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Kedves Gólya! 
 

 
 
 

Mindenekelőtt szeretnélek elsőként üdvözölni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Építőmérnöki Karán. Mostantól elmondhatod magadról, hogy egyetemista lettél, és ezáltal 

nagy lépést tettél előre annak érdekében, hogy a jövő mérnökeként akár hatalmas dolgok 

megvalósításának lehessél részese. Az első időszakban rengeteg információt kell majd feldolgoznod 

annak érdekében, hogy sikeresen intézhesd ügyeidet az egyetemen és zökkenőmentesen kezdhesd 

meg a tanulmányaidat. A következő tájékoztató anyag felkészít azokra a feladatokra, amiket még 

tanévkezdés előtt el kell majd intézned, illetve segítséget nyújt az egyetemi lét kisebb 

viszontagságaira.  

Amennyiben úgy érzed, hogy kérdéseidre nem nyújt teljes mértékben választ az alábbi 

összefoglaló, akkor megtalálod azon hallgatói képviselők elérhetőségét, akik meg fogják tudni 

válaszolni a fennmaradó kérdéseidet. Kérjük, szánj elég időt a tájékoztató figyelmes elolvasására. 

Sikeres egyetemkezdést és fejlődésben, élményekben gazdag egyetemi éveket kívánok neked! 
 

 
 
 

Üdvözlettel: 

 

 

Réger Bálint 

 elnök 

 BME Építőmérnöki Kar 

 Kari Hallgatói Tanács 
 

 
 
 

A tájékoztató rövid tartalomjegyzéke: 
 

 
 

  Útmutató – amit most olvasol 

o Tájékoztató a Kari Hallgatói Tanácsról 2. oldal 
 Juttatások és térítések 3. oldal 

 Oktatás 5. oldal 

 Rendezvények 6. oldal 

o Fontosabb rövidítések 8. oldal 
 
 

Kellemes böngészést kívánunk, valamint további szép nyarat! Találkozunk a Gólyatáborban! 
 
 

 

Budapest, 2013. július 3. 
 

 

Kari Hallgatói Tanács 
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Tájékoztató a Kari Hallgatói Tanácsról 
 

 
 
 
 
 

Kari Hallgatói Tanács 
 

 

A Kari Hallgatói Tanács (KHT) az Építőmérnöki Kar hallgatóinak az érdekképviselete. Feladatunk 

a hallgatók szabályzatokban rögzített jogainak az érvényesítése és a nekik járó juttatások felosztása. 

A KHT 15 főből áll, de munkánkat két külső bizottság is segíti: a Gazdasági Bizottság (GB) és a 

Rendezvényszervező Bizottság (RB). Ha elég felkészült és elkötelezett vagy, akár Te is tagja 

lehetsz majd bármelyiknek a későbbiek folyamán!  

 
A KHT tagjait a kar hallgatói választják egy évre. A választásokra a tavaszi félév közepén kerül 

sor. A Gazdasági Bizottság és Rendezvényszervező Bizottság vezetőjét saját tagjai közül 

delegálja, tagjait pályázat útján választja a KHT. 

A KHT-n belül működik a Kollégiumi Bizottság (KB), melynek feladata a kapcsolattartás a 

kollégiumi körökkel, kollégiumi férőhelyek kiosztása, és egyéb kollégiummal kapcsolatos feladatok 

ellátása. A bizottság három tagját a KHT választja a saját tagjai közül. 

A szociális ügyekért egy ember felel – a Szociális felelős. 

A KHT két főt delegál az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe (EHK). Ők képviselik karunkat egyetemi 

szinten. 
 

 
 

Elérhetőségek 
 

 

A Kari Hallgatói Tanács döntéseiről tájékozódhattok a honlapunkon (kht.vpk.bme.hu), illetve a 

hirdetőtábláinkon. Ezeket a Kollégium aulájában és a lépcsőknél, a K épület hátsó, könyvtár felőli 

bejáratánál valamint a Dékáni Hivatal előtt találjátok. Ezen kívül sok információt rejt még a KHT 

gondozásában megjelenő kari lapunk, a Karima is. A honlapon feliratkozhattok a KHT általános és 

oktatási hírleveleire, így elsők között értesülhettek a legújabb hírekről. Mindenféle kérdéssel 

fordulhattok hozzánk a kht@vpk.bme.hu email címen, valamint a Hallgatói Irodában, melyet a 

Kollégiumban az A épület földszintjén találtok. 

mailto:kht@vpk.bme.hu
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Juttatások és térítések 
A juttatásokkal és térítésekkel kapcsolatos szabályokat a TJSZ tartalmazza (Térítési és Juttatási 
Szabályzat). Ez a szabályzat megtekinthető a honlapunkon, az irodánkban illetve a Diákközpont 
honlapján (www.sc.bme.hu). 

