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Köszöntő 

(BSc) 

Kedves olvasó, nagy örömmel köszöntelek a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának nevében. Remélem a jövőben 

közösségünk tagjaként sok szép élménnyel gazdagodsz, és munkáddal tovább 

növeled Karunk hírnevét. 

Az elmúlt időszakban sikeresen zártad mind az érettségi mind a felvételi nagy 

akadályait, ezért engedd meg, hogy sokak után én is gratuláljak neked ehhez. Mint BSc 

képzésünk új hallgatója sok újdonsággal fogsz találkozni az elkövetkező időkben. Nagy 

váltás lesz számodra beilleszkedni az egyetemi életbe, felvenni a ritmust. Egy teljesen új 

környezet vár Rád itt, elszakadsz a jól megszokott otthontól, néha nem fogod tudni egy -

egy kérdéssel mégis kihez fordulj. Biztos sokat emlegették neked azt a bizonyos nagy 

betűs élet kifejezést. Azt kell, hogy mondjam megérkeztél, hiszen az egyetemi élet ennek 

az első lépcső foka. Sok munka, sok tanulás, sok csalódás vár Rád, de emellett mégis a 

legszebb éveidet fogod itt eltölteni közöttünk. A közös megpróbáltatások, és a közös 

bulik a legjobb barátságokat kovácsolják majd. Az itt eltöltött éveknek nem csupán a 

diploma lesz az eredménye, hanem a kialakuló barátságok, kapcsolatok, és ami nagyon 

fontos, hogy meg tanulsz mérnök fejjel gondolkodni. Az élet minden területén, idővel 

másképp nézel majd az eléd gördülő akadályokra.  

Ahhoz hogy ez számodra minél könnyebben menjen, nagyon sok segítséget nyújt 

neked a Hallgatói Önkormányzat, és annak különböző szervezeti, bizottságai. Első 

évesként számodra a legfontosabb ezek közül a Mentor Gárda, aminek tagjai azért 

végzik munkájukat, hogy tapasztalataikat és tudásukat átadva, minél hamarabb válhass 

igazi egyetemistává. Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy a számodra 

legfontosabb információkat tömören összegyűjtve megkapd. Ha valamilyen kérdésedre 

mégsem kaptál kielégítő választ, kérlek, látogass el a Hallgatói Önkormányzat hivatalos 

honlapjára, a www.kozlekkar.hu oldalra, ahol naprakész, friss információkkal szolgálunk 

mindenkinek.  

http://www.kozlekkar.hu/
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Ezen a honlapon megtalálod a Hallgatói Képviselet tagjainak is az elérhetőségét, 

adott témakörért felelős személyenként. Ha bármi kérdésed van, bátran keress fel 

minket e-mailben, vagy személyesen a Gólyatáborban. 

A nyár hátralevő részében pedig jó pihenést, kellemes időtöltést kívánok neked, és 

remélem, találkozunk augusztus közepén a Gólyatáborban.  

 

 

 

 

 

  Dudás Ferenc 

  elnök 

  BME KJ K HÖK 
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Köszöntő 

(MSc) 

Kedves olvasó, nagy örömmel köszöntelek a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának nevében. Remélem a jövőben 

közösségünk tagjaként sok szép élménnyel gazdagodsz, és munkáddal tovább 

növeled Karunk hírnevét. 

Ha ezeket a sorokat olvasod, az azt jelenti az elmúlt időszakban sikeresen 

szereztél diplomát, amihez engedd meg, hogy ezúton gratuláljak. Neked már nem 

kell bemutatnom az egyetemi élet szépségeit és buktatóit, mégis jól jöhet neked, 

ha tisztában vagy némi sajátossággal, ami a Karunkra jellemző. 

Ahhoz, hogy minél hamarabb tudj MSc képzésed végére érni sok akadályon kell 

még át esned. Ebben nyújt neked nagyon sok segítséget a Hallgatói Önkormányzat, 

és annak különböző szervezetei, bizottságai. Az alábbi tájékoztató azt a cél szolgálja, 

hogy a számodra legfontosabb információkat tömören összegyűjtve megkapd. Ha 

valamilyen kérdésedre mégsem kaptál kielégítő választ, kérlek, látogass el a 

Hallgatói Önkormányzat hivatalos honlapjára, a www.kozlekkar.hu oldalra, ahol 

naprakész, friss információkkal szolgálunk mindenkinek. Ezen a honlapon megtalálod 

a Hallgatói Képviselet tagjainak is az elérhetőségét adott témakörért felelős 

személyenként. Ha bármi kérdésed van, bátran tedd fel e-mailben. 

A nyár hátralévő részében pedig jó pihenést, kellemes időt kívánok neked. 

 

 

  Dudás Ferenc 

  elnök 

  BME KJK HÖK   

http://www.kozlekkar.hu/
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Oktatás és Tanulmányok 

(BSc) 

Mi is az a kreditrendszer? 

 

A kreditrendszer 1993-ban került bevezetésre. A kreditrendszer lényege, hogy egy 

mutatószám legyen arról, mennyi munkaórát kell igénybe venni egy tárgy 

abszolválásához. Jelenleg egy kredit=30 munkaóra. Ez két részből áll: abból az időből, 

amit előadáson töltesz, és abból az időből, amit otthoni tanulással. Például Mechanika 1 – 

Statika tárgy 4 kredites. Ezek szerint 4*30=120 munkaóra teljesíteni a tárgyat. Hogy néz 

ez ki? Heti két óra előadás, és heti két óra gyakorlat van a tárgyból. Ez összesen 56 órát 

jelent egy félév során (mivel 14 oktatási hét van). A fennmaradó időt (64 órát) pedig 

valószínűleg otthon a jegyzet fölött görnyedve kell eltölteni, hogy valamerre görbüljön az 

év jegy. Ezt a 120 órát persze nem feltétlen kötelező rászánni a tárgyra, lehet, hogy valaki 

órára járással, és egy óra otthoni tanulással is meg teljesíteni tudja a tárgyat , de ez igen 

valószínűtlen! 

Hallgatói jogviszony 

 

Hallgatói jogviszony beiratkozáskor jön létre. Mit kell tenni a beiratkozáshoz? A 

Központi Tanulmányi Hivatal által küldött jó vastag borítékban mindenki kap egy neptun 

kódot. Ennek segítségével a neptun rendszerben tudsz az Ügyintézés/Beiratkozás 

menüpont alatt nyilatkozni arról, hogy aktívan, vagy passzívan szeretnéd tölteni a 

következő félévét. Ha valaki nem nyilatkozik, automatikusan passzívnak minősül a félév 

(ha kétszer egymás után sem, arra visszatérek). Ekkor vannak tárgyaid (vagy nincsenek, 

mert úgy is lehet valaki aktív!), amiket csinálhatsz, kapsz matricát a diákigazolványodra, 

tehát hallgatónak minősülsz. Passzív félév során szünetel a hallgatói jogviszony, ilyenkor 

nincsenek diákkedvezmények sem.  
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Meddig tart a hallgatói jogviszony? Ameddig nem végzel, önként nem lépsz ki, vagy el nem 

bocsátanak. Mikor bocsáthatnak el az egyetemről? 4 esetben: 

1. Ha a képzési idő kétszerese alatt (BSc-nél 14-, MSc-nél 8 félév) nem fejezed be 

tanulmányaidat. 

2. Amennyiben egymást követő harmadik alkalommal nem nyilatkozol a regisztrációs 

hét végéig a neptun rendszerben, hogy a félévét aktívan, vagy passzívan 

szeretnéd tölteni, s erről írásban is értesítenek. 

3. Igénybe vetted a maximálisan rendelkezésére álló passzív féléveket (összesen 4, 

egymás után csak 2), és valamilyen módon még egy féléved passzívnak minősül.  

4. Ha azonos tárgyból tett sikertelen vizsgáid és javító vizsgáid összesített száma 

eléri a hatot. 

  

A Közlekedésmérnöki kar képzései: 

 

2012 óta három alapszakot indít Karunk: Járműmérnöki, Közlekedésmérnöki és 

Logisztikai mérnöki. 

1.      Járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési-, szállítási- és logisztikai 

folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti (személy- és haszongépjárművek), 

vasúti -, vízi- és légi járművek, illetve járműrendszerek, építő- és anyagmozgatógépek 

üzemeltetésére. Tervezésükkel, fejlesztésükkel, gyártásukkal és javításukkal kapcsolatos 

mérnöki alapfeladatok megoldására törekednek. E feladataikat a biztonság, a 

környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek 

ellátni. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második 

ciklusának (MSc) megkezdésére. 
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Szakirányok: (szakosodás 3-ik félév után) 

 Vasúti járművek 

 Gépjárművek 

 Légi járművek  

 Vízi járművek 

 Építőgépek 

 Automatizált anyagmozgató berendezések és robotok 

 Járműgyártás 

 Járműmechatronika 

 Járműfelépítmények 

 

A mintatanterv tárgyai táblázatban összefoglalva: 
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2. Közlekedésmérnökök képzése, akik alkalmasak közlekedési, áru- és személyszállítási 

folyamatok tervezésére, szervezésére, és működtetésére. E folyamatok eszközeinek 

kiválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására 

képes, beleértve az infrastruktúra, valamint az irányítási és informatika i rendszer elemeit 

is. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusának 

(MSc) megkezdésére.  

Szakirányok: (szakosodás 3-ik félév után) 

 Közúti közlekedési folyamatok 

 Vasúti közlekedési folyamatok 

 Légiközlekedési folyamatok 

 Vízi közlekedési folyamatok 

 Szállítási folyamatok 

 Szállítmányozási menedzsment  
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A mintatanterv tárgyai táblázatban összefoglalva: 

 

3. Logisztikai mérnökök képzése, akik alkalmasak logisztikai folyamatok és rendszerek 

tervezésére, működtetésére és irányítására, valamint e folyamatok eszközeinek 

kiválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az irányítási és informatikai rendszerek elemeinek 

elsajátíttatása. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második 

ciklusának (MSc) megkezdésére. 

Szakirányok: (szakosodás 3-ik félév után) 

 Logisztikai folyamatok 

 Szállítmányozás 

 Műszaki logisztika 
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A mintatanterv tárgyai táblázatban összefoglalva: 

 

 

Tárgyak… 

 

Először is egy tárgy teljesítéséhez fel kell venni magát a tárgyat a Neptun rendszer 

segítségével. Ezt regisztrációs hét végéig lehet megtenni. Első félévben a Központi 

Tanulmányi Hivatal (továbbiakban: KTH) megcsinálja, ekkor NEM KELL FOGLALKOZNI 

VELE! Amennyiben a későbbiekben valamilyen komoly probléma közbe jön, van 

lehetőséged utólagos tárgyfelvételre/tárgyleadásra, ebben az esetben kérvényt kell írni a 

Kari Tanulmányi Bizottságnak (továbbiakban: KTB), mely engedélyezi azt, vagy nem. 

Legkésőbb a második oktatási hét első napjáig lehet ezt megtenni. 
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A regisztrációs hetet követi 14 oktatási hét. Ekkor kell előadásokra, laborokra, 

gyakorlatokra járni, tanulni, Zh-t írni, stb… A 15. hét, úgynevezett pótlási hét, amikor a 

félév során nem teljesített számonkéréseket pótolhatod. E 15 hét együtt alkotja a 

szorgalmi időszakot, majd egy 4 hetes vizsgaidőszak következik. Ezek együttesen egy 

félévet tesznek ki, két félév egy tanévet. 

Két fajta tárgy van: félévközi jegyes, és vizsgás. (A testnevelés is jelen van, ami 0 

kredites, de 2 félévnyi testnevelés kritériumkövetelmény a záróvizsgára bocsátáshoz) 

A tárgyakból többféleképpen kérhetnek számon: írásban: Zh (zárt helyi dolgozat), 

szóbeli számonkérés, laborbeugrók, kisfeladatok, jegyzőkönyvek, házi feladatok, 

rajztermi feladatok… Ezeket a félév első előadásán meg kell határozni, hogy egy 

félévben hány lesz, mikor, mi lesz az anyaga, hogyan lehet pótolni. Félévközi jegyes 

tárgyaknál adott számonkérés alapján kell kialakítani a hallgató érdemjegyét. Fontos, 

hogy egy félévközi jegyes tárgyból minimum annyi számonkérés van, amennyi kreditet ér 

a tárgy. De ez nem Zh-t jelent! Amennyiben nem jelensz meg egy számonkérésen sem, 

akkor leckekönyvedbe a „nem teljesítette” kifejezés kerül (egyébként félévközi jegy). 

