
   

  

    

    

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar közösségi élet   

   

Öntevékeny körök   
   

BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium   

   

Szasz! Ez itt a SzASz! Szakkollégiumunk 2001 óta vesz részt tevékenyen a Kar életében. 

Kezdetben a biomérnöki szak népszerűsítése volt a cél, azonban mára mindenki számára 

érdekes és hasznos előadásokat, rendezvényeket szervezünk, melyek vagy a hallgatók szakmai 

tudásának bővítését teszik lehetővé, vagy éppen csak a kellemes kikapcsolódást szolgálják. 

Legnagyobb rendezvényeink a Kémszámtábor, a Szakkollégiumi Napok és a Szent-Györgyi 

Albert Konferencia, melyek során nemcsak lenyűgöző előadásokat, de gyárlátogatásokat is 

szervezünk, melyeken bárki részt vehet. Ezen kívül mi működtetjük a Tutor-rendszert is, 

melynek célja a hallgatók segítése tanulmányaik során. Tehát, ha bármely tárgyból valami zavar 

támadna az Erőben, ne habozz, keresd ki a megfelelő Tutort, aki ingyen és bérmentve segít. 

Hiszen: a Tutor ott segít, ahol tud! Ha:   

1. szeretnél aktívan részt venni a Kar életében,   

2. szeretnél egy lelkes, mindenre elszánt csapat tagja lenni,   

3. felkeltettük az érdeklődésed   

Köri honlap: szasz.ch.bme.hu   

   

BME VBK Mentor Kör   

   

A BME VBK Mentor Kör 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy segítse a Karra érkezett elsőéves 

hallgatók beilleszkedését a tanulmányi és közösségi életbe. Ennek érdekében három 

tankörvezető diákmentor segíti őket az első félév során. Kifejezett gólyaprogramjaink a Gólya7 

(a programot az órarendben találjátok), és a Gólyacsata, melyek az őszi félévben kerülnek 

megrendezésre. A tavaszi félév során szervezésünk alatt fut a Szakirányválasztási Expó a 

másodéves hallgatóknak. MSc-sekkel, doktoranduszokkal és végzett mérnökökkel tudnak 

beszélgetni az adott szakirányról. Ugyancsak tavasszal zajlik az új mentorok felvétele is. 

Magunknak is szoktunk csapatépítést szervezni, például forraltborozást, pizzázást. A csapat egy 

kisebb család, ahol mindenki megtalálja a helyét. Ha érdekel a mentorság, írj nekünk a 

mentor@mentorvbk.hu e-mail címre, vagy látogass el a www.mentorvbk.hu oldalra, ahol egyéb 

hasznos infót is találsz. Keress minket bátran! Frappáns mottónk: „Az egyetemet egyféleképpen 

nem lehet elvégezni: egyedül.”   

Köri honlap: www.mentorvbk.hu   

http://www.szasz.ch.bme.hu/
http://www.szasz.ch.bme.hu/
http://www.szasz.ch.bme.hu/
http://www.szasz.ch.bme.hu/
http://www.mentorvbk.hu/
http://www.mentorvbk.hu/
http://www.mentorvbk.hu/
http://www.mentorvbk.hu/


   

  

    

    

VBK Bor- és Sajt Kör   

   

A Bor-és Sajtkör 2016 tavaszán alakult akkor még négy taggal. Az őszi tagfelvétel során újabb 

öt lelkes érdeklődővel bővült a Körünk. Az alapvető koncepciónk az volt, hogy mindannyian 

szeretjük a minőségi borokat, és az ehhez passzoló kellemes ízű sajtokat, így ezeket szeretnénk 

nektek rendszeres kóstolóink és kirándulásaink során bemutatni, illetve megismertetni hazánk 

tájegységeinek változatos borvilágát. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk egyre 

színvonalasabb kóstolókat szervezni, melyekre a jövőben szakértőelőadókat is meghívunk. 

Ezen kívül célunk még, hogy körtagjaink a bor-és sajtkultúra területén művelődjenek a 

rendezvényeink folyamatos továbbfejlesztésének érdekében. Kóstolóinkat rendszeresen egyegy 

téma köré szervezzük: tájegységeket, borászatokat, borfajtákat, illetve borkészítési módokat 

mutatunk be. A borokhoz illő, ízletes sajtokat szolgálunk fel és ezen kívül egyéb finomságokkal 

is készülünk.  Tavasszal hagyományosan egy évzáró pikniket tartunk a Feneketlen-tónál, ahol 

a borozgatást beszélgetéssel és sajtkóstolással vegyítjük (mert vegyészek vagyunk). Első 

születésnapunkat a pátyi borvidéken ünnepeltük, ahol a pincelátogatást bográcsozással kötöttük 

össze. Elsősorban célunk az, hogy összefogjuk a minőségi borok és sajtok rajongóit, és új 

perspektívákat nyissunk meg előttük ezek megismeréséhez.   