 

Tanulmányi ösztöndíj 
Az ösztöndíjat az előző aktív félévre számított teljesítményindex alapján osztjuk ki. Ennek pontos 

menete és alapelvei a honlapon a Szabályzatok fül alatt tekinthető meg (KHT SZMSZ 5. számú 

melléklet - Az ösztöndíjosztás menete). 

Első félévben a hallgatók nem részesülnek ösztöndíjban, mivel még nincs egyetemi tanulmányi 

teljesítményük. 

 

A konkrét kifizetéseket a Neptun Üzemeltetés végzi. Fontos, hogy aki nem adja meg a 

bankszámlaszámát, valamint adószámát a Neptunban, annak nem tudják kiutalni az odaítélt 

összeget. Ezzel kapcsolatos utólagos reklamációt sajnos nem áll módunkban orvosolni. 

 

A kifizetéseket figyelemmel kísérhetitek a www.sc.bme.hu/osztondijam oldalon. 
 

Kari és Egyetemi BME ösztöndíj 
A kari illetve egyetemi BME ösztöndíjakkal a jó tanulmányi eredményű, nyelvtudású, tudományos 
munkát végző, valamint közösségi vagy sporttevékenységet folytató 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 a KHT 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. 

 

 

Köztársasági ösztöndíj 
Az oktatási miniszter kiemelkedő tanulmányi eredményű és tudományos, illetőleg szakmai 
területen kimagasló munkát végző hallgatói számára egy tanév időtartamára, köztársasági 
ösztöndíjat adományozhat. Az ösztöndíj folyósítása havonta történik. Köztársasági ösztöndíjra az 
egyetem államilag finanszírozott, nappali tagozatos, első alapképzésben és első kiegészítő 
alapképzésben résztvevő hallgatói pályázhatnak két aktív (lezárt) félév, illetve legalább 55 
kreditpont megszerzése után. A pályázat általános feltételeit az oktatási miniszter minden év 
március 31-ig határozza meg. A pontozási rendszert, az elbírálás rendjét a Diákközpont a 
honlapján április 10-ig közzéteszi. A pályázatokat a Támpont irodában kell benyújtani, a 
köztársasági ösztöndíjat nyert hallgatókat a Dékán értesíti. Az ösztöndíj mértékét a költségvetési 
törvény határozza meg (a 2013-as évben 34000 Ft havonta). 

 
Alaptámogatás 
Alaptámogatásban az adott képzési szinten első alkalommal államilag támogatott hallgatói 
jogviszonyt létesítő személy, az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával leadott kérelmére 
jogosult, amennyiben kiemelten rászoruló hallgatói csoportok valamelyikébe tartozik. A pályázati 
kiírást az Egységes Szociális Rendszerben (ESZR) találod, és a „Rendszeres szociális 
támogatással” együtt az ESZR rendszerében kell rá jelentkezned. A pályázat menete megegyezik a 
„Rendszeres szociális támogatáséval”. 
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Rendszeres szociális támogatás 

 
 
A szociális támogatásra a https://szoc.sc.bme.hu honlapon keresztül lehet jelentkezni. Az oldal 
minden információt tartalmaz a kitöltéshez. Fent vannak a szükséges nyomtatványok, valamint a 
kitöltési útmutató. Fontos a pontos kitöltés, mivel a pályázatoknak nagyon szigorú az elbírálási 
rendje. Hiányos, vagy nem teljes pályázatokat nem tudunk elfogadni 

 

Rendkívüli szociális támogatás 
 

 

Rendkívüli szociális támogatást egyszeri eseménynél lehet igényelni. Ilyenek például a saját 

gyermek születése, házasságkötés, a családban történt haláleset esetén vagy bármilyen egyéb 

szociálisan súlyosan megterhelő eset. A kérelmet az Egyetemi Hallgatói Képviselethez kell beadni. 
 

Demján Sándor kiegészítő szociális ösztöndíj 
 

 

A Demján Ösztöndíjat az Alaptámogatással és Rendszeres szociális támogatással egyidőben írja ki 

az Egyetemi Hallgatói Képviselet, és ezt is az ESZR-ben leadott pályázatod alapján bírálja el a 

Kari Hallgatói Képviselet az igazolások bemutatása során. A Demján Ösztöndíjra költségtérítéses 

hallgatók is pályázhatnak, összege 20000 Ft/ hónap, és egy alkalommal 10 hónapra ítélik oda. 
 

