a
karácsonyt. Egy héten át tartó felhőtlen szórakozás, ami
összehozza az embereket. Ekkor mindenki megtalálja a neki
legmegfelelőbb programot. Van itt túra, koncertek, filmszemle,
sport-, gondolkodtató- és teljesítményvetélkedők, Budapestet
bejáró Aranykerék vetélkedő, na és persze minden este
fergeteges buli. Ha valamiért, ezért a hétért biztosan érdemes
a Közlekkaron tanulni.
Honlap: https://www.facebook.com/karinapok
Időpont: 2020. április
Helyszín: Baross Gábor Kollégium

GÓLYAHÉT
A napközbeni felkészítő órák után, a regisztrációs hét minden
napján lehetőséget biztosítunk az elsőéveseknek arra, hogy
megismerjék a kar környezetét, hagyományait és főként
egymást. A Gólyahéten tartunk kollégium bejárást, hogy
a kollégisták megismerjék lakhelyüket, Kvázi Szakestélyt,
ahol a selmeci hagyományokon alapuló tevékenységeinkről
tudhatnak meg többet, esténként HaBár bulit és a hét
zárásaként Flekken partyt.
Időpont: 2019. szeptember 2-6.
Helyszín: Baross Gábor Kollégium

A BME KJK HÖK honlapja: www.kozlekkar.hu

GÓLYABÁL
A Gólyabál - mint azt a neve is mutatja - arra hivatott, hogy az
elsősök részt vehessenek egy olyan rendezvényen, ami értük,
nekik van. A rendezvényre többször is elmehet az ember, de
ahhoz fogható sosem lesz az élmény, mint amikor elsősként
lép be a helyszínre. A srácok öltönyben, a lányok kisestélyiben,
szép frizurával jelennek meg, az egésznek megvan a sajátos
varázsa, amit csak egy ilyen jellegű bál adhat meg.
Időpont: 2019. november

A BME KJK HÖK Facebook-oldala:
https://www.facebook.com/KJKHOK
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar hivatalos
Facebook-oldala: https://www.facebook.com/kozlekkar

SZAKESTÉLYEK
A Szakestély ünnepélyes rendezvény, melynek célja a selmeci
hagyományokon alapuló, italozással egybekötött nótázás
és kulturált szórakozás. Egy Szakestély mindig valamilyen
meghatározott céllal jön létre, összefüggésben a tanulmányi
előrehaladással. Karunkon hagyományosan évente négyet
tartunk: bALEK keresztelő Szakestélyt az elsőéveseknek,
Firmaköszöntőt azoknak, akik a tanulmányaik feléhez értek,
Szalagavató és Gyűrűavató Szakestélyt pedig a végzősök
tiszteletére. Mindegyiknek megvannak az ünnepélyesebb és
a kevésbé komoly részei, a forgatókönyvben pedig ismétlődő,
illetve csak az adott estére jellemző elemeket is megtalálhatunk.
bALEK keresztelő: 2019. október
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR (TTK)
BME App: Érdemes letölteni a „BME App” nevű alkalmazást
okostelefonodra, hiszen ezen keresztül is minden héten tudunk
majd tájékoztatni a legfontosabb dolgokról.
A Hallgatói Képviselet e-mail címe: ttkhk@lists.ktk.bme.hu.
Ezen az e-mail címen keresztül, bármikor el tudtok minket érni,
és fel tudjátok tenni a kérdéseiteket. A további e-mail címeinket
a honlapunkon tudjátok megtalálni.
Sok sikert kívánok az egyetemi éveitekhez, forduljatok hozzánk
bizalommal!
Üdvözlettel: Gerner Alexandra (elnök)
BME TTK Hallgatói Képviselet

felavatásra kerülnek mind a gólyák, mind a felezők.
Ezek mellett több fellépő zenéjével szórakoztatja a résztvevőket
és az este végén kisorsolják a tombolajáték értékes
nyereményeit.

SPORTNAP

Minden félévben megrendezésre kerül a TTK Sportnap,
melynek célja, hogy karunk hallgatói kellően megmozgassák
magukat. Ezen a napon számtalan sportot ki tudtok majd
próbálni, de közülük talán a legnépszerűbb a röplabda, amire
külön bajnokságot is szervezünk. Természetesen vannak még
további csapatsportok is, illetve egyéni sportok, amiben össze
tudjátok mérni magatokat másokkal (pl.: kosárlabda, floorball,
foci, pingpong). A sportnap mindig szeptember végén vagy
október elején kerül megrendezésre a BME Sportközpontjában.

REGISZTRÁCIÓS HÉT

A Regisztrációs hét általában augusztus utolsó hetében
kerül megrendezésre. A program keretében felsőbb évesek
kíséretével előreláthatóan az alábbi programokon vehettek
részt:
Beiratkozás.
Előadás a Neptun használatáról (Felhasználhatóság,
tantárgyfelvétel, fizetési mód, határidők, stb.).
Egyetemi séta (Bejárásra kerülnek a karunkat legtöbbször érintő
épületek).
Wigner nap (Szakkollégiumunk által tartott 3-4 órás
bemutatkozás).
• Esti programok (A gólyák beépülését segíti az egyetemi
közösségbe).
• Mestergólyák köszöntése az egyetemen
Időpont: 2018. szeptember 2. - szeptember 7.

KEDVES ELSŐÉVESEK!

Engedjétek meg, hogy a Hallgatói Képviselet nevében
szeretettel köszöntselek Benneteket a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karán, és
ezzel együtt gratuláljak a sikeres felvételitekhez.
Régen volt már, de teljes mértékben emlékszem, hogy én
hogy éltem át ezt az időszakot. Rengeteg kérdés kavargott a
fejemben az egyetemmel kapcsolatban. Nagyon sok kérdésben
bizonytalan voltam, nem tudtam mi vár rám kollégistaként,
nem tudtam mi vár rám majd itt, Budapesten.
Azonban a TTK-n a kihívásokkal nem egyedül kell
szembenéznetek. A leendő évfolyamtársaitokhoz, a felsőbb
évesekhez, patrónusaitokhoz vagy a Hallgatói Képviselethez
is bátran fordulhattok, ha segítségre van szükségetek. A TTK
egy kis, családias kar mindössze kb. 450 hallgatóval. Javaslom,
hogy bátran vegyetek majd részt a közösségi életben, hiszen
egy zárthelyi dolgozat előtt roppant hasznos tud lenni, ha van
kivel megbeszélni a feladatok megoldásait, de kevésbé feszült
körülmények közt is akad egy-egy jó társaság, akikkel el tudtok
beszélgetni az élet nagy kérdéseiről, vagy akár az előző esti
buliról. Természetesen, ha további kérdésetek van, akkor itt
kaphattok rá választ vagy kérhettek tanácsot:
A Hallgatói Képviselet honlapja: www.ttkhk.bme.hu.
A honlapunkat folyamatosan frissítjük, hogy mindig a
legfrissebb információk legyenek ott megtalálhatóak. Talán
amit a legelőször érdemes megtekintenetek, az a „Gólyáknak”
menüpont. Itt megtalálhattok mindenféle tájékoztatást
kollégiumi elhelyezéssel, szociális pályázattal és gólyatáborral
kapcsolatban. Természetesen a honlapon megtalálhatók az
elérhetőségeink is.
A Hallgatói Képviselet levelezőlistája: A ponthúzás utáni néhány
napon belül, felkerülsz a TTK HK hivatalos levelezőlistájára.
Itt minden hét elején megkapod az aktuális híreinket
pályázatokról, ösztöndíjakról és egyéb érdekes dolgokról.
Ha nem akarsz lemaradni semmi fontos információról, akkor
feltétlen figyeld az e-mailedet.
A Hallgatói Képviselet Facebook oldala: https://www.facebook.
com/TTKHK/. Természetesen a honlap és a levelezőlista mellett,
van egy Facebook oldalunk is, ahol szintén meg lehet találni
néhány fontos információt.