Vizsgás tárgynál – mint neve is takarja – félév végén vizsgát kell tenni. Vizsgára bocsátás 

feltétele az aláírás megszerzése. Ez hasonlóan működik, mint a félévközi jegyes 

tárgyaknál, itt is első előadáson meghatározzák, hogy mennyi számonkérés lesz a 

tárgyból, mikor, mi az anyaga. Vizsgás tárgyból akármennyi számonkérés tartható, 

maximálisan a tárgy kreditjeinek száma. Amennyiben sikerül teljesíteni a követelményt, 

és megszerezni az aláírást akkor a neptunon fel lehet venni a vizsgát. A vizsgajegy 

megállapításakor a félévközi teljesítmény 50%-ig figyelembe vehető. Vizsgás tárgyakból 

előfordulhat az is (bár nagyon ritka nálunk), hogy kiemelkedő tanulmányi teljesítményre 

valaki megajánlott jegyet kap. 

Fontos, hogy a tanórák 70%-án való részvétel lehet az aláírás/félévközi jegy 

megszerzésének a feltétele. Egy megszerzett aláírás 3 évig érvényes, ha sikerül 

megszerezned az aláírást, de a vizsgát nem tudod teljesíteni, akkor a következő félévben 
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felveheted úgy a tárgyat, hogy csak vizsgáznod kell, aláírásod megmarad, még órákra 

sem kell járnod. A szóbeli vizsgák nyilvánosak, melyet a dékán, illetve a vizsgázó hallgató 

korlátozhat. Szóbeli vizsgán legalább 15 perc felkészülést lehetővé kell tenni. Még 

nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy egy számonkérésen elégséges jegy eléréséhez 

az összpontszám 50%-a követelhető, tehát nincs olyan, hogy 51%-tól kettes.  

Pótlások, javítások 

Elméletileg mindent lehet javítani, pótolni. Csak mindenhol van nagyon sok „de”. 

Menjünk sorban: 

 Zh pótlás: Kétféle módon történhet, az adott tárgy zh-inak pótlásáról a tárgy 

adatlapján található információ. Pótlási lehetőség alanyi jogon jár mindenkinek, 

függetlenül attól, hogy az első Zh-n milyen eredményt értél el. FONTOS: 1. 

módszer: adott tárgy Zh-iból maximálisan a fele (páratlan számúnál fölfelé 

kerekítve – pl.: 3-ból 2) pótolható! Ezen felül rendelkezésedre áll egy pótpót Zh, 

ezzel csak egy darab Zh-t lehet pótolni egy tárgyból második alkalommal, külön 

eljárási díj ellenében a pótlásra szolgáló időszakban. 2. módszer: adott tárgy pótló 

zárthelyi dolgozatainak száma nem haladhatja meg a tárgykövetelményben 

szereplő zárthelyik számát. Így például lehetőséged van egy 2 Zh-s tárgy esetén 

vagy mindkét Zh-t egyszer pótolni vagy az egyiket két alkalommal. 

 Vizsgapótlás: Javító vizsga – 2. lehetőség, igénybe vehető, ha az első vizsga 

sikertelen volt, vagy csak javítani akarsz az elért eredményen; ingyenes.  

Ismétlő javító vizsga – 3. lehetőség, egy félévben csak egy tárgyból vehető 

igénybe, ha már kétszer nem sikerült abszolválni (vagy juszt is javítani akarsz) , 

külön eljárási díj ellenében. 

Kikötés, hogy csak akkor lehet ezeket igénybe venni, ha van még vizsgaalkalom 

abban a vizsgaidőszakban. FONTOS: Minden tárgyból csak 5 alkalommal lehet 

javító/ismétlő javító vizsgát tenni, azaz egy vizsgával záruló tárgy teljesítésére 

összesen 6 vizsgaalkalom áll rendelkezésre. 
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 Laborpótlás: A legtöbb tárgyból írnak ki a pótlási héten pótlaborokat, ezeknek 

száma meghatározott. Rendelkezhet úgy is egy tantárgykövetelmény, hogy „ez” a 

labor nem pótolható. 

 Házi feladat pótlás/késői leadás: ha úgy gondolod, hogy nem fog összejönni az 

időre való elkészülés, késedelmes leadás esetén (külön eljárási díj ellenében) a 

feladat pontszámának maximálisan 20%-a levonható, tehát ha egy héttel később 

adod le a házid, akkor az összpontszám 80%-át szerezheted meg maximum. Nem 

érdemes erre játszani, mert valószínűleg ha ezen erősködsz, úgyis le lesz pontozva 

annyira a házid, hogy nem számít a „csak” 20%. 

Mutatószámok 

4 fontos van:  

 megszerzett kreditek száma  

Ez számít a kolifelvételnél, szakosodásnál, differenciált szakmodul választásnál…  

 súlyozott tanulmányi átlag =
 

kreditpont

érdemjegykreditpont 
  

Bekerül az indexedbe, de nem nagyon fogsz vele egyéb helyen találkozni 

 ösztöndíjindex=
 

30

  érdemjegykreditpont
  

Ez alapján kapod a tanulmányi ösztöndíjat! 

 összesített korrigált kreditindex 

 

kreditpontfelvett

kreditponttteljesítet

számafélévekaktív

érdemjegykreditponttmegszerzet

_

_

30__

_





 

Végső okleveledbe fog beszámítani! 
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Egy kicsit egyéb számokról 

 

A képzés mintatanterv szerinti ideje 7 félév. Ennek a kétszerese áll rendelkezésedre 

ahhoz, hogy elvégezd az egyetemet. Persze lehetséges, hogy nem sikerül valami elsőre, 

és csúszol. Az állam 7+2 félévet finanszíroz BSc képzésben. Tehát 2 plusz féléved van, ha 

közbejön a gikszer. Érdemes államilag támogatottnak maradni, mert durván 330E Ft egy 

félévre a költségtérítés! Persze ha csúszol, akkor figyelembe kell venned azt, hogy ezzel 

csökkented az MSc képzésben államilag támogatott féléveid számát. 12 félévet 

finanszíroz az állam ÖSSZESEN. Az MSc képzési ideje 4 félév, tehát erre 4+2 félévet 

finanszírozhat az állam. De ha 9 félév alatt végzed el a BSc-t, akkor 12-9=3, féléved marad 

MSc-re, tehát minimum 1 félévet magadnak kell finanszíroznod! 

Ha „csak” MSc képzésre jársz hozzánk, tehát még a Bolognai rendszer előtt szerezted 

meg főiskolai vagy egyetemi diplomádat, akkor nem kell így matekozni, mert 4+2 féléved 

van arra, hogy végezz. 

 

Előrehaladás 

85 kredit után tudsz szakirányt választani. Ezen szűréskor a szabadon választott tárgyak 

nem számítanak, még akkor sem, ha mintatanterv tartalmaz 10 kreditnyit. 

Szakdolgozat készítés feltétele 170 kredit összegyűjtése, ebből 35 kreditnyinek 

szakirányos tárgynak kell lennie, és a 6 hetes szakmai gyakorlatot is teljesítened kell 

előzetes követelményként. Ekkor már számítanak a szab.vál. tárgyak is 10 kreditig  (ennyi 

van a mintatantervben). 

Záróvizsgára bocsátás feltételei a 210 kredit összegyűjtése (mintatanterv), 2 félévnyi 

testnevelés, 6 hetes szakmai gyakorlat és Szakdolgozat beadása. 

A végső oklevél eredményét az alábbi képlet alapján számolják: 

„0,2*Záróvizsgajegy+0,3*Diplomajegy+0,5*Tanulmányi eredmény” 
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 A Tanulmányi eredmény az összesített korrigált kreditindex alapján kerül 

meghatározásra. 

MSc képzésben nincsenek előrehaladáshoz szükséges számok, csak a maximum 6 

vizsgaalkalomra kell odafigyelni.  

A szabadon választható tárgyakra vonatkozóan tudni kell, hogy a mintatantervben 
meghatározott kötelező 10 kredit felett is felvehetőek díjmentesen. A mintatanterv 
szerinti kreditmennyiség 10%-ának megfelelő kredithatárig díjmentes a szab.vál. tárgyak 
felvétele, azonban a 10% feletti ilyen tárgyfelvételért külön eljárási díj fizetendő. 
 

Fontos időpontok: 

 

Tárgyfelvétel vége: regisztrációs hét vége 

Nyilatkozás aktív/passzív félévről: regisztrációs hét vége 

Utólagos tárgyfelvétel/leadás: második oktatási hét első napja 

Utólagos félév passzíváltatás: különösen indokolt esetben a félév végéig 

 

Egyebek (EZ IS FONTOS!!!) 

A BME nappali, magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatók számára az alapképzésben 

az első 4 félévben ingyenes idegen nyelvoktatást biztosít. (8 egység erejéig. Kiscsoport – 

10-13 fő – 3 egység. Nagycsoport – 16-29 fő – 2 egység.) 

Kedvezményes tanulmányi rend létezik, TVSZ 19. § foglalkozik vele bővebben. 

Hasonlóan méltányosság is létezik, egyszer lehet felhasználni a tanulmányok folyamán, 

de NEM nyerhető vele felmentés a tanterv egyes követelményei alól! 
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Szabályzatok, amikről érdemes tudni: 

 

Tanulmányi és Vizsga Szabályzat (TVSZ) 

Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata 

Tanulmányi Ügyrend (TÜR) 

Térítési és Juttatási Szabályzata (TJSZ) -> bár ez a következő témakörhöz tartozik 

 

Tanulásról 

 

Folyamatosan kell tanulni, mivel heti 2 Zh van mintatanterv (!) szerint. Tulajdonképpen rá 

is leszel kényszerítve, mivel annyi számon kérés van folyamatosan, hogy nem lehet 

lazítani. Érdemes nyitott szemmel járni, figyelni a tanszéki honlapokat, tanszéki 

hirdetőket, Hallgatói Képviselet honlapját, hirdetőfelületeit, Egyetemi Hallgatói 

Képviselet honlapját, hirdetőfelületeit, olvasni az infomaileket, hogy naprakész 

információid legyenek. Itt már nem fog senki sem utánad járni, hogy „ugyan édes fiam, 

tanuljál, mert meghúznak!”, hanem csak azt veszed észre, hogy meghúztak. Ajánlott 

beszerezni régi Zh sorokat, hisz új a képzés, de a tanárok a régiek. Ebben segítenek a 

mentorok, felsőbb évesek. Érdemes járni előadásokra, és jegyzetelni, mivel az anyag egy  

része már ott elsajátítható. Fontos, hogy tisztában legyél az előtanulmányi renddel, 

vagyis azzal, hogy melyik tárgynak milyen elő követelményei vannak. 

Ha ne adj’ Isten mégis éreznéd a vesztedet, valószínűleg elbocsátanak, akkor inkább 

magad kérd törlésedet a hallgatói névsorból, mielőtt kirúgnának. Jobban mutat később 

az önéletrajzodban. Reméljük, ilyenre nem kerül sor! 

Ha valakinek bármilyen problémája van, keresse meg mentorát, az oktatási- és 

tanulmányi felelős hallgató képviselőt, vagy a Támpont Irodát. 

http://www.kth.bme.hu/hivatal/szabalyzatok/
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Bármilyen további oktatással kapcsolatos információkért keresd fel a 

http://www.kozlek.bme.hu/oktatas.html weboldalt vagy a megújult külsővel rendelkező 

http://kozlekedes.bme.hu/hu kari honlapot. 

 

Néhány hasznos, tanulmányokkal kapcsolatos fogalom: 

 

KTH – Központi Tanulmányi Hivatal itt kaphatod meg a diákod és a hozzá kellő matricát; 

itt tudsz hallgatói jogviszony igazolást kérni, plusz egyéb tanulmányi ügyeket intézni. Az 

R épületben található a földszinten. Honlap címe: www.kth.bme.hu 

 

NEPTUN – Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer, itt kell majd vizsgákat, 

tantárgyakat felvenned (tantárgyat első félévben NEM), valamint a kollégiumi, 

különeljárási és egyéb díjakat fizetni. Persze emellett még egy tucat fontos funkciója van, 

tehát érdemes jól átrágni! Honlap: www.neptun.bme.hu 

 

Aktív félév: Olyan, a beiratkozást követő félév, amelyben nem jelentetted be, hogy 

tanulmányaid szüneteltetni kívánod. 

Aláírás: A vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek teljesítését igazolja.  

Előtanulmányi rend: A szak tantervében szereplő tantárgyak előzetes követelményeinek 

összessége. 

