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-1Építészből, építészből k...a sok van,
Olyan, mint a BME-sből csakis egy van.
Ion oszlopfő a tudománya,
Diákjait Becker doktor navigálja.

Ha meghalok, alap alá temessenek,
Sírhalmomra triglifeket helyezzenek,
Hogy megtudják - KIK? - Az emberek,
Hogy itt nyugszik egy művész b..i f...a gyerek.

-2Építészek vagyunk, f...a gyerekek,
Értünk csörögnek a sörösüvegek,
Velünk van a szerencse és velünk van az ész,
Mert a szívünk építész, BME-s!
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Kedves Gólya!
Mikor ezeket a sorokat olvasod, már túl vagy sokévnyi (és/vagy az emelt matek előtti háromnapos)
tudásfelhalmozásbon, az oly „éretté tevő” érettségin, a
ponthatárokra várás stresszén, és persze életed egyik
legszebb nyarán is. És mindezeken sikeresen vagy túl,
hiszen
ha ezt olvasod, már nem sok választ el attól, hogy
beiratkozz, és végre elmondhasd magadról, hogy az
lettél, amire vágytál, és amiért eddig ennyit dolgoztál:
építészhallgató. Amit most a kezedben tartasz, az Neked,
mint építészhallgatónak, még legalább négy (legfeljebb
tíz) évig igyekszik segítséget nyújtani mindennapjaidban: ez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének
hivatalos lapja. A Kari Papírban a későbbiekben is
bármikor rengeteg hasznos információt találhatsz majd,
az egyetemi életről, rendezvényekről, kultúráról és sok
másról. Ez a különszám azért készült, hogy minden fontos
információ, amire az egyetemkezdéshez szükséged
lehet, össze legyen gyűjtve egy ilyen szép, színes borítós
szösszenetben. Az újságban sok hasznos dolog van, olvasd el, őrizd meg, hisz még később is hasznát veheted.
Idáig is sok komoly megpróbáltatáson verekedted túl
magad, mondhatnánk érett lettél, ám nem titkolom, hogy
a következő lépcsőhöz, az építészhallgatóból építésszé
váláshoz még komolyabb megpróbáltatásokon, még
nehezebb vizsgákon, még stresszesebb eredményvárással töltött órákon, és remélhetőleg még szebb nyarakon
kell átesned. Nem lesz könnyű, de – sok kortársaddal
ellentétben - Te itt megtanulhatod, hogy csak annak van
értéke, amiért igazán megküzdesz. Mi azért vagyunk, hogy
Neked segítsünk nekivágni az ismeretlennek, a lehető
legzökkenőmentesebben nekikezdeni egyetemi éveiteknek. Kérdéseitekkel bátran forduljatok hozzánk, illetve
figyeljétek a honlapunkat: www.epiteszhk.bme.hu!
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Mi a különbség a HÖK és a HK között?
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat a Kar valamennyi beiratkozott hallgatójának érdekvédelmi szervezete. Tagja valamennyi
beiratkozott hallgató, képzési formától függetlenül.

Közvetlenül választott testületek
A Hallgatói Képviselet (HK) a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) vezető testülete. A HK-nak tagja
lehet minden, a Karra beiratkozott, aktív státuszú
hallgató. A HK mellett működik az ún. Gólyatanács (GT), melynek tagjai az első évfolyamból
kerülnek ki. A hallgatók juttatásaival kapcsolatos
teendőket a Kollégiumi és Szociális Bizottság
(KSzB) látja el. A testületek megbízatása egy
évre szól. A választásokra minden tanév őszi
félévében, legkésőbb október végéig kerül sor.

Hallgatói Képviselet
Felépítése: A HK-nak a 14 választott tagja
közül 6 kerül be évfolyam képviselőként (I - V+
évfolyam), míg a többiek a választáson szerzett
szavazatok alapján abszolút sorrendben. A HK
tagjai közül választja meg elnökét, aki aláírásával felelősséget vállal a HK működésért. Emellett
a be nem került tagok közül a HK választhat
tanácskozási jogú HK tagokat, amennyiben aktív
tagjai a szervezetnek.
Működése: A HK belső munkájának szervezésére állandó (oktatási-, kollégiumi)- és eseti (pl.
véleményező-) bizottságokat működtet, valamint
felelősöket, „referenseket” nevez ki. A HK szorgalmi
időszakban heti, míg vizsgaidőszakban legalább
kétheti rendszerességgel üléseket tart. A HK jogai
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és kötelezettségei alapján részt vesz az egyetemi hallgatói szervezetek és a Kar mindennapi
munkájában. Tagokat delegál az Egyetemi
Hallgatói Képviseletbe (EHK), annak külső bizottságaiba. Részt vesz a Kari Tanács (KT) és annak
állandó, valamint eseti bizottságainak munkájában. A HK érdekeit a Kar Dékáni Tanácsán a
mindenkori HK elnök képviseli, továbbá összekötőkön keresztül közvetlenül kapcsolatot tart a kari
oktatási egységekkel.
Hivatása: A HK hivatása a kari hallgatók
oktatással, szakmával, kultúrálódással, közösségépítéssel és kikapcsolódással kapcsolatos
tevékenységének összehangolása. A különböző érdekek ütköztetése és ezáltal a hallgatók
számára lehető legkedvezőbb tanulási és
kultúrálódási feltételek megteremtése az Egyetem
keretei között.
Tevékenysége: A HK törvények által előírt kötelezettségein túl részt vesz delegáltjai által a Kar
életének szervezésében. Elsődleges feladata az
oktatás minőségének és korrektségének kontrollja.
Munkájával elősegíti az oktatás hallgatók számára legkedvezőbb megvalósulását. A tanszékek
közti számonkérés-időpontok egyeztetésétől
kezdve a Kar hosszú távú oktatási stratégiájának
fejlesztéséig. Nagy részben végzi a hallgatói juttatásokra (ösztöndíjak) kiírt pályázatok elbírálását
és intézkedik, ezen döntések végrehajtásáról.
Rendezvényeket szervez, mind szakmai, mind
kulturális téren. Legnagyobb eseményei: a minden
évben megrendezésre kerülő Gólyatábor illetve
Gólyahét, Gólyabál, Építész Napok, Szakmai
Napok, Jeges Est, a Ballagás. Rendszeres látogatásokat szervez a szakmai szemmel érdekesebb
létesítmények, beruházások megtekintésére,
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megismerésére. Előadásokat szervez a hallgatóság informálásra szakmai és társadalmi kérdések
témakörben.
A HK irodában ügyeletet tart a hét minden
napján 10:00-14:00 között, amikor a hallgatók
személyesen is fordulhatnak a képviselőkhöz
kérdéseikkel.
Fontos feladatának tekinti a gólyákkal való
kiemelt törődést. Ezért létrehozta és felügyeli a
Senior kör-t. A seniorok – tankörönként három
(esetleg: négy) fő – állandó kapcsolatban állnak
saját tankörükkel és hirdetik a számukra szervezett
tanulmányi előkészítőket, információkat szolgáltatnak, továbbá rendelkezésre állnak a problémás
kérdések megoldásának elősegítésére. A hallgatóságot hirdetőin, weblapján (www.epiteszhk.bme.
hu), hivatalos facebook oldalán, levelező listáin
keresztül tájékoztatja tevékenységéről. Saját újságot működtet Kari Papír (KP) címen. Törvényességi felügyeletet gyakorol a kari hallgatók kulturális
folyóirata, a Megfagyott Muzsikus (MM) felett.

Kollégiumi és Szociális Bizottság
Felépítése: A KSzB 6+1 főből álló testület. A
bizottság évfolyamszintű képviselőkből áll össze.
(Egy évfolyamba tartozóknak nevezzük az azonos évben beiratkozott hallgatókat. Az ötödév
feletti hallgatókat összefoglalóan 5+ évfolyamnak nevezzük.) A KSzB mindenkori vezetője a HK
Juttatási-térítési referense.
Feladata: A KSzB részt vesz a rendelkezésre álló
pénzbeli és természetbeni juttatások pályázat
útján történő elbírálásában. Ez alapján a KSzB
tagjai részt vesznek a kollégiumi férőhelyosztásban. A szociális támogatás és ösztöndíjak
kialakításakor javaslatot tesznek a HK-nak, melyet
az az évfolyam-képviselő tagjai által ellenőriz
és azt korrekció után elfogadásra a HK ülés elé
terjeszti. A KSzB döntési javaslatot terjeszt a HK
elé a rendkívüli szociális támogatások ügyében.

s
i
l
á
u
t
k
a hírek
külügy
oktatás
kollé juttatás
giu
Gólyatanács

A Gólyatanács az elsőévesek számára szervezett közéleti csoport. Célja, hogy a résztvevő
elsőévesek az átlagosnál jobban belelássanak
a kari közélet működésébe, megértsék annak lényegét és a jövőben aktív tagjaivá válhassanak.

www.epiteszhk .bme .hu

m
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A csapatunk
Miután megismerkedtetek a Hallgatói Képviselettel és annak működésével, ideje megismernetek magukat a hallgatói képviselőket, röviden HK-sokat.

Farkas Péter
Öntevékeny köri gazdasági felelős
farkas.peter@epiteszhk.bme.hu

Berecz Zsolt Gábor
elnök
berecz.zsolt.gabor@epiteszhk.bme.hu
elnok@epiteszhk.bme.hu

Daku Dávid
EHK delegált
daku.david@epiteszhk.bme.hu

Dávida Eszter
EHK delegált
davida.eszter@epiteszhk.bme.huv
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Heincz Dániel Tamás
Idegennyelvű oktatási felelős
Külügyi referens
heincz.daniel@epiteszhk.bme.hu

Hernády Gergely
Kollégiumi referens
hernady.gergely@epiteszhk.bme.hu
kollegium@epiteszhk.bme.hu

Kelemen Krisztina
Juttatás-térítési referens
kelemen.krisztina@epiteszhk.bme.hu
juttatas@epiteszhk.bme.hu

papír
Marsal Béla
IT felelős
marsal.bela@epiteszhk.bme.hu
Takács Ákos
HSB delegált, Gólyatanács elnök,
Senior kör vezető
takacs.akos@epiteszhk.bme.hu
sport@epiteszhk.bme.hu
Nagy László
Közéleti referens
nagy.laszlo@epiteszhk.bme.hu
kozelet@epiteszhk.bme.hu
Vaits Zoltán
Szakmai közéleti felelős
vaits.zoltan@epiteszhk.bme.hu

Selmeczi Petra
PR felelős
selmeczi.petra@epiteszhk.bme.hu

Vajda Zoltán
Öntevékeny köri felelős
vajda.zoltan@epiteszhk.bme.hu

Szabó Ádám
Oktatási referens
szabo.adam@epiteszhk.bme.hu
oktatas@epiteszhk.bme.hu
Vidák Miklós
Gazdasági referens
vidak.miklos@epiteszhk.bme.hu
gazdasag@epiteszhk.bme.hu