SZAK7

A Szak7 a Wigner Jenő Szakkollégium által szervezett
programsorozat, mely keretein belül számos szakmai
és közösségi programon vehettek részt. Ekkor kerül
megrendezésre a Cégvilág, amikor olyan cégek képviselői
mutatják be foglalkozási területüket, ahol BSc/MSc végzettségű
matematikusként, illetve fizikusként lehet elhelyezkedni. Ezen
kívül laborlátogatásokra és különböző érdekes előadásokra is
sor kerül.
Időpont: 2020. tavasz

GÓLYAHAJÓ

A regisztrációs hét keretei között megvalósuló zenés-táncos
este, melyet az egyetem több kara (ÉMK, GPK, VBK, KJK, TTK)
együtt szervez az Európa hajón. Minden évben választanak
egy tematikát, melyhez illő dress code-ot alakítanak ki. Az este
folyamán a hajó elindul a Dunán és a résztvevők Budapest esti
kivilágításban gyönyörködhetnek.

SZAKEST

A SzakEst a Wigner Jenő Szakkollégium által szervezett Szak7
egyik kiemelt eseménye. A Szakest keretein belül lehetőségetek
van egy kellemes hangulatú vacsorát elkölteni a kar oktatói
és hallgatói társaságában. Az este hangulatát megteremtő
kellemes zenét zenekar biztosítja. A vacsora után kvízjáték kerül
megrendezésre, ahol az első helyezett csapatok között értékes
nyeremények találnak gazdára. Az estét a Wigner Kórus műsora
nyitja.
Időpont: 2020. tavasz

GÓLYATÁBOR

Sok szeretettel várunk Benneteket karunk hivatalos
Gólyatáborába, melyet idén az Építőmérnöki Karral közösen
tartunk. Ez a tábor az egyetemi éveitek első legmeghatározóbb
programja, melynek legfőbb célja, hogy feladatokon
keresztül megismerjétek az egyetemi és kari hagyományokat,
évfolyamtársaitokat és a felügyelő felsőbbéveseket, akikhez
később fordulhattok, ha problémába ütköztök.
A tábor során a csapatversenyeken túl, bemutatásra kerülnek
kari szervezeteink, valamint az előadásokon keresztül
az egyetemi élet gördülékeny elkezdéséhez szükséges
információk birtokába is kerültök.
A tábor részvételi díja tartalmazza a szállást, a teljes ellátást
(napi 3 étkezés), illetve egy hivatalos gólyatábori pólót.
A tábor rövid programtervéről illetve a részvételi díjról a http://
ttkhk.bme.hu/golya/ honlapon további információkat találtok.
Időpont: I2019. augusztus 22-25.
Helyszín:
BME Ifjúsági Tábor Balatonlelle, Balatonlelle
Köztársaság u. 65
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KARI NAPOK

Karunk egyik hagyománya, mely általában szeptember végén
kerül megrendezésre és 3-4 napig tart. A hallgatók által
szervezett csapatok vetélkedője, melynek programja minden
évben színesedik.
A helyszín általában a Q és az I épület mellett található park.

MATEMATIKUS EST

Ezen az estén a Matematika Intézet számos oktatója tölt el
egy közös estét a matematikus hallgatókkal. Hagyományosan
először a kialakított csapatok versenyeznek egymás ellen. A
rendezvény fő célja, hogy lehetőséget biztosítson a hallgatók
és tanáraik közötti jó hangulatú, kötetlen beszélgetésre,
elszakadva a tanórák formalitásaitól.
Időpont: 2019. ősz

TTK BÁL (GÓLYABÁL/FELEZŐBÁL)

A TTK Bál minden évben ősz végén kerül megrendezésre,
melyen karunk hallgatói és oktatói is egyaránt részt vesznek.
Az este egy közös vacsorával indul, majd a gólyák előadják az
általuk betanult koreográfiát (gólyatánc, általában keringő) és
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VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR (VBK)
KEDVES ELSŐÉVESEK!

gördülékenyebbé tehetik a gólyák mindennapjait (BME
épületei, orvosi rendelő), olyan ismertető előadásokon
vehetnek részt (kari öntevékeny körök bemutatkozása),
amelyek segítik a beilleszkedésüket az egyetemi és a kari
életbe.
Honlap: http://mentorvbk.hu
Időpont: 2019. szeptember 2-6.

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselete
nevében szeretnék gratulálni a sikeres felvételihez, és
egyúttal köszöntelek Benneteket Karunk hallgatói közt!
Kívánom Nektek, hogy találjátok meg Karunkon a számotokra
megfelelő irányt, érjétek el a kitűzött céljaitokat! Biztosíthatlak
Benneteket, hogy a BME nem marad alul a hírnevének, szép
szakmákat és megannyi hasznos dolgot tanulhattok nálunk
kiváló oktatóktól, gyönyörű környezetben. Egy tanáccsal még
hadd szolgáljak: igyekezzetek minél hamarabb egyensúlyba
hozni a mindennapjaitokat! A tanulás, szórakozás és pihenés
között megfelelően osszátok meg az időtöket, hogy ha
pár év múlva visszaemlékeztek, mindig kellemes emlékek
jussanak eszetekbe, büszkén és boldogan gondoljatok vissza
egyetemi éveitekre! Ha elveszettnek éreznétek magatokat
a szeptemberi forgatagban, forduljatok bátran a felsőbb
évesekhez, mentoraitokhoz vagy a Képviselet bármely
tagjához, készséggel állunk majd rendelkezésetekre, mindent
meg fogunk tenni, hogy mihamarabb beilleszkedjetek közénk!
Tanulmányaitok során figyeljétek az információs csatornáinkat,
melyeken keresztül értesítést kaphattok a közelgő határidőkről,
programajánlókról, lehetőségekről. Ajánlom figyelmetekbe
a honlapunkat, melyet a http://www.vegyeszhk.hu címen
tudtok elérni. Itt olvashatjátok majd a kollégiumi felvételi
eredményét, de számos tájékoztató található még rajta ezen
kívül is. Kattintsatok a Képviselet Facebook oldalára (https://
www.facebook.com/vegyeszhk), ahol szintén sok hasznos
információt megtalálhattok, illetve a legtöbb kari rendezvény
eseménye is követhető itt. Érdemes figyelni az levelező listákat
is, ahol sok hasznos tudnivalót olvashattok, figyelmesen
tanulmányozzátok is végig, nehogy lemaradjatok a Nektek
szervezett programokról, Nektek szánt információkról!