Előzetes követelmény: Egy tantárgy ismeretanyagának megértéséhez szükséges, másik 

tantárgyban, tantárgycsoportban szereplő ismeretanyag, és/vagy valamely 

kritériumkövetelmény igazolt teljesítése. 

http://www.kozlek.bme.hu/oktatas.html
http://kozlekedes.bme.hu/hu
http://www.kth.bme.hu/
http://www.neptun.bme.hu/
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Félévközi jegy: Egy Nem vizsgával záruló tantárgy értékelése. Az osztályzat 

meghatározása a szorgalmi időszakban, félévközi ellenőrzéseken mutatott teljesítmény 

alapján történik. 

Kedvezményes tanulmányi rend: Olyan névre szóló engedély, mely alapján a kötelező 

foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges felmentésben részesülhetsz, 

feladataid beadási határideje módosulhat, vizsgáid a vizsgaidőszakon kívül is, de 

legkésőbb a következő szorgalmi időszak kezdetéig leteheted, az oktatási időszakot 

hamarabb lezárhatod, vagy más kedvezményben részesülhetsz. 

Konzultáció: Olyan, tanóra keretében vagy azon kívül tartott, informális oktató – hallgató 

találkozó, ahol az oktató egy-egy hallgatónak, vagy azok egy csoportjának a felkészülést, 

egyes ellenőrzések teljesítését, illetve a tananyag elsajátítását megkönnyítő tanácsokat, 

segítséget ad.  

Kritériumkövetelmény: Olyan feltétel, amelynek teljesítése az oklevél megszerzésének 

és/vagy a szakirány-követelmények teljesítésének szükséges feltétele, de amelyhez nem 

tartozik kredit. Kritériumkövetelmény egy tantárgy előzetes feltételeként megadható. 

Kurzus: A tantárgy egy félévre vonatkozó konkrét megjelenési formája, amelyből egy 

tantárgyhoz egy féléven belül is több hirdethető meg 

Külön eljárási díj: A TJSZ szerint szedett egyéb díj, melynek mindenkori összegét az EHK 

egyetértésével kiadott rektori utasítás határozza meg. 

Megajánlott jegy: A tantárgy oktatója által a tantárgykövetelményben leírt feltételekkel 

meghatározott érdemjegy, amelynek elfogadásáról te döntesz. 

Mintatanterv: A tantervben szereplő tantárgyak olyan elosztása félévekre, amelyet úgy 

követhetsz, hogy eleget teszel minden tantárgy felvételénél az előtanulmányi 

követelményeknek, minden félévben 30 (±3) kreditet teljesítesz, és tanulmányi 

követelményeid a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő alatt fejezed 

be. 
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Otthoni feladat: Olyan számonkérési forma, melyben valamely kiadott feladat teljesítését 

döntő mértékben tanórán kívül végzed el. Az otthoni feladat tárgyát, az elvárt leadási 

formát, a leadás helyét és határidejét az otthoni feladat kiírása tartalmazza. Az otthoni 

feladat időpontja a leadási határidő, pótlása alatt a késedelmes leadás értendő.  

Pótlási időszak: Félévközi ellenőrzések pótlására és elővizsgák letételére szolgáló 

időszak, amelyen tanórák nincsenek. 

Regisztrációs hét: A szorgalmi időszak első hete, amelynek során a kezdődő félévben 

felvenni kívánt tantárgyaidat tudod véglegesíteni. 

Szakirány: A szak tantervének megfelelő tantervi egység, amely olyan tantárgyakat foglal 

magában, amelyek tematikailag, a szak képzési célját illetően, vagy valamilyen 

specializáció céljából rokon ismereteket, vagy több szak közös ismeretanyagát foglalják 

össze; szakirányok lehetnek egymásra épülők, egymást helyettesítők. 

Szakirány-követelmények: A mintatanterv szerinti szakirány-választás feltételei. 

Szorgalmi időszak: Első hete a regisztrációs hét, további részében (14 hét) a felvett 

tantárgyak tanóráin (kontaktóráin), valamint az ezekhez kapcsolódó félévközi 

ellenőrzéseken vehetsz részt. 

Tantárgybefogadás: A tantárgyhoz tartozó kredit megállapítását és a tantárgy más 

tantárggyal (vagy tantárgyakkal) való helyettesíthetőségének, illetve más tantárgyaktól 

való különbözőségének megállapítását jelenti. A BME képzésein, más karon, 

intézményben vagy képzési szinten meghirdetett tantárgy fogadható be. 

Tantárgykövetelmény: A tantárgy teljesítéséhez szükséges teendők és azok 

határidejének megfogalmazása. 

Tantárgyprogram: Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretek 

meghatározása. 
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Tanterv: A részletes oktatási és tanulmányi követelmények, továbbá a képzés részletes 

szabályainak meghatározása. 

Végbizonyítvány (abszolutórium): A tantervben előírt tantárgyak eredményes 

teljesítését és – a nyelvvizsga letételének és a diplomamunka elkészítésének kivételével – 

más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a diplomamunkához rendelt kreditek 

kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditek megszerzését 

igazolja. Minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a tantervben előírt tanulmányi és 

vizsgakövetelménynek mindenben eleget tettél. 

Vizsgaidőszak: A vizsgák letételére szolgáló időszak. 

Vizsgakurzus: Tanórák megtartása nélkül meghirdetett kurzus. 

Záróvizsga: A felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) 

ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek a kar záróvizsga bizottsága előtt 

arról kell tanúságot tennie, hogy a képesítéshez szükséges tudással rendelkezik, és a 

tanult ismereteket összefüggéseiben érti és alkalmazni tudja. 

 
Zárthelyi dolgozat (ZH): Minden olyan írásbeli számonkérés, amely az adott 

követelményrendszerben vizsgajeggyel végződő tantárgyak esetén 10%-nál nagyobb, 

félévközi jeggyel végződő tantárgyak esetén legalább 20%-nyi súlyt képvisel, vagy 

megírására 30 percnél több idő áll rendelkezésre. 

Németh Ákos Zoltán 

Oktatási- és Tanulmányi felelős 

BME KJK HK 
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Oktatás és Tanulmányok  

(MSc) 

 

Hallgatói jogviszony 

Hallgatói jogviszony beiratkozáskor jön létre. Mit kell tenni a beiratkozáshoz? A 

Központi Tanulmányi Hivatal által küldött jó vastag borítékban mindenki kap egy neptun 

kódot. Ennek segítségével a neptun rendszerben tudsz az Ügyintézés/Beiratkozás 

menüpont alatt nyilatkozni arról, hogy aktívan, vagy passzívan szeretnéd tölteni a 

következő félévét. Ha valaki nem nyilatkozik, automatikusan passzívnak minősül a félév 

(ha kétszer egymás után sem, arra visszatérek). Ekkor vannak tárgyaid (vagy nincsenek, 

mert úgy is lehet valaki aktív!), amiket csinálhatsz, kapsz matricát a diákigazolványodra, 

tehát tanulónak minősülsz. Passzív félév során szünetel a hallgatói jogviszony, ilyenkor 

nincsenek diákkedvezmények sem. Meddig tart a hallgatói jogviszony? Ameddig nem 

végzel, önként nem lépsz ki, vagy el nem bocsátanak. Mikor bocsáthatnak el egy az 

egyetemről? 4 esetben: 

1. Ha a képzési idő kétszerese alatt (BSc-nél 14-, MSc-nél 8 félév) nem fejezed be 

tanulmányaidat. 

2. Amennyiben egymást követő harmadik alkalommal nem nyilatkozol a regisztrációs 

hét végéig a neptun rendszerben, hogy a félévét aktívan, vagy passzívan 

szeretnéd tölteni, s erről írásban is értesítenek. 

3. Igénybe vetted a maximálisan rendelkezésére álló passzív féléveket (összesen 4, 

egymás után csak 2), és valamilyen módon még egy féléved passzívnak minősül.  

4. Ha azonos tárgyból tett sikertelen vizsgáid és javító vizsgáid összesített száma 

eléri a hatot. 
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Tantárgyak 

 

Tárgyat a regisztrációs hét végéig tudsz felvenni. Amennyiben a későbbiekben 

valamilyen komoly probléma közbe jön, van lehetőséged utólagos 

tárgyfelvételre/tárgyleadásra, ebben az esetben kérvényt kell írni a Kari Tanulmányi 

Bizottságnak, mely engedélyezi azt, vagy nem. Legkésőbb a második  oktatási hét első 

napjáig lehet ezt megtenni. 

 

A regisztrációs hetet követi 14 oktatási hét. Ekkor kell előadásokra, laborokra, 

gyakorlatokra járni, tanulni, Zh-t írni, stb… A 15. hét, úgynevezett pótlási hét, amikor a 

félév során nem teljesített számonkéréseket pótolhatod. E 15 hét együtt alkotja a 

szorgalmi időszakot, majd egy 4 hetes vizsgaidőszak következik. Ezek együttesen egy 

félévet tesznek ki, két félév egy tanévet. 

 

Két fajta tárgy van: félévközi jegyes, és vizsgás. 

 

Számonkérések fajtái: Zh (zárt helyi dolgozat), szóbeli számonkérés, laborbeugrók, 

kisfeladatok, jegyzőkönyvek, házi feladatok, rajztermi feladatok… Ezeket a félév első 

előadásán meg kell határozni, hogy egy félévben hány lesz, mikor, mi lesz az anyaga, 

hogyan lehet pótolni.  Fontos, hogy egy félévközi jegyes tárgyból minimum annyi 

számonkérés van, amennyi kreditet ér a tárgy. De ez nem Zh-t jelent! Amennyiben nem 

jelensz meg egy számonkérésen sem, akkor leckekönyvedbe a „nem teljesítette” 

kifejezés kerül (egyébként félévközi jegy). 
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Vizsgás tárgyból akármennyi számonkérés tartható, maximálisan a tárgy kreditjeinek 

száma. A vizsgajegy megállapításakor a félévközi teljesítmény 50%-ig figyelembe vehető. 

Vizsgás tárgyakból előfordulhat az is (bár nagyon ritka nálunk), hogy kiemelkedő 

tanulmányi teljesítményre valaki megajánlott jegyet kap. Fontos, hogy a tanórák 70%-án 

való részvétel lehet az aláírás/félévközi jegy megszerzésének a feltétele.   Egy 

megszerzett aláírás 3 évig érvényes.  

A szóbeli vizsgák nyilvánosak, melyet a dékán, illetve a vizsgázó hallgató korlátozhat. 

Szóbeli vizsgán legalább 15 perc felkészülést lehetővé kell tenni. Még nagyon fontos 

tisztában lenni azzal, hogy egy számonkérésen elégséges jegy eléréséhez az 

összpontszám 50%-a követelhető, tehát nincs olyan, hogy 51%-tól kettes. 

Szakirányok és a mintatantervek tárgyai táblázatban összefoglalva:  

Közlekedésmérnöki MSc 

 

Közlekedésmérnöki mester szak szakirányai: 

 Közlekedési rendszerek szakirány 

 Közlekedésautomatizálási szakirány 

 Közlekedési mérnök-menedzsment szakirány 
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Logisztikai mérnöki MSc 

 

Logisztikai mérnök mester szak szakirányai: 

 Logisztikai folyamatok szakirány 

 Műszaki logisztika szakirány 
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Járműmérnöki MSc 

 

Járműmérnök mester szak szakirányai: 

 Vasúti járműmérnöki szakirány 

 Autómérnöki szakirány 

 Hajómérnöki szakirány 

 Repülőmérnöki szakirány 

 Mobil munkagépek és építőgépek szakirány 

 Automatizált anyagmozgató rendszerek szakirány 

 Járműgyártás és javítás szakirány 

 Járműrendszer-mérnöki szakirány 
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 Közlekedésbiztonsági szakirány 

 Alternatív járműhajtások szakirány 
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Pótlások, javítások 

Elméletileg mindent lehet javítani, pótolni. Csak mindenhol van nagyon sok „de”. 

Menjünk sorban: 

 Zh pótlás: Kétféle módon történhet, az adott tárgy zh-inak pótlásáról a tárgy 

adatlapján található információ. Pótlási lehetőség alanyi jogon jár mindenkinek, 

függetlenül attól, hogy az első Zh-n milyen eredményt értél el. FONTOS: 1. 

módszer: adott tárgy Zh-iból maximálisan a fele (páratlan számúnál fölfelé 

kerekítve – pl.: 3-ból 2) pótolható! Ezen felül rendelkezésedre áll egy pótpót Zh, 

ezzel csak egy darab Zh-t lehet pótolni egy tárgyból második alkalommal, külön 

eljárási díj ellenében a pótlásra szolgáló időszakban. 2. módszer: adott tárgy pótló 

zárthelyi dolgozatainak száma nem haladhatja meg a tárgykövetelményben 

szereplő zárthelyik számát. Így például lehetőséged van egy 2 Zh-s tárgy esetén 

vagy mindkét Zh-t egyszer pótolni vagy az egyiket két alkalommal. 

