
Kedves Elsőéves Hallgatótársam!

Szeretnék gratulálni, hogy immáron a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Karának hallgatójaként köszönthetlek. Nagyon vártunk rád, hisz karunk
közösségének fontos szereplőit adják a frissen kezdett évfolyam hallgatói. Családias
légkörünkben mindenki meg tudja találni helyét, mely elengedhetetlen az egyetem kezdésében és
elvégzésében egyaránt.

A következő tájékoztató egy információcsomag számodra, mely az egyetemi polgársághoz
vezető utadhoz fontos ismeretekkel lát el téged. Remélem sikerül minden területen segítségedre
lennünk most, valamint későbbi találkozásaink során is. Mindazonáltal, ha kérdéseidre nem
találsz választ, valamint szeretnél bővebben tájékozódni a hasznos információkról, keress fel
minket bátran, hisz küldetésünk a hallgatók segítése és képviselete, mely közösségnek mostantól
te is részese vagy.

Sok sikert az egyetemi életutad elkezdéséhez, kívánok sok örömöt, rengeteg kellemes emléket
és hasznos tudást egyetemi pályafutásodhoz!

Üdvözlettel:

Zsótér Emese Vanda
elnök
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Kellemes böngészést kívánunk, valamint további szép nyarat! Találkozunk a Gólyatáborban!
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Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet (ÉMK HK) a Kar hallgatóinak érdekképviselete.
Feladatunk hallgatói jogaitok érvényesítése, a nektek járó juttatások felosztása, a kari és
kollégiumi közösségi élet lehetőségeinek megteremtése és segítése, valamint segítségnyújtás a
szabályzatokkal, ügymenetekkel kapcsolatosan. A jelenlegi ÉMK HK-nak 12 szavazati jogú tagja
van, emellett három külső bizottság segíti munkánkat, a Rendezvényszervező Bizottság (RB), a
Szociális Bizottság és a Kibővített Kollégiumi Bizottság.

Az ÉMK HK tagjai olyan építőmérnök hallgatók, akiket a kar hallgatói választanak az évente
megrendezett Tisztújítás során. Az RB vezetője a Képviselet tagja, aki korábban már végzett
RB-s tevékenységet, tagjait pedig pályázat útján választja az ÉMK HK. A Szociális Bizottság
vezetője a Képviselet tagja, a bizottság többi tagját Tisztújítás során választják.

Ezen kívül az ÉMK HK-n belül több bizottság is működik, melyeknek a vezetője és a tagjai is
az ÉMK HK tagjai.

• A Kollégiumi Bizottság feladata a kollégiumi férőhelyek kiosztása és az egyéb
kollégiummal kapcsolatos feladatok ellátása.

• A Szociális Bizottság feladata a szociális ösztöndíjak elbírálása és segítségnyújtás
a Kar hallgatóinak a szociális juttatásokat érintő ügyekben.

• Az Oktatási Bizottság tagjaihoz tudsz fordulni oktatással kapcsolatos ügyekben,
minden bizottsági tagnak összeköttetése van a hozzá kirendelt tanszékekkel,
ezáltal tudnak intézkedni az adott tanszékkel felmerült problémákban.

• Az Ösztöndíj Bizottság tagjai a pályázatok kiírásával, felkutatásával és a hallgatók
felé közvetítésével foglalkoznak, segítséget nyújtanak a Kar hallgatóinak a juttatást és
térítést érintő ügyekben, valamint javaslatot tesznek a tanulmányi ösztöndíjosztás
elveire és eredményére.

• Az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe (EHK) az ÉMK HK két főt delegál,
akik képviselik Karunkat egyetemi szinten.

Elérhetőségeink
Az ÉMK HK legfrissebb híreiről a honlapunkon (emkhk.bme.hu), Facebook- és Insta
oldalunkon tájékozódhatsz, ahol sok hasznos információt és a képviselők elérhetőségeit
is megtalálod!

Kérdéseiddel bátran fordulj hozzánk elérhetőségeinken vagy személyesen a Hallgatói
Irodában, melyet a Kollégium A épületének földszintjén találsz.

Honlap: https://emkhk.bme.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/BMEEMKHK/
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Juttatások és térítések

A juttatásokkal és térítésekkel kapcsolatos szabályokat a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ)
tartalmazza. Ez a szabályzat megtekinthető a honlapunkon illetve a Hallgatói Szolgáltatási
Igazgatóság (HSZI) honlapján (www.hszi.bme.hu).