RÉFFY-KUPA
Réffy-kupa
Réffy József Tanár Úr emlékére rendezett kétnapos kupán
elsősorban vegyészhallgatók mérhetik össze kispályás
futballtudásukat. Évről évre nagyobb számban neveznek
csapatok karunkról, egyre több gólyákból szerveződött csapat
is indul. Az utóbbi években karunk öntevékeny körei is vívnak
harcot egymással, ahol a legjobb csapat jutalma a “Nem utolsók”
kupa. Aki a foci területén nem érzi tehetségesnek magát, de
sportolni vágyik, karunk hallgatói által tartott aerobicon és
egyéb sportfoglalkozáson mozgathatja át fáradt izmait.
Időpont: 2019. október

FELEZŐBÁL
Az est két részből áll, melyet hagyomány szerint a másodéves
hallgatók szerveznek a képzésük felénél járó harmadik
évfolyamos hallgatóknak. Az első felében a Dékán Úr által
tartott nyitóbeszéd után a harmadévesek elfogyasztanak
egy vacsorát, majd egy vetélkedőn vesznek részt. Az este
második felében már minden kari hallgató számára nyitott
a rendezvény, egy zenés, táncos esttel koronázzuk meg a
harmadévesek ünnepét. A szervezői gárdába szívesen látunk
elsős hallgatókat, hiszen egy év múlva a hagyomány szerint Ők
jogosultak a Felezőbál szervezésére.
Időpont: 2019. november

GÓLYAHAJÓ
A Gólyahét keretein belül megrendezett zenés táncos est. A
különlegessége, hogy a BME 3 kara (VBK, GTK, ÉPK) szervezi
együtt az érkező gólyáknak az Európa hajón.
Időpont: 2019. szeptember

Üdvözlettel:
Zeller Bálint elnök
BME VBK Hallgatói Képviselet

KARI RENDEZVÉNYEK
GÓLYATÁBOR

Ugye már Ti is tűkön ülve várjátok a GÓLYATÁBORT?

GÓLYACSATA
Szintén gólyáknak szervezett rendezvénysorozat a VBK Mentor
Kör jóvoltából. Az egyes tankörök alkotnak egy csapatot,
akik versenghetnek egymással a mentorok által rendezett
vetélkedőkön.
Időpont: 2019. szeptember - október

Idén 2019. augusztus 19-21. között kerül majd megrendezésre.
Az elmúlt évek során az egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő tábor helyszíne idén újul meg, hogy minél többen
részesei lehessenek annak az élménynek, ami az elkövetkező
pár éveteket meg fogja alapozni. De hogy miért is éri meg
eljönni? Felejthetetlen pillanatok, fergeteges buli, életre szóló
barátságok! Mi ezt garantáljuk Nektek.
Bővebb információt a https://vegyeszhk.hu honlapon
olvashattok.

SZAKKOLLÉGIUMI NAPOK
A szakkollégiumi napok egy többnapos rendezvénysorozat,
mely során a kar hallgatói érdekes szakmai programokon, előadásokon vehetnek részt a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium
jóvoltából. A szakkollégiumi napok keretén belül lehetőség
lesz különböző budapesti gyárak látogatására, amelyre egy internetes oldalon keresztül lehet majd jelentkezni. Emellett nem
mindennapi előadók látogatnak el karunkra, hogy előadásokat
tartsanak éppen aktuális és érdekes témákról, majd egy vitaest
keretén belül kifejtsék véleményüket. A hét végén lazításként
bárki ellátogathat a fergeteges Activity-estre is.
Honlap: http://www.szasz.ch.bme.hu/

GÓLYAHÉT
A regisztrációs héten a VBK Mentor Kör szervezi a
programsorozatot a képzésüket a karunkon kezdő hallgatók
számára. A programokon a gólyák tankörökbe rendeződve
vesznek részt, elősegítve ezzel a beilleszkedésüket,
ismerkedésüket egymással. A regisztrációs héten a hivatalos
programokon kívül (Beiratkozás, Évnyitó ünnepség) olyan
helyszíneket látogatnak meg, amelyek a későbbiek során
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VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR (VIK)

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR (VBK)
GÓLYABÁL
Az őszi félév utolsó nagy eseménye, amely
ismét az első évfolyamos hallgatókról/
hallgatóknak szól. Hiszen mit ér a sok
tanulás, a barátságok, ha egy esküvel nem
pecsételjük meg, és nem avatjuk teljes jogú
VBK hallgatóvá a gólyáinkat. A Gólyabált
általában egy bizonyos téma köré szervezzük,
amely megadja az este öltözködési stílusát,
a díszletet és a zenei stílust is. Éjfél tájékán
megválasztjuk a gólyák királyát és királynőjét,
akik segítségével az elsőévesek leteszik a
gólyaesküt. Minden évben a lelkes résztvevők
táncversenyen mérhetik össze tánctudásukat,
de ha ez lenne elég, neves fellépőkkel dobjuk
fel a hangulatot. Idén először a Közlek Karral
összevonva ünnepeljük meg a gólyalét
szépségeit.
Időpont: 2019
GROFCSIK ANDRÁS EMLÉKVERSENY
Grofcsik András Tanár Úr emlékére szervezett komplex problémamegoldó verseny, amely már nemzetközi szintűvé nőtte ki magát.
Két fordulóból áll, amelyeket legyűrve értékes nyereményekkel lehetnek gazdagabbak a győztesek. Az első fordulóban a kar tanszékei
által összeállított feladatlapot kell megoldaniuk, és a legmagasabb pontszámot elérő csapatok jutnak a következő fordulóba, ahol egy
általuk választott mérnöki problémára kell megoldást találni, és ezt prezentálni egy szakmai zsűri előtt. A versenyt egyéb meglepetés
programmal színesítjük, melyek a versenyzők szakmai ismereteit bővítik, de biztosítjuk a kikapcsolódást is.
Időpont: 2020. február
VEGYÉSZNAPOK
A kari élet legnagyobb, egy héten át tartó rendezvénysorozata, amely nagyrészt a Martos Csocsó Klubban kerül megrendezésre.
Napközben az óriási hagyományokkal rendelkező Show’s Sonka kari vetélkedő zajlik, ahol 25 főből álló csapatok versengenek a
fődíjért, ami nem más, mint egy fél disznó. Esténként pedig változatos fellépőkkel találkozhatnak a hallgatók, nap, mint nap más és
más stílusban.
Időpont: 2020. április