 Vizsgapótlás: Javító vizsga – 2. lehetőség, igénybe vehető, ha az első vizsga 

sikertelen volt, vagy csak javítani akarsz az elért eredményen; ingyenes. 

Ismétlő javító vizsga – 3. lehetőség, egy félévben csak egy tárgyból vehető 

igénybe, ha már kétszer nem sikerült abszolválni (vagy juszt is javítani akarsz), 

külön eljárási díj ellenében (3000 Ft). 

Kikötés, hogy csak akkor lehet ezeket igénybe venni, ha van még vizsgaalkalom 

abban a vizsgaidőszakban. 

 Laborpótlás: A legtöbb tárgyból írnak ki a pótlási héten pótlaborokat, ezeknek 

száma meghatározott. Rendelkezhet úgy is egy tantárgykövetelmény, hogy „ez” 

labor nem pótolható. 

 Házi feladat pótlás/késői leadás: ha úgy gondolod, hogy nem fog összejönni az 

időre való elkészülés, késedelmes leadás esetén (külön eljárási díj ellenében – 1200 

Ft) a feladat pontszámának maximálisan 20%-a levonható, tehát ha egy héttel 

később adod le a házid, akkor az őszpontszám 80%-át szerezheted meg maximum. 
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Nem érdemes erre játszani, mert valószínűleg ha ezen erősködsz, úgyis le lesz 

pontozva annyira a házid, hogy nem számít a „csak” 20%. 

Mutatószámok 

4 fontos van:  

 megszerzett kreditek száma  

Ez számít a kolifelvételnél, szakosodásnál, differenciált szakmodul választásnál… 

 súlyozott tanulmányi átlag =
 

kreditpont

érdemjegykreditpont 
  

Bekerül az indexedbe, de nem nagyon fogsz vele egyéb helyen találkozni  

 

 ösztöndíjindex=
 

30

  érdemjegykreditpont
  

Ez alapján kapod a tanulmányi ösztöndíjat! 

 összesített korrigált kreditindex 

 

kreditpontfelvett

kreditponttteljesítet

számafélévekaktív

érdemjegykreditponttmegszerzet

_

_

30__

_





 

 

Egy kicsit egyéb számokról 

 

A képzés mintatanterv szerinti ideje 4 félév, és plusz 2 féléved van államilag 

finanszírozott formában. 

 

Előrehaladás 

Szakirányt két félév, illetve 60 mintatanterv szerinti kredit teljesítése után tudsz 

választani. 
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A diplomamunka készítés feltétele 90 mintatanterv szerinti kredit, 4 hét szakmai 

gyakorlat, illetve egy félévnyi testnevelés teljesítése. 

 

A végső oklevél eredményét az alábbi képlet alapján számolják: 

„0,2*Záróvizsgajegy+0,3*Diplomajegy+0,5*Tanulmányi eredmény” 

 A Tanulmányi eredmény az összesített korrigált kreditindex alapján kerül meghatározásra.  
 
 
Fontos időpontok: 

 

Tárgyfelvétel vége: regisztrációs hét vége 

Nyilatkozás aktív/passzív félévről: regisztrációs hét vége 

Utólagos tárgyfelvétel/leadás: második oktatási hét első napja 

Utólagos félév passzíváltatás: különösen indokolt esetben a félév végéig 

Egyebek (EZ IS FONTOS!!!) 

A BME nappali, magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatók számára az alapképzésben 

az első 4 félévben ingyenes idegen nyelvoktatást biztosít. (8 egység erejéig. Kiscsoport – 

10-13 fő – 3 egység. Nagycsoport – 16-29 fő – 2 egység.) 

Kedvezményes tanulmányi rend létezik, TVSZ 19. § foglalkozik vele bővebben. 

Hasonlóan méltányosság is létezik, egyszer lehet felhasználni a tanulmányok folyamán, 

de NEM nyerhető vele felmentés a tanterv egyes követelményei alól! 

Szabályzatok, amikről érdemes tudni: 

 

Tanulmányi és Vizsga Szabályzat (TVSZ) 

Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata 

http://www.kth.bme.hu/hivatal/szabalyzatok/


 
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1114 Budapest, Bartók Béla út 17. fsz. 4-5. 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tel.: 06-20-258-98-81 

Hallgatói Képviselet www.kozlekkar.hu 

 34 

Tanulmányi Ügyrend (TÜR) 

Térítési és Juttatási Szabályzata (TJSZ) -> bár ez a következő témakörhöz tartozik 

Tanulásról 

Folyamatosan kell tanulni, mivel heti 2 Zh van mintatanterv (!) szerint. Érdemes 

nyitott figyelni a tanszéki honlapokat, tanszéki hirdetőket; Hallgatói Képviselet 

honlapját, hirdetőfelületeit; Egyetemi Hallgatói Képviselet honlapját, hirdetőfelületeit; 

feliratkozni, és olvasni az infomaileket, hogy naprakész információid legyenek. 

Fontos, hogy tisztában legyél az előtanulmányi renddel. Ezt és további oktatással 

kapcsolatos információkat találhatsz a http://www.kozlek.bme.hu/oktatas.html 

weboldalon vagy a megújult külsővel rendelkező http://kozlekedes.bme.hu/hu kari 

honlapon. 

Ha valakinek bármilyen problémája van, keresse meg a tanulmányi és oktatási 

felelőst, vagy a Támpont Irodát. 

Néhány hasznos, tanulmányokkal kapcsolatos fogalom: 

 

KTH – Központi Tanulmányi Hivatal itt kaphatod meg a diákod és a hozzá kellő matricát; 

itt tudsz hallgatói jogviszony igazolást kérni, plusz egyéb tanulmányi ügyeket intézni. Az 

R épületben található a földszinten. Honlap címe: www.kth.bme.hu 

NEPTUN – Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer, itt kell majd vizsgákat, 

tantárgyakat felvenned (tantárgyat első félévben NEM), valamint a kollégiumi, külön 

eljárási és egyéb díjakat fizetni. Persze emellett még egy tucat fontos funkciója van, tehát 

érdemes jól átrágni! Honlap: www.neptun.bme.hu 

Kedvezményes tanulmányi rend: Olyan névre szóló engedély, mely alapján a kötelező 

foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges felmentésben részesülhetsz, 

feladataid beadási határideje módosulhat, vizsgáid a vizsgaidőszakon kívül is, de 

http://www.kozlek.bme.hu/oktatas.html
http://kozlekedes.bme.hu/hu
http://www.kth.bme.hu/
http://www.neptun.bme.hu/
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legkésőbb a következő szorgalmi időszak kezdetéig leteheted, az oktatási időszakot 

hamarabb lezárhatod, vagy más kedvezményben részesülhetsz. 

Tantárgybefogadás: A tantárgyhoz tartozó kredit megállapítását és a tantárgy más 

tantárggyal (vagy tantárgyakkal) való helyettesíthetőségének, illetve más tantárgyaktól 

való különbözőségének megállapítását jelenti. A BME képzésein, más karon, 

intézményben vagy képzési szinten meghirdetett tantárgy fogadható be.  

Németh Ákos Zoltán 

Oktatási- és Tanulmányi felelős 

BME KJK HK 
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Tankörrendszer 

 

 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának első éves hallgatói 

tanulmányaikat tankör rendszerben kezdik meg. Ennek lényege, hogy minden első évest 

20 fős csoportokba osztanak be. Ezek a csoportok kapnak egy oktatót, illetve egy 

mentort. Az oktató alapvetően tanulmányi jellegű problémák megoldására, míg a 

mentorod a rád vonatkozó szabályokról, a kari közösségi életről, szabadidős 

lehetőségekről tud felvilágosítást adni. 

 

A tankörökbe való beosztás központilag történik, minimális átjárási lehetőség lesz, 

de csak kikötésekkel. 

 

Minden tankörnek lesz egy, az órarendbe beépített órája „Egyetemi Polgári 

Ismeretek Közlekedésmérnököknek” néven. Ez jellegében hasonló a középiskolában 

megszokott osztályfőnöki órához. Itt kérdezhettek, megbeszélhetitek az oktatóval a 

felmerülő problémákat, illetve pár hasznos előadást hallhatsz majd arról, hogy hogyan 

működik az egyetem. Itt tanulhatod meg, hogy - mint egyetemi polgárnak - milyen 

jogaid és milyen kötelezettségeid vannak. Ezen az órán kívül is amennyire a beosztás 

engedi, a tankör társaiddal fogod hallgatni az egyes tantárgyakat, s remélhetőleg a 

tanulásban is segíteni fogtok egymásnak. 

 

A tankör patronáló oktatóval megbeszélhetitek az oktatással, tanulmányi ügyekkel 

kapcsolatos problémákat. Például, ha egy oktatóval kapcsolatban komolyabb 

problémába ütközöl, a tankör vezető tanárod tud segíteni neked ezt megoldani.  

 

A mentorodról bővebben olvashatsz a Mentor Gárda című fejezetben, de 

ízelítőnek annyit kell tudnod, hogy Ő lesz az, aki mindenben tud majd segíteni Neked.  

Ha valamit nem sikerülne Neked közvetlenül megoldani, akkor is megtudhatod tőle, 

hogy hogyan és hol van lehetőséged minél gyorsabban elintézni azt. 
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Jártas mind a tanulmányi ügyekben, mind a közösségi életben, és jó pár évnyi 

tapasztalatával jelentősen megkönnyíti az életed ebben a bürokratikus világban. 

A tankörök életre hívásának a célja, hogy a frissen a fővárosba felkerülő első éves 

hallgatók még jobban megálljanak a lábukon, ne csússzon ki alóluk a talaj. Sok első éves  

teljesen elveszti az otthon támogatását amint egyetemre jön, nem áll ott mellette senki, 

aki segítene neki, hogy pontosan mit és hogyan tegyen meg. Igaz felnőtt emberekről 

beszélünk, mégis a statisztikák azt mutatják, hogy nem könnyű ez a váltás. Az a 

legrosszabb mindenkinek, ha egy elsős hallgatót azért rúgnak ki az egyetemről, mert 

nem volt tisztában a szabályokkal, holott kis támogatással esetleg szakmailag és 

tanulmányilag is tökéletesen helyt állhatott volna az egyetemen. Azzal, hogy egy kis 

létszámú tankörbe kerülnek a gólyák, fent marad némi átmenet a középiskolai 

rendszerrel. A tankör kis létszámú, ami egy jóval kötöttebb közösségi helyzet 

kialakulását teszi lehetővé. A tankör vezető tanárod, mint az osztályfőnököd, a 

mentorod pedig akárcsak egy nagyobb testvér vagy a szüleid, melletted állnak 

mindenben. 

 Tompos Balázs (alias Galamb) 

 Tankör felelős, Alelnök 

 BME KJK HK 
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A Mentor Gárda 

 

Kedves elsőéves hallgatótársam, leendő barátom! 

 

Először is engedd meg, hogy gratuláljak a sikeres érettségidhez, és szeretettel 

köszöntselek a BME Közlekedésmérnöki Karának csapatában! 

 

Igaz még nem igazán ismerjük egymást, de nagyon várom, hogy ez másként legyen! 

Egy közös már van bennünk, hiszen ugyanazon egyetem ugyanazon karát választottuk 

életünk egyik legmeghatározóbb helyszínéül. Karunk új hallgatójaként nagyon sok 

tapasztalatot gyűjtesz majd az élet szépségeiről, de sajnos rengeteg nehézséggel is fogsz 

szembesülni. Nem lesz könnyű kiszakadni a megszokott környezetből, valamint 

érvényesülni egy olyan világban, amelyről eddig csak hallottál. Nekem sem volt az! 

Lesznek olyan pillanatok, amikor segítségre, bátorításra vagy csak egy jó szóra lesz 

szükséged. Ebben szeretnénk a segítségedre lenni! 

Karunkon 2001 óta hallgatói kezdeményezés eredményeként működik a Mentor 

Gárda, melynek tagjai önként és szívesen foglalkoznak azzal, hogy segítsék a 

beilleszkedésedet az új környezetbe tanulmányi és közösségi téren egyaránt. Ebbe a 

csapatba tartozom én is. Engedd meg, hogy bemutatkozzam: én leszek a mentorod! 