(A HK jelenlegi összetétele az októberi választásokig érvényes.)
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A kreditrendszer alkalmas a hallgató eredményesnek elismert tanulmányi munkamennyiségének
mérésére, minősítésére, valamint az egyéni tanulmányi rend kialakításának megkönnyítésére.
E rendszer bevezetése a 2004/2005-ös tanévtől az összes magyarországi felsőoktatási intézményben kötelező. Egy kredit megszerzéséhez
elméletileg 30 tanulmányi munkaóra szükséges.
A mintatanterv szerint félévenként 30 kreditpont
szerezhető. A diploma megszerzéséhez a tíz
szemeszterből álló osztatlan képzésen 300
kreditpont összegyűjtése szükséges, Bsc alapszakon nyolc szemeszter alatt 240 kreditpontot kell
teljesíteni. A kreditpont megszerzésének feltétele a tárgyak követelményeinek teljesítése, így
például zárthelyi- és vizsgadolgozatok legalább
elégségesre való teljesítése, a házi feladatok,
rajzok beadása stb. Egy-egy tantárgy általában
több kreditpontot ér. Az oktatott anyag nehézségétől és ennek elsajátításához szükséges időtől
– ill. a heti óraszámtól - függően lehet 2, 3, 4, 5,
6 illetve 10 kredites tárgy is.
A 300 kreditpont 5%-ának megfelelő pontért,
azaz 15 kreditért szabadon választható tárgyakat kell felvenni. Ez azt a célt szolgálja, hogy ne
csupán szakemberekké, hanem igazi értelmiségiekké váljunk. Így a BME bármely karán meghirdetett tárgyát hallgathatjátok, ezáltal is szélesítve
a látókörötöket. Ezen kívül 30 kreditpontért kell
felvenni szakiránytól függően kötelezően választható tárgyakat (ennek keretében olyan, érdeklődésednek megfelelő tárgyat választhatsz, ami a
szakmához is tartozik).
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A diploma megszerzéséhez a felvételit követően
még nem egyenes az út. Korábban az n*15
teljesítése, volt a feltétele az egyetemen való
bennmaradásnak, azaz az összes aktív félév
számának 15 szörösét kellet meghaladnia a
teljesített kreditek számának, de ez a szabály
már nem él. A jelenleg érvényben lévő egyetemi
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) értelmében az adott intézménynek el kell bocsátania
azon hallgatókat, akik hat alkalommal sikertelenül
vizsgáztak egy adott tantárgyból. Tehát érdemes
meggondolni, hogy felkészültél-e megfelelően a
vizsgádra, vagy inkább a következő alkalommal
próbálkozol. Ehhez kapcsolódóan, még egy
megkötés van, hogy a képzési idő kétszerese
alatt, (Bsc képzésben 8 év alatt, osztatlan képzésben maximum tíz év alatt) mindenképpen meg
kell szerezned a diplomát.
A tárgyak kreditpont alapján történő összehasonlítása segíti a karok, egyetemek közötti
áthallgatást, és így válik lehetővé, hogy minden
hallgató a neki megfelelő ütemben és tanulmányi
utakon jusson el a diploma megszerzéséig.

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges
képzésről
Az állami ösztöndíjas képzés valójában az
oktatás térítésmentességét jelenti. Az államilag támogatott hallgató után az egyetem az
oktatás költségeinek finanszírozására az államtól
kap anyagi támogatás. Ezt az összeget nevezzük
hallgatói normatívának. Az önköltséges hallgatónak az ő oktatásának költségét, pontosabban
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annak egy részét saját magának kell megfizetnie.
A tanulmányok elvégzéséhez szükséges szolgáltatásokért, illetve a mulasztásokért azonban mind
a két csoportba tartozó hallgatónak fizetnie kell.
Szolgáltatási díjat fizetünk a kollégiumért, bizonyos igazolások kiadásáért, a beiratkozásért, a
gólyatáborért, stb. Díjfizetési kötelezettséged
keletkezik az Egyetemmel szemben, ha később
adsz le egy feladatot, vagy ha második javítóvizsgára mész. Ha egy félévben nem teljesítesz
egy tárgyat, akkor a következő félévben a nem
teljesített kreditekért 1800 Ft/kredit összeget kell
fizetned.
Az adott képzéshez tartozó támogatási idő
letelte után - ez az osztatlan képzésben 12
félévet, BSc képzésben 10 félévet jelent - pedig
önköltséges hallgatóvá válsz. Továbbá a hallgatói szerződés aláírásával vállalod, hogy a képzési idő másfélszerese alatt (osztatlan képzésben
7,5 év) elvégzed képzésed, különben vissza kell
fizetned az állami ösztöndíjnak az 50%-át.

►jobb legyen az összesített korrigált kreditindexed, mint a szakodon tanuló állami ösztöndíjas hallgatók alsó 20%-ába tartozó hallgatóké
►egyéni támogatási idő még nem telt le (Az
egyéni támogatási idő a felsőoktatásban az
általad állami ösztöndíjas képzésben eltölthető félévek száma – ez mindenkinek 12 félévet
jelent)
Az állami ösztöndíjas hallgatókkal szemben az
önköltséges hallgatók nem részesülhetnek a
hallgatói normatívához kötődő juttatásokban
(nem kaphatnak ösztöndíjat, szociális támogatást), ők csak a diákigazolvány nyújtotta anyagi
kedvezményekkel élhetnek, valamint kollégiumi
férőhelyet kaphatnak, magasabb, ún. költségtérítéses összegért.
A befizetett tandíj illetve költségtérítés összegének egyharmadával csökkentheted saját, vagy
egy közeli hozzátartozód adóalapját.
/Szabó Ádám/Viszoki Csaba

Az önköltség összege a minden aktív félévként
bejelentett félévben a beiratkozásért fizetendő
költségtérítésből (150.000 Ft/osztatlan, 145.000
Ft/BSc), és a felvett kreditekért fizetendő költségtérítés összegéből áll (7000 Ft/kredit). Ez átlagos
haladási ütemet figyelembe véve félévente 360
000 Ft körül összeget jelent. A kreditekért fizetendő pontos összeget minden félévben a Dékáni
Hivataltól tudhatod meg.
Az önköltséges hallgatók átvétellel államilag támogatott hallgatókká válhatnak. Ehhez azonban
szükséges, hogy
állami ösztöndíjas hely üresedjen meg,
►az utolsó két aktív félévében a mintatanterv
szerint előírt kreditjeidnek legalább 50%-át teljesítsd (tehát két szemeszter alatt legalább a 60
kötelezőből 30 kreditet teljesíts),
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A hagyományos öt éves és a kétlépcsős képzésről
Az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat célja
az egységes Európai Felsőoktatási Térség
létrehozása az angolszász típusú, többciklusú
képzési modell (BSc-MSc) bevezetésével. Cél a
hallgatói és az oktatói mobilitás megkönnyítése,
mind belföldön, mind külföldön. Az egyetemek
közötti szabad átjárhatóság lehetővé teszi azt
az ideális, sok lehetőséget rejtő helyzetet, hogy a
hallgatók akár két-három egymást követő félévet
is más-más intézményben abszolváljanak.
Ezzel a céllal vezették be hazánkban is a
kétlépcsős képzést, de a rendszer működése a
gyakorlatban nem ilyen egyszerű. Sokszor fogtok
találkozni azzal, hogy az Építészkaron általában
másképp működnek a dolgok, mint ahogyan az
általános. Például, aki külföldön szeretne tanulni,
annak számolnia kell azzal, hogy legalább fél,
de inkább egy évet csúszni fog a tanulmányaival. A kint elvégzett tárgyak nagy részét ugyanis
nem lehet akkreditálni (elfogadtatni) nálunk. Úgy
is mondhatnánk a kint elvégzett tárgyak „nem
elég jók” ahhoz, hogy itthon is elfogadják, de az
akkreditáció azért ennél bonyolultabb dolog. Ez
az egy év csúszás elméletileg még nem okozhat
gondot, mert a törvény biztosít az államilag
támogatott hallgatóknak, a képzési idő letelte
után még két félév „ingyenes” oktatást (ez után
költségtérítést kell fizetned, ami félévente súlyos
összegeket jelent).
Visszatérve a képzésekre: a BSc (Bachelor of
Sciences) a kétlépcsős képzés első lépcsője, 8
félévből áll, melynek elvégzése után lehet MSc-re
(Master of Sciences) menni, ez karunkon 3 szemeszteres. Az osztatlan ötéves képzés 10 félévig
tart, melynek végén MSc-vel egyenértékű diplomával jutalmazzák a kitartást. A két képzés tanterve
két és fél évig azonos, ugyanarra az órákra járnak
10

be a két szak hallgatói. Ennek köszönhető, hogy a
két képzés közötti átjárás lehetséges.
A két és fél év más szempontból is vízválasztó,
pontosabban: szakirány-választó. Az osztatlan
képzéses hallgatók automatikusan részt vesznek a
szakirányválasztási eljáráson, amely folyamán két
szakirányra: a tervező és szerkezeti szakirányra jelentkezhetnek. A BSc-s hallgatók alapvetően nem
választhatnak szakirányt, csak abban az esetben
amennyiben korábban sikeres átvételüket kérték az
osztatlan képzésbe. Az átvétel csak akkor lehetséges, ha teljesítették az osztatlan képzés bemeneti
követelményeit, azaz rendelkeznek emelt szintű
érettségivel (matematika, fizika, vagy építészeti és
építési alapismeretek), illetve a választást megelőző két félévben félévenként 30 teljesített kredittel
és legalább 3,5-ös súlyozott tanulmányi átlagú
eredménnyel. A szakirány-választás feltételeiről a
következő cikkben olvashatsz, a további részletekről a beiratkozáskor tájékoztatnak.
A BSc képzés után a BME-n az alábbi MSc
szakok közül választhattok majd:
►tervező építészmérnök
►szerkezettervező építészmérnök
►urbanista építészmérnök
►ingatlanfejlesztő építészmérnök
MSc-képzések a tavaszi félévben indulnak és a
bejutáshoz felvételizni kell majd, ez a felvételi a
színvonalat, és így a BME hallgatóit védi. Természetesen a kétlépcsős képzés legfőbb célkitűzése az, hogy ha úgy döntötök akár más egyetemen, külföldön is végezhetitek az MSc képzést.
Egy félév a következőképpen néz ki (zárójelben
a Ti első félévetek megfelelő dátumaival):
►1 regisztrációs hét (szept. 2. – szept. 6.)

papír

►14 hetes szorgalmi időszak (szept. 9. – dec.
13.)
►1 hét ún. pótlási hét - a szorgalmi időszakra
előírt követelmények pótlására (dec. 16. – 20.)
- ezt követi a 4 hetes vizsgaidőszak (dec. 21. –
jan. 28.)
Ha bármi gondod adódik, akkor a hallgatói
képviselők biztosan tudnak segíteni a szabályzatok útvesztőjében, de nem árt, ha Te is tisztában
vagy a jogaiddal. Ezért ajánlom a
www.epiteszhk.bme.hu oldalon az Oktatás fül
alatt található TVSZ olvasgatását, emellett a
gyakran felmerülő oktatási kérdésekről, és azok
megoldásáról találhatsz ugyanitt egy gyűjteményt (GYIK). Későbbiekben pedig mindig
figyeld a honlapot és a Kari Papír hasábjait, ott
minden változásról értesítünk Benneteket!

Szakirányválasztás az 5. félév után
A felvételi eljárás alapján a BME Építészmérnöki
Karára felvételt nyert hallgatók a tízszemeszteres
(öt éves) osztatlan és a nyolcszemeszteres (négy
éves) BSc szakokon kezdhetik meg tanulmányaikat. A BSc diplomások folytathatják tanulmányaikat (egy újabb felvételi után) a három szemeszterből álló (másfél éves) MSc képzésekben. Az
első öt félévben mindkét szakon teljesen azonos
a tanterv. Majd ezután következik a nagy vízválasztó, a szakirányválasztás.
Az 5. félév végeztével az alábbiak alapján
haladhatnak tovább a hallgatók:
Öt éves, osztatlan építészmérnök képzés
A tervezési és a műszaki tanszékcsoport által
meghatározott kritériumok és létszámadatok
alapján a hallgatók két szakirány (tervező és
szerkezeti) közül választhatnak.
A szakirány-választás követelményrendszerét a
tanszékcsoportok állítják össze.