GÓLYATÁBOR
A frissen felvett elsőévesek első nagy közösségi
programja. Érdemes elmenni rá, rengeteg
információt kapnak a felsőbb éves hallgatóktól,
megismerkednek egymással és az egyetem
legfontosabb követelményeivel. Honlap: http://
golya.sch.bme.hu
Időpont: 2019. augusztus 15-19.
GÓLYAHÉT
A karon, az elsőévesek számára rendezett
beiratkozó programsorozat. Egy héten keresztül
lehetőségük van részt venni a gólyáknak
olyan programokon, melyek hasznosak, illetve
kötelezőek lesznek az egyetemkezdéshez, mint
például tanévnyitó ünnepség, beiratkozás,
vártúra, a várost bejáró túra, és még sok egyéb
program egész héten.
Honlap: (regisztrációs hét előtt):
http://golya.sch.bme.hu
Időpont: 2019. szeptember 2-6.
http://start.vik.bme.hu/regisztracios-het/
SCHÖNHERZ QPA
A Schönherz Qpa egy semmi máshoz nem
hasonlítható kari vetélkedő, amely az induló
Qpa-csapatok között zajlik. A Qpát 1972-ben
alapította a III. E+M évfolyam a kollégium
fennállásának tíz-éves évfordulója alkalmából, és
azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Az évek
során országos hírnévre tett szert, köszönhetően
a rendezők által kiadott frappáns feladatoknak
és a Qpázók leleményesebbnél leleményesebb
feladatbeadásainak.
Honlap: (a rendezvény előtt indul):
qpa.sch.bme.hu
Időpont: 2019. szeptember
GÓLYABÁL
Minden év novemberében van egy nap, a
Gólyabál napja, amikor mindenki szakít a
mindennapos szokásaival és átalakul úrhölggyé
vagy úriemberré. Erre az örömteli estére a
lányok és fiúk párt választanak maguknak, hogy
legyen valaki, akivel közvetlenül átélik a bálozás
élményét.
Honlap: (a rendezvény előtt indul):
golyabal.sch.bme.hu
Időpont: 2019. november
SIMONYI KONFERENCIA
Magyarország legnagyobb, kizárólag hallgatók
által szervezett ingyenes, éves szakmai
rendezvényét tartja 2020. tavaszán a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Simonyi Károly Szakkollégiuma, amelyen
bepillanthatsz a villamosmérnöki és informatikai
szakma aktuális vívmányaiba.
Honlap (a rendezvény előtt indul):
konferencia.simonyi.bme.hu
Időpont: 2020. április
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Félévközi/évközi jegy
Egyes tantárgyakból nincs vizsga, hanem félévközi/évközi
jegyet kapsz, amely a tárgy félév közbeni teendőinek (pl. zh-k,
házi feladatok) eredményeként adódik.

KIADVÁNYUNKBAN VALÓ KÖNNYEBB
ELIGAZODÁS ÉRDEKÉBEN A
KULCSSZAVAKAT ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK.

Demonstrátor
Felsőéves, kiváló előmenetelű hallgató, aki a tanszék
oktatóinak segédkezik az oktatás szervezésében, illetve
oktatási tevékenységet végez, rendszerint gyakorlatokat,
laborokat tart.

Adjunktus
Az oktatók között a tanársegédnél magasabb, a docensnél
alacsonyabb beosztású oktató.

DH
Dékáni Hivatal. A kari gazdasági és adminisztrációs ügyek
intézése, a kari szabályzatok kezelése tartozik a Dékáni Hivatal
hatáskörébe.

Aláírás
A vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek
teljesítését igazolja. Ennek megszerzése nélkül nem mehetsz
vizsgázni. Vannak olyan különleges félévközis tárgyak, amelyek
aláírásra végződnek pl.: testnevelés.

Diplomamunka
A tantervben szereplő utolsó tantárgy, amely egy komplex
szakmai feladat elvégzésével teljesíthető.
Docens
Az egyetemi tanárnál alacsonyabb, az adjunktusnál magasabb
beosztás.

Állami ösztöndíjas képzés
A felsőoktatás olyan finanszírozási formája, amelyben a képzés
költségeit az állam átvállalja. A támogatási rendszerben az
állami ösztöndíjas hallgató a megfelelő feltételek teljesítése
esetén bizonyos juttatásokban részesülhet, amelyeket a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (111.26.)
Korm.rendelet szabályoz, pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális
ösztöndíjak stb. A finanszírozástól függetlenül a hallgatók
bizonyos esetekben (pl. szolgáltatás igénybevételekor)
térítéseket fizethetnek. A 2012. szeptember előtt beiratkozó
hallgatók esetében ez az elnevezés más, esetükben az államilag
támogatott elnevezés a használatos.

Doktorandusz
A felsőoktatási intézmény doktori képzésében részt vevő
hallgató.
Egyetemi tanár
Az oktatói hierarchia legmagasabb beosztása. Az egyetemi
tanár jogosult a professzori cím használatára.
EHK
Egyetemi Hallgatói Képviselet, az „Egyetem HK-ja”. A 8 Kari
Hallgatói Képviselet egy testben, amely összegyetemi szinten
képviseli a hallgatók érdekeit.

Átsorolás
A felvételkor kapott finanszírozási formád nem örökre, hanem
csak egy tanévre szól, ezt minden nyáron felülvizsgálják, és
amennyiben az utolsó két aktív félévben nem teljesíted a
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített feltételeket
(36 teljesített kredit és képzési területenként meghatározott
súlyozott tanulmányi átlag), akkor átsorolnak állami ösztöndíjas
képzésről önköltséges képzésre. Ugyanakkor, ha önköltséges
vagy, akkor külön kérelmed alapján visszasorolhatnak - jó
tanulmányi eredmény esetén - állami ösztöndíjas formára.

Előadás
Előadáson a tantárgy elméleti tananyagát sajátítjátok
el, elsősorban levezetésekkel, elvi megfontolásokkal,
magyarázatokkal találkoztok, de néha egy-egy példát is
megoldotok. Előadón pedig általában a tanárt és nem a
tantermet szokás érteni.
Előtanulmányi rend
Tárgyak egymásra épülése. Meghatározza, hogy melyik
tárgyat melyik után lehet felvenni.
Amennyiben egy
tantárgy előkövetelményét nem teljesítitek, nem vehetitek
fel a rá épülő tárgyat, így ha nem figyeltek oda, könnyen
„meghosszabbíthatjátok” a tanulmányaitokat.

Beugró
Egy kisebb, felkészültséget vizsgáló megmérettetés egy
nagyobb megmérettetés előtt közvetlenül. Olyan, mint
egy röpdolgozat (kivéve, hogy beugrót, mint minden más
számonkérést is, csak előre meghirdetett időpontban tartanak),
gyakorlatok, laborok elején ellenőrzik vele felkészültséged.
Általában nagyon szigorúan veszik, és ha kiderül, hogy nem
tanultál, akkor elküldenek, újból jöhetsz, ha felkészültél
tisztességesen. A beugró szigorúsága érthető, hiszen egy
tanszék sem örülne, ha felkészületlenségből leamortizálnál
egy drága készüléket.

Eltiltás
Súlyos fegyelmi büntetés, amikor hosszabb-rövidebb időre
eltiltják a vétkes hallgatót a tanulmányok folytatásától.
ESZR
Egységes Szociális Rendszer. A rendszeren keresztül adható le
a szociális juttatásokhoz szükséges jelentkezés.