Tanulmányi ösztöndíj

Az ösztöndíjat az előző aktív félévre számított kreditindex alapján osztjuk ki. Ennek pontos
menete és alapelvei a honlapon a Szabályzatok fül alatt tekinthető meg. Első félévben a hallgatók
nem részesülnek ösztöndíjban, mivel még nincs egyetemi tanulmányi teljesítményük.

A konkrét kifizetések a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren (Neptun rendszer) keresztül
zajlanak. Fontos, hogy aki nem adja meg a bankszámlaszámát, valamint adószámát a Neptun
rendszerben, annak nem tudják kiutalni az odaítélt összeget.

Kari és Egyetemi BME ösztöndíj

A Kari, illetve Egyetemi BME ösztöndíjakkal a jó tanulmányi eredményű, nyelvtudású,
tudományos munkát végző hallgatókat díjazzuk. Az Egyetemi BME ösztöndíj pályázatot az
Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) írja ki és bírálja el az egyetem legeredményesebb
tanulóinak. A Kari BME ösztöndíjat az ÉMK HK hirdeti és osztja ki a Kar hallgatói között. A
pályázatok a szorgalmi időszak elején kerülnek kiírásra és mindig az előző félévben elért
eredményeket vesszük figyelembe.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Az emberi erőforrások minisztere kiemelkedő tanulmányi eredményű és tudományos, illetve
szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók számára egy tanév időtartamára, Nemzeti
felsőoktatási ösztöndíjat adományozhat. Az ösztöndíj folyósítása havonta történik. Nemzeti
felsőoktatási ösztöndíjra teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan
képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak két aktív (lezárt) félév, és legalább 55 kreditpont
megszerzése után. A pontozási rendszert, az elbírálás rendjét a HSZI a honlapján teszi közzé. A
pályázatokat a Neptun rendszeren keresztül kérvényen lehet leadni. Az ösztöndíj mértékét az
Nftv határozza meg.

Rendszeres szociális ösztöndíj

A szociális támogatások kiosztásánál az Egyetem összes hallgatója azonos elbírálásban részesül.
Gólyaként rendszeres szociális ösztöndíjra a teljes idejű alapképzésben, állami (rész)ösztöndíjas
képzésre beiratkozó hallgatóként lehetsz jogosult.
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A rendszeres szociális ösztöndíjat félévente, szociális helyzeted alapján, pályázat útján nyerheted
el. A támogatásra elektronikus úton lehet jelentkezni. A pályázat megfelelő kitöltéséhez
elengedhetetlen, hogy gondosan áttanulmányozd a feltöltött útmutatót és a pályázat leadásához
szükséges igazolások listáját, valamint a pályázatot ezek alapján készítsd el, majd add le. Fontos a
pontos kitöltés a határidők betartásával, mivel a pályázatok elbírálási rendje szigorú szabályokhoz
kötött.

Első alkalommal bizonyára rengeteg kérdés fog felmerülni benned, ezért további információért
keresd fel a fenti honlapot, vagy vedd fel a kapcsolatot a Kar szociális felelősével, Szabó Dániellel
a szoc@emkhk.hu elérhetőségen!

Alaptámogatás

Alaptámogatásban az első alkalommal állami (rész)ösztöndíjas képzés első aktív félévére való
beiratkozás alkalmával lehet a hallgató jogosult, amennyiben a szociális helyzete alapján
rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult (tehát eléri az adott félévben a támogatáshoz szükséges
minimum pontszámot) és a TJSZ 26. §-ban szereplő I. vagy II. rászorultsági csoportba tartozik.
A pályázás menete megegyezik a „Rendszeres szociális ösztöndíj”-éval.

Szociális alapú kollégiumi elhelyezés

A pályázás menete megegyezik a rendszeres szociális támogatáséval, de mindenképpen figyeljetek
arra, hogy ebben az esetben az igazolásokat sokkal hamarabb kell véglegesítenetek, hiszen csak
ezek alapján tudjuk megismerni a szociális helyzeteteket. Az ezzel kapcsolatos részleteket
megtalálod a kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatóban.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendkívüli szociális ösztöndíjat olyan rendkívüli eseménynél lehet igényelni, melyek a család
anyagi helyzetét várhatóan jelentősen befolyásolják. Ilyenek például a saját gyermek születése,
szülőt ért haláleset vagy bármilyen egyéb szociálisan megterhelő esemény. A kérelmet az
Egyetemi Hallgatói Képviselethez kell beadni, az esetet követő fél éven belül. A pályázati kiírást
és a kitöltendő adatlapot az EHK honlapján, a Juttatás menüpont alatt találod.