Azok a hallgatók, akiknek tanulmányi teljesítménye a szak további végzéséhez előírt szintet
nem éri el, kérvényezhetik átvételüket a BSc
képzésbe, illetve lehetőségük lesz a következő
szemeszterben oldalági becsatlakozásra (azaz,
ha egy félévvel később már teljesíted a szakirány
követelményeit, bekerülhetsz).
Négy éves BSc szak
Az 5. félév végéig a BSc szak-ról átjelentkezhetnek az öt éves osztatlan képzésbe, ha teljesítik
az öt éves osztatlan képzésre vonatkozó felvételi
eljárás követelményeit vagy természetesen haladhatnak tovább a BSc tanterv szerint. Tehát
a BSc szakos hallgatóknak az első 5 félév alatt
el kell dönteniük, hogy a BSc majd esetleg MSc
szakokat szeretnék-e elvégezni, vagy átvételt
kérnek az osztatlan képzésre. A sikeresen (tehát
a kritériumrendszernek megfelelt) átvett hallgatók
tudnak részt venni a szakirányválasztási folyamatban. A szakirányválasztás kritériumait teljesítő
hallgatók közül a Szakirányválasztási Szabályzatban megállapított feltételek alapján rangsorolják
a hallgatókat, mely rangsor alapján kerülhetnek
be az osztatlan képzés hallgatói a szakirányra.
/Selmeczi Petra/Szabó Ádám
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Az elsős tárgyak
Kíváncsian várod, hogy mivel fogod eltölteni
az időd kilencven százalékát szeptembertől?
A következő néhány sorban erről olvashatsz.
Bizonyára rengeteg lelkesedés, elszántság,
energia van benned, amire szükséged is lesz az
elkövetkezendő 4-5-6-7… évben. Az egyetemi
élet olyan, mint az éjjel-nappali: 0-24 óráig tart,
csak közben nincs műszakváltás. Mostantól körülvesz majd az építészet, beköltöznek a szobád
sarkába a kartonlapok, rajztáblák, rajzmappák,
pauszpapírok fogják ellepni az íróasztalod,
vonalzóktól, sniccerektől, tustollaktól fognak
roskadozni a fiókjaid, apró karton darabok lepik
majd el a szőnyegedet, a szekrény tetejét és a
polcokat elfoglalják a makettek.

Matematika 1 (4 kredit)
Deriválás, integrálás, határérték számítás és a vektorok. Matekból tetted le az emelt szintű érettségit? Ha igen, akkor az egy jó döntés volt, mert ez a
tárgy szinte csak ismétlés lesz számodra. Amen�nyiben nem így történt, akkor nem árt beszerezned
egy jó matekkönyvet. (Pl. Bolyai). Ha pedig nem
igazán ment ez a tantárgy, akkor érdemes korrepetálásra járni az elejétől kezdve, mert előadáson
elmondanak mindent ugyan, de sokszor csak nagy
vonalakban és bizonyítások nélkül.
Követelmény: A 2 db ZH-ban (zárthelyi dolgozat) csak feladatok vannak, viszont egy feladat
csak akkor ér pontot, ha a végeredmény jó.
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Néha előfordul az is, hogy részpontokat adnak.
A ZH sikeres megírásához, elengedhetetlenül
szükséges a sok gyakorlás. Ezért ajánlott a
kiadott gyakorló- vagy minta feladatsorok és házi
feladat megoldása.
Vizsga: A vizsga elméleti kérdéseket és feladatokat is tartalmaz. Mindkettőre csak sok-sok
gyakorlással lehet felkészülni, gyakorló feladatokat pedig sok helyről lehet szerezni.

Bevezetés a tartószerkezet-tervezésbe
(2 kredit) „Bevtartó”
Átfogó ismereteket ad a későbbi szilárdságtani,
tartószerkezeti tantárgyakhoz. Főképpen középiskolai fizika tantárgyra épül. Nincsenek gyakorlati
órák, csak előadások.
Követelmény: A tárgy nem nehéz, ha odafigyel
az ember. A félév során 3 ZH van, melyekből a
két jobban sikerült eredménye számít. Minden ZH
előtt kiadnak egy házi feladatot, melynek beadása kötelező ahhoz, hogy meglegyen az aláírásotok a tárgyból. Emellett segíti a ZH-ra való
felkészülést, mert a feladatok hasonló jellegűek.
A házi feladatokat is pontozzák, amennyiben
időben beadjátok. Ez azért fontos, mert a ZH
pontok és a vizsga mellett ennek az eredménye
is beleszámít a végleges érdemjegybe.
Vizsga: A vizsga írásbeli mely 3 gyakorlati és 5
elméleti kérdésből áll. A feladatok között van
könnyen megoldható és nehezebb is, de nagyon
hasonlóak a ZH-kon és házi feladatokban megoldott példákhoz.

papír

Bevezetés az épületszerkezettanba
(2 kredit)
„Bevépszerk”
Mint minden bevezetéssel kezdődő
tárgy, ez is egy átfogó bevezető tárgya
az épületszerkezettani
tantárgycsoportnak. Főként
az alapvető épületszerkezetekről, azok típusairól és
legfőbb jellemzőiről fogtok előadásokat hallgatni, majd ezek
ábrázolási módjait, szabályait
tanítják meg nektek a gyakorlati
órákon.
Követelmény: A félév során egy ZH van az
előadások anyagából, melyre a tárgyhoz tartozó
jegyzetből lehet felkészülni. Emellett van egy
rajzbeadás a félév végén, ami legalább 2 nap
munka, de a gyorsabbak egy nap és egy éjszaka
alatt is végezhetnek vele.

Ábrázoló geometria 1
(5 kredit) „Ábris”
A tárgy célja a térlátás fejlesztése. Fontos, hiszen
a síkbeli rajzokat tudnod kell térként értelmezni és
látni az összefüggéseket a különböző nézetek
között. A magolás ennél a tárgynál teljesen
értelmetlen, ha nem érted, akkor nem fogod tudni
megoldani a feladatokat. Aki tanult már korábban ábrázoló geometriát, annak is könnyen
okozhat nehézséget a tárgy.
Követelmény: Félév közben 3 ZH-t fogtok írni és
a végén 2 pótZH-ra is van lehetőség. A ZH-kon

bármilyen segédanyagot lehet használni, de
ez nem sokat könnyít rajta, mert elég kevés az
idő. Ebből a tárgyból lesz az első nehezebb
beadandó. A félév során összesen három
darab A/2 méretű rajzot kell majd beadnotok,
tele szerkesztett, tussal kihúzott ábrákkal. A rajzok
elkészítése még annak is legalább 20-24 óra,
akinek van ebben gyakorlata, ezért érdemes
időben elkezdeni.
Vizsga: A tárgyból írásbeli és
szóbeli vizsgát
is kell tenni. Az
írásbeli része
ugyanaz, mint
egy ZH. A szóbelin előre megadott tételekből
kell húzni, melyek
mindegyike 3
kérdést tartalmaz. (átlagos
nehézségű,
nehéz és esélytelen) Itt tudni
kell a pontos
elnevezéseket,
fogalmakat és
érteni a szerkesztéseket.

Szabadkézi rajz 1 (5 kredit):
Átmentetek az alkalmassági vizsgán, ami azt jelenti, hogy ez a tárgy semmiképpen nem okozhat
nehézséget. Örüljetek annak a pár órának a
rajzteremben, mert tulajdonképpen ez alatt az
idő alatt kicsit kikapcsolhattok és pihenhettek.
Az első félév még nem annyira izgalmas, mert
elég szögletes, egyszerű beállításokat fogtok
rajzolni.
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Követelmény: Az órákon való részvétel kötelező. A félév végén összesen 1 rajz hiányozhat a
mappátokból. A rajzaitokat félév közben is be
kell adni, ekkor a tanáraitok valamilyen betűjellel
látják el őket. (A: befejezett, B: ezen még lehetne
mit javítani, C: nagyon nincs készen) Ezeket utána
visszakapjátok, és év végéig még tudtok dolgozni
rajtuk. Emellett ebből a tantárgyból is van 3 ZH a
félév során, ami annyiban különbözik a rendes rajzórától, hogy önállóan kell dolgozni, tanári segítség
nélkül. (Ettől nem kell félni.) A féléves eredmény a
teljes rajmappátok anyaga alapján születik.

Az Építészet története, Népi építészet
(3 kredit): „Éptöri”
Érdekes előadásokon keresztül ismerhetitek
meg az építészet kezdeteit az őskorban és
részletesebben a magyar népi építészetet. A
gyakorlati órákon kicsit mélyebbre fogtok ásni, a
népi építészetben használt anyagokról, jellemző
szerkezetekről fogtok tanulni.
Követelmény: A félév során 2 ZH van, melyeken
főként rajzolni kell és csak nagyon keveset írni.
Ezeken kívül lesz még egy rajzbeadandó és egy
népi ház makett, amit csapatban, illetve egyénileg kell elkészítenetek. A házakból minden évben
kiállítást rendez a tanszék.
Vizsga: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
Mind a két részben a rajzoláson van a hangsúly.
Az írásbelin papírra, a szóbelin a táblára kell
felskiccelni a megtanult ábrákat. A szóbeli rész
csak azoknak kötelező, akik az írásbeli után két
jegy között állnak.

Térkompozíció (5 kredit): „Térkomp”
Az első tervezési tárgy. Itt még szabadon szárnyalhat a fantáziátok, és ezt érdemes kihasználni.
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Ebben a félévben megtanuljátok a makettezés
és a tervezés alapjait. Először tapasztalhatjátok
meg, hogy milyen a tanárokkal konzultálni, és
hogyan kell jól bemutatni a munkátokon keresztül
az elképzeléseiteket.
Követelmény: A félévben több beadandó
feladat van, mindegyik elkészítésére két-két hét
áll a rendelkezésetekre, ezeket a maketteket
otthon kell elkészíteni. A leadások előtti héten
konzultáltok az oktatókkal, akik segítenek abban,
hogyan készítsétek el a beadandót. Vár még
rátok egy darab zárthelyi is, melynek folyamán
absztrahálnotok kell majd egy képet, hangot,
vagy bármilyen egyéb alkotást, az így született
érzést vagy gondolatot pedig tömeggé kell
majd formálnotok a tanóra idején.

Bevezetés az építészetbe
(2 kredit): „Bevép”
Ezen az órán fogtok hétfőnként ébredezni, mely
során a kortárs magyar és nemzetközi építészetről és építészekről hallhattok egy látványos
jól felépített előadás keretében. Itt kezditek el
megismerni a szakmátokat, amiben ti is dolgozni
fogtok.
Követelmény: A félévben egy ZH-t fogtok írni az
előadások anyagából. Érdemes részt venni az
órákon, mert sokat segít a ZH megírásában.

Filozófia (2 kredit):
„A tantárgy valamely művészeti forma problémáin,
példáin keresztül igyekszik bemutatni klasszikus
filozófiai kérdéseket.” Elég megosztó tantárgy,
vannak, akik szeretik és lesz, akinek nem tartozik
majd a kedvencei közé. Aki tanult már filozófiát,
az nagyjából sejtheti, hogy miről szól, a többieknek pedig kitartás.

papír

Követelmény: Oktatótól függ. Az egyik tanárnál
2 beadandó van és egy ZH, a másiknál egy számonkérés van a félév folyamán.

Ne aggódjatok, a Seniorok és a tanszékek is
tartanak korrepetálásokat a számonkérések előtt.
Érdemes élni ezekkel a lehetőségekkel, mert sokat
segíthet a felkészülésben.

Testnevelés A (0 kredit):
Először is: nagyon fontos, hogy sportoljatok, mert
segít a koncentrációban és az egészségetek
megőrzésében! A testnevelés órák egy része a
nemrégiben átadott BME Sportközpontban lesz,
melynek egyik előnye, hogy az egyetem területén
található. Összesen két félévet kell kötelezően
teljesíteni. Első évben külön órarendi időpontot
biztosítanak a tesi órának, a későbbiekben nektek kell majd megszerveznetek, hogy mikor tudtok
időt szakítani a mozgásra. Számtalan sportolási
lehetőség közül választhattok, melyek között van
ingyenes, költség hozzájárulásos és természetesen felmentést is lehet kérni bizonyos esetekben.