Esély a tanulásra, Bursa Hungarica 
 

 

Ezekről a pályázatokról a Diákközpont oldalán illetve a lakóhelyetekhez tartozó polgármesteri 

hivatalnál tájékozódhattok (www.sc.bme.hu). 
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Oktatás 
 
 
 

 
Az oktatási kérdéseket a TVSZ szabályozza (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat). Ezt a 

www.kth.bme.hu honlapon találjátok. A fontosabb szabályzatok a KHT honlapján 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. 
 

Számtalan joga és kötelezettsége van egy hallgatónak, ezekről a TVSZ-ben illetve a Központi 

Tanulmányi Hivatal ügyrendjeiben bővebb felvilágosítást nyerhetsz. Amennyiben bármilyen 

kérdésed vagy problémád akad, keress bátran minket. 

http://www.oktig.bme.hu/
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Rendezvények 
 
Négy nagyobb (Gólyatábor Gólyabál, VN, Építőmérnöki Szakest) és számos kisebb rendezvény 

színesíti a Karunk életét. Ezeken kívül a Kollégiumban minden héten több kollégiumi kör (Drönk, 

Palibácsi, Vásárhelyi Klub, WhiteFüL) tart bulit. Velük a Gólyatáborban ismerkedhetsz majd meg 

jobban. 
 

Gólyatábor 

A gólyatábort rendszerint augusztus második felében rendezzük. A szervezők a másodéves hallgatók 

közül kerülnek ki. A tábor célja, hogy az elsősök megismerkedjenek egymással, a Kar aktív 

szereplőivel és a „hangulatával”. A gólyatáborba nem csak a szórakozás miatt  érdemes 

eljönni.  Rengeteg felsőbbévessel  ismerkedhetsz meg, akikre később, a tanulmányaid 

során is  számíthatsz .  A gólyatáborban bemutatkoznak a kollégiumi öntevékeny körök és 

szervezetek valamint a Hallgatói Képviselet is megtartja bemutatkozóját és tájékoztatóját. Számos 

csapatépítő vetélkedő szervezésével igyekeznek a szervezők a gólyákat minél inkább összehozni, és 

jó hangulatot teremteni. A gólyatáborról részletesen a főszervező által írt bemutatóban olvashattok. 
 

Gólyabál 

A gólyabált a Mentorgárda s z e r v e z i  a z  ő s z i  f é l é v  f o l y a m á n . Ezen a  rendezvényen 

teszitek le a gólyaesküt, amivel „hivatalosan” is felvételt nyertek az egyetemi közösségbe. A bálnak 

különböző nagy múltú helyek adtak már otthont, mint például a Budai Vár, a K épület vagy a 

Kollégium Nagyterme. A rendezvény rangját a szép báli ruhák, a Dékán Úr köszöntője és a 

hagyományosan előadott tánc adja meg. 
 

Építőmérnöki Szakmai Hét 

 
A Szakmai Hét célja, hogy az építőmérnök hallgatók az egyetem padjaiban szerzett tudást 

kiegészítsék további ismeretekkel szervezett előadások, bemutatók és kirándulások keretén 

belül. Idén a Szakmai Hét egyik napja oktatási szünet lesz, így nem kell amiatt aggódnotok, 

hogy az egyetemi tanulmányaitokkal elmaradtok egy-egy program miatt. Az előadások során 

lehetőség nyílik arra, hogy az építőipari cégek minél átfogóbb képet nyújthassanak 

tevékenységükről és az általuk használt technológiákról. A cégek képviselői különböző 

prezentációs eszközökkel mutathatják be termékeiket és tájékoztatást adhatnak a cég jövőbeli 

munkatársaival szemben támasztott elvárásokról, amelyekkel jó már elsőévesen tisztában lenni. 

A rendezvény fő helyszíne kollégium és környéke, itt találkozhattok a legtöbb előadással és 

programmal. A szakmai kirándulások célpontjai az ország legkülönbözőbb építési helyszínei, 

illetve vezető cégeinek telephelyei. A minden évben nagy sikert arató hídépítő verseny évről 

évre nagyobb figyelemben részesül. Amennyiben elkötelezett vagy a jövődet illetően, akkor ez 

a Te rendezvényed! 
 
