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Tájékoztató a BME GTK közösségi életéről és annak szervezeteiről 

 

 

A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ CSOPORT 

 

A Rendezvényszervező Csoport (First Aid 

Partysorozat) feladata, hogy külső és egyetemi 

helyszíneken szervezett  rendezvényekkel színesítse 

a kari életet.  

 

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, az 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. Ezen a héten kerül sor a Gólyahajóra, továbbá a Wigner Jenő Kollégiumban 

található GTK-s szórakozóhely, a Roller Club is minden este kinyitja kapuit. 

 

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.  

A tavaszi félévekben a GTK-s hallgatók együtt megidézik a nyári fesztiválok hangulatát 

a Q épület mögött, a BME GTK Kari Hallgatói Napok keretein belül. A négynapos 

programsorozat alatt napközben a Kar 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  években olyan neves előadók 

fordultak meg a Kari Napok színpadán, mint Hadházi László, Tibi atya és egyéb meghatározó 

előadók, a magyar zenei szcéna legnagyobbjai, mint pl. Dzsúdló, Azahriah, BSW, Metzker 

Viktória, PIXA, de már sokadik éve a fellépők között volt külföldi sztár DJ is, mint Vigiland, 

Mike Williams, a Goodboyz vagy éppen Fox Stevenson. 

A régi iskolai táborok hangulatát megelevenítve, július- 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. 

 

Tehát a Rendezvényszervező Csoport  egész évben különböző színes programokkal várja a Kar 

összes hallgatóját és megfelelően gondoskodik arról, hogy az egyetemi élet ne csak szigorúan 

a tanulásról szóljon. 
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A Rendezvényszervező Csoportot nyomon követhetitek a közösségi médián keresztül: 

 Facebook: facebook.com/firstaid.bme 

 Instagram: @firstaidparty 

 

 

A SPORTSZERVEZŐ CSOPORT 

 A Kari élet folyamán megismerkedhettek a 

Sportszervező Csoport (SCs) munkájával is, 

ugyanis ők felelősek a kari sportéletért.  

 Minden félévben megrendezésre kerül a kari 

Sportnap, amikor a GTK-n dékáni szünet van, azaz 

nincs tanítás. A Sportnapon számtalan sportágban 

mérhetitek össze tudásotokat, mint például foci, 

röplabda, kosárlabda, sörpong, és plank verseny. 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 konditermeket, amik a 

Wigner Jenő Kollégium alagsorában található. Itt 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 termekben ezek mellett találhattok megannyi 

crossfit eszközt is. 

  A csoportnak köszönhetően a Kollégiumban és külsős helyszíneken is rendszeresen részt 

vehettek edzéseken (pl crossfitt, női edzés, kosárlabda, pingpong, darts). A Sportszervező 

Csoport ezen felül az év során folyamatosan rendez egyéb programokat a sportok kedvelőinek 

(pl.: meccsnézés, túrázás), amelyre sok szeretettel várják a sportolni és szórakozni vágyókat. 

 

A Sportszervező Csoport tevékenységeit nyomon követhetitek a közösségi médián keresztül: 

● Facebook: https://www.facebook.com/gtkscs  

● Instagram: @gtk_scs 

 

A First Aid Staff és a Sportszervező Csoport mellett meg kell említenünk az Öntevékeny 

Köreinket és Szakkollégiumainkat 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. 

http://www.facebook.com/firstaid.bme
https://www.instagram.com/bme_gtk_instruktorgarda
https://www.instagram.com/bme_gtk_instruktorgarda
https://www.facebook.com/gtkscs
https://www.instagram.com/bme_gtk_instruktorgarda
https://www.instagram.com/bme_gtk_instruktorgarda
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Ilyen öntevékeny kör például a Roller Club, ahová azokat a hallgatókat várják, akik a bulikat 

a pult másik oldaláról szeretnék menedzselni! Nem mellékesen ez remek lehetőség ha nyáron 

a fesztiválokon is szeretnél dolgozni! Két- három hetente a Wigner Jenő Kollégium 

alagsorában, a Roller Clubban kerülnek megszervezésre a kari bulik, melyek mindig 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, vagy a nagysikerű Tinder-Roller. 

 

Számtalan öntevékeny kör közül lehet válogatni, ilyen például a Magyar Közgazdasági 

Társaság; a fotózás iránt érdeklődő GTK-sokat váró Fotókör; de említhetnénk még a 

számítástechnika szerelmeseit is, akik a Wigner Jenő Kollégium Számítástechnikai Körét 

alkotják, valamint a vegán-ételkészítés szerelmeseinek tökéletes Zaba Klub-ot! Ha pedig a 

pénzügyi tudásodat szeretnéd bővíteni a BME Business Club jelenthet megoldást ebben. 

Ezen kívül bármilyen ötletetek lenne egy új Öntevékeny kör megalapításra, szívesen 

segítünk benne! 

 

Karunk két szakkollégiumnak is otthont ad. Ezek a Liska Tibor Szakkollégium és a KommOn 

Szakkollégium, amelyek nagymértékben színesítik az egyetemi közéletet. Számos szakmai 

rendezvény kerül általuk megrendezésre, melyeken biztosítják a fejlődés lehetőségét. Ezeken 

rendkívül sikeres és elismert vendégelőadók prezentációját élvezhetik a hallgatók. 

 

Reméljük, sok GTK-s rendezvényen fogunk találkozni, illetve megtalálod a számodra 

szimpatikus szervezetet s ezek által Te is átéled majd a híres GTK-s közösségi életérzését! 

 

A GTK-s közéletről bővebben is olvashatsz az alábbi linken: http://gtkhk.hu/kozelet 

 

 Üdvözlettel: 

BME GTK Hallgatói Képviselet 

 

 

Üdvözlettel: 

http://gtkhk.hu/kozelet