/Selmeczi Petra

Követelmény: Legalább 10 foglalkozáson részt
kell venni. Aki ezt nem teljesíti, annak azon kívül,
hogy a tárgyat újra fel kell vennie, már csak a
költség hozzájárulásos kurzusok közül választhat.
Ezen kívül különeljárási díjat is kell fizetnie.

Végül egy kis útravaló:
A bevezetés szóval kezdődő tantárgyakból nem
szabad megbukni, a következmény mindhárom
tárgy esetében egy év csúszást jelent a képzési
időtökben!
A vizsgás tárgyaknál a félév során megszerzett
pontok beleszámítanak a féléves érdemjegybe.
Az építész rajzolva tanul és rajzban kommunikál,
és természetesen nem használ tollat. Nincs ez
másképp akkor sem, ha ZH-ról vagy vizsgáról
beszélünk.
A tanárok mostantól nem a hosszas fogalmazásokra, szépírásra kíváncsiak, ezért a rizsálás itt
nem fog kihúzni a bajból.
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Fogalomtár
mert itt mindenki mindent rövidít...

HK: Azért jött létre, hogy segítse az életedet az
egyetemen és képviselje az érdekeid. Tanulmányi
vagy bármilyen egyéb probléma esetén keressétek a képviselőket bátran.
GT: Az első jelentése Gólyatábor. Részletek hamarosan. A második jelentése Gólyatanács.
Ez jön a Gólyatábor után.
KTH: Központi Tanulmányi Hivatal, avagy az
ügyintézés netovábbja. „A fő cél a hallgatók egységes, gyors, a minőségbiztosítás követelményeit is
kielégítő kiszolgálása.” Sajnos ez az, amit még nem
sikerült elérni, bár az utóbbi években azért javul a
helyzet. Hála az elektronikus rendszer folyamatos
elterjedésének egyre kevesebbszer kell majd az R
épület földszintjén sorban állnotok. Itt kell majd hallgatói jogviszony igazolást kérni (középiskolában
ez volt az iskolalátogatási igazolás), diákigazolványt érvényesíttetni, néhány kérvényt leadni. (A
legtöbb már elektronikus.)
DIK: Diákközpont, mely alá tartozik többek között
a Támpont iroda is. Bátran forduljatok hozzájuk
akár magánéleti, akár tanulmányi problémákkal,
mert itt szeretettel várnak benneteket.
EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet, az „egyetem
HK-ja”. A 8 Kari Hallgatói Képviselet egy testben.
Kreditrendszer: Megteremti a lehetőséget
arra, hogy olyan ütemben végezd el az egyetemet, ahogy szeretnéd, persze rövidebb idő
alatt lehetetlen, de 10 félév alatt is nagyon
keveseknek sikerül. Előnye hogy lehetőséged
van saját magadnak szervezni a tanulmányaid,
oktatókat választani, bizonyos tárgyakat nem az
ajánlott félévben elvégezni. Sajnos hátrányai is
vannak... Első félévben még olyan lesz, mintha
egy osztályba járnátok (csak itt tankörnek
hívják). A későbbiekben azonban felbomlanak
ezek a közösségek és az évfolyamok is keveredni fognak.
Kreditpont: Elviekben a befektetett munka
mérőszáma, de érezni fogjátok, hogy ez annál
kevesebb. Minden tárgyhoz tartozik egy Kredit16

érték (egy kredit=30 munkaóra), ami nagyjából a
nehézségét is mutatja.
Mintatanterv: Egy elképzelés arról, hogy hogyan
lehetne 5 év alatt végezni az egyetemet. Természetesen a tökéletes követése szinte képtelenség.
Előtanulmányi rend: Tárgyak egymásra épülése.
Meghatározza, hogy mit miután lehet felvenni.
Sokat segít abban, hogy még néhány félévet
eltölthess az egyetemen. Amennyiben egy
tantárgy előkövetelményét nem teljesíted nem
veheted fel a rá épülő tárgyat. Még akkor sem,
ha sírva könyörögsz a tanszéken.
Tárgyfelvétel: Nem, itt nem kell sorban állni…
Egyszerűen csak ülsz a számítógép előtt és
felveszet a tantárgyaid a Neptun rendszerben.
Érdemes előre eltervezni, hogy melyik tárgyat
milyen oktatóhoz szeretnéd felvenni, mert hamar
betelnek a jó helyek.
Regisztrációs hét: A BME-n nincs tavaszi szünet.
Enyhítés képpen minden félév elején van regisztrációs hét, mely a szorgalmi időszak első hete,
gyakorlatilag még egy hét pihenés. A tárgyfelvétel véglegesítésére szolgál. Viszont figyelni kell
arra, hogy a regisztrációs hét kezdetéig meg kell
kezdeni a tárgyfelvételt. Ezen a héten kerül megrendezésre a számotokra szervezett Gólyahét.
Szorgalmi időszak: A vizsgaidőszakot megelőző
14 hét. Kevés alvás és rengeteg munka, ami félév
vége felé hatványozódik, miközben az alvással
töltött órák száma rohamosan csökken. Ennek a
kiteljesedése a feldolgozási hét, ahol már gondolni sem szabad az alvásra.
Vizsgaidőszak: A szorgalmi időszakot követő
négy hét. Más karokkal ellentétben nálunk nem ez
a legnehezebb része a félévnek.
Rajzleadás: Félévenként több is van belőle
különböző tantárgyakból. Fontos hogy egy rajz
soha nincs készen, csak akkor fejezed be, amikor
eldöntöd, hogy abbahagyod.
Makettleadás: Ehhez kell a sniccer, meg a
ragasztó…A rajzleadás 3D-s változata.
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Üvegezés: A rajzleadás elkészítésének illegális
módja. Végy egy bármilyen létező üveglapot, helyezz alá egy lámpát, szerezz egy kész rajzot majd
tegyél rá egy üres lapot. (Persze a leleményes
építészhallgatók a hosszú évek során már kifejlesztették az üvegező asztalt.) Előnye hogy jelentősen
lecsökkenti a rajzolással töltött órák számát.
Alvás: Majd esetleg nyáron…
ZH: Zárthelyi dolgozat, a középiskolai dolgozathoz hasonló, csak sokkal több tanulást igényel.
Aztán puska legyen nálad…
Pót ZH: Akkor fussunk neki még egyszer, de most
már fegyverekkel felszerelkezve.
Szilárdságtan alapszigorlat: Nagyjából a
foghúzás fájdalmával egyenértékű, persze érzéstelenítés nélkül.
Épületszerkezettan alapszigorlat: Ha az előző
nem fájt volna, akkor majd ez…
IV: ismétlő vizsga, vagyis a második próbálkozás.
Jelentkezés előző nap délig, de általában amint
kijöttél a teremből az első vizsgaalkalom után.
második IV: Utolsó utáni lehetőség, félévenként
csak egyetlen egy tárgyból 4500 Ft-ért, melyet a
következő félévben írnak ki befizetendő tételként
a Neptunban. Amennyiben ez sem sikerül, keresztféléven újra próbálkozhatsz.
Gödör: Szórakozási lehetőség elérhető távolságban. (Bercsényi koli alagsorában). Építészeknek melegen ajánlott a gyakori látogatása.
Keresztfélév: Nem sikerült a pót pót ZH, vagy
a második IV, esetleg lemondtál a mintatanterv
szerinti haladásról… Az egyetem a lehetőségek
tárháza, meg hát ugye nem lehet eleget gyakorolni, ahhoz hogy jó mérnök legyen belőled. Ha
egyenesben nem sikerült akkor próbáld kereszten.
Itt amúgy is valamivel családiasabb a hangulat,
de azért ne aggódj, biztosan lesznek sorstársaid.
Egy dologra viszont figyelni kell! Nem minden
tárgyból indul keresztfélév!
Neptun: Teljes neve Neptun Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer. Azért készült, hogy

otthonról kényelmesen intézhesd a tárgyfelvételt,
befizetéseket, vizsgajelentkezést. Mint ahogy ma
ez már elvárható. Bár működése még sokszor nem
tökéletes és a fejlesztések gyakran használhatatlanabbá teszik, mint előtte volt, azért rengeteg
előnyt jelent.
Leckekönyv: Hivatalos okirat, mely az érdemjegyeidet tartalmazza. Valószínűleg nem sokszor fogsz
vele találkozni, a létezését is el fogod felejteni.
DH: A kari gazdasági és adminisztrációs ügyek
intézése, a kari szabályzatok kezelése tartozik a
Dékáni Hivatal hatáskörébe. Személyesen ritkán
kell majd ellátogatnotok ide.
TVSZ: A BME Tanulmányi- és Vizsga Szabályzata, az oktatás alapszabálya az Egyetemen,
hallgatóknak és oktatóknak egyaránt be kell
tartania. Elolvasása mindenkinek ajánlott.
TJSZ: Térítési és Juttatási Szabályzat. Pénzügyek
kifizetésének és befizetésének szabályai. A másik
kötelező olvasmány.
OHV: Oktatás Hallgatói Véleményezése. Elektronikus, Neptunban kitöltendő kérdőív, melynek
lényege, hogy névtelenül értékelheted oktatóid
munkáját. Egyre fontosabb szerepet játszik a
képzés minőségi fejlődésében. A kérdőívek eredményei alapján, a legjobbtól a legrosszabbik
összeáll az oktatók névsora, ezért ez egy komoly
verseny az oktatók között. Töltsd ki te is!
TDK: Tudományos Diákköri Konferencia. Ha
valamelyik tárgy különösen felkeltette az érdeklődésedet, szeretnél benne jobban elmélyedni,
úgy érzed van még energiád valamilyen plusz
feladatba belevágni, akkor a TDK egy jó lehetőség. Több téma közül választhatsz tudományos,
művészeti vagy művészetelméleti területeken.
A dolgozat elkészítése segítheti a szakmai
fejlődésed és hasznodra válhat a későbbiekben,
a sikeres TDK dolgozat előnyt jelent a különböző
ösztöndíj pályázatoknál.
BME: Buli Minden Este! B. Mire Elvégzed és így
tovább.
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Juttatások és térítések
Az alábbiakban igyekeztünk minden olyan
Téged érintő juttatást és téged terhelő térítést
összegyűjteni, amelyekkel egyetemi éveid alatt
találkozhatsz és anyagi helyzetedben pozitív
vagy negatív változást okozhatnak. Az alább
található juttatásokat és térítéseket az egyetem
Térítési- és Juttatási Szabályzata (TJSZ) tartalmazza. Ezt, és a következő szövegben említett
más szabályzatokat mind elérhetitek a Hallgatói
Képviselet honlapján (www.epiteszhk.bme.hu).