   

   

VBK Film Kör   

   

A Film Kör Karunk egyik legfiatalabb köre – 2013 szeptemberében alakultunk meg. Minden 

héten szervezünk nyilvános filmvetítéseket, melyekre a kar bármely tagja eljöhet. Filmjeink 

havonta egy-egy témakört fognak át. Ezen témák több szempont alapján kerülnek kiválasztásra 

a film főbb motívumai, hangulata vagy akár rendezője alapján. A témák kijelölése a Facebook 

csoportunkon belül történik, bárki adhat rá ötletet. Továbbá félévenként közös mozizásokat 

tartunk. Facebook oldalunk: BME VBK Filmkör   

   

   

Martos Bogrács Kör   

   

A jelenlegi Martos Bogrács Kör 2011-ben alakult, azzal a nemes céllal, hogy alkalmanként 

olcsó étkezési lehetőséget biztosítson a diákságnak, miközben mindenki remekül szórakozik. A 

félévente 3-4 főzésünk mindig remek hangulatban telik: mi remekül szórakozunk a főzés és 

iszogatás közben, a vendégeink pedig élvezhetik az általunk készített fogásokat. Jegyeket a 

Martos koli aulájában árulunk, időpontokról pedig Facebook-eseményekből vagy plakátokról a 

koliban mindig értesülhettek. Idén is lesz Nyílt főzés a félév elején, melyen bárki részt vehet! 

Ha érdeklődsz a Kör iránt, vagy csak szeretnél többet megtudni Rólunk, látogass el a 

https://www.facebook.com/bogracskor oldalunkra, Nyílt főzésünkre, vagy használd e-mail 

címünket: martos.bogracs@gmail.com   

https://www.facebook.com/bogracskor
mailto:martos.bogracs@gmail.com


   

  

    

    

Martos Számítástechnika Kör   

 

A Martos Kollégiumban az internethozzáférés regisztrációhoz és díjhoz kötött. A kollégiumi 

internetre a maszk.net oldalon lehet regisztrálni. A kör feladata a Martosban működő rendszer 

karbantartása. A felmerülő problémák elhárítása.   

 

 

Martos Kerékpár Kör   

 

Laikus szemmel nézve Budapest egy hatalmas, meghódíthatatlan nagyvárosnak tűnik. A most 

aktuális 35-40 °C-ban senkinek nincs kedve egy “kellemes hőmérsékletű” metrón, villamoson 

utazni, vagy sok-sok percen keresztül a napsütötte járműveken epekedve várni a rakpart új 

szépségeire. Na de akkor hogyan is jussunk el A-ból B-be? Költsünk sok pénzt benzinre? 

Felesleges, mert azt akár elkölthetjük a Csocsóban is, és bőven marad elég aprónk kerékpárt 

bérelni a Martos Kerékpár Körtől. Bringáikra felpattanva érezheted a menetszél hűsítő erejét, 

és garantáltan nem kerülsz dugóba sem.  Bár senkinek sem kívánjuk, de egy esetleges defekt 

esetén is bárki rendelkezésére állunk. Körünk tagjai fellelhetőek a kollégium bizonyos ajtajai 

mögött, amit a kihelyezett plakátokon találtok meg. Kis csapatunk nagy szeretettel várja a 

kerékpár szerelmeseit, valamint azokat, akik nagy lelkesedésükkel szeretnék a kar embereit 

ösztönözni a tekerésre. Jelentkezni elnökünknél, Kovács Cintiánál lehet.   

   

   

Martos Stúdió   

   

A Martos Stúdió Kör 1969-ben alapult, így az egyik legrégebbi öntevékeny kör a karon. 