Nagyon sok oktatáson vettem részt annak érdekében, hogy pontos, naprakész 

információk tudatában pontos válaszokkal segítselek, de persze az évek során szerzett 

saját tapasztalataimból is merítve igyekszem majd vezetni téged a felsőoktatás bonyolult 

rendszerében. Ha kérdésed van, bármikor elérhetsz e-mail-ben, telefonon, de a hetente 

megtartott tankör órán is bátran előhozakodhatsz felmerülő kérdéseiddel. Ne feledd: 

rossz kérdés nincs, csak rossz válasz! Természetesen igyekszem majd elmondani, mi az, 

amire számíts, amire jó, ha előre felkészülsz, és bízom abban, hogy bizalommal fordulsz 

hozzám segítségért, mert, hidd el, szívesen segítek! Fontos azonban tudnod, hogy én 

csak az utat mutathatom meg neked a vágyott diplomáig, azonban a rögös úton neked 

kell végig menned! 
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Arra kérlek, hogy mindig hallgass végig, legalább annyi figyelemmel, és tisztelettel, 

amennyire te is elvárod tőlem, hogy meghallgassam a felmerülő problémáidat. A köztünk 

lévő együttműködés alapja a kölcsönösség! Tőlem olyan információk birtokába juthatsz, 

melyek döntő szereppel bírhatnak felsőoktatási pályafutásod során. Az, hogy ki 

folytathatja tanulmányait az első év után, gyakran apróságokon múlik, ezért nyugodtan 

kérdezz, és használd ki az együttműködésünk adta lehetőségeket! 

Nagyon sokszor fogod hallani a jövőben, főleg a felsőbb évesektől, hogy ez nem az 

az iskola, amit egyedül, barátok, segítség, és támasz nélkül el lehet végezni. Fontos a 

közösség, hogy meglegyenek az életre szóló barátságok, a közös tanulások, a hajnalba 

nyúló rajzolások, és a csapatmunka a zh-kon.  

Első segítségként, hogy mindezt elérd, tankörökbe osztunk majd be, amely leginkább 

olyan, mint egy középiskolai osztályközösség. Ezáltal lehetőséged van húsz 

évfolyamtársaddal, egy oktatóval és egy mentorral szoros barátságot, ismeretséget 

kötni, valamint naprakész információhoz jutni. Azonban sok más lehetőséget, színes 

programot is fogunk biztosítani számodra az ismerkedésre. Ilyenek lesznek például a 

Flekkenparty-k, a Gólyatúra, a Szakestélyek, ahol nem csak hallgatókkal, de az oktatókkal 

is megismerkedhetsz. Vég nélkül tudnám sorolni a lehetőségeidet, de egyelőre ennyi 

információ is pont elég. 

Lehet, hogy most a fellegekben jársz, királynak érzed magad, hiszen bekerültél egy 

nem is akármilyen egyetemre, de egyet ne felejts: igazán jó csak akkor leszel, ha el is 

végzed. Bekerülni a felsőoktatásba nem a legnehezebb, míg benn maradni már annál 

inkább! Ezért aztán nem győzőm hangsúlyozni, hogy a kettőnk közötti együttműködés 

fontos mérföldkő lehet életedben, amiből csak profitálhatsz! 

Sikerekben és élményekben gazdag egyetemi éveket kívánok neked! 

 

Üdvözlettel barátod, mentorod, 
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Öntevékeny csoportok  

 

 

Karunkon működő öntevékeny körök a hallgatók szórakoztatására alakultak meg, 

de a közösségi életben is nagy szerepet játszanak.  A körök tagjai attól függően, hogy 

milyen szerepet vállalnak a közösségi életben, igyekeznek a rájuk háruló feladatokat 

ellátni.   A körtagok vállalják, hogy munkájukkal hozzájárulnak a közösségi életünk 

színesebbé tételéhez.  Nekik köszönhetjük az internetet, a finom pörköltet, a tiszta 

környezetet, vagy a jó hangosítást egy-egy rendezvényen, fotózást, videózást az 

eseményeken. Egy-egy kör úgy alakulhat meg, ha a hallgatók egy csoportja úgy látja, 

hogy új igények merültek fel, és ők szívesen segítenek ezeket a felmerülő feladatokat 

ellátni, akkor ezt jelzik a Hallgatói Képviselet (HK) felé.  Ha pedig a HK is úgy gondolja, 

hogy érdemes időt, és energiát fordítani a programra, akkor mindent megtesz, hogy 

segítse a szorgalmas csoportot. Ez a segítség lehet anyagi, tárgyi támogatás, de 

általában az öntevékeny körökért felelős képviselő munkájával is sokat tud tenni a kör 

megfelelő működéséért. 

 

Karunkon működő öntevékeny csoportok: 

Baross Kertépítő Klub 

A kör célkitűzése a Baross Gábor Kollégium kertjének helyreállítása, és 

gondozása, a hallgatók és a környezet számára esztétikailag és funkcionálisan 

megfelelő állapotban tartása, valamint a kulturális rendezvényekhez, a 

hallgatóság hétköznapjaihoz és a kertben lévő kegyelethelyhez méltó és 

kellemes környezet megteremtése.  Célja még, hogy a kollégiumi hallgatóságot 

összehozza, ahova 

Természetesen külsősök is csatlakozhatnak. 
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A lényeg a hallgatók, a szomszédok és a város számára szellemi frissességet 

elősegítő zöldterület biztosítása. 

Körvezető: Sárosi Soma (soma.sarosi@gmail.com) 

Bográcskör 

Meghatározott, rendszeres időközönkénti főzés elsősorban a kollégium lakói 

számára, valamint a kari és kollégiumi rendezvényeken felmerülő igények szerinti 

ételek elkészítése. 

Körvezető: Tóth Ágnes Mariann (toth.agnes.mariann@gmail.com) 

Közhír 

A Közhír azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztatást adjon a kar hallgatóinak, 

oktatóinak és munkatársainak minden olyan kérdésben,  amely érinti a 

célközönséget.  Fontos, hogy elősegítse a kar kulturális életének fejlődését, 

fenntartását és szórakoztassa az olvasókat. Mindemellett lehetőséget adunk a 

kezdő szerzőknek, hogy megjelenhessenek cikkeik, alkotásaik és megismerhessék 

az újságírás alapjait, követelményeit. 

A Közhír a Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának egyik 

legfontosabb információs csatornája. 

Főszerkesztő: Majkut László 

Hivatalos e-mail: kozhir@kozlekkar.hu 

Honlap: http://kozhir.bme.hu/ 

log: http://kozhir.blogspot.com/ 
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Közlekedésmérnöki Szakkollégium 

Ha úgy érzed, hogy szeretnél társaid számára érdekes előadásokat szervezni, 

szakmai kapcsolatokat kiépíteni, egy lelkes és kreatív csapatban dolgozni, 

csatlakozz hozzánk! Írj egy e-mailt és elhívunk a következő ülésünkre! 

E-mail: Polgári Dávid (szakkoli@kozlekkar.hu) 

Közlekkari Hagyományörző Öntevékeny Kör  

A kör céljai Kar diákhagyományainak ápolása, és azoknak a kör követelményeihez 

igazodó, méltó életben tartása, a Szakestélyek hagyományok szerinti 

megszervezése a Selmeci hagyományok minél alaposabb megismertetése az 

elsőéves hallgatókkal. Nyilvántartási rendszer kiépítése és üzemeltetése, a végzős 

hallgatókkal történő kapcsolattartás elősegítése érdekében.  A Szakestélyek 

protokolláris feladatainak ellátása. A műegyetemi és a selmeci hagyományokhoz 

köthető programok (előadások, tanulmányutak) szervezése és lebonyolítása.  

Körvezető: Udvari Benjámin (hagyomanyorzo@kozlekkar.hu) 

MűTerem médiakör 

A legfrissebb öntevékeny kör, célja a különféle egyetemi élettel kapcsolatos 

események megörökítése, vizuális formában.  Szakkollégiumi előadásokon, 

Szakestélyeken, Kari Napokon, Csatabárdásásokon, HaBár-os bulikon készítenek 

fotókat, videókat.  Ezen kívül még feladatuk a különféle nyomtatott média 

képanyagának szerkesztése. A MűTerem készíti a HK-nak a színes plakátokat, a 

Közhír címlapokat és a Gólyatáboros pólót is. Folyamatban van a honlap készítése 

is, ahol a közönség megtekintheti a fotókat, videókat, grafikákat. 

Körvezető: Kersity Milán (muterem@kozlekkar.hu) 

Honlap: muterem.bme.hu  

 

 
Baross Rádió 

mailto:szakkoli@kozlekkar.hu
mailto:hagyomanyorzo@kozlekkar.hu
mailto:muterem@kozlekkar.hu
http://muterem.bme.hu/
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A Baross Rádió karunk hivatalos rádiója. Működését 2012. április 1-én kezdte meg, 10 

lelkes műsorvezetővel. Már az első hetekben nagy népszerűségnek örvendett a 

közlekes hallgatók körében. Alig egy éves fennállása óta a hallgatók száma 

folyamatos emelkedést mutat, mely betudható a műsorvezetők lelkesedésének, 

egyre nagyobb szakmai rálátásának, a technikai fejlődésnek és mindannak az 

áldozatos munkának, amit a stáb szabadidejében a rádióra áldoz. Csatlakozni sosem 

késő, ugyanis félévente szakmai oktatással egybekötött tagfelvételt hirdet. A 

Baross Rádió első komoly arculata fél évvel ezelőtt alakult ki, melynek keretén belül 

kialakításra került a hallgatók igényeihez igazodó zenetár. Emellett az arculat 

gerincét képezi a rádió hivatalos hangja, Kőszegi Ákos Jászai Mari díjas színész, 

akinek karakteres hangja megannyi film és rádió különleges atmoszféráját alkotja. 

Az idei nyár különleges kihívásokat tartogatott a rádiós stáb számára, miután 

decemberben sikeres pályázatot nyújtott be, és elnyerte az EFOTT fesztivál 

hivatalos rádiójára vonatkozó címet. Egy rendkívül jó társaság, folyamatos fejlődés 

és számos feledhetetlen pillanat jelenti mindazt, amit a Baross Rádió jelent. Ha úgy 

érzed, hogy szeretnél egy dinamikusan fejlődő csapat tagja lenni, jelentkezz a 

barossradio@kozlekkar.hu e-mail címen. 

  

mailto:barossradio@kozlekkar.hu
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Kollégium, avagy az egyetemi élet központja 

„Az elején néhány szót a címről: amióta bevezették az Egyetemen a kreditrendszert, az 

egyetemi hallgatói csoportok jellegzetes közösségi élete elkezdett szétesni. Ennek utolsó 

mentsvárai a kollégiumok maradtak. A kar hagyományainak ápolása, együttműködés, közös 

munka, szórakozás, jókedv, HaBár és még sorolhatnám sokáig, mi mindenre ad lehetőséget a 

kollégium, mennyiben segíti az ember egyetemi életét színessé, boldoggá tenni.” 

A továbbiakban némi információt olvashattok a kollégiumi felvételről, szabályzatokról, 

magáról a kollégiumról, és persze nem utolsó sorban a kollégiumi életről. 

A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Karának kollégiuma a Baross Gábor Kollégium, ennek ellenére a többi Kar hallgatói is 

kaphatnak nálunk férőhelyet.  Idén itt lesznek a kar elsőéves hallgatói is elszállásolva, de 

lehet, hogy egy szintén friss BME-s barátod egy másik Karról ugyancsak ebben a 

kollégiumban kap majd elhelyezést. 

Felvételi tudnivalók 

 Ki igényelhet kollégiumot? 

 Kollégiumot bárki igényelhet, aki a BME-vel hallgatói jogviszonyt létesít és nem kíván rögtön 

passzív félévre bejelentkezni. 

 Kollégiumi férőhelyigénylésről?  

A kollégiumi férőhelyet félévenként lehet igényelni, ezáltal az elnyert férőhely is csak egy 

félévre szól. Ilyen szempontból megkülönböztetjük az őszi és a tavaszi félévet, valamint a 

nyári időszakot (Július-Augusztus), amikor annak ellenére, hogy nincsen oktatás, a 

kollégiumban lehet férőhelyet igényelni, csak ilyenkor magasabb a kollégiumi térítési díj. 
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 Hogyan lehet kollégiumi férőhelyet igényelni, és mi alapján történik a felvétel?  