Hallgatói juttatások – pénzbeli támogatások
Tanulmányi ösztöndíj
Tanulmányi ösztöndíjra minden aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott
illetve állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgató jogosult, tanulmányi teljesítménye
alapján, melynek számítási módját a Tanulmányi
és Vizsgaszabályzat rögzíti. Ennek értelmében, a
második aktív félévtől jár azokban a félévekben,
amikor az adott hallgató finanszírozási státusza
államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas.
Ezen ösztöndíj havonta kiutalt juttatás, melyben
a hallgatók legfeljebb 50 százaléka részesülhet,
külön igényelni nem kell, a megfelelő átlag elérése esetén automatikusan jár. Az elmúlt években
általában a hallgatók közel 50%-a részesült ezen
juttatásban, az előző két félévben a tanulmányi
ösztöndíj maximális összegének átlaga 49200
Ft/hó volt, legkisebb összege 6000 Ft/hó, melyet
mindkét félévben 5 alkalommal kaptak meg a
hallgatók.
Karunkon a tanulmányi ösztöndíj odaítélésnek
alapja a teljesítményindex. A teljesítményindexet
alapul vevő ösztöndíjosztási rendszert azért
vezettük be, hogy a hallgatók teljesítménye
igazságosabban legyen összemérve. A megelőző
években az egyetem többi karához hasonlóan
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a mi Karunkon is
az ösztöndíjindex
alapján mértük
össze a hallgatók
tanulmányi teljesítését. Ez a régi
rendszer sokszor
kiszámítható volt.
A hallgatók előre
tudták, melyek azok a tárgyak, amelyek könnyen
elvégezhetőek, és kevés erőfeszítéssel megugorhat tőle az ösztöndíjindexük. Ennek kiküszöbölésére
igyekszünk egy olyan új rendszert használni, amely
kevésbé kalkulálható előre, és a ténylegeses teljesítményét veszi figyelembe. A jelenlegi rendszer optimálisabb az eddiginél, emellett jobban megfelel
az oktatási és a kreditrendszernek. A teljesítményindex meghatározásáról részletesen olvashattok
a már említett TJSZ-ben. Az elveiről röviden a
következőket jó, ha tudjátok. A teljesítményindexnek nevezett számot úgy kapjátok meg a félév
végén, ha a teljesített tantárgyakból kiszámított
részindexet összegzitek. A részindex kiszámításakor
olyan tényezőket szükséges figyelembe venni,
mint hogy az adott hallgató milyen érdemjeggyel
teljesítette a tárgyat, emellett a többi hallgató
hogy teljesített az adott félévben, vagy, hogy
egyáltalán hányan próbálták elvégezni a tárgyat,
illetve az is fontos, hogy a tárgy mennyi kreditet ér.
Ezek azok az adatok, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy minél igazságosabban tudjuk összemérni a
tevékenységeteket. Ha jobban megnézitek, ezek
azok az adatok, amelyek elárulják a sikerességét
a teljesítésnek, hozzá mérve a többi hasonló
körülmények között teljesítő hallgatóhoz, és fontos
az is, hogy az érdemjegyet annak tekintetében
vegyük figyelembe, hogy a tárggyal mennyit is
kellett foglalkozni.
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Fontos tudni azt is, hogy korábban az egyes
évfolyamok hallgatói a saját csoportjukhoz voltak
mérve, ami sok torzulást eredményezett az évek
során bekövetkező sikertelen tárgyteljesítések
esetén. A kreditrendszerben felmerülő hasonló
problémákat az új rendszer bevezetése kiküszöböli, illetve lehetővé teszi azt, hogy azokat a
hallgatókat mérjük össze, akik valóban azonos
tárgyakat teljesítenek, és nem azokat, akik elméletben, évfolyam szerint kellene, hogy ugyanazt
teljesítsék.
Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj
Rendszeres szociális ösztöndíj
Rendszeres szociális ösztöndíjban minden aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag
támogatott illetve állami ösztöndíjas teljes idejű
képzésben résztvevő hallgató részesülhet, már az
első félévtől kezdődően.
A szociális ösztöndíj pályázat útján, félévenként
odaítélhető juttatás, mely a hallgató szociális
helyzete alapján kerül megítélésre, rögzített az
egész egyetemen egységes rendszer (Egységes
Szociális Rendszer) alapján. A pályázat elbírálásához bizonyos igazolások szükségesek, melyek
listája megtalálható a szoc.sc.bme.hu honlapon.
A pályáztatásra minden esetben a félév első heteiben kerül sor. Legmagasabb kiutalt összege az
elmúlt félévben 34200 Ft volt havonta, legkisebb
összege 11900 Ft, melyet a félévben 5 alkalommal kaptak meg a hallgatók.
A szociális helyzet értékeléséről, a rendszeres
szociális ösztöndíj pályázat bírálati szempontjairól
és a pályázás követelményeiről a BME Térítési és
Juttatási Szabályzat 2. számú mellékletében (BME
Egységes Szociális Támogatás) olvashattok.
Rendkívüli szociális támogatás
Rendkívüli szociális támogatásban a hallgató
szociális helyzetében váratlanul bekövetkező
negatív változás esetén részesülhet bármely aktív

hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag
támogatatott illetve állami ösztöndíjas teljes
idejű képzésben résztvevő hallgató, amennyiben
beadott pályázata sikeres.
Ezen támogatás egyszeri juttatás. Az első félévtől
kezdődően a félév során bármikor igényelhető, a
szükséges igazolások mellékelésével. Legmagasabb összege egyszeri 60000 Ft.
Alaptámogatás
Alaptámogatásra minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező képzési szintjén elsőéves
hallgató jogosult. A támogatás célja a beiratkozás utáni nagyobb költségek terheinek enyhítése
a szociálisan rászoruló hallgatók számára. Odaítélése évenként az őszi félévben történik.

Hallgatói juttatások – természetbeni
támogatás
Kollégiumi elhelyezés
A kollégiumi elhelyezés minden aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező hallgató által igényelhető, pályázat útján odaítélt juttatás.
A pályázat félévre szól, a pályázat elbírálása a
hallgató szociális helyzete, tanulmányi eredménye, valamint szakmai, közéleti tevékenysége
alapján történik.
Az egyes szempontok súlyozottan kerülnek
figyelembe vételre, az alábbiak szerint: szociális
helyzet (20%), tanulmányi eredmény (60%), szakmai, közéleti tevékenység (20%).
A pályázat során a szociális helyzet csak abban
az esetben vesszük figyelembe, ha a másik két
tényező alapján elutasításra kerül a pályázó.
Ebben az esetben a korábban figyelembe vett
tényezők mellett kerül beszámításra a szociális
pontszám, a fenti súlyozás alapján.
A karra felvételt nyert első éves hallgatók esetében a kollégiumi férőhely odaítélése a pályázó
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szociális helyzete és lakhelyének távolsága
alapján történik. A szociális és a lakhelytől való
távolságért járó pontokat a Hallgatói Képviselet
a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú
mellékletében (BME Egységes Szociális Támogatás Pontrendszere) meghatározottak alapján
állapítja meg.
Kollégiumi térítési díjak
A kollégiumi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni,
ennek összegei a 2012/2013-as tanév őszi
félévében a következőképpen alakulnak:
►Államilag finanszírozott hallgató esetében:
10000 Ft/hó (PPP felújított kollégiumokban: 9300
Ft/hó).
►Költségtérítéses hallgató esetében: 21.600 Ft/
hó (PPP felújított kollégiumokban: 20950 Ft/hó).
Fontos! Ha a hallgató lemond a kollégiumi
férőhelyéről a lemondással érintett, és az azt
követő két hónap kollégiumi térítési díját is köteles
kifizetni, valamint a következő félévben csak a
rendes pályázat után üresen maradt férőhelyekre
vehető fel.
Kollégiumok
Karunk az egyetem vagyonkezelésében álló Bercsényi 28-30. Kollégiumban, Schönherz Zoltán
Kollégiumban, illetve Vásárhelyi Pál Kollégiumban
rendelkezik férőhelyekkel. A három kollégiumban
található férőhelyek száma közel 370. Az elsősök
elhelyezésére mintegy 80 férőhelyet tudunk biztosítani, a Bercsényi és Schönherz Kollégiumokban.
►Bercsényi 28-30. Kollégium: 2 ágyas szobák, szintenkénti vizesblokkokkal, 10 percre az
egyetemtől. Ez tradicionálisan az építészkar saját
kollégiuma.
►Schönherz Kollégium: 10 percre az egyetemtől,
PPP program keretében felújított, új bútorzattal
rendelkező, 3-4 ágyas szobákkal, melyeknek
saját fürdőszobájuk van.
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Vásárhelyi Pál Kollégium: 3-4 ágyas szobák,
szobánként külön fürdővel, szintenkénti mosdókkal
3 percre az egyetemtől.
Mindegyik kollégiumban található szintenkénti
konyha, ezenkívül mosókonyha, konditerem (ez
a PPP kollégiumban fizetős). Az internet minden
félév elején igényelhető.

Hallgatói térítések
Költségtérítés
A nem állami ösztöndíjas hallgatók önköltséget
(korábban ezt költségtérítésnek nevezték) fizetnek, melynek összegét a kar dékánja határozza
meg, az egyazon évben beiratkozott hallgatókra. Az önköltség felvett kreditek után fizetendő
díjból és egy aktív félévre bejelentkezésért
fizetendő alapdíjból áll. A képzési formákról szóló
cikkről már olvashattál erről.
Ismétlő-, és javítóvizsga díj, vizsgától való távolmaradás díja
A BME Tanulmányi
és Vizsgaszabályzata meghatározza
a vizsgaismétlések
és –javítások módját,
illetve a térítésköteles
ismétlővizsgát. Emellett
fizetned kell azért is,
ha nem jelensz meg a
vizsgádon. Ezek díja
4500 Ft.
Egyéb díjak
Egyetemünkön a nem teljesített kreditek illetve az
egyéb szolgáltatások után szintén térítési díjat
kell fizetni, ezeket részletesen megtalálhatjátok a
2/2013. Rektori utasításban, amely a hallgatók
által fizetendő egyéb díjakról szól.
/Kelemen Krisztina/Selmeczi Petra
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Mennyi pénzre lesz szükséged az egyetemkezdéskor?
A sikeres felvételi után, a következő aggodalom,
hogy vajon mennyibe fog kerülni az iskolakezdés.
A következő sorokban összegyűjtöttük nektek,
hogy várhatóan milyen költséggel kell számolnotok. Különösen a vidékiek számára lehet fontos,
hogy mire kell számítani.
►Gólyatábor részvételi díj: 19.000-20.000 Ft
(megéri ;))
►Utazás: havi pár ezer forint (ez természetesen
függ a távolságtól, előkészítőre járás közben már
többen tapasztalhattátok)
►BKV-bérlet: havi 3.850 Ft (kollégistáknak nem
feltétlenül szükséges)
►Kollégium: havi 10.000 Ft (költségtérítéses díj:
21.650 Ft), PPP kollégiumban: 9.300 Ft (költségtérítéses díj: 20.950 Ft)
►Az albérlet minimális havi összege közös
lakásbérlés esetén 25.000-35.000 Ft. Keresd a
BME Támpont Iroda szórólapjait az albérlethirdetésekről, az igénybe vehető szociális támogatásokról, vagy nézd meg a www.tampont.bme.hu
honlapon!
►Beiratkozás: 2.000-2.500 Ft (index, igazolványkép)
►Jegyzetek, tankönyvek: 5.000-15.000 Ft
Az év elején elmondják minden órán, hogy milyen
könyvekre van szükség. Természetesen ezek közül
nem kell minden. Seniorjaitok segítenek majd
nektek, hogy mi az, amit érdemes megvásárolni
és melyik tárgyból elegendő a fénymásolóban