Kari kiegészítő ösztöndíjak

Az Egyetem mellett végzett egyéb tevékenységeid alapján több más ösztöndíjban részesülhetsz.
Kiemelkedő közösségi tevékenységedért Közösségi ösztöndíjban, sporteredményeidért
Sportösztöndíjban részesülhetsz, emellett konzultációs tevékenységért és rendezvényszervezésért
szintén ösztöndíjat kaphatsz.
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Oktatás

Az ÉMK HK működésének fontos területe a hallgatói tanulmányi problémák kezelése, hiszen
ez a Karon mindenkit érint.

Az oktatási kérdéseket a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) rendezi. Ezt a
www.kth.bme.hu honlapon találjátok meg a Szabályzatok menüpont alatt. A fontosabb
szabályzatok az ÉMK HK honlapján (www.emkhk.bme.hu) is megtalálhatók.

Tanszéki felelősök

A tanszéki felelősök feladata a tanszékek és a hallgatók közti kapcsolat megteremtése, a zárthelyi
időpontok egyeztetése, problémás esetekben a hallgatók jogainak érvényesítése. Minden
tanszékhez tartozik egy tanszéki felelős. A tanszéki felelősök listáját és elérhetőségeit
megtalálhatjátok a hozzá tartozó tanszék hirdetőtábláján, a Hallgatói Iroda melletti állandó
hirdetményeink között és a honlapunkon. Minden oktatással kapcsolatos kérdésben először őket
keressétek!

Tantárgyi követelmények, hallgatói jogok és kötelezettségek

A tantárgyi követelményeket minden tárgy első előadásán az előadó ismerteti, itt megtudhatjátok
a zárthelyik időpontját és anyagát, a pótlási lehetőségeket, a félév végi aláírás feltételeit, a félév
végi osztályzat kialakításának módját és még rengeteg hasznos információt, amit érdemes
feljegyezni. Ha valaki lemarad, utólag az adott tanszék honlapján a tárggyal kapcsolatos
információkat fellelheti.

Számtalan joga és kötelezettsége van egy hallgatónak, ezekről a TVSZ-ben illetve a Központi
Tanulmányi Hivatal honlapján a Szabályzatok menüpont alatt található dokumentumokban
bővebb felvilágosítást nyerhetsz. Amennyiben bármilyen kérdésed vagy problémád akad, keress
minket bátran.

Ismertető a rendezvényekről

Nyár

Gólyatábor

A Gólyatábor egyetemi éveitek legelső és egyik legmeghatározóbb élménye, mely során 3
emlékezetes napot tölthettek együtt leendő évfolyamtársaitokkal. A Gólyatábor során számos új
emberrel ismerkedhetsz meg, köztük több felsőévessel, akik kitapasztalták az egyetemi élet
fortélyait, ez pedig óriási segítség lehet számodra az első egy-két hétben. Megérkezésetekkor
csapatokba osztunk Titeket, és az azt követő napokban a csapat színeiben versengtek a végső
győzelemért, mely eléréséhez játékos feladatokat kell közösen megoldanotok. A programba
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beépítve ismerhetitek meg a Kari öntevékeny köröket is, akik különböző feladatokon keresztül
avatnak be benneteket munkájukba. A Gólyatábor 3. napján kerül sor a legfontosabb eseményre
a Nagyvetélkedőre, amely végén kiderül, hogy melyik csapat szerezte meg a dicsőséget, és térhet
haza győztesként. A negyedik napon kicsit megfáradva, ám sokkal nagyobb lelkesedéssel térünk
haza, mint ahogy elindultunk.

És ne feledjétek, Egy Csapat Vagyunk!

Ősz

Regisztrációs időszak (Reghét)/Gólyahét

A regisztrációs időszak a félév első hete, ekkor van az ünnepélyes Tanévnyitó, illetve a
beiratkozás is, emellett pedig számos program van, mind a gólyáknak mind a felsőbbéveseknek.
A beilleszkedést igyekszünk mindannyiótok számára megkönnyíteni, ezért karunkon
tankörrendszer működik, ahol a kisebb csoportok a félév során közös kurzusokra járnak, illetve
minden tankörhöz több mentor tartozik, akik próbálják megkönnyíteni számotokra az első félév
kihívásait. A Reghéten a Mentorgárda tagjai szerveznek Nektek számos programot,
megismertetnek az egyetemmel, a várossal és a Karral, emellett pedig reményeink szerint
köztetek is kialakul az a bajtársi kapcsolat, amely egyetemi éveitek végéig elkísér majd Titeket. A
Mentor-programok mellett a Regheti szórakozást a Drönk garantálja, mely ilyenkor minden nap
nyitva tart. A fentieken kívül, ekkor zajlik a tantárgyfelvétel, illetve a felsőbb évesek számára az
előzetes tantárgyfelvételkor felvett tárgyak módosításai.