A kollégiumi férőhely pályázat útján nyerhető el. A beérkezett pályázatok közötti elbírálásnál 

a tanulmányi és közösségi téren nyújtott teljesítmény dönti el, valamint kérhető a szociális 

helyzet alapján járó pontszámok tizede, egészre kerekítve. Ez alapján zajlik minden félévben 

a rendelkezésre álló férőhelyeink szétosztása. 

Azon első éves hallgatóknál, akik először létesítenek jogviszonyt a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Karral, másfajta pontszámítás történik. Mivel nincsen olyan tanulmányi vagy 

közösségi tevekénység utáni eredmény, ami után pontot tudnátok szerezni (felvételi 

pontszám sem), így első félévben a pályázatok elbírálása kizárólag a szociális helyzet alapján 

történik. Amennyiben szeretnél ősszel kollégista lenni, két fontos dolgot kell tenned.  

Először is jelentkezned kell a Kollégiumi Felvételi Rendszerben, a http://kollegium.sc.bme.hu 

oldalon, ahova a kapott Neptun kódoddal tudsz belépni. Itt kell megnyitni a KJK-s gólyáknak 

szóló űrlapot, majd az ott lévő mezőket értelemszerűen kitölteni. Az űrlap kitöltési 

határideje megtalálható az oldalon, azon időszakon kívül nem lehet jelentkezni és csak azon 

hallgatók kaphatnak férőhelyet, akik leadták a jelentkezésüket. Ezzel a pályázattal csupán 

annyit tettél, hogy jelentkeztél férőhelyre, a felvételhez szükséges pontok viszont még 

nincsenek igazolva. 

Második lépésben a http://szoc.sc.bme.hu oldalra kell belépned, az Egységes Szociális 

Rendszerbe. Itt tudod feltölteni a pályázatodat, amit azután elbírálunk és megkapod a 

szociális helyzet után járó pontokat, melyek segítségével tudunk majd felvenni a koliba! 

Hogyha ősszel szeretnél szociális támogatásra, vagy alaptámogatásra is jelentkezni, ezt már 

most is be tudod pipálni az oldalon, erről részletesebben a Térítési-juttatási tájékoztatóban 

olvashatsz! 

 

FONTOS! HA HATÁRIDŐN TÚL ADOD BE A PÁLYÁZATOD, VAGY NEM JELENTKEZEL 

MINDKÉT RENDSZERBEN A PÁLYÁZATODAT NEM TUDJUK ELBÍRÁLNI, ÍGY ELUTASÍTÁSRA 

KERÜLSZ AUTOMATIKUSAN! 

  

http://kollegium.sc.bme.hu/
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A pályázatok eredménye megtalálható lesz már a Gólyatáborban is, viszont ott csak azoké 

lesz kitéve, akik jelen vannak. Tehát ha nem tudsz eljönni és a barátod a Gólyatáborból 

telefonál, hogy nem szerepelsz a listán, ne ess kétségbe! Ezután természetesen a Hallgatói 

Képviseletünk oldalán is megtalálható lesz a teljes elsős felvételi eredménye a beköltözési 

időponttal együtt a www.kozlekkar.hu oldalon. 

Hogyha kevés pontod lenne és nem kapsz férőhelyet, akkor várólistára kerülsz, ekkor még 

esélyed van kolisnak lenni, ha valaki visszamondja az elnyert férőhelyét.  

Fontos: 

 Kollégiumi férőhelyet csak a pályázati feltételeket teljesítő, pályázatot beadott 

hallgatóknak lehet biztosítani. 

 A pályázati határidőn túl beadott pályázatok nem beadottnak minősülnek.  

 Felszólalási joguk csak és kizárólag a pályázatot beadott, de az elbírálás során 

elutasított hallgatóknak van. A felszólalás során hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 A szociális helyzet után járó pontokat a KDJB (Kari Diák Jóléti Bizottság) a külön 

benyújtott igazolások alapján, elsősorban a havi egy főre jutó nettó kereset és az 

állandó lakóhely távolságát figyelembe véve pontrendszer segítségével állapítja meg.  

 A várólista minden félévben frissül. Minden félévben az adott időszakban 

jelentkezett fel nem vett hallgatók sorrendje alapján alakul a várólista. 

A kollégiumba felvett hallgatók férőhelyüket az őszi félévben legkésőbb a regisztrációs 

héten (!) kötelesek elfoglalni. Fizikai akadályoztatás esetében a Kollégiumok Osztály 

engedélyével van lehetőség későbbi beköltözésre, azonban erre az időtartamra is fennáll a 

hallgató kollégiumi díjfizetési kötelezettsége. 

  

http://www.kozlekkar.hu/
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 Baross Gábor Kollégium (BGK): 

 

 

 

 A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar kollégistáinak nagy része itt lakik, 

összesen 321-en. Az Egyetemhez közel, Budán található ez a nagy múlttal rendelkező 

épület.  

Pontos címe: 1114, Budapest, Bartók Béla út 17.  

 Különböző férőhelyű szobák vannak, az egytől a négyágyasig. Minden szobában 

mosdó, hűtőszekrény, emeletenként és szárnyanként konyha és vizesblokk van. 

Minden szobában kábel TV csatlakozás és Internet csatlakozási pont található. 
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 Amennyiben pályázol kollégiumi férőhelyre, és ősszel a BGK lakója lennél, 

természetesen fizetned is kell a bentlakásért. A szoba kategóriájától függ, hogy 

mennyit is a havi ,,lakbér”. Az egyik kategória, ha 2 ágyas szobában fogsz lakni, ekkor 

10.000 Ft/hó a díj. A másik kategória ha 3 vagy 4 ágyas szobába kerülsz, ekkor 9.300 

Ft/hó a térítési díj. A befizetés módjáról és egyéb pénzügyekről a Juttatási-Térítési 

tájékoztatónkban olvashatsz bővebben! 

 Sportolási lehetőségek is adottak, lehet focizni a dühöngőbe, van ping-pong terem, 

Cardio terem és található az épületben egy igen jól felszerelt konditerem is. 

 Nem elhanyagolható előnye a kollégiumnak, hogy az alagsorban üzemel a HaBár® 

Szórakoztató és Élménycentrum, mely nemrég lett felújítva, és azóta is sok BME-s 

kedvenc helye, de erről a helyről még nagyon sokat fogsz hallani. 

 A kollégiumban mindig jó a közösség, amelyet az Öntevékeny körök és a 

rendezvények is tükröznek.  

 

Miért jó kollégiumban lakni? 

 Sok olyan ember lakik együtt, akik ugyanazt tanulják, így akinek nehézségei vannak a 

tanulásban, az könnyen talál segítőkész társakat. 

 Sok emberrel ismerkedhetsz meg, ami elősegíti az információáramlást. (házik, órai 

anyag, kari élet). 

 Nem kell messze menni egy jó buliért. 

 Javítja az alkalmazkodó-készséget és az önállóságot. 

 Tagja lehetsz egy jó közösségnek 

 

Azonban itt jegyezném meg, hogy a kollégiumi élet egy teljesen új, önálló életforma, 

amelyben a felmerülő problémák és a megoldásaik is alapjaiban újak lesznek, így ezek sok 

odafigyelést és erőfeszítést igényelnek! 
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Információk: 

 

 Minden hivatalos pályázat és fontosabb hír, hirdetés a folyamatosan frissülő 

www.kozlekkar.hu honlapon megtalálható. 

 Az Egyetemi Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Kollégiumi 

Felvételi Szabályzat megtalálható a www.kozlekkar.hu weboldal „Szabályzatok” 

menüpontja alatt, ahol más fontosabb egyetemi szabályzat is fellelhető. 

 Ha mégis lenne megválaszolatlan kérdésed a kollégiummal kapcsolatban, akkor 

nyugodtan érdeklődj a toth.adam@kozlekkar.hu email címen. 

 A szociális helyzetet igazolásához szükséges dokumentumokkal kapcsolatban a 

voros.marton@kozlekkar.hu címen tudsz érdeklődni.  

 

Tóth Ádám (as. AdEe) 

Kollégiumi felelős 

BME KJK HK 

  

http://www.kozlekkar.hu/
http://www.kozlekkar.hu/
mailto:toth.adam@kozlekkar.hu
mailto:voros.marton@kozlekkar.hu
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Térítési-juttatási tájékoztató 

 

Kedves újdonsült Hallgató! 

 

Ez a tájékoztató az elkövetkezendő egyetemi életeddel kapcsolatos pénzügyi dolgokba 

kíván betekintést nyújtani. Megtudhatod belőle, hány államilag támogatott félév áll 

rendelkezésedre, milyen ösztöndíjakban részesülhetsz, hogyan jelentkezhetsz első 

félévedben kollégiumba, vagy milyen díjakat kell fizetned pótlások, illetve mulasztások 

esetén. 

Általános tudnivalók: 

 Finanszírozási státusz: 

A finanszírozás alapján megkülönböztetünk költségtérítéses, állami 

részösztöndíjas, illetve állami ösztöndíjas (államilag támogatott) hallgatókat.  

 A hallgatók államilag támogatott és költségtérítéses képzés közötti átsorolása: 

Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés közti besorolás jelenleg egy 

tanév időtartamára szól. Az átsorolás feltételei a Térítési és Juttatási Szabályzat 

(TJSZ) 11-12. oldalán olvashatóak. A 7/A. paragrafus (4)-es bekezdésében felsorolt 

feltételek közül mind a négynek teljesülni kell ahhoz, hogy az átsorolás 

ténylegesen megvalósuljon. E szabályzatot a www.ehk.bme.hu oldalon a fejléc 

Szabályzatok menüpontja alatt érhetitek el. 

 Támogatási időszak: 

Az államilag támogatott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő összesen 12 

félév, DE legfeljebb 2 félévvel lehet hosszabb, mint az adott képzési idő. Tehát 

BSC képzésben, legfeljebb 7+2 félév a rendelkezésre álló támogatási időszak. A 

http://www.ehk.bme.hu/
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BSC képzésen fel nem használt államilag támogatott féléveket az MSC képzésben 

lehet hasznosítani. Ha a hallgató nem tudja befejezni tanulmányait az adott 

támogatási idő alatt, akkor költségtérítéses formában folytathatja tanulmányait, 

DE a diploma megszerzésére legfeljebb a képzési idejének a kétszerese vehető 

igénybe, tehát 14 félév. Aki ennyi idő alatt nem szerzi meg diplomáját, azt az 

egyetem elbocsájtja.  

 A hallgatók részére nyújtott támogatások: 

A hallgatók számára adható juttatásokat két nagy csoportra oszthatjuk: 

 szociális alapú ösztöndíjak, és 

 teljesítmény alapú ösztöndíjak. 

Juttatások: 

 Teljesítmény alapú ösztöndíjak: 

 Tanulmányi ösztöndíj: 

Tanulmányi ösztöndíjban a kar tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatóinak 

legfeljebb 50%-a részesíthető. Ez a mi karunkon azt jelenti, hogy általában 2,0-2,2-

től lehet ösztöndíjat kapni, aminek az összege havonta kb. 6.000 Ft-tól – 34.000 

Ft-ig terjed, bár ez minden félévben változik a hallgatók teljesítményétől függően. 

A tanulmányi ösztöndíj összegét az előző aktív félév tanulmányi eredménye 

alapján kell megállapítani. Tehát az első félévben senki sem kaphat tanulmányi 

ösztöndíjat, de ha jó tanulmányi eredménnyel rendelkezel, akkor a tavaszi 

félévben már járhat ösztöndíj. 

 A tanulmányi ösztöndíj megállapítására szolgáló képlet: 
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 Egyetemi és Kari BME ösztöndíj: 

Ezeket az ösztöndíjakat is pályázat útján lehet elnyerni, azok a hallgatók 

részesülhetnek Egyetemi vagy Kari BME ösztöndíjban, akik kiemelkedő közösségi 

tevékenységet végeznek. A Kari BME ösztöndíjat főként a kari közösség számára 

hasznos öntevékeny körökben, illetve hallgatói bizottságokban végzet munkáért 

ítéli oda a Kari Hallgatói Képviselet (HK). A pályázatot a HK írja ki, koordinálja és 

bírálja el. 

  Szociális alapú ösztöndíjak: 

 Szociális ösztöndíj: 

A tanulmányi ösztöndíjjal ellentétben ez nem alanyi jogon járó juttatás. A 

hallgatók szociális helyzetének megítélésére Szociális Bizottság működik. Az 

ösztöndíjra pályázni kell az Egységes Szociális Rendszerben, amit a 

https://szoc.sc.bme.hu/ oldalon lehet megtenni. 