BME
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fegyelmi Bizottság
A hallgatók fegyelmi ügyeivel foglalkozó bizottság, amely
tagjainak legalább egyharmada hallgató. Csak akkor ülésezik,
amikor kiderül valamilyen fegyelmi vétség. A bizottság ítélete
a megrovástól a kedvezmények megvonásán és az időleges
eltiltáson keresztül az egyetemről történő kizárásig terjedhet.

Dékán, dékán helyettes
A kar vezetője. A BME-n 8 kar, ennek megfelelően 8 dékán
van. A feladatkör komplexitása miatt egyes részterületekért
saját dékán helyettes felel, akik az adott területen döntéshozó
helyzetben vannak, tehermentesítve ezzel a dékánt. Akit
minden hallgató legalább hallomásból ismer, az a kari oktatási
dékán helyettes, aki a tanulmányi ügyekben illetékes.
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HK
Hallgatói Képviselet, azért jött létre, hogy képviselje
az érdekeiteket és segítse az életeteket az Egyetemen.
Tanulmányi vagy bármilyen egyéb probléma esetén keressétek
a képviselőket bátran.

Fellebbezés
Ha elégedetlen vagy egy tanulmányi ügyben beadott
kérvényed kapcsán hozott döntéssel, a vonatkozó
szabályzatokban meghatározott időn belül fellebbezhetsz
a döntés felülvizsgálatát kérve. Osztályzat, értékelés ellen
általában nem lehet fellebbezni, azonban kérheted, hogy
annak ismétlésekor más oktató vizsgáztasson.

HSZI
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság, mely alá tartozik
többek között a Hallgatói Tanácsadási Osztály és a Hallgatói
Juttatások Osztálya is. A honlapjukon megtalálhatjátok a
különböző juttatásokkal kapcsolatos szabályzatokat, ezen
felül foglalkoznak hallgatói tanácsadással magán és szakmai
területeken egyaránt. www.hszi.bme.hu

Felvett kredit
A végleges tárgyfelvétel lezárásakor regisztrált tárgyak
kreditpontjainak összege. Ha egy tárgyat felveszel, akkor
annak a tárgynak a kreditpontja felvett kreditpontnak számít
akkor is, ha aztán végül be sem teszed a lábad az órára, vagy
nem sikerül teljesíteni.

Javítóvizsga, javítószigorlat
A javítóvizsga (javítószigorlat) letételére minden hallgató
tantárgyanként egyszer ingyenesen jogosult, függetlenül attól,
hogy az első vizsgán milyen eredményt ért el. A javítóvizsgán
elért eredmény kerül az első vizsgán elért eredmény helyére.
Ne feledd, hogy a javítóvizsgán rontani is lehet! A sikeres vizsga
javításával újabb kreditpont nem szerezhető

Gólyabál
A kar ifjú növendékei báli ruhába öltözve vesznek részt az első
félév hagyományos báli eseményén. Ne hagyd ki, mert később
megbánod!

Jegyzőkönyv
Laborfoglalkozások zárásaként jegyzőkönyvet kell leadnod,
amelyben a laborfoglalkozáson végzett tevékenységed
jegyzed. Nem szabad elfeledkezned a pontos mérési
eredmények ismertetéséről és a kiértékelésről sem.

Gólyatábor
A felvett hallgatók első találkozása hallgatótársaikkal. A
Gólyatábort szervező felsőévesek megpróbálnak felkészíteni
az egyetemre. Ne hagyd ki, egyrészről jó buli, másrészről
hasznos információkra és ismeretségekre fogsz szert tenni, ami
azért nem elhanyagolható.

Kancellária
Az egyetem működésével, gazdálkodásával, ügyviteli
feladatellátásával kapcsolatos tevékenységek végzéséért
felelős, valamint a hallgatókat támogatási, tanácsadási, továbbá
kulturális és egyéb szolgáltatásokkal segítő, átfogó szervezeti
egység. Vezetője a kancellár. A Műegyetem kancellárja: Kotán
Attila.

Gyakorlat
Olyan óra, ahol a tananyagnak azon részeit oktatják, ahol
szükség van az oktató és a hallgató személyesebb kapcsolatára.
Itt nyílik alkalom készségszinten begyakorolni mindazt, aminek
elméleti háttere az előadásokon elhangzik. A gyakorlatokon
mindig konkrét feladatokat oldotok meg, ami segít felkészülni
a számonkérésekre.

Katalógus
Más néven jelenléti ív. Erre általában szépen rá kell tintázni a
nevedet, a Neptun-kódodat és az aláírásodat. Van katalógus
gyakorlaton, laboron, és a már említett tantárgyakból az
előadáson is időnként, ezt előre elmondják az adott tantárgyat
oktatók az első előadáson.

Gyakvezér
A gyakorlatot vezető oktató.
Halasztott vizsga
Ha a vizsgaidőszakban rajtad kívül álló okból nem tudtál élni
a vizsgalehetőségekkel, akkor külön kérelemre több tárgyból
a vizsgaidőszak után, de még a következő szorgalmi időszak
kezdete előtt vizsgázhatsz. A halasztott vizsgát a kar Tanulmányi
Bizottságánál kérvényezheted (Neptun Rendszeren keresztül
elektronikus kérelem formájában), de nem árt, ha előtte a
vizsgáztató oktatóval is egyeztetsz.

KED
Különeljárási és szolgáltatási díjak. A TJSZ 4. számú
mellékletében vannak felsorolva. Ez az az összeg, amelyet
bizonyos esetekben (pl. egy számonkérés másodszori pótlása,
harmadik vagy további vizsga felvétele adott tárgyból,
késedelmes házileadás stb.) be kell fizetned. Összege változó.
A különeljárási díjakat a Neptun segítségével tudod befizetni.
KEFIR
Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer. A
rendszeren keresztül adható le a kollégiumi jelentkezés.

HJB
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság. Egyetemi szintű testület,
amelyhez bármilyen első fokon hozott döntés ellen benyújtott
kifogásod elutasítása után fordulhatsz, amennyiben a
döntés indoklásával továbbra sem értesz egyet. A Hallgatói
Jogorvoslati Bizottsághoz a 001-es elektronikus, Neptunkérelemmel nyújthatod be kifogásodat.

Képzési idő
Az Egyetem alapképzési szakjain a képzési idő hat, hét vagy
nyolc félév, osztatlan képzésen tíz félév, mesterképzési
szakokon három vagy négy félév.

HDÖK
Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat. Tagja minden, az
Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató
és doktorandusz. Két egysége a Hallgatói Önkormányzat
(HÖK), és a Doktorandusz Önkormányzat (DOK). A kari HÖK
vezető testülete a kari HK.

Keresztfélév
Ha mintatanterv szerint őszi félévben nem teljesítesz egy
tárgyat, a tavaszi félévben újra próbálkozhatsz, ám oda kell
figyelni, mert nem mindenből indítanak keresztféléven is!
Kérvény
A NEPTUN-on keresztül leadható beadvány, amely megkönnyíti
és gyorsítja az ügyintézést
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KI
Kollégiumok Igazgatóság. Kollégium ügyintézését ellátó
szervezet.
Kis-ZH
Röpdolgozat szintű, a beugróhoz hasonló (szintén előre
meghirdetett) számonkérés, általában a gyakorlatok elején.
Bizonyos tárgyaknál nincs nagy-ZH, de a kis-ZH-k sikeres
teljesítése feltétele az aláírás megszerzésének.
Kizárás
A legsúlyosabb fegyelmi büntetés, amikor a hallgató többé
nem járhat a BME-re.