kapható párszáz forintos jegyzet. A könyvek nagy
része a BME könyvárból kikölcsönözhető, illetve
néhány olcsón beszerezhető antikváriumokból is.
Papír-írószer: Az Építészmérnöki Karon ez jelenti a
legnagyobb kiadást. Év elején 25.000-30.000
Ft, évközben havi 2.000–3.000 de leadásoknál
több ezer Ft körül lehet számolni. Előre NE vegyél
meg semmit! A pontos igényeket felmérve külön
Gólya-csomagot állítunk össze Nektek, amivel
jelentősen jobban jártok, mint ha külön vennétek
meg. Az ajánlott listát alább látjátok, mi ezeket
az eszközöket javasoljuk első félévre.
Javasolt tanszerek iskola-kezdéshez:
►csőtoll készlet, minimum 3 különböző vastagságú, általában ez a legdrágább tétel
►vékony és vastag töltőceruza (‘rotring’), megfelelő keménységű betéttel, különböző keménységű
grafit ceruzák
►Különböző méretű vonalzók (30-60, 45 fokosak), párhuzamvonalzó
►A/4-es és A/3 papír, skiccpausz
►jobb minőségű körző (készlet)
►A/2-es tábla, és mappa
Az általunk javasolt pontos listát a seniorjaitoktól
fogjátok megkapni, így időben át tudjátok nézni
mire van szükségetek.
/Viszoki Csaba/Dávida Eszter/Selmeczi Petra
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Közélet
Az egyetem elvárásainak eleget tenni egyáltalán
nem könnyű, és ez rengeteg időtöket el fogja
venni. Egy dolgot azonban ne felejtsetek el, nem
szabad mindent feláldozni egy cél érdekében.
Szükségetek van a kikapcsolódásra, erre pedig
akár a karon is rengeteg lehetőségetek adódik.
A Hallgatói Képviselet egyik fontos célja a közélet fellendítése, ezért hozta létre a Rendezvény
Bizottságot, melynek feladata a legfontosabb
kari rendezvények koordinálása. Ezek sorban:
ősszel a Gólyahét, Szakmai Napok, Gólyabál,
télen a Jegesest és az Építész sítábor, tavasszal
az Építész (Kari) Napok, X1,2 és a Ballagás.
Természetesen nem csak ez jelentheti a kikapcsolódást. Számos más lehetőség közül is válogathattok. Az alábbiakban az építészkari öntevékeny
körök bemutatkozóit olvashatjátok, akik azonos
érdeklődésű, közös hobbit űző építészhallgatók.
Ők azok, akik megszínesítik a mindennapjaidat az
egyetemen, és főként a kollégiumokban. Mindenkinek kell valami más őrület az építészeten kívül,
különben nem lehet kibírni. Reméljük te is megtalálod majd azt a kört, ami érdekel. Neked is lesz
lehetőséged bepillantást nyerni és csatlakozni
egy-egy öntevékeny körhöz. Jelentkezz bátran!
B3
A B3 egy 2011 novembere
óta működő öntevékeny kör.
Ez nem csak egy kávézó, ahol
kikapcsolódhatsz két leadás
között, hanem különböző kulturális és közösségi elfoglaltságoknak is helyet ad:
kiállításokat, koncerteket szervezünk, illetve több
egyetemi tanárral is zajlott már itt beszélgetés.
Ha szeretnél meginni esténként egy forró csokit
vagy megenni egy gofrit a lattéd mellé, megtalálsz minket a Bercsényi kollégium 3. emeletének
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lépcsőfordulójában, illetve a facebookon, ahol
információt is kaphattok a hetente frissülő ajánlatokról és akciókról.
http://facebook.com/b3cafe

Bercsényi Építész Szakkollégium
A BME Építész Szakkollégiuma a Szakkollégiumi
Közösség által elismert szervezet, a Műegyetemi
Szakkollégiumok Közösségének alapító tagja saját műteremmel, amely iroda, társalgó és könyvtár
is egyben. Önszerveződő diákcsoport, amelyet
építészek, és oktatók is támogatnak. Építészeti
stílusirányzatoktól, ideológiától, politikai táboroktól független műhely. Az egyetemi és egyetemen
kívüli szakmai munka kritikai és inspirációs, szellemi
természetű minőségi-mélységi háttere. Az EASA
(European Architecture Students’ Assembly)
nemzetközi szervezet magyar képviselője.
A szakkollégium 1996-ban jött létre azzal a
célkitűzéssel, hogy a műegyetemi építészképzést
kiegészítve egy komplex, nemzetközi színvonalú oktatási formát valósítson meg. Az alapító
építészhallgatók, építészek és tanárok egy teljes
mértékben önképzésre épülő, rugalmas, állandóan megújulni és fejlődni képes rendszer alapjait
fektették le.
Munkánkat az a felfogás hatja át, hogy az építészet összetett műfaj, tudományos és művészeti
diszciplínák metszéspontjában helyezkedik el.
Ezért gyakorlása során a magas színvonalú munka elérése érdekében sokrétű és szerteágazó
ismeretekre kell szert tenni. Ennek a folyamatnak
egyik fontos alkotóeleme a folyamatos eszme-
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csere egyéb műfajokkal. Sajnálatos módon ez
utóbbira az egyetem felépítésénél, működési
rendszerénél fogva gyakran nem tud megfelelő
teret biztosítani, amit mi a Szakkollégium révén
kívánunk ellensúlyozni.
A programokat saját szakmai igényeinknek
megfelelően állítjuk össze, a szervezésben,
lebonyolításban mindig többen dolgozunk
egyszerre. A képzés nagyrészt kurzusok, előadások, workshopok, tanulmányutak, szakmai pályázatokon való részvétel valamint a közös műtermi
munka által valósul meg.
Bercsényi Mászókör
Itt a helyed, ha egy kicsit extrémebb dologra
vágysz. Tesi óra keretében (fizetős) is jelentkezhetsz a falmászó kurzusra, de ha ennyi nem
elég, akkor minden kedd és csütörtök este a kör
felügyeletében mászhatsz kifulladásig a Bercsényi Kollégiumban, sőt alkalmanként szabadtéri
mászásra is van lehetőség.
maszokor@epiteszhk.bme.hu
http://maszokor.bercsenyi.bme.hu
Bercsényi Számítástechnikai Kör
A BSZK fő feladata a kollégium számítógépes
hálózatának üzemeltetése, karbantartása, illetve
a körtagok
számítástechnikai ismereteinek
bővítése. A kollégium lakóinak
és öntevékeny köreinek lehetőséget biztosítunk,
hogy honlapot üzemeltessenek a kollégium szerverén, illetve hogy e-mail címük lehessen.
A körtagok közül ketten a hét különböző napjain ügyeletet vállaltak, akik a lakók hálózattal
kapcsolatos (gyakran más irányú) problémáit
segítenek megoldani. Hétfőnként és csütörtökönként tartottunk ügyeletet. Komolyabb gond
esetén, a kedd esténként 21:00-22:00-ig tartott

gyűlésünkön igyekszünk közösen megoldást
találni. Ez jó alkalmat biztosít az újabb tagok oktatására, hisz nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
új tagokat képezzünk és felkeltsük az érdeklődést
az informatika ezen területei iránt. Mindezeken
felül fontosnak tartjuk, hogy egy kellemes közösség alakuljon ki, ezért rendszeres üléseink végét
igyekszünk lazábban eltölteni beszélgetéssel,
teázással, iszogatással.
http://bszk.bercsenyi.bme.hu
Bercsényi Zöldkör
Napjainkban egyre terjed a zöld gondolat (környezetvédelem, fenntarthatóság), melyet ugyan
sok helyről hallunk, mégis konkrét lépés – melyben
akár mi is részt veszünk – kevés van. A környezetet
terhelő kibocsátások nagy részéért a háztartások a felelősek, de jó (ökologikus) építészettel
a problémák nagy része megoldható. A jövő
építésze, így a mi kezünkben is nagy a felelősség. A fenntartható gondolkodást elsajátítva Te
lehetsz környezeted legnagyobb védője, akár
egy családi házat, akár egy egész kormányzati
negyedet tervezel.
zoldkor@epiteszhk.bme.hu
A Bercsényi Bringakör a kerékpározni szerető

bercsényiBRINGAKÖR
építészek társasága. Elsődlegesen bringák kölcsönöztetésével foglalkozunk: rövid regisztráció
után bármikor elmehetsz tekerni egy jót- :) Ezen
kívül műszaki segítséget: szerszámot és szaktudást is tudunk biztosítani a Bercsényi Kollégium
nemrégiben elkészült bicikli tárolójában. Jelenleg
5 kerékpárral gazdálkodunk, jövőbeni célunk
közé tartozik a bringapark bővítése és fejlesztése. Amint az időjárás engedi, kisebb-nagyobb
túrákat, helyszínbejárásokat szervezünk.
A kör működéséről röviden: A kerékpárokat
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hetente több alkalommal ellenőrizzük, hogy azok
mindig megfelelő állapotban kerülhessenek a
hallgatókhoz. Havonta nagyobb szervizelést
végzünk, melyen az összes aktív tagunk jelen van.
Ilyenkor szívesen várunk mást is, ha épp javításra
szorulna a bringája!
Minden tavasszal a szezon nyitásaként illetve
ősszel annak zárásaként közös filmvetítést tartunk
a Közönséges Vetítéssel. A filmek középpontjában természetesen a bicikli áll. :)
Diák Sport Kör
Mindannyian láthatjátok évről évre a makettekkel és rajztáblákkal rohanó építészhallgatókat
a Budafoki úton… Azokat az építészeket, akik
szívesen vesznek részt egy jó buliban, szívesen
mozognak a poén kedvéért, vagy éppenséggel
szívesen sportolnak egy jó társaságban.

A Bercsényi DSK célja nem más, mint olyan
programok szervezése és lebonyolítása, mely
megmozgatja a hallgatókat. Lehetőséget
teremteni arra, hogy mindenki megismerje a sport
24

vicces oldalát is. Azt, amikor nagyobb megerőltetés nélkül lehet mozogni és ezzel együtt szórakozni. Természetesen mindezt barátokkal, egy jó
közösségben.
Ki ne ismerné azt az érzést, hogy a sok rajzolástól
leszakad a keze, sajog a háta a sok görnyedéstől az üvegező asztal felett, vagy éppen
a fenekét ülte laposra a számítógép előtt? Jól
esne ilyenkor egy kis testmozgás, de mi a kifogás?
Nincs időnk rá. Hát persze, hogy nincs. Inkább
erőtlenül az ágyba zuhanunk. Észre se vesszük
és eltelnek úgy a napjaink, hogy nem mozogtunk
semmit. De ezen változtathatunk! És nem muszáj
drága kondi bérletet vennünk hozzá, vagy ”személyi edzőt” fogadnunk.
A Bercsényi DSK a fent említett programok mellett
lehetőséget biztosít arra, hogy esténként a
Bercsényi koli tornatermében 21:30-tól 00:30-ig
különböző sportokat űzhessetek. Bárki lemehet,
megnézheti, beállhat, teljesen kötetlenül. Lehet
röplabdázni, kosarazni, focizni, tollasozni, pingpongozni a meghirdetett időpontokban. A terem
használatától függetlenül működik a pingpong
az előtérben. Ehhez a portán lehet elkérni az
ütőket és a labdákat. Kifejezetten lányoknak
pedig heti 2-3 alkalommal tartunk aerobik órát:
táncos zsírégetőt és alakformálót.
Hétfőnként és csütörtökönként kocogó-futó
edzéseken vehettek részt. Jön a jó idő, úgyhogy
használjátok ki, hogy a szabadban is lehet sportolni. A tájfutás rejtelmeivel is megismerkedhettek,
akár versenyeken is indulhattok.
dsk@epiteszhk.bm.hu
http://dsk.bercsenyi.bme.hu
Építész Klub
Az Építész Klub egy olyan szakmai öntevékeny
kör, melynek tagjai elsősorban a saját érdeklődési területükről szerveznek építészettel kapcsolatos
programokat
(előadásokat, épület- és gyárbejárásokat, kon-
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ferenciákat, work shopokat, stb.) a kar hallgatói
számára. Célunk egy nyitott, szinte bármilyen téma
iránt folyamatosan érdeklődő közösség megteremtése, mely hitelesen tudja képviselni a hallgatókat az építész
szak ma, valamint
a társadalom felé
egyaránt.
Ha szeretnél
részese lenni a
közösségi élet
pörgő eseményeinek, és ezzel
együtt hasznos
tapasztalatokat,
ismeretek et, kapcsolatokat és nem utolsó sorban örök élményeket
szerezni, akkor az Építész Klubban a helyed!:)
epiteszklub.epiteszhk.bme.hu
epiteszklub@epiteszhk .bme.hu
Főzőkör
Céljuk, hogy a kari és az öntevékenyköri rendezvényeken fogyasztható (reményeik szerint ízletes)
étekkel szolgáljanak nektek. Szeretnének minél
több szintvacsit szervezni, ezzel is lendítve kicsit
a koli közösségi életén. A félévben a „Nemzetek Vacsorái” rendezvénysorozat keretében a
különböző kultúrák jellegzetes ételeivel szeretnék
megismertetni az éhes kollégistákat. Szeretettel
várják a lelkes új tagokat, mindenkivel szívesen
megosztják a fakanalukat.
fozokor@epiteszhk.bme.hu
Gödör
A Bercsényi Gödör Klub lesz a felelős az elkövetkezendő (jó) néhány éved szórakozásáért.
A jelenlegi formában tavaly alakultak meg, pár
idősebb hallgatóból (tapasztalt kocsmalakóból)
és sok újoncból. Amit nyújtanak: minden kedden
buli a Bercsényi Kollégium alagsorában! Nincs is