A regisztráció során be kell jelölni, hogy melyik támogatásokra kívántok pályázni, 

valamint kitölteni egy táblázatot a Veled egy háztartásban élőkről. A rendszer 

ezután ki fogja írni a beszerzendő igazolások listáját, amiknek a beszkennelt 

példányait fel kell töltened a rendszerbe. 

Szociális ösztöndíjra, már az első félévben is lehet pályázni, tehát ha szeretnél 

szociális ösztöndíjat kapni, akkor a fenti honlap címen tudsz majd regisztrálni . A 

pályázat leadásának határidejéről később lesz információ a https://szoc.sc.bme.hu/ 

oldalon a hírek között, illetve a kozlekkar.hu weblapon. 

 Alaptámogatás: 

Alaptámogatásra azok a hallgatók tudnak pályázni, akik az adott képzésre első 

alkalommal iratkoznak be. Tehát kifejezetten titeket, elsősöket érintő 

támogatásról van szó, amire a szociális ösztöndíj pályázat leadásakor tudsz 

jelentkezni. Csupán annyit kell tenned, hogy a Szociális ösztöndíj mellett a 

rendszerben bejelölöd (pipálod) az Alaptámogatást is. Ez a juttatás egyszeri, és 

https://szoc.sc.bme.hu/
http://www.kozlekkar.hu/
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annak a hallgatónak jár, aki a TJSZ 20. oldalán meghatározott valamelyik 

rászorultsági kategóriába tartozik, valamint helyzete alapján rendszeres szociális 

ösztöndíjra jogosult. 

 Rendkívüli szociális támogatás: 

A támogatás igénylésére abban az esetben van lehetőség, ha a családon belül 

váratlanul olyan esemény következett be, mely negatívan befolyásolta a család 

vagy az egy háztartásban élők anyagi helyzetét. A pályázat bármikor leadható a 

félév során, elbírálását a Szociális Bizottság végzi. Ilyen eset lehet pl. egy eltartó 

váratlan halála, vagy ha gyermek születik a családban. 

Az Egységes Szociális Rendszer és a Kollégiumi Felvételi Rendszer: 

A frissen beiratkozott hallgatók esetében nincs lehetőség arra, hogy teljesítmény 

alapon (főként tanulmányi eredmény) részesülhessenek kollégiumi férőhelyben, 

ezért szociális alapon történik felvételetek. Tehát aki kollégiumi férőhelyet 

szeretne annak elengedhetetlen, hogy regisztráljon a https://szoc.sc.bme.hu/ 

oldalon a meghirdetett határidőig. Amennyiben ezt nem teszed meg, semmilyen 

módon nincs lehetőséged kollégiumi férőhely igénylésére, az őszi félévre. Az 

igazolások beszkennelt példányait fel kell töltened a rendszerbe, ezek alapján 

kerül megállapításra, hogy ki jogosult kollégiumi férőhelyre. Ezek azok az 

igazolások, amiket a rendszer kérni fog tőled, ha beregisztrálod a Veled egy 

háztartásban élőket. 

  

https://szoc.sc.bme.hu/
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 Aki férőhelyet kap, annak szeptember elején kell behoznia a valódi igazolásokat, 

a szociális ösztöndíj igazolásainak beszedésekor, erről információt augusztus 

végén, a www.kozlekkar.hu oldalon olvashatsz. Amennyiben ez adott határidőig 

nem történik meg, vagy az adatok valótlanságára derül fény szeptemberben, a 

pályázó utólagosan kizárásra kerül a kollégiumból. 

FIGYELEM!!! 

Aki szociális támogatást, illetve alaptámogatást is szeretne kapni, az már most is 

bejelölheti azokat a kollégiumi jelentkezésnél, így egyúttal arra is leadja már a 

pályázatát. 

Ha kollégiumi férőhelyet szeretnél, ne felejts el regisztrálni a Kollégiumi Felvételi 

Rendszerben sem a http://kollegium.sc.bme.hu/ címen! Csak akkor elfogadható a 

jelentkezésed, ha mind a két rendszerben leadtad a pályázatodat. 

Térítések: 

A hallgatók bizonyos helyzetekben térítéseket kötelesek fizetni az egyetem 

részére. Közös bennük, hogy minden térítést a NEPTUN rendszeren keresztül kell 

kiegyenlíteni. Minden hallgató számára az egyetem létrehoz egy egyéni 

gyűjtőszámlát. Az egyéni gyűjtőszámla nem tévesztendő össze a lakossági 

folyószámlával, a kettő független egymástól. Banki átutalással az egyéni 

gyűjtőszámlára kell egy összeget befizetni, amely a későbbi befizetéseknél 

fedezetként szolgál majd. Az átutalásnál az alábbi paramétereket kell megadnia a 

hallgatóknak: 

o Jogosult neve: BME GYŰJTŐSZÁMLA 

o Jogosult bankszámla száma: 11638001-09003150-38000005 

o A közlemény rovatban a következő formában kell feltüntetni NEPTUN 

kódot: NK-XXXXXX (ahol XXXXXX a hallgató NEPTUN kódja), 

http://www.kozlekkar.hu/
http://kollegium.sc.bme.hu/
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A befizetett összeg az átutalási megbízás leadása után bankoktól függően kb. 2 -3 

munkanap után kerül az egyéni gyűjtőszámlára. Ha a közlemény rovatban nem 

megfelelő adatokat ad meg a hallgató, akkor az összeget néhány napon belül 

visszautalják arra a bankszámlaszámra, amelyről a befizetést kezdeményezték. Az 

egyéni gyűjtőszámlán rendelkezésedre álló összeg a NEPTUN Rendszer Pénzügyek 

menüjének, Tranzakciós lista almenüjében tekinthető meg. Az egyéni 

gyűjtőszámláról, folyószámlára visszautalni szintén ebben a menüben lehet.  

 Költségtérítés: 

A költségtérítéses finanszírozási formában tanuló hallgatóknak költségtérítési 

díjat kell fizetni. Ezt a dékán határozza meg azzal, hogy a felvételi tájékoztatóban 

közzé teszi azt. 

 Kollégiumi térítési díj: 

A kollégiumi férőhellyel rendelkező hallgatók kollégiumi díjat kötelesek fizetni, 

melynek összege jelenleg 9.300 vagy 10.000 Ft/hó. Ez attól függ, hogy hány fős 

szobában kapsz elhelyezést. Ha kétfős szobába kerülsz, akkor 10.000 Ft/hó, ha 

három-, vagy négyszemélyes szobába kerülsz, akkor 9.300 Ft/hó. A kollégiumi díjat 

a NEPTUN rendszeren keresztül kell befizetni a Pénzügyek menüpont, Befizetés 

almenüjében. Késedelmes befizetés esetén a rendszer mindenkor 1800 Ft 

különeljárási díjat ír ki.  

 Pótlási díjak: 

A tanulmányaid során jelentkezhető költségek közül CSAK a legfontosabbak: 

zárthelyi dolgozat újbóli pótlásáért, ismétlő javítóvizsgáért, vizsgáról való 

igazolatlan távolmaradásért egységesen 4500 Ft-ot kell fizetned, az otthoni 

feladat késedelmes leadásáért, valamint nem első alkalommal felvett tantárgyak 

esetén kreditenként 1800 Ft-ot vagy köteles téríteni az Egyetem felé. 

  

https://152.66.28.14/hallgatoi/login.aspx?timeout=true
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 Egyéb díjak: 

Az egyéb díjakat a Rektori Utasítás a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról  című 

dokumentum tartalmazza. Az utasítás által meghatározott díjak két részre 

oszthatóak: szolgáltatási és különeljárási kategóriába. 

 

 

Ha bővebb információra van szükséged, ajánlom figyelmedbe a fent megjelölt 

szabályzatokat, egyetemi és kari weblapokat. Ha bármilyen további kérdésed merülne 

fel, vagy segítségre van szükséged, írj bátran a voros.marton@kozlekkar.hu címre, 

igyekszem gyorsan válaszolni. 

Remélem, hamarosan személyesen is találkozunk. 

Szép nyarat! 

 

  

 Üdvözlettel, 

 Vörös Márton, Marci 

 Juttatási-térítési felelős 

 BME KJK HK 

  

http://www.sc.bme.hu/index.php?pText=9_10
mailto:voros.marton@kozlekkar.hu
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Sportolási lehetőségek a BME-n 

 

Kedves leendő hallgatótársunk! 

 Az alábbiakban szeretnénk Neked bemutatni az egyetemünk által nyújtott  

sportolási lehetőségeket, mivel úgy gondoljuk, hogy az egészség megóvásának és az  

szabadidő eltöltésének egyik legtartalmasabb és leghatékonyabb módja a sport. Ezt  

lehetőségünkhöz mérten maximálisan támogatjuk. 

 

Létesítmények 

 

 

1. Bercsényi kollégium tornaterem 

XI. Bercsényi utca 28-30. parkettaborítás, röplabda – és kosárlabda pálya. 

 

2. Kármán kollégium tornaterem 

XI. Irinyi utca 9-11. parkettázott 

 

3. BME – ELTE (BEAC) Sporttelep 

XI. Budafoki út 42. Füves labdarúgó pálya, atlétika pálya, 8 db teniszpálya, 2 db 

műfüves focipálya 

 

4. BME Sportközpont 

Az egyetem területén, a volt ÉL épületben kapott helyet. A legmodernebb 

eszközökkel van felszerelve. Az épületben helyet kapott 2 db nagy pálya, 1 db kis 

terem („dühöngő”), 4 db squash pálya, 2 db konditerem, 1 db spinning terem, 1 db 

tataminos terem a küzdősportot szeretőknek, 1 db mászófal és öltözőnként 2 db 2 

személyes infraszauna.   
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Sportágak 

 Atlétika: BME – ELTE Sporttelep 

Rekortánnal borított futópálya, 8 sáv, 2 db távolugró-gödör, magasugrási 

lehetőségek, dobókör, 

 

 Asztalitenisz: MAFC Gabányi László Sporttelep 

8 asztal, MAFC Asztalitenisz szakosztály, év közbeni versenyek: félévente 

nyílt egyetemi bajnokság, 

 

 Kosárlabda: 

Szinte mindegyik karon működik DSK csapat, akik az Universitas 

bajnokságok különböző csoportjaiban játszanak. A hazai pálya számukra 

általában a Bercsényi kollégium tornaterme.  

  Szintén itt játszik a MAFC csapata is. 

 

 Kispályás foci: 

 Több szervezett bajnokság, kupa is zajlik az egyetemen, illetve környékén. Ezek  

 általában féléves időszakokat ölelnek át. A legjelentősebbek: 

a. Villanyfényes Bajnokság és Kupa: műfüves pályán zajló bajnokság, önkéntes 

egyetemi hallgatók szervezésben. Helyszínei: Budafoki úti (BEAC). Nevezni 

a MAFC  irodájában (Él ép. 1. em.) lehet, általában a regisztrációs hét 

csütörtökéig. Bővebb infó: http://bmefoci.bme.hu. 

b. Iron Hook Kupa: a Baross Kollégium (XI. Bartók B. út 17.) dühöngőjében zajló 

nagy presztízsű bajnokság, melynek díjkiosztóján óriási buli szokott 

kerekedni a HaBárban. 

  

http://bmefoci.bme.hu/
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 Röplabda:  

  Több DSK is rendelkezik röplabda-csapattal.  

A legjelentősebb az NB I –es MAFC csapat, akik szinte mindannyian 

egyetemünk hallgatói. Ők Vocskó mester vezetésével a 2005/2006-os 

Évadban, az extraligában az igen előkelő bronzérmet a 2006/2007-es 

szezonban épp lecsúszva a dobogóról a negyedik helyet szerezték meg. 

 

 Tenisz: BME – ELTE Sporttelep 

A telepen 8 remekül felkészített salakos pálya várja a teniszezni vágyókat, 

amikre télen sátrat húznak és fűtenek, azaz egész évben használhatók.  

BME-s diákkal olcsóbb a pályabérlés.  

Háziverseny május elején. 

 

 Tollaslabda:  

Testnevelés órán és DSK keretein belül rendszeresen vagy egyénileg  

rendszertelenül. Rengeteg verseny, főleg a Nemzetvédelmi Egyetem  

szervezésében. 

Sportrendezvények 

 Úszó Házibajnokság 

  Általában ősszel rendezik, a Komjádi uszodában. Részletes információ az 

  Testnevelési tanszéken (R ép. II. em). 

