Közösségi élet
Öntevékeny csoportok
Mindenkinek szüksége van egy hobbira, egy élvezetes elfoglaltságra, hogy ne őrüljön bele a
tanulásba és érdekesen, élvezetesen töltse el szabadidejét. Ebben nyújtanak változatos
lehetőségeket a kar öntevékeny körei.
Öntevékeny köröknek a hallgatók olyan önszerveződő csoportjait nevezzük, ami nem csak
a kör tagjainak, hanem szélesebb társaságnak nyújt szórakozási vagy kulturális lehetőséget.
A körök tagjai és választott vezetői mind hozzád hasonló hallgatók, akik szívesen fektetik
energiáik egy részét hasznos és élvezetes tevékenységekbe.
Ha téged is érdekel egy kör munkája, és szívesen kipróbálnád magad köztük, akkor
jelentkezz bátran, biztosan meleg fogadtatásban és családias hangulatban lesz részed. Az
öntevékeny körökről a honlapunkon találsz bővebb információt. Bízunk benne, hogy Te is
találsz az érdeklődési körödnek megfelelő közösséget!
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Közlekedésmérnöki Szakkollégium
A Közlekedésmérnöki Szakkollégium azon kari hallgatók olvasztótégelye, akik
elkötelezettek a szakma iránt, és az egyetemen kívül, szabadidejükben is bővítenék
ismereteiket, részt vennének különböző projektmunkákban, így képzési idejük végére az
átlagosnál mélyrehatóbb és kiterjedtebb szakmai tudásanyagra támaszkodhatnak. A
szakkollégium egész évben színes programokkal, üzemlátogatásokkal, előadásokkal és
oktatással várja az érdeklődő hallgatókat.

Rendezvények
Először is, ez más világ, mint a középiskola, ahol a programokat leginkább a tanárok vagy a
szülők szervezték. Az egyetemen nagyrészt a hallgatók szervezik a programokat a
hallgatóknak.
Karunkon hagyományosan sok és sokféle program van, melyek elősegítik új hallgatói
ismeretségek kialakulását és öregbítik a kar hírnevét.
A kari programokért a Hallgatói Képviselet rendezvényfelelőse, jelenleg Délceg Petra felel,
ő koordinálja a rendezvények megszervezését, lebonyolítását, a segítők munkáját.
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Sportolási lehetőségek a BME-n
Úgy gondoljuk, hogy az egészség megóvásának és a szabadidő eltöltésének egyik
legtartalmasabb és leghatékonyabb módja a sport, éppen ezért lehetőségünkhöz mérten
maximálisan támogatjuk.
Elsősorban ajánljuk figyelmedbe a Baross Gábor Kollégium alagsorában található BAROSS
GYM-et, azaz a közlekkarosok legkedveltebb kondi- és kardiótermét, ami 2018-ban teljes
felújításon esett át.
További létesítmények
1. BME Sportközpont
Az egyetem területén, a volt ÉL épületben kapott helyet. A legmodernebb
eszközökkel van felszerelve. Az épületben található 2 db nagy pálya, 1 db kis terem
(„dühöngő”), 4 db squash pálya, 2 db konditerem, 1 db spinning terem, 1 db
tataminos terem a küzdősportot szeretőknek, 1 db mászófal és öltözőnként 2 db 2
személyes infraszauna.
2. Bercsényi 28-30. kollégium, tornaterem
XI. Bercsényi utca 28-30. parkettaborítás, röplabda – és kosárlabda pálya.
3. Kármán Tódor kollégium, tornaterem
XI. Irinyi utca 9-11. parkettaborítás
4. BME – ELTE (BEAC) Sporttelep
XI. Budafoki út 42. Füves labdarúgó pálya, atlétika pálya, 8 db teniszpálya, 2 db
műfüves focipálya
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Tankörrendszer
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának elsőéves hallgatói tanulmányaikat
tankörrendszerben kezdik meg. Ennek lényege, hogy minden elsőévest 15-20 fős
csoportokba osztanak be. Ezek a csoportok kapnak egy oktatót, illetve egy mentort. Az
oktató alapvetően tanulmányi jellegű problémák megoldására, míg a mentorod a rád
vonatkozó szabályokról, a kari közösségi életről, szabadidős lehetőségekről tud
felvilágosítást adni.
A tankörökbe való beosztás központilag történik.
Minden tankörnek lesz egy, az órarendbe beépített órája „Egyetemi Polgári Ismeretek”
néven. Itt kérdezhettek, megbeszélhetitek az oktatóval a felmerülő problémákat, illetve pár
hasznos előadást hallhatsz majd arról, hogy hogyan működik az egyetem. Itt tanulhatod
meg, hogy - mint egyetemi polgárnak - milyen jogaid és milyen kötelezettségeid vannak.
Ezen az órán kívül is amennyire a beosztás engedi, a tankörtársaiddal fogod hallgatni az
egyes tantárgyakat és remélhetőleg a tanulásban is segíteni fogtok egymásnak.
A tankörpatronáló oktatóval megbeszélhetitek az oktatással, tanulmányi ügyekkel
kapcsolatos esetleges problémákat. Például, ha egy oktatóval kapcsolatban komolyabb
problémába ütközöl, a tankörvezető tanárod tud segíteni Neked ezt megoldani. A
mentorodról bővebben olvashatsz A Mentor Gárda című fejezetben, de ízelítőnek annyit kell
tudnod, hogy ő lesz az, aki mindenben tud majd segíteni neked. Ha valamit nem sikerülne
közvetlenül megoldanod, akkor is megtudhatod tőle, hogy hogyan és hol van lehetőséged
minél gyorsabban elintézni azt. Jártas mind a tanulmányi ügyekben, mind a közösségi
életben, és pár évnyi tapasztalatával jelentősen megkönnyíti az életed ebben a bürokratikus
világban.
A tankörök életrehívásának a célja, hogy a frissen a fővárosba felkerülő elsőéves hallgatók
még jobban megálljanak a lábukon, ne csússzon ki alóluk a talaj. Sok elsőéves teljesen
elveszti az otthon támogatását amint egyetemre jön, nem áll ott mellette senki, aki segítene
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neki, hogy pontosan mit és hogyan tegyen meg. Azzal, hogy egy kis létszámú tankörbe
kerülnek a gólyák, fennmarad némi átmenet a középiskolai rendszerrel. A tankör kis
létszámú, ami egy jóval kötöttebb közösségi helyzet kialakulását teszi lehetővé. A
tankörvezető tanárod, mint az osztályfőnököd, a mentorod pedig akárcsak egy nagyobb
testvér vagy a szüleid, melletted állnak mindenben.
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A Mentor Gárda
Karunkon 2001 óta hallgatói kezdeményezés
eredményeként működik a Mentor Gárda, melynek
tagjai önként és szívesen foglalkoznak azzal, hogy
segítsék a beilleszkedésedet az új környezetbe
tanulmányi és közösségi téren egyaránt. Ebbe a
csapatba tartozom én is.