jobb, mint jó társaságban kipihenni az építészkar
minden fáradalmát. Gyere le, a Gödör csak rád
vár, és ha tetszik, esetleg szeretnél segíteni és közéjük tartozni, jelentkezz bátran! A lányok szépek,
a fiúk helyesek, a társaság jó, mi kell még? Legyél
te is gödrös!
http://godor.bercsenyi.bme.hu
InvenTOROK
A kör sikeresen honosította meg a 250 éves
selmeci hagyományokon nyugvó szakestélyeket
az Építészmérnöki Karon. Minden évben négy
rendezvényt tartanak,
melyek egytől egyig
különlegesek és egyediek. A tanév kezdetén
a Balekkeresztelő
Szakestélyen titeket,
elsőéveseket köszöntenek, mint újdonsült
egyetemistákat. Az egyetemi éveket végigkísérő
szakestélyeken életre szóló emlékekkel és ajándékkal gazdagodhattok. Az évek során kitűzőt,
szalagot, majd gyűrűt avattok, emellett minden
évben készül új égetett kerámiakorsó is, melyet a
szakestélyen vásárolhattok meg.
inventorok@epiteszhk.bme.hu
KépKocka
A KépKockánál azt tűztük ki célul, hogy a kar
eseményeit megörökítsük és archiváljuk minő-

ségi módon, majd közzétegyük, hogy mindenki
számára elérhető legyen. A szakmai és közösségi
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rendezvényeket képekkel, videókkal dokumentáljuk, promóciós rövidfilmeket készítünk. Céljaink között szerepel továbbá kisfilmek, interjúk készítése
olyan témákról, amelyeket mi építészek fontosnak
tartunk, illetve amire kíváncsiak vagyunk. Találkozhatsz velünk minden nagyobb eseményen, illetve
hétfő esténként a Bercsényi Kollégium Stúdiójában. Mindenkit szeretettel várunk!
kepkocka.epiteszhk.bme.hu
kepkocka@epiteszhk.bme.hu
Bercsényi Kondikör
A közelmúltban alakult, kicsiny, ámde annál lelkesebb csapatunk teljes erővel azon munkálkodik,
hogy lehetőséget nyújtson az edzeni vágyóknak.
Az egyetemista élet nem éppen az egészséges
életmódról szól, gyakori éjszakázás, stressz…
Néha szakítani kell időt a mozgásra, félre azokkal
a jegyzetekkel és gyertek le edzeni velünk!
Régóta működő körünk a filmezésről, mozi
szervezésről szól. Elsősorban un. „rétegfilmeket”
vetítünk, nem szeretjük a multiplexek mainstream
vonalát. Nálunk olyan filmeket láthattok, amikkel ritkán találkozik az átlag ember. A vetítések
szerda esténként, a Bercsényi 2. emeleti lépcsőfordulójában kerülnek megrendezésre. Készítünk
teát és zsíros kenyeret, amiből bárki szabadon
fogyaszthat, ugyan ez vonatkozik a filmezésre
is. A rendszeres mozi mellett néha ellátogatunk
a B3ba vagy a Gödörbe, egy-egy film erejére,
szoktunk rendezni más köröknek vetítést, alkalmanként pedig maratonokra vállalkozunk.
Közönséges Vetítés
Csapatunk egy kis baráti társaság, szívesen
látunk bárkit, aki csatlakozni akar, várjuk gólyák
jelentkezését is. A rendszeres feladatok közé a
vetítések hirdetése tartozik, ilyen a plakát készítés
és ragasztás, illetve az internetes reklámozás. A
mozikat mindig hirdetjük facebookon, levlistákon,
a koliban pedig láthatjátok a plakátokat. Ezek26

ből ha tetszik valamelyik, elvihetitek a vetítés után,
vagy ha kértek nyomtatunk is.
Némi ízelítő eddigi filmjeinkből: Psycho, Kopaszkutya, Annie Hall, 9 es terv az űrből, Biutiful,
Keresztapa maraton, Star Wars eredeti trilógia
maraton, Sátántangó
Szeretettel várunk mindenkit!
kozvet@epiteszhk.bme.hu
Bercsényi Makettkör
Az öntevékeny kör elsődleges
célja makettező szerszámok és
makettezést segítő eszközök
beszerzése és használatuk
biztosítása az egyetemi hallgatóság számára a Bercsényi
Építész Kollégium makettező termében. Másodsorban a kör működteti a kollégium földszintjén
levő makettezőt, ahol a szerszámok is helyet
kaptak a szekrényekben. Mindezek mellett önképző kör jelleggel előadásokat és beszélgetéseket
is szervezünk a makettezés trükkjeiről, technikáiról,
anyagairól, hasznos tippeket adunk a hatékony
munkához és szép makettek elkészítéséhez, ami
eléggé fontos a karon.
makettkor@epiteszhk.bme.hu
Senior kör
A seniorkör egy nagyon friss és fiatal kör, melynek
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célja az elsős hallgatók beintegrálása az egyetemi életbe. Ez magában foglalja az ifjú építészek tanulmányi életének felügyeletét, segítését,
illetve a közösségi életbe való beilleszkedését.
Nagyon fontos hogy mindenki számára megfelelően kezdődjön meg karrierje az egyetemen, és
mivel ez egy teljesen más világ a gimnáziumhoz
képest. Fontos, hogy legyenek olyan emberek,
akikhez elsősként bizalommal tudsz fordulni. Ők
lesznek egy éven keresztül a seniorjaid. A senior
kör egy nagyon laza és bulizós elsősorban nyitott és segítőkész emberek csoportja, akik megfelelő rá látással rendelkeznek az összes olyan
problémával kapcsolatban, amely felmerülhet
egy elsős életébe. Hogyan lehetsz senior? Először az szükséges hogy legyen önbizalmad, hogy
jelentkezz, majd részt kell venned egy 7-8 képzésből álló tréningen, meg kell írnod egy zh-t és a
legfontosabb, hogy megszerettesd magad a
társaiddal, hisz az ő szavazataikon múlik az, hogy
kik lehetnek seniorok. A senior feladatai: Részt
vesz a gólyatáborban és a rábízott tankört egy
csapattá kovácsolja, a gólyahéten megismerteti
a gólyákkal az egyetemet, és tovább csiszolja a
csapatot, de talán a legfontosabb hogy egész
félévben a gólyák (azaz a ti) segítségetekre van,
ez jelenthet korrepetálásokat, vagy éppen ha
arra van szükség egy jó kocsmatúrát. Ha felkeltette érdeklődésedet, akkor ne habozz tavasszal
vár rád a senior kör.

Szitakör
A kör egy kisebb szünet után idén újraindult egy
friss és lelkes társasággal. A célja a kar hallgatói
számára szitanyomatok készítése, csapatversenyekre, rendezvényekre, egyéb programokra,
ezzel elősegítve egy összetartóbb közösség
kialakulását is. Nem csak magába a szitanyomat elkészítésébe nyerhettek betekintést; részt
vehettek az egyedi pólók tervezésétől kezdve a
folyamat minden lépésében. Vannak terveink, de
szívesen várjuk a TE ötleteidet is!

SchÉK
A Schönherzes Építészek Közössége egy 2011ben alakult öntevékeny kör, amit főként elsőévesek hoztak létre. Céljuk a Schönherzben lakó
építészek közösségének életben tartása, illetve a
VIK-kel való jó kapcsolat ápolása. Ezt különböző
közéleti programok szervezésével, illetve a jövőben szakmai programok szervezésével valósítják
meg.
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A külföldi ösztöndíjakról
A BME számos külföldi egyetemmel áll kapcsolatban, így szerencsére tanulmányaink során van
lehetőségünk egy másik országban egy, vagy
akár két félévet is tanulni. Emellett támogatják a
szakmai gyakorlatunkat is, valamint számos szervezet foglalkozik azzal, hogy külföldi kapcsolatokat
építhessünk.

biztosította, manapság azonban ez az összeg kb.
a havi lakás bérét jelenti, a többit saját forrásból
kell kiegészítenie. A másik lehetőség a szakmai
gyakorlat: a hallgató keres egy külföldi céget, és
mivel általában a gyakornokokat nem szokták
kifizetni, ebből az ösztöndíjból lehet biztosítani a
megélhetés egy részét.

Hogyan működik? Legtöbb hallgató az Erasmus
ösztöndíj program keretein belül külföldi részképzésben vehet részt. Az Építészmérnöki Kar jó helyzetben van, hiszen évente körülbelül 60 ember
tanulhat külföldi egyetemeken. Ez az összes Erasmusos helyek kicsit több mint egy negyede, míg a
kar hallgatói az egész egyetem kevesebb, mint
10 %-át teszik ki. Ez azért is lehetséges, mert az öt
év sok idő, jót tesz egy kis pihenés tanulmányaink
közben. Ezen kívül még számos ösztöndíjprogram
létezik, mindegyiket egyéni pályázat útján lehet
elnyerni. Szükségesek hozzá természetesen a jó
tanulmányi és szakmai eredmények, de a karon
bárkinek van esélye pályázatot nyernie.

És hova is mehetek? Gyakorlatilag bárhova!
Az Erasmus tanulmányi ösztöndíjprogram keretén
belül az Építészmérnöki karnak majdnem minden
Európai Uniós országgal van legalább egy
egyetemi kapcsolata, ezen kívül még Törökországba, és Svájcba is lehet pályázatot nyerni.
A szakmai gyakorlatot pedig bármelyik Erasmus
tagországban lévő cégnél elvégezheted. A többi ösztöndíjprogrammal pedig a világ bármely
pontjára utazhatsz tanulni.