Munkánk igen összetett és sokrétű, melyet különböző stábok összehangolt munkája tesz 

zökkenőmentessé. Rádiónkban és blogunkban a Kar legfontosabb eseményeiről, valamint sok 

más érdekességről hallhattok és olvashattok. A technikusi stáb az alapja a Stúdió működésének, 

mivel feladata a Rádió és más kari rendezvények hangosítása.  Marketingeseink célja a Stúdió 

promotálása, például az általunk megrendezett, nagy múltra visszatekintő Show’s Sonka 

vetélkedőn. Emellett akár DJ-nek is tanulhatsz nálunk vagy fotózhatsz, videókat készíthetsz a 

kar eseményeiről. Na, nem csak a munkáról szól nálunk minden! Hihetetlen jó a társaság, 

rendszeresen tartunk csapatépítéseket, bulizunk együtt. Martos Rádió! …mert Rólad szól!   

   

   

VeBio Tehetség Kör   

   

A Kör célja, hogy tagjai fejleszthessék előadói- és pedagógiai készségeiket közép- és emelt 

szintű érettségikre való felkészítő órák tartásával kémia, matematika, biológia és fizika 

https://maszk.net/
https://maszk.net/
https://maszk.net/
https://maszk.net/
https://maszk.net/


   

  

    

    

tantárgyakból. Erre a BME-VBK VeBio Tehetség Csoportja által rendezett „Szakmai Napok” 

rendezvénysorozaton, illetve a „FEB-táborban” van a tagoknak lehetőségük.   

Az utóbbi egy 10 napos nyári felkészítő tábor, ahol naponta 5-ször 75 perces órákat tartunk. A 

10-11. évfolyamosokat az érettségire, a végzősöket pedig az egyetem első félévére készítjük 

fel. A tanítás mellett minden nap biztosítunk délutáni programokat is (pl.: városismereti 

vetélkedő, sport versenyek, kirándulás, stb.). A Szakmai Napok egy négy alkalmas, ingyenes 

rendezvénysorozat, ahol számítási feladatok gyakorlására, szerves kémiai előadáson való 

részvételre és az érettségi kísérletek elvégzésére is lehetőséget adunk. Mind az órák, mind a 

laborok megtartása rengeteg előmunkát igényelnek, és az akadálymentes lebonyolításért a 

helyszínen is megfelelő létszámban kell megjelennünk.   

   

   

VBK Sakk Kör   

   

A jelenlegi Sakk kör 2021 februárjában alakult meg. Eddig főleg online volt lehetőségünk 

sakkozni, de már nagyon várjuk, hogy élőben is játszhassunk egymással és veletek! A jövőben 

szeretnénk sakk-versenyeket is tartani, ahol bárki megmutathatja sakk tudását. ;) Ezen kívül 

számos közösségépítő ötletünk van már arra az esetre, ha enyhülnek a korlátozások. Addig is 

szeretettel várunk minden érdeklődőt a sakkozós alkalmakon, amint heti rendszerességgel 

tartunk. Ha kérdésed van, fordulj bátran a kör vezetőihez: 

Vass Laura 

 

   

   

VBK Pingpong Kör   

   

Ütős kikapcsolódásra vágysz? Ha igen, akkor sok szeretettel vár a Pingpong Kör. A szorgalmi 

időszakban hetente egy alkalommal Pingpong Estet rendezünk amatőr játékosoknak a Martos 

Kollégium 441-es termében. A felszerelést és a jó hangulatot biztosítjuk, szóval az is elég, ha 

csupán a barátaidat és magadat hozod. A Pingpong Esteken mindenkit szívesen látunk, tehát 

nyugodtan jöhetnek azok is, akik nem a BME VBK-n tanulnak. További részletekért érdeklődj 

bátran a körvezetőnél, Tóth Ágostonnál!   

   

   

VBK Társasjáték Kör   

   

Üdvözöl a VBK Társasjáték Kör! Ha szeretsz játszani különféle táblás-és kártyajátékokkal, 

gyere el a hetente megrendezendő játékestünkre, ahol könnyed pár perces játékban 

megszerezheted a Kincset, lelőheted a Seriffet és/vagy a Banditákat, vagy több órás 

társasjátékozásban elfoglalhatod a Világot. A szorgalmi időszak során lehetőséget biztosítunk 



   

  

    

    

a Kör játékainak kölcsönzésére. A fenti eseményeken és a kölcsönzésben tagság nélkül is részt 

vehetsz. Ha kedved van játékesteket szervezni és működtetni a kört, csatlakozz társaságunkhoz! 

Körünk 3 éve alapult, és azóta próbálunk minél többféle társasjátékot elérhetővé tenni 

hallgatótársainknak. Megtalálsz minket, és az infókat a játékestekről és a kölcsönzésről a 

www.facebook.com/vbktarsasjatekkor  oldalon.  