Engedd meg, hogy bemutatkozzam: én leszek a
mentorod! Nagyon sok oktatáson vettem részt annak érdekében, hogy pontos, naprakész
információk tudatában pontos válaszokkal segítselek, de persze az évek során szerzett saját
tapasztalataimból is merítve igyekszem majd vezetni téged a felsőoktatás bonyolult
rendszerében. Ha kérdésed van, bármikor elérhetsz e-mailben, telefonon, de a hetente
megtartott tankörórán is bátran előhozakodhatsz felmerülő kérdéseiddel. Ne feledd: rossz
kérdés nincs, csak rossz válasz! Természetesen igyekszem majd elmondani, mi az, amire
számíts, amire jó, ha előre felkészülsz, és bízom abban, hogy bizalommal fordulsz hozzám
segítségért, mert hidd el, szívesen segítek! Fontos azonban tudnod, hogy én csak az utat
mutathatom meg neked a vágyott diplomáig, azonban a rögös úton neked kell végig
menned!

Arra kérlek, hogy mindig hallgass végig legalább annyi figyelemmel és tisztelettel,
amennyire te is elvárod tőlem, hogy meghallgassam a felmerülő problémáidat. A köztünk
lévő együttműködés alapja a kölcsönösség! Tőlem olyan információk birtokába juthatsz,
melyek döntő szereppel bírhatnak felsőoktatási pályafutásod során.
Nagyon sokszor fogod hallani a jövőben, főleg a felsőbb évesektől, hogy ez nem az az iskola,
amit egyedül, barátok, segítség és támasz nélkül el lehet végezni. Fontos a közösség, hogy
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meglegyenek az életre szóló barátságok, a közös tanulások, a hajnalba nyúló rajzolások, és
a csapatmunka a sikeres ZH-khoz.
Első segítségként, hogy mindezt elérd, tankörökbe osztunk majd be, amely leginkább olyan,
mint egy középiskolai osztályközösség. Ezáltal lehetőséged van húsz évfolyamtársaddal,
egy oktatóval és egy mentorral szoros barátságot, ismeretséget kötni, valamint naprakész
információhoz jutni. Azonban sok más lehetőséget, színes programot is fogunk biztosítani
számodra az ismerkedésre. Ilyenek lesznek például a flekkenparty, a Gellérttúra, a
szakestélyek, ahol nem csak hallgatókkal, de az oktatókkal is megismerkedhetsz. Vég nélkül
tudnám sorolni a lehetőségeidet, de egyelőre ennyi információ is pont elég.
Lehet, hogy most a fellegekben jársz, királynak érzed magad, hiszen bekerültél egy nem is
akármilyen egyetemre, de egyet ne felejts: igazán jó csak akkor leszel, ha el is végzed.
Bekerülni a felsőoktatásba nem a legnehezebb, míg benn maradni már annál inkább! Ezért
aztán nem győzőm hangsúlyozni, hogy a kettőnk közötti együttműködés fontos mérföldkő
lehet életedben, amiből csak profitálhatsz!
Sikerekben és élményekben gazdag egyetemi éveket kívánok neked!
Üdvözlettel barátod, Mentorod!
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Gólyatábor
A nyár kiemelkedő rendezvénye, a frissen felvett elsős hallgatók tábora. Idén augusztus 1518. között rendezzük meg Balatonlellén. Itt lehetőség nyílik a gólyák számára, hogy kötetlen
körülmények között ismerjék meg a mentorokat, a Hallgatói Képviselet tagjait, a kar oktatói
vezetését és az évfolyamtársakból kb. 170 főt.

Sok hasznos, a későbbiekben nagyon fontos információt lehet megtudni az oktatási
rendszerről, kari és egyetemi felépítésről, tanulmányokról, kollégiumi, szociális és közéleti
lehetőségekről. Jó alkalom az évfolyamtársak majdnem felének megismerésére, három nap
alatt sok emberrel lehet beszélgetni és új barátságokat kötni, tapasztalatokat cserélni,
leendő szoba- vagy albérlettársakat találni.
Nagy öröm mikor a beiratkozáson vagy az első órákon nem csupa ismeretlen arc van
körülötted a teremben, hanem vannak ismerősök, akikkel lehet pár szót váltani és
sztorizgatni, mindjárt nem tűnik annyira újnak és ismeretlennek ez az új közeg, a
felsőoktatás.

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

garantáltan tudja, hogy kell köszönni: Jó utat a közlekesnek! Részletesebb információkhoz
a www.kozlekhk.hu oldalon juthatsz.
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