 

 

Köri Állófogadás 

 

A Kari Hallgatói Tanács minden évben meghívja a kollégiumi körök azon tagjait, akik a legtöbbet 

teszik a kollégium közösségi életéért. Itt kitüntetjük a legaktívabb körtagokat és köröket, ezt követően 

pedig a meghívottak vacsora mellett beszélik meg a kollégium aktuális problémáit. Erre a 

rendezvényünkre az őszi félév végén kerül sor. 
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Kulturális Esték Hete 
 
 
A Kulturális Esték Hete újító céllal jött létre néhány évvel ezelőtt. Céljai között szerepelt a kollégisták 

kulturális életének a fellendítése. A kezdeti sikerre való tekintettel, idén már hetedik alkalommal 

került megrendezésre az esemény. A kulturális hét szervezésében minden kollégium kör aktívan részt 

vesz. Sor kerül koncertekre, előadásokra, kiállításokra, filmvetítésre. Napközben folyamatosan üzemel 

büfé és a KVZOO a nagyteremben és az aulában. Ha pedig zenélsz, táncolsz vagy szeretnéd 

előadótehetségedet bemutatni, a „ki mit tud” versenyen egyénileg vagy csoportban jelentkezve 

szerepelhetsz. 
 

 
Kari Állófogadás 

 
Ezen az immár nagy hagyományokkal rendelkező rendezvényen a Kari Hallgatói Tanács minden 

tavasszal vendégül látja a Kar vezető oktatóit és a kar közösségi, tanulmányi életében legaktívabb 

szerepet vállaló, valamint a Tudományos Diákköri Konferencián részvevő hallgatókat. Az állófogadás 

célja, hogy az oktatók és hallgatók között egy közvetlenebb kapcsolat alakulhasson ki és legyen 

alkalom a fontos oktatási kérdések megvitatására. Itt kerül sor a KHT kitüntetéseinek átadására, így a 

Vásárhelyi emlékplakettre és a Hallgatókért díj oktatói és hallgatói tagozatára is. 
 

 
 

Vásárhelyi Napok (VN) 
 

A Vásárhelyi Napok Karunk talán legnagyobb ünnepe. Minden év tavaszán a hallgatókból álló 

vegyes csapatok egy vidám vetélkedősorozat keretein belül összemérik a tudásukat, ügyességüket és 

kreativitásukat. Az esemény lebonyolítását a harmadévesek végzik, hagyományosan szerdai napon 

kezdődik és szombat este ér véget, de az előfeladatok már jóval korábban megkezdődnek. Nagy 

örömünkre az oktatók is nagy létszámban vesznek részt a VN-en. A tanszékek bemutatják 

főzőtudományukat és különböző szokatlan feladatokat adnak a vetélkedő hallgatóknak. Minden este 

koncertek szórakoztatják a résztvevőket. Utolsó este a nagyvetélkedő keretein belül nyereményeket 

szerezhetnek a csapatok. Minden kétséget kizáróan ez lesz egyetemi éveid egyik legjobb emléke, ezért 

ezt semmiképpen se hagyd ki! 
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Fontosabb rövidítések: 
 

 
KHT: Kari Hallgatói Tanács 

 
EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet 

 
HÖOK: Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 

 
GB: Gazdasági Bizottság 

 
KB: Kollégiumi Bizottság 

 
RB: Rendezvényszervező Bizottság 

 
PB: Pályázati Bizottság 

 

OB: Oktatási Bizottság 
 
OHV: Oktatók Hallgatói Véleményezése 

 
KTH: Központi Tanulmányi Hivatal 

 
MISZ: Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kht. 

GMF: Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság 

KO: Kollégiumok Osztály (A GMF szervezeti egysége) 

DIK: Diákközpont 

SZMSZ: Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
TVSZ: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

 
TJSZ: Térítési és Juttatási Szabályzat, a hallgatói előirányzat felhasználási rendjéről, a hallgatók 

részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat 
 
HSZK: Hallgatói Számítógép Központ Az R épület harmadik és negyedik emeletén található 

 

 

Szorgalmi és vizsgaidőszak: A szorgalmi időszak 15 hétből áll, amelyből az első a regisztrációs hét.  

Ezen nem, csak a további 14 héten kell órára járni, ilyenkor vannak az előadások és a gyakorlatok. 

A vizsgaidőszak általában ő s s z e l  4, tavasszal 5 hétig tart. A  s z o r g a l m i  é s  

v i z s g a i d ő s z a k  k ö z ö t t  van az úgynevezett pótlási időszak, amely egy hétig tart. Ezen a héten 

az elmaradt zárthelyiket lehet pótolni, valamint a késve elkészült házi feladatokat tudjátok leadni. 

 
Regisztrációs hét: A szorgalmi időszak első hete, 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. 