Mi is ez az Erasmus? Rotterdami Erasmus egy
holland filozófus volt a XV. században, aki a maga
korának szellemi életében egy kiemelkedő tekintélyű egyéniség volt. Királyok, pápák, egyetemi
városok versengtek a kegyeiért, miközben bejárta
egész Európát. Róla nevezték el az ösztöndíjprogramot, melyen eddig körülbelül 3 millió fő vett részt,
és a mai napig nagy sikere van. Kétféle lehetősége van, az egyik a tanulmányi ösztöndíj, a másik a
szakmai gyakorlat. A tanulmányi ösztöndíj lényege,
hogy két egyetem között van egy megállapodása arról, hogy a hallgatók ingyen tanulhassanak
a fogadó intézményben, és emellé meghatározott összegű ösztöndíjjal is támogatják a kint
tartózkodás költségeit. Ez régen a teljes ellátást
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Mikor, és mennyi időre? Első évben még nem
lehet pályázni, azonban a kérdés csak az, hogy
mikor éri meg. Harmadik, és negyedik év után
rendelkezhet az ember már kellő tudással ahhoz,
hogy megállja a helyét a külföldi egyetemeken is.
Bár van lehetőség kint is első, vagy másodéves
tárgyakat hallgatni, külföldön a más tanulmányi
szisztéma miatt könnyen lehet, hogy nem rendelkezik még az ember a kellő idegen szaknyelvi
tudással. Egy félév kb. 4-6 hónapnak számít, ezt
egyeteme válogatja (például
Madridban 3
„félév” – trimeszter – van egy
tanévben, Münchenben pedig
március végéig
tart az első félév).

papír

Így mikor végzek, és miért éri meg nekem?
A másfajta tanulmányi rendszer miatt a kint
teljesített tárgyak csak töredékét fogadják el a
mi karunkon, valamint aktív státusz alatt kell lenni,
ami azt jelenti, hogy az ingyenes féléveidből
használsz el egyet. Ezért érdemes úgy számolni,
hogyha valaki külföldi (akár fél, akár egy teljes
év) tanulmányokat folytat, az a kint töltött idővel
később tudja csak befejezni az egyetemet.
Azonban a kint töltött idő később sokszorosan
megtérül, hiszen mind szakmailag, mind szellemileg
sokat fejlődik kint az ember.
Pontosan mi alapján kerülök ki? Az ösztöndíjhoz szükséges pontokat az egyetemi, és egyetemen kívül teljesítményed alapján kaphatod. A
pontozási rendszer akár évente változhat, de
általában a tanulmányi átlagok, nyelvtudás valamint a szakmai és tudományos tevékenységek
számítanak bele (például publikációk, díjazott
pályázatok, tudományos munka).
Nyelvtudás kell? Természetesen kell, ez attól
függ, hogy az adott ország egyetemén milyen
nyelven fogod hallgatni a tantárgyakat. A külföldi
helyek többsége angol kurzusokat indít, valamint az építész kar is az angol képzést indító
egyetemekkel próbál kapcsolatot létesíteni. Ettől
függetlenül vannak helyek, mint például Róma,
vagy Barcelona, ahol csak az ország anyanyelvén lehet tanulni. Minden esetben szükség van
minimum középfokú nyelvvizsgára
Egyéb lehetőségek? Az Erasmus programon kívül
még számtalan lehetőség van. Az egyetemen működő Hallgatói Külügyi Testület gyűjti ezeket össze,
és hozza a hallgatók tudomására. Az elmúlt években ilyen volt a Campus Hungary program, mely
az Erasmusra hasonlít, csak nem a BME-n pályázol,
hanem az ösztöndíjat kiutaló intézménynél. Hasonlít
az Erasmusra, csak kicsit több pénzt ad, kicsit több

lehetőség van, cserébe mindent a hallgatónak kell
intéznie. Másik ilyen a BME és a bécsi TU Wien közötti megállapodás, aminek köszönhetően évente
több hallgató nyerhet ösztöndíjat Bécsbe (ahol
a karnak nincs is Erasmus kapcsolata). A legtöbb
ösztöndíj eseti, ha pályázni szeretnél, mindenképp
kérd a Hallgatói Képviselet vagy a Támpont Iroda
segítségét.
És mit tudok tenni az első évben? Az jó, ha
már korán eldöntöd, hogy külföldön szeretnél
tanulni, hiszen akkor több időd lesz felkészülni a
különböző kritériumokra. Először is tanulj nyelveket!
Bár angol nyelvvizsgával sok helyre ki lehet jutni,
és már a felvételikor a többség rendelkezik vele,
azért még így is jó helyek vannak spanyol, német,
francia nyelvterületeken. Másodrészt fel kell készítened szüleidet, hogy nem fogsz öt éven belül
végezni, és ez valamennyi kiadással is fog járni.
Harmadszor jó, ha kikéred a felsőbb évesek véleményét - főleg akik már voltak külföldön - vagy
a HK Külügyi referensét. Ők fognak tudni neked
segíteni a döntésben. Például északon műszaki
oktatás folyik, míg a déli országokban inkább
a művészeti oktatást preferálják. Utolsósorban
pedig figyelj a jó tanulmányi eredményedre. Pár
év távlatában nagyon bosszantó, ha egy-két
rossz jegy miatt nem sikerül kijutni. Ezen kívül figyelj
a szakmai fejlődésre is: pályázz minél többet.
Miért éri ez meg nekem? Szakmailag rengeteget lehet fejlődni egy külföldi tanulmányút alatt.
Más szemlélet, más szokások, más építés – sokkal
szélesebb látókörben lehet tanulni a szakmát.
Egy kicsit felkészít az önálló életre. Bár sok helyre
többen mehettek ki, jobb, ha nem a magyar
hallgatókra vagy utalva. Később örülni fogsz neki:
új kapcsolatok, új kultúra, új nyelvek.
/Heincz Dániel
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Kari Papír
A Hallgatói Képviselet hivatalos lapja
1975 januárja óta havonta jelenünk meg, mi vagyunk a kari közélet egyik megörökítője. Közvetítünk
mindenféle eseményről, beszámolókkal és interjúkkal színesítjük a hétköznapjaitokat. A 2012/13-as
tanévben az újság gyökeres változásokon esett
át, sok új tag érkezett a szerkesztőségbe és most
már félévente van egy színes számunk is. Újságunk
így a fejlődés buktatókkal teli útján jár, talán valahol félúton. Szeretnénk elérni egy olyan küllemi
és tartalmi színvonalat, amely miatt minden hónap
elején vadásszátok majd a lapjainkat. Várunk mindenkit, aki szívesen foglalkozna újságírással, fotózással és grafikák készítésével!

Megfagyott Muzsikus
A legnagyobb múltú építész kari lap. 1905 óta
„évről-évre tartalomban és külső megjelenésben
versenyezve látnak napvilágot a szebbnél-szebb
füzetek, a bohóság mezében, édes önfeledtséggel, magukról maguknak, amint írják.” – írta rólunk Dr.
Lechner Jenő.
Beszólnak, kritizálnak, dicsérnek, elmélkednek és a
legfontosabb: mindenhez hozzászólnak, ami éppen aktuális.
Lepontozták a statika zéhádat? Összetörte a
konzulens a maketted? Csak szimplán eleged van
a rajzolásból? Valami nyomja a lelked?
Öntsd szavakba, rajzold le, írj ajánlót vagy kritikát,
és muzsikálj Te is!
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Kedves gólyák!
Az életetek helyszíne megváltozik, mostantól
a legtöbb időt az Egyetemi campusban és
annak vonzásterében, a Gellért tér és a Móricz
Zsigmond körtér közti területen fogjátok tölteni.
Segítségképp összegyűjtöttük nektek a környékbeli éttermeket, bank automatákat, illetve a
boltokat, ahol az építészhallgatók sűrűn megfordulnak. És persze a kocsmák sem maradhatnak ki
a sorból. Az alább felsoroltak közül néhánnyal, a
regisztrációs héten mi is megismertetünk Benneteket kisebb túrák keretében.
Kávézó, kocsma:
Libella, Black dog Jr., EK, Borpatika, Nano
Drinkbár, Ital csarnok, Black Dog, Pinyó, Szonáta,
Oportó

Kaja:
►Műegyetem:: Stoczek menza, büfé a K épület
alagsorában és a 2. emeleten, Goldmann tér
►Budafoki úton: Pizzaboy, Házi Rétes, hentes
frissensültekkel;
►Móricz Zsigmond körtéren: Madárfészek, Főzelékfaló, Eker, McDonald’s, Vikinger, KFC
►Egyetemhez közeli egyéb: Ízlelő, Bercsényi
kisvendéglő
►Allee Bevásárlóközpont
►Vásárcsarnok
►és persze megszámlálhatatlan kínai gyorsétterem

Írószer, papír, makettezőanyag:
Ápisz (Budafoki út, Ferenciek tere), Fiók (Budafoki
út), Panthon (Deák térnél, Rákóczi térnél), Origo
(Budafoki út)

Bank automata:
OTP: Irinyi utca 4-20.
Karinthy Frigyes út 4-6., 16.
K-épület aula
R-épület aula
Szent Gellért tér 3. (sarok)
Stoczek u. 1-3. (étterem)
Móricz Zs. Körtér 18
Bercsényi-Budafoki sarok,
Allee
CIB: Bartók Béla u. 10.
Allee
K&H: Bartók Béla u. 9.
Móricz Zs. Körtér 14.
Erste: Műegyetem rkp. 7-9. (R-épület aula)
Egry József u. 2., 20-22.
K-épület aula
Bartók Béla u. 1., 43-47.
Allee
Raiffeisen: Bartók Béla u. 41.
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Az építészmérnöki kar felépítése
Dékán: Dr. Becker Gábor
Dékánhelyettesek: Vasáros Zsolt DLA (oktatási)
Dr. Strommer László (gazdasági)
Dr. Mályusz Levente (tudományos)
Dékáni Hivatal K ép. I. em. 10/a.
Tel.: 463-3521
A hivatal fogadóórái: Hétfő - Péntek 8:30-12:30
E-mail: dekanihivatal@epitesz.bme.hu
Oktatási szervezeti egységek
Építéskivitelezési Tanszék (K. II. 17., tel.: 463-1464)
Tanszékvezető: Dr. Mályusz Levente
Építészeti Ábrázolás Tanszék (K. I. 37., tel.: 463-1168)
Tanszékvezető: Dr. Szoboszlai Mihály
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (K. II. 60., tel.: 463-1330)
Tanszékvezető: Dr. Kalmár Miklós
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék (K. II. 19., tel.: 463-1331)
Tanszékvezető: Dr. Magyar Zoltán
Épületszerkezettani Tanszék (K. II. 27/a., tel.: 463-1306)
Tanszékvezető: Dr. Becker Gábor
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék (K. II. 34., tel.: 463-1328)
Tanszékvezető: Dobai János DLA
Középülettervezési Tanszék (K. II. 76., tel.: 463-1318)
Tanszékvezető: Balázs Mihály DLA
Lakóépülettervezési Tanszék (K. II. 49., tel.: 463-1312)
Tanszékvezető: Perényi Tamás DLA
Rajzi és Formaismereti Tanszék (K. III. 1., tel.: 463-3048)
Tanszékvezető: Balogh Balázs DLA
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék (K. II. 42., tel.: 463-1317)
Tanszékvezető: Sajtos István PhD
Urbanisztika Tanszék (K. II. 73., tel.: 463-1319)
Tanszékvezető: Benkő Melinda Phd

A KÉK – KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT FÜGGETLEN,
PROBLÉMAORIENTÁLT, AZ ÉPÍTÉSZET ÉS URBANISZTIKA
LEGVÁLTOZATOSABB AKTUÁLIS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDJEIRE
REAGÁLÓ, AZOKAT BEFOLYÁSOLÓ, ÉS MIND A SZAKMAI, MIND A
SZÉLESEBB NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA ÉRTELMEZŐ PROGRAMJAIVAL
VÁRJA AZ ÉPÍTÉSZTÁRSADALOM FIATAL TAGJAIT.

GYERE! //////////////////////////////////
HALLGASS BELE! //////////////////////
NÉZD MEG! //////////////////////////////
OLVASD EL! ////////////////////////////
SZÓLJ HOZZÁ! /////////////////////////
SZÁLLJ VITÁBA! ///////////////////////
SZERVEZD VELÜNK! ///////////////////
BETONRETRO / / / / / / / / / BUDAPEST100 / / / / / /
/ / / / / / / BUDAPESTI ÉPÍTÉSZETI FILMNAPOK / /
/ / FILMKLUB / / / / / / KÖZÖSSÉGI KERTEK / / / / /
LAKATLAN / / / / / / MAGYAR NARANCS KRITIKÁK /
/ / / MAKETTFESZTIVÁL / / / / / / / PECHA KUCHA
NIGHT BUDAPEST / / / / / / / / VÁROSI SÉTÁK / / / /
TOVÁBBÁ ELŐADÁSOK / / / / / / / KIÁLLÍTÁSOK / /
/ / / / / KONFERENCIÁK / / / / / / WORKSHOPOK...
ITT KERESS MINKET: KEK.ORG.HU / / / / / / / / / / / /
INFO@KEK.ORG.HU / / / / / / / +36 30 522 5994
//////////

Kari

2013.
Hallgatói Képviselet lapja

ÉPÍTÉSZ KARI PAPÍR
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