Kulturális- és Szakmai hét

A 2022-es őszi félévben a Kulthét és a Szakmai hét összevonásra kerül és ennek keretein beül
építőipari szakmai előadásokon, kirándulásokon és versenyeken vehettek részt, továbbá a
kollégiumi körök által szervezett kulturális programokon vehettek részt.

Normafa

A Mentorgárda minden tankör számára közös szabadidős csapatépítő jellegű programot rendez
Normafán. A tankörök tagjai megismerhetik egymást és a felsőbbéveseket az egyetem falain
kívül is. A program késő délután kezdődik és este ér véget. Egy kellemes ismerkedős,
beszélgetős, grillezős-sütögetős szabadidős est az erdőszélen.

Építőmérnöki bál

Nem telhet el az elsőév bálozás nélkül. Idén második alkalommal Építőmérnöki Bállal készülünk,
ahol a Gólyabál hagyományos elemeit, mint az elsőévesek avatása, illetve a bálkirály és
bálkirálynő választás, beleépítjük egy kari bál kereteibe. Ezzel szeretnénk a friss, a jelenlegi,
valamint az öreg építős diákokat összehozni egy felejthetetlen estére.
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BME Sportnap
Egyetemünkön minden ősszel megrendezésre kerül a BME Sportnap, melynek keretein belül
egyetemi szinten mind a 8 kar részvételével a legáltalánosabb tömegsportoktól (foci, röpi) kezdve
a sörpongig szinte bármilyen sportban megmérhetitek tudásotokat akár barátaitokkal, akár a
többi kar hallgatóival szemben.

BME Önkéntes nap
A BME minden tanév őszi félévén megrendezi az Önkéntes napot, ahol az egyetem mind a 8
karának részvétével egy kicsit megtisztítjuk a XI. kerületet, ezzel egy kicsit jóvátéve a szorgalmi
időszakok hangos szórakozásait.

Tavasz

Szakest

A Szakest 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. A részvétel nem kizárólag meghíváshoz kötött. A rendezvényen
lehetőség nyílik az Építőmérnöki kar oktatóinak akár személyes megismerésére is.

Vásárhelyi Napok/Kari Napok

Az Építőmérnöki Kar közösségi életének legnagyobb rendezvénye, melyet idén már 59. éve a
mindenkori harmadévesek szerveznek a jelentkező csapatok számára. Az esemény 4 napja alatt a
jelentkezők egymással versengve próbálják elérni a legjobb eredményt a csapatuk számára
miközben életre szóló barátságokat kötnek. 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.

Nyár

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
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díjazza azokat a hallgatókat vagy oktatókat, akik a legtöbbet tettek az elmúlt időszakban a kar
közösségi életének fellendítéséért vagy az oktatás fejlesztéséért.

Kari Tábor

A Kar közösségi életének résztvevőinek szól a Hallgatói Képviselet Kari Tábora. A jelenlévők
megvitatják az elmúlttanév tanulságait, illetve a következő tanév várható kihívásait. Emellett a
résztvevők ügyességi és sportvetélkedőkkel múlatják az időt a Balaton partján.

Fontosabb rövidítések

EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet

ÉMK HK: Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet

KTH: Központi Tanulmányi Hivatal

OMHV/OHV: Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése

RB: Rendezvényszervező Bizottság

SZMSZ: Szervezeti és Működési Szabályzat

TJSZ: Térítési és Juttatási Szabályzat

TVSZ: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

MŰEPER: Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszer

KEFIR: Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer

Szorgalmi és vizsgaidőszak: A szorgalmi időszak 14 hétből áll, melyet a regisztrációs
időszak előz meg. A szorgalmi időszak 14 hetében kell órára járni, ilyenkor vannak az előadások
és a gyakorlatok. A vizsgaidőszak ősszel 4, tavasszal 5 hétig tart. A szorgalmi és a vizsgaidőszak
között van az úgy nevezett pótlási időszak, amely 3-5 munkanapos. Ezen a héten az elmaradt
zárthelyiket lehet pótolni, valamint a késve elkészült házi feladatokat tudjátok leadni.

Regisztrációs időszak: A szorgalmi időszakot  megelőző egy hét, ezalatt  nincs oktatás.
Ilyenkor kell elintézni a beiratkozást, a kollégiumi költözést és mindenféle adminisztrációs ügyet.
Azért az ismerkedésre is marad idő, mert a Mentorgárda erre a hétre számos programot szervez.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
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