KU
Kancellári Utasítás. Kancellár által kiadott utasítás, melyek
az egyetem működését szabályozzák (hallgatókat érintő
utasítások például a Különeljárási és szolgáltatási díjak).

Neptun
Teljes neve Neptun Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer.
Azért készült, hogy otthonról kényelmesen intézhessétek a
tárgyfelvételt, befizetéseket, vizsgajelentkezést.

Kurzus
A tantárgy megjelenési formája a kurzus. Egy tárgyon belül
választott előadások, gyakorlatok, laborok megfelelő csoportja.
Az előadásokon, gyakorlatokon, és laborokon belül több tanár,
illetve több időpont közül lehet választani. A választás bizonyos
keretek között szabad, de a tárgynál előírt óraszámot minden
típusból teljesíteni kell.

OHV
Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése. Elektronikus,
Neptunban kitöltendő kérdőív, melynek lényege, hogy
névtelenül értékelhetitek oktatóitok munkáját. Egyre
fontosabb szerepet játszik a képzés minőségi fejlődésében. A
kérdőívek eredményei alapján, a legjobbtól a legrosszabbig
összeáll az oktatók névsora, ezért ez egy komoly verseny az
oktatók között. Töltsd ki Te is!

Labor, laborfoglalkozás
Laborfoglalkozáson szakmád gyakorlati alkalmazásával
találkozhatsz. Az eszközök értékére való tekintettel a
laborfoglalkozáson csak az vehet részt, aki arra tisztességgel
felkészült. A felkészültséget az óra elején a röpdolgozathoz
hasonló beugróval ellenőrizhetik.

KKI
Korrigált Kreditindex. Kreditindexből egy, a félév során
teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek arányának
megfelelő szorzótényezővel számítható.
Konzultáció
Tanóra keretében, vagy azon kívül tartott 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. Az otthoni feladatok elkészítését általában
konzultációkkal segítik.

Laborvezető
A laborfoglalkozásokat vezető oktató. Szakember, aki
nemcsak jártas szakmájában, hanem azt Veled is megpróbálja
megszerettetni. Mindig készséggel áll rendelkezésedre, ám a
felkészületlenséget rögtön kiszúrja, és nagyon nem díjazza.
Hallgatás, lehallgatás, órahallgatás Egy tantárgy óráin való
részvétel, a tantárgy egyéb követelményeinek teljesítése.

Kötelező tárgyak
Ezeket a (mintatervben szereplő) tárgyakat mindenféleképpen
teljesítened kell, ha meg akarod szerezni a diplomádat.
Kötelezően választható tárgyak Általában szakirányon
(modulon) felkínált tárgyak, melyeket a képzés szabályai bán
megadott összetételben és mennyiségben mindenképpen
választanod és teljesítened kell.

Leckekönyv
Hivatalos okirat, mely az érdemjegyeiteket tartalmazza.
Legjobban a középiskolai ellenőrzőhöz/bizonyítványhoz
hasonlít. A sajátodat a Neptunban találod.
Maximális képzési idő
A képzési idő kétszerese. Ha a maximális képzési időt túlléped,
automatikusan elbocsátanak arra való tekintet nélkül, hogy
okleveledet sikerült-e megszerezned. Ha a mintatanterv
szerint haladsz (kb. 30 kredit/félév), akkor a képzési idő alatt
meg tudod szerezni a diplomát.

Kötelezően választható tárgyak
A kötelezően választható tantárgyak csoportját a tanterv
tartalmazza, közülük a tantervben megadott kreditnyi tantárgy
felvétele és teljesítése a képzettség megszerzésének feltétele.

Megajánlott jegy
Egyes vizsgával záruló tantárgyakból lehet ilyet beszerezni
félévközi feladatok vagy zárthelyik teljesítésével, és ez a
vizsgázást fakultatívvá teszi, tehát el lehet menni, de nem
kötelező, csak ha javítani szeretnél a megajánlott jegyeden.
Általában keményen meg kell küzdeni érte. A megajánlott jegy
alapvetően hármastól kezdődik, de akad néhány tárgy, ahol
már kettestől is megadják.

Kredit
A befektetett munka mérő száma. Minden tantárgynak van
kreditszáma, amelyből következtethetünk arra, milyen nehéz
tárgyról van szó. Egy kredit 30 tanulással eltöltött munkaórát
jelent. Ebben benne van az előadás, gyakorlat, laborfoglalkozás
látogatása és az órán kívüli tanulás is.
Kreditindex
A félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és
érdemjegyének szorzataiból képezett összeget az egy félév
alatt teljesítendő harminc kredittel kell osztani
Kritérium követelmények
Az oklevél megszerzéséhez szükséges, kreditek összegyűjtésén
túli feltételek (pl.: testnevelési órák, nyelvi követelmények)
összessége.

Megrovás
A legenyhébb fegyelmi büntetés a fegyelmi eljárás során.
Méltányossági kérelem
A tanulmányok alatt egyetlenegyszer valamely szabály
teljesítése alól különösen indokolt és igazolt esetben
mentességet kaphatsz. Tantervben szereplő követelmény és
térítés befizetése alól mentesség nem adható. Kérelmedről a
Kari Tanulmányi Bizottság dönt.

KTB
Kari Tanulmányi Bizottság. A hallgatók tanulmányi és
vizsgaügyeiben eljáró testület.

Mintatanterv
A mintatanterv megmutatja, hogy mely tantárgyakat mely
félévben érdemes felvenni. A mintatantervben egyenletesen
vannak elosztva a kreditek a félévek között, valamint a tudásban
egymásra épülő tantárgyak is optimálisan vannak elhelyezve.
Nem ajánlott a mintatantervtől eltérni, az ütközésmentesség
csak az adott félév mintatantervi tantárgyai között garantált.

KTH
Központi Tanulmányi Hivatal, célja a hallgatók egységes és
gyors tanulmányi ügyintézése az itt töltött évek alatt. Itt lehet
hallgatói jogviszony igazolást kérni (középiskolában ez volt az
iskolalátogatási igazolás), diákigazolványt érvényesíttetni és
minden egyéb adminisztratív ügyet elintézni.
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Regisztrációs időszak
Minden félév elején van regisztrációs időszak, mely a
szorgalmi időszak előtti napok, gyakorlatilag még egy utolsó
hét pihenés az új félév előtt. Ezen a héten tanórák még
nincsenek és az egyetem közelébe se kell menni, mindössze
a tárgyfelvétel véglegesítésére szolgál, illetve a kollégiumi
költözésre is marad időtök. Első félévben ezen a héten kerül
majd megrendezésre a számotokra szervezett Gólyahét, ahol
a Hallgatói Képviseletek igyekeznek Titeket megismertetni
az Egyetemmel és vonzáskörzetével, a mindennapi élethez
szükséges információkat átadni, valamint a héten keresztül
különböző, Nektek szervezett programokon vehettek részt.
Kötelezően ajánlott!