 Műegyetemi Sportnap 

A szorgalmi időszak első heteiben kerül megrendezésre A BME fesztivál 

keretein belül. Minden egyetemista számára tág sportolási lehetőség 

kínálkozik, legyen szó versenyről (foci, streetball, röplabda bajnokság), 

vagy csak szórakozásról (laser tag, falmászás, xbox…) 

 

 Karok közti Kosárlabda –bajnokság 
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  Minden évben megrendezésre kerül. Régi hagyományokra tekint vissza. 

Szervezetek 

 Testnevelési Tanszék - R épület II. emelet web: http://www.tnt.bme.hu/ 

 MAFC – R épület II. 207. emelet web: http://www.mafc.hu/ 

 EHK – K épület I. emelet 61. web: http://www.ehk.bme.hu/ 

A karunkon működő sport öntevékeny körök  

 Kosárlabda-szakosztály: 

A szakosztály 2000-ben alakult újjá, újra karunk hallgatóiból áll a csapat 

gerince. Jelenleg Közlek Henger néven az Universitas bajnokságban 

küzdenek a pontokért. A szakosztály téged is szeretettel vár, a tagfelvétel 

félév elején van amennyiben rendszeresen, szervezett keretek között 

szeretnél kosárlabdázni és öregbíteni a karunk hírnevét. 

 Szakosztályvezető: Németh Ferenc 

 Röplabda-szakosztály: 

A szakosztály 2007-ben nyerte el jelenlegi formáját. A csapat az Universitas 

bajnokságában évről-évre kiemelkedő teljesítményével mindig dobogós, 

vagy ahhoz közeli helyezést ér el. Ha Te is szeretnél részese lenni, egy 

ütőképes csapatnak, ne habozz, jelentkezz! 

 Szakosztályvezető: Nagy Ádám 

 
Bővebb információt a http://www.kozlekkar.hu címen vagy a rupp.ferenc@kozlekkar.hu 

címen kaphattok. 

 

 Rupp Ferenc 

 Sport- és kultúrfelelős 

 BME KJK HK 
  

http://www.tnt.bme.hu/
http://www.mafc.hu/
http://www.ehk.bme.hu/
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Rendezvények 

 

 

Először is ez más világ, mint a közép suli, ahol volt pár neked szóló program, amit a 

tanárok vagy szülők szerveztek, itt általában a hallgatók a hallgatóknak szervezik a 

programokat. 

 

Karunkon hagyományosan sok és sokféle program van, melyek elősegítik új hallgatói 

ismeretségek kialakulását és öregbítik a kar hírnevét. 

 

A kari programokért a Hallgatói Képviselet két Programfelelőse, jelenleg Lázár Benedek 

és Tompos Balázs felel, ők koordinálják a rendezvények megszervezését, lebonyolítását, 

a segítők munkáját. 

 

 

Nyár 

 

 

1. Gólyatábor 

 

Helyszín a balatonlellei BME ifjúsági tábor. A nyár kiemelkedő rendezvénye, a 

frissen felvett elsős hallgatók tábora. Idén augusztus 22-25 között kerül 

megrendezésre. Itt lehetőség nyílik a gólyák számára, hogy kötetlen körülmények 

között ismerjék meg a mentorokat, a tankörvezetőket, a hallgatói képviselet 

tagjait, a Kar oktatói vezetését és az évfolyamtársakból kb. 150 főt. 

 

Sok hasznos, a későbbiekben nagyon fontos információt lehet megtudni az oktatási 

rendszerről, kari és egyetemi felépítésről, tanulmányokról, kollégiumi, szociális és 

közéleti lehetőségekről. Jó alkalom az évfolyamtársak majdnem felének 

megismerésére, 3 nap alatt sok emberrel lehet beszélgetni és új barátságokat kötni, 

tapasztalatokat cserélni, leendő szoba- vagy albérlettársakat találni. 
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Nagy öröm mikor a beiratkozáson vagy az első órákon nem csupa ismeretlen arc 

van körülötted a teremben, hanem vannak ismerősök, akikkel lehet pár szót váltani 

és sztorizgatni, mindjárt nem tűnik annyira újnak és ismeretlennek ez az új közeg, a 

felsőoktatás. 

 

Persze az sem utolsó, hogy a Balaton partján lehet nyaralni 3 napot, előadások és 

vetélkedők után csobbanni egyet a tóban, focizni, kosarazni, strandröplabdázni, 

pingpongozni, csocsózni, este nézni a naplementét, ízelítő szakestélyen részt 

venni. Áthajózni Badacsonyba egy kis borkóstolóra, ahol évek óta ismerősként 

kezelik a közlekes csapatot, gyönyörű kilátás nyílik a hegytetői teraszról a 

Balatonra.  Az élmény leírhatatlan, ezt át kell élni! 

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

tudja, hogy kell köszönni: Jó utat a Közlekesnek! 

Ősz 

2.  Flekkenparty 

 

A regisztrációs hét főpontja, a Baross Gábor Kollégium kertjében szabadtéri sütés 

vár minden kari hallgatót. Lehetőség a nyári élmények kibeszéléséhez egy darab 

sült hús és egy korsó sör társaságában sörpados. Az elsősöknek pedig ezek mellett 

hatalmas információbörze, a HaBár Szórakoztató és Élménycentrum 

felfedezésének és felsőbb évesek megismerésének lehetőségével együtt.  

 

3.  Balekkeresztelő Szakestély 

 

A sötét pogányok várva várt napja.  A balekoktatásokon részt vett pogányok a 

keresztszülő-választás és  a  sikeres balekvizsgát követően  balekká 

keresztelkedhetnek és kiléphetnek a mindent elfedő sötétségből, majd 

elindulhatnak az úton, melynek végén a Szalag leng, és a Gyűrű csillog. 
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4. Gyűrűavató Szakestély 

A Karon tartott Szakestélyek közül a legünnepélyesebb. A végzős hallgatók a közös 

vacsora után ezen a Szakestélyen leveszik a Szalagot és a Gyűrűt felavatva válnak 

mérnök emberré. 

 

 

Tél 

 

 

5.  Jeges Est 

 

Egész estés program, mely kiváló szórakozást nyújt a korcsolyázás kedvelőinek. 

Bérelt korcsolyapálya, forralt bor, sült kolbász, DJ, megfelelő alkalom meg tanulni 

korcsolyázni, csiszolni tudásunkat, vagy egyszerűen csak jól szórakozni.  

 

Tavasz 

6.  Kari Napok 

 

A Közlekkar origó pontja. Már februárban pörög mindenki, ki legyen a 

Főkormányos- jelölt? mi legyen a csapatnév?, ki legyen az Oldalborda?, milyen póló -

zászló-induló legyen?,  aztán kezdődik  és  még  a legelvetemültebbek  is  felkelnek  

az asztaltól  és lesöprik magukról a könyvmolyokat, előkerül a csapatpóló és 

mennek le vetélkedni. 

 

Aki nem volt még Kari Napokon az el sem tudja képzelni mit is hagyott ki az 

életéből. Pénteken hangoló buli, szombaton egész napos Túra, majd Szerenád és az 

első Sörváltó (nem rázva, nem keverve, nem jéggel, nem vizezve), majd 

sportversenyek, vetélkedők, ügyességi feladatok.  Filmszemle, Rémtétel, 

Áltudományos előadás, Belső és Külső Aranykerék, Fellegvár, Ének - és Táncpróba, 

Technikai Próba, Sörváltók, Mr. f (x) dx, Kövesd a Tesco-s szatyrot, koncertek és 
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fergeteges bulik minden este 6 napon át, majd Népszavazás és Főkormányos 

avatás. 

 

A Technikai Próba 5 éven keresztül Hajtányverseny volt, amin emberi hajtású 

sínjárműveken versenyeztek a csapatok éjfélkor a Szabadság híd sínjein. Két éven 

át 

– a Szabadság híd lezárása miatt – a Hajtányverseny nem kerülhetett 

megrendezésre így új Technikai Próbát kellett a szervezőknek kitalálni. 2008 -ban 

Inverz Gokart Kupa, ahol emberi erővel hajtott inverz hajtású járművek 

szlalomoztak a Goldmann György téren, 2009-ben Gyorsulási verseny, ahol a 

csapatok kézzel hajtott, lánchajtást nélkülöző járművei küzdöttek meg egymással a 

Műegyetem rakparton.  Idén a Szabadság híd átadása és a szükséges engedélyek 

beszerzése után egy éjszakára ismét birtokba vehették a csapatok hajtányaikkal a 

hidat. 

 

Általában 5-6 csapatversenyez egymással egy héten keresztül a dicsőséges 

győzelemért és a Főkormányosi Címért, de bárki nyer „Egy csapat van, Kari Napok” 

és együtt ünnepli mindenki a győzteseket és csak másnap szövögeti a jövő évi 

trónfosztó terveket, hátha akkor sikerül nyerni. 

 

Honlap: www.karinapok.hu 

 

7.  Firmaköszöntő Szakestély 

 

A Balekság utáni következő lépcsőfok a Firmaság, eme tiszteletreméltó kort elért  

 

Balekokat köszöntik ezen a Szakestélyen. 

 

8.  Szalagavató Szakestély 
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A végzés közelében Szalaggal jelzik a Firmák, hogy lassan elhagyják az Alma matert 

és ezen a Szakestélyen tűzik fel a végzős szalagot, amit a Gyűrűavatóig viselnek. 

 

Karok közti együttműködések 

9.  BME Fesztivál 

2007-ben volt az első, idén kerül hetedik alkalommal megrendezésre mellyel 

hagyományt szeretnénk teremteni. Napközben változatos programok, este neves 

fellépők várják a fesztiválra kilátogatókat. 

Mindemellett két napon át folyik a Karok Közti Vetélkedő, ahol a különböző Karok 

hallgatóiból álló csapatok mérik össze tudásukat és felkészültségüket.  Hogy te is 

büszke lehess: Az első két alkalommal BME Egyetemi Napok nyertes csapata az 

Közlekedésmérnöki Kar. 

 

Tudom egyszerre sok és tömör volt, de még így sem lehetett minden információt és 

élményt leírni, ezeket át kell élni és erre Neked is alkalmad lesz az egyetemi éveid alatt. 

Persze csak mértékkel, mert elsősorban tanulni jöttél ide, de néha lazítani is kell vagy 

épp szakmailag képezni magadat. 

Részletesebb információkhoz a  megadott  honlapokon juthatsz és  persze  a 

www.kozlekkar.hu –n, vagy kérdezz bátran. 

 

Sok sikert a karon töltött éveidhez! 

 

 

 Polgári Dávid (as. Pufy) 

 Programfelelős 

 BME KJK HK 

 

 Bozsik Balázs  

 Programfelelős 
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 BME KJK HK 
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Hasznos Linkek: 

Kari Hallgatói Képviselet: www.kozlekkar.hu 

BME honlapja: www.bme.hu 

Kar hivatalos honlapja: www.kozlek.bme.hu 

Közhír hivatalos honlapja: www.kozhir.bme.hu 

BME Egységes Szociális Rendszer  szoc.sc.bme.hu 

Kollégiumi Felvételi Rendszer  kfr.sc.bme.hu 

Neptun:  www.neptun.bme.hu 

Központi Tanulmányi Hivatal: www.kth.bme.hu 

Oktatási Igazgatóság: www.oktig.bme.hu 

Egyetemi Hallgatói Képviselet: www.ehk.bme.hu 

Könyvtár honlapja: www.omikk.bme.hu 

Támpont Iroda honlapja: www.tampont.bme.hu 

Diákközpont honlapja: www.sc.bme.hu 

MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet www.melo.bme.hu 
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Közreműködők 

 

Az ismertető elkészítésében nagy segítséget nyújtottak a korábbi Hallgatói  

Képviselők által készített anyagok. 

Az idei bemutatkozó anyag elkészítésében közreműködtek: 

  Köszöntő: Dudás Ferenc (as. Chip) 

  Tanulmányi rész: Németh Ákos 

  Tankör rendszer: Tompos Balázs (as. Galamb) 

  Öntevékeny csoportok: Dudás Ferenc (as. Chip) 

  Kollégiumok rész: Tóth Ádám (as. Adee) 

  Pénzügyi rész: Vörös Márton (as. Marci) 

  Sportolási lehetőségek rész: Rupp Ferenc 

  Rendezvények,  programok rész: Polgári Dávid (as. Pufy) és  

 Bozsik Balázs 

  Az anyagot szerkesztette: Polgári Dávid (as. Pufy) 

 

 