   

   

VBK Zöld Kör   

   

A VBK Zöld Kör egy remek közösség, melynek tagjait összeköti a környezettudatosság és az 

igény egy zöldebb életre, mind egyéni, mind egyetemi szinteken. Programjaink közé tartozik a 

Nagy Ruhacsere, a Húsmentes hét, workshopok, szemétszedések, illetve egyéb 

környezettudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos események szervezése, 

lebonyolítása. Eközben mi is sokat tanulunk, és nem utolsó sorban remekül érezzük 

magunkat! Természetesen egy összetartó csapat nem létezik közösségi programok nélkül, mi 

is szoktunk együtt kirándulni, piknikezni, játékos délutánokat tartani. Ezen kívül koordináljuk 

a Martos Kollégium szelektív hulladékgyűjtését is. Ez egy nagyon fontos feladat, amit a 

Kollégium lakói és a Föld is hálásan megköszönnek. Ha szeretnél egy motiváló csapat tagjai 

lenni, ahol támogatjuk és lelkesítjük egymást a tudatos életmód felé, csatlakozz hozzánk! 

Elérhetőség: https://www.instagram.com/vbkzoldkor/ 

 

   

VBK Túrakör   

   

Unod már fővárosunk zajos környezetét, szmogos levegőjét? Esetleg kilométerhiányod van az 

egész napos padban üléstől, és már szemeztél a láthatáron lévő hegyekkel? Ha bármelyik 

kérdésre igennel válaszolnál, akkor nincs is jobb lehetőség számodra, mint a BME VBK Túra 

Köréhez csatlakozni! Az egyik legfiatalabb és egyben egyik legdinamikusabban fejlődő kör 

vagyunk. 2019. májusi alakulásunk óta minden kirándulás alkalmával szép számmal gyűlünk 

össze, hogy meghódítsuk hazánk legszebb kilátásával bíró csúcsait. Eddigi programjaink között 

szerepelt például barlanglátogatás, éjszakai túra közösségépítő szalonnasütögetéssel 

egybekötve, és a Dunakanyar megcsodálása a Prédikálószék tetejéről. Jövőbeni terveink között 

szerepel sok más izgalmas és lazább program bevezetése a kör életébe, tehát feltétlenül megéri 

figyelemmel kísérni munkánkat a BME VBK Túra Kör facebook oldalon!   

 

 

Martos Reggeliztető kör 

 

A Martos Reggeliztető Kör 2019-be alakult, azzal a céllal, hogy heti párszor finom reggelit 

készítsen a kollégium lakóinak, pl.: rántottát, melegszendvicset, bundáskenyeret, de a jövőben 

szeretnénk más ételeket is kipróbálni. 

http://www.facebook.com/vbktarsasjatekkor
https://www.instagram.com/vbkzoldkor/


   

  

    

    

Kérdéseitekkel forduljatok bátran a kör vezetőihez: 

Tápai Vitéz Zsombor 

Jónás Ádám 

 

 

 

Martos Csocsó Klub   
 

A kari kollégium földszintjén található minden vegyészkaros törzshelye, a Martos Csocsó Klub. 

A klubban a csocsó-sörpong-darts szentháromság minden tagja képviselteti magát. 3 Garlando 

Olympic Silver és egy Garlando Olympic asztal van nálunk, azonban, ha nincs meg a két csapat, 

ketten is játszhattok a Sardi Kid asztalunkon. Ha pörgetés helyett dobálnál, játszhatsz a 

dartsgépünkön, vagy a sörpadjaink valamelyikén. Ha már profibb szinten űznéd a sörpongot, a 

Martos Sörpong Liga fordulóin mérettetheted meg magad. Amennyiben az agyadat 

tornásztatnád, próbáld ki magad a Hétfő Esti Kvízen, ahol változatos feladványokkal és értékes 

nyereményekkel készülünk nektek. Ha nem érzed magad ennyire aktívnak, kapcsolódj ki 

sportközvetítéseinkkel, a meccseket egy nagyképernyős televízión és két kivetítőn követheted. 

A pultnál egyetemistabarát árakkal és ismerős arcokkal találkozhatsz, hiszen minden dolgozónk 

vegyészkaros hallgató. Nagy választékot kínálunk, itallapunkon számos rövidital, csapolt és 

üveges sör, bor és snack közül válogathatsz. Minden hétköznap 14 órától várunk titeket, a 

legjobb helyen, ahol kiereszthetitek a gőzt.    

Facebook: https://www.facebook.com/martoscsocsoklub/?fref=ts  

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/martoscsocsoklub/?fref=ts