Oklevél
A diploma hivatalos magyar elnevezése. Az oklevél igazolja a
végzettség megszerzését.

Rektor
Az Egyetem vezetője. Dr. Józsa János a BME rektora.
RKU
Rektori és Kancellári Közös Utasítás

Oktatási dékánhelyettes
A dékán oktatási ügyekkel foglalkozó helyettese, a Tanulmányi
Bizottság vezetője.

RU
Rektori Utasítás. Rektor által kiállított szabályzatok, melyek
az egyetem működését szabályozzák (hallgatókat érintő
utasítások például a tanév időbeosztásáról szóló utasítások)

OMIKK
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. Ez „A”
Könyvtár, a központi épülettel szemben található, a Sóhajok
Hídján túl. De egyetemi könyveket nem csak itt találhatsz,
hanem például a Tankönyvolvasóban, a Sóhajok Hídja
túloldalán, valamint mindhárom szaknak van saját könyvtára
is. Az olvasójegy egy félévre érvényes, így ezt érdemes minél
előbb kiváltani.

Szabadon választható tantárgy
Ami annyit tesz, mint szabadon választható tantárgy. Az
intézmény bármilyen tárgyát szabadon felveheted, minden
szaknak bizonyos mennyiséget teljesítenie kell belőlük a
diplomáig.

Otthoni feladat
Házi feladat, amely alatt az Egyetemen általában nagyobb
lélegzetű, sok munkaórát igénylő feladatokat kell érteni.
Legtöbbet talán ezen feladatok önálló feldolgozásával,
elvégzésével tanulhatsz. Egy jó tanács: sose hagyd az utolsó
pillanatra!

Szabadon választható tárgyak
A képzés tematikájához szorosan nem kapcsolódó tantárgyak,
melyeket nem a mintatan tervet, hanem saját érdeklődési
körödet követve választhatsz ki. Képzésed során a szabadon
választható tárgyak által betekintést nyerhetsz más szakok,
más egyetemek tárgyaiba is. Ha nem a BME-n oktatott
tárgyról van szó, akkor a tárgyat akkreditáltatnod kell.
Itt csak a kreditmennyiség van meghatározva. Szakirány
(modul) Kötelezően választható tantárgyakból összeállított
tárgycsoport. E csoportok közül a szakmán belüli szűkebb
érdeklődési területednek megfelelően választhatsz.

Önköltség
Az önköltséges képzések esetében a tanulmányi költségeket
teljes egészében a hallgatónak kell fizetnie. Ebben az esetben
a hallgatónak nem kell hallgatói szerződést kötnie, tehát nincs
meghatározott idejű kötelező hazai munkaviszony.

Szakmai gyakorlat
A tanult szakmának megfelelő irányultságú cégnél végzett
munka, a tantervben meghatározott időpontban és
időtartamban.

Passzív/Aktív félév
Minden félévben szükséges a Neptunon keresztül legkésőbb a
regisztrációs hét folyamán bejelentkezni, mely során nyilatkozik
a hallgató, hogy passzív vagy aktív félévet szeretne-e.
Passzív félév során szünetelteted a tanulmányaidat, hallgatói
jogviszonyod. Egymást követően legfeljebb kettő, összesen
legfeljebb négy passzív félév megengedett az alapképzés
során. Fontos, hogy a végzéshez rendelkezésre álló időbe (14
félév) a passzív félévek is beletartoznak. Továbbá passzív félév
esetén a diákokat érintő kedvezmények igénybevételére is
más szabályok vonatkoznak.

Szemeszter
Tanulmányi félév.
Szigorlat
Több féléven át tanult, fontos tantárgyak lezárásakor
teljesítendő komplex vizsga. A szigorlaton azt ellenőrzik, hogy
az általános összefüggéseket is megértve sajátítottad-e el az
anyagot, vagyis még egyszer vizsgáznod kell a szigorlathoz
tartozó tantárgyak anyagából. A BME legtöbb alapképzésén
nincsen szigorlat.

Pótlási időszak
Ezen a héten nincsenek már tanórák, csak a szorgalmi időszakra
előírt követelmények pótlására van lehetőség pót-zárthelyik,
ill. pótleadások formájában.

SZMSZ
Szervezeti és Működési Szabályzat. Az egyetemen működő
szervezetek szabályzatba foglalt felépítését, feladatait és
jogköreit foglalja magába (pl: KTH SZMSZ, kari SZMSZ,
Öntevékeny Köri SZMSZ stb).

Pót-ZH
A zárthelyi dolgozat javítása vagy pótlása, amelyre a félév
elején meghirdetett időpontban, az eredeti dolgozattal azonos
anyagból kerül sor. A zárthelyik mulasztásának következményei
vannak. Mivel tantárgyanként csak a ZH-k felét pótolhatod,
ezért minden alkalmat vegyél nagyon komolyan.

Szorgalmi időszak
A póthetet és a vizsgaidőszakot megelőző 14 hét.
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TAD
Tantárgyi Adatlap. Minden tárgynak van egy tantárgyi
adatlapja, mely tartalmazza a tárgyhoz tartozó legfontosabb
információkat. Az adatlapon többek között fel van tüntetve
a kreditszám, az ajánlott félév, az előtanulmányi rend, a
követelmények, a tematika, az óra típusa, az óraszám, a
számonkérés módja, a pótlási lehetőségek, stb.

TJSZ
Térítési és Juttatási Szabályzat. Pénzügyek kifizetésének és
befizetésének szabályai. A másik kötelező olvasmány. Kérdés
esetén fordulj bátran a HK-hoz!
TVSZ
A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, az oktatás alapszabálya
az Egyetemen, hallgatóknak és oktatóknak egyaránt be kell
tartaniuk. Semmiképpen sem mondható rövidnek (kb. 130
oldal), de a lényeges részek elolvasása mindenkinek ajánlott.
Kérdés esetén fordulj bátran a HK-hoz!

Tanársegéd
A legalacsonyabb fokozat az oktatói ranglétrán.
Tárgyfelvétel
A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren rendszeren
keresztül történik, első félévben még felsőbbévesek
segítségével, de utána már Nektek kell magatoktól felvenni a
tárgyaitokat. Később érdemes előre eltervezni, hogy melyik
tárgyat melyik oktatóhoz szeretnétek felvenni, mert hamar
betelhetnek a jó helyek, valamint így elkerülhetitek, hogy
esetlegesen ütközzenek az óráitok.

Vizsgaidőszak
A pótlási időszakot követő négy hét, ahol a vizsgás tárgyaidból
tudsz vizsgázni.
Záróvizsga
A tanulmányok záróaktusa. A záróvizsgázó hallgató a
záróvizsga bizottság előtt bizonyítja, hogy az általa választott
szakterületen
rendelkezik
végzettségének
megfelelő
szaktudással.

TDK
Tudományos Diákköri Konferencia. Ha valamelyik tárgy
különösen felkeltette az érdeklődéseteket, szeretnétek benne
jobban elmélyedni, úgy érzitek, van még energiátok valamilyen
plusz feladatba belevágni, akkor a TDK egy jó lehetőség. A
dolgozat elkészítése segítheti a szakmai fejlődésetekben és
hasznotokra válhat a későbbiekben, valamint a sikeres TDK
dolgozat előnyt jelent a különböző ösztöndíj pályázatoknál is.

ZH
Zárthelyi dolgozat, a középiskolai dolgozathoz hasonló, csak
sokkal több tanulást igényel.

Fotó: Valuska Tamás
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A MŰEGYETEMRŐL NEM CSAK A MOST ÉRKEZŐKNEK
(AZ ALMA MATER ÜZENETE)

A BME OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEI
KAROK
Egyetemünkön jelenleg nyolc kar működik. A karok egy-egy
nagyobb tudományterületet fognak át. Tevékenységükről,
képzéseikről a következő oldalakon olvashatsz bővebben.

AZ EGYETEM VEZETÉSE
SZENÁTUS
A Szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza
az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási
feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.
A Szenátus létszáma maximum 28 fő, melyből 8 fő hallgatói
képviselő.

DÉKÁNI HIVATALOK
A kar oktatási egységeit összefogó szervezeti egység a dékáni
hivatal. A dékáni hivatal koordinálja a szakirányválasztást, a kar
gazdasági ügyeit. Itt tevékenykedik a Kari Tanulmányi Bizottság,
ugyancsak itt hoznak döntést tanulmányi kérelmeidről, amelyek
a Központi Tanulmányi Hivatalon keresztül jutnak el hozzájuk.

REKTOR
A rektor, mint az Egyetem vezetője, képviselőként jár el és
dönt mindazon egyetemi ügyekben, amelyeket jogszabály,
szabályzat, rektori utasítás, szerződés, kollektív szerződés
nem utal más személy, vagy testület hatáskörébe. A rektor
teljes jogkörben képviseli az Egyetemet, amely során jogokat
szerezhet és kötelezettséget vállalhat.

Mire e kiadvány eljut Önökhöz, sikeres tanulmányi eredményük alapján egyetemünk polgárai lesznek. Belépnek azokon a kapukon,
ahol egykor Bánki Donát, Zipernowsky Károly, Wartha Vince, Verebély László, Simonyi Károly, Oláh György is belépett. Elődök, akik
e falak között sajátították el a mérnöki tudományokat, s lettek itthon és külföldön a műszaki alkotások elismert művelői. Elődök,
akiknek példája nyomán generációk sajátították el e szép, de nem könnyű szakmát, melyért érdemes e falak között a talentumokkal
jól sáfárkodó műegyetemi polgárnak lenni.
Egyetemünk jogelőd intézményét II. József alapította 1782-ben, mert „nagy szükség volt a földmérő tudományok művelésére”. A
Mérnöki Intézet - így nevezték ekkor - hallgatója volt Vásárhelyi Pál, Beszédes József, Vedres István. Nagy szerepük volt a magyarországi
folyószabályozásokban. Tanáruk volt Rausch Ferenc, akinek 1797-ben írt Compendium Geometriae című tankönyvét érdemes ma is
forgatni - megfelelő latin tudással (ebben az időben ez volt az oktatás nyelve).
A 19. század új gazdasági kihívásai nem voltak hatástalanok a mérnökképzésre sem. Új
tudományterületeket kellett oktatni. Az 1832-36-os Országgyűlésen Széchenyi István
javaslatára minden követ támogatta, hogy legyen önálló Műegyetem Magyarországon. Ez
az 1867-es kiegyezés után, 1871-ben valósult meg, s az Intézet első rektora a természettan
tanár, Stoczek József lett. S a tanárok? Kruspér István, akinek jelenetős szerepe volt az egységes
mértékrendszer bevezetésében. Bánki Donát, a motortechnika fejlesztésének nemzetközi hírű
tudósa. Zipernowsky Károly, a transzformátor egyik feltalálója. A kezdeti évek neves építész

TANSZÉKEK
A karokon kisebb oktatási egységek, tanszékek működnek. Egy
tanszék egy bizonyos tudományterülettel foglakozó oktatókat
tömörítő szervezeti egység. A tanszékek feladata kettős,
egyrészt oktatja a hallgatókat, másrészt részt vesz a szakmai,
tudományos életben.
A BME szolgáltató szervezeti egységei
Az egyetem - oktatási tevékenysége mellett -, az oktatáshoz
kapcsolódó egyéb tevékenységeket is végez. Ezek ellátására az
egyetem külön szolgáltató egységeket hozott létre. Ilyen például
a Központi Tanulmányi Hivatal vagy a Hallgatói Szolgáltatási
Igazgatóság.

KANCELLÁR
A kancellár a gazdálkodásért és az intézményekben folytatott
tevékenységek pénzügyi hátteréért felel.
KONZISZTÓRIUM
A Konzisztórium egyetértési jogot gyakorol a Szenátus egye
gazdasági tárgyú döntései ügyében. A Konzisztóriumnak öt
tagja van, köztük a rektor és a kancellár.

professzora, Pecz Samu volt a Könyvtár épületének tervezője, vagy a központi épület alkotója,
Hauszmann Alajos. Itt tanított az eozinmázas kerámia titkának újra felismerője, Wartha Vince,
valamint a neves matematikus, Kőnig Gyula és Kürschák József. A gazdaságtudományok
kezdetektől fontos helyet kaptak a mérnökképzésben. Ennek megalapozásában meghatározó
szerepe volt Heller Farkasnak.

További részletek: http://www.bme.hu/bme-szervezeti-felepitese
A BME története: http://www.bme.hu/egyetem-multja-tortenete
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A két világháború között itt tanult mások mellett Jendrassik György, Kármán Tódor, Gábor Dénes, Wigner Jenő. Egyetemünk falai
között alakult meg 1939-ben Európa első Mérnöktovábbképző Intézete.
Neves tanárok sora gazdagítja e korszakot, akiknek szintén meghatározó szerepük volt a műszaki kultúra oktatásában és fejlesztésében.
Közéjük tartozott Pattantyús Á. Géza, Liska József, Zemplén Géza, Csűrös Zoltán. Korszakhatárt jelentett a tudományos életben,
amikor 1938-ban egyetemünkön megalapították az Atomfizika Tanszéket Bay Zoltán vezetésével.
S a további évtizedek meghatározó professzor egyénisége volt Heller László, Csáki Frigyes, Erdey László, Pungor Ernő, Simonyi Károly,
Gillemot László.
Az elődök örökségét viszik tovább egyetemünk mai oktatói. A különböző tudományterületekkel úgy ismerkedhetnek meg
hallgatóink, hogy a megszerzett tudás birtokában méltó örökösei lehetnek a nagy elődöknek és tovább gazdagíthatják a műszaki
kultúrát itthon és szerte a világon.
Az Egyetem nem elszigetelt, csak tudást osztó fellegvár, hanem megtanít a mérnöki tudományokra, mely új és új eredményekkel
teszi még teljesebbé az embert szolgáló technikai kultúrát.
Dr. Németh József c. egyetemi tanár
Műszaki Pedagógia Tanszék
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