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ELŐSZÓElőszó

Főszerkesztői jegyzet

Először is gratulálok a sikeres fel-
vételidhez, szerintem nagyon jó karra
jöttél, majd meglátod! Amit most ol-
vasol, az a Közhír gólyaszáma, amely-
ben sok hasznos dolgot gyűjtöttünk
össze számodra. Érdemes végigolvas-
nod, s eltenned, hátha később vala-
minek még utánanéznél benne.

Bizonyára eseménydús volt szá-
modra az év eddig is, hiszen mögöt-
ted van a szalagtűző, a ballagás, az
érettségi vizsgák és a felvételi pontok
miatti izgalom, azonban mostantól
lesznek csak igazán izgalmasak a nap-
jaid! Emlékszem, hogy két éve, ami-
kor kezdtem az egyetemet, minden
napom nagyon sűrű volt, sokat kellett
bent ülni az egyetem régi padjaiban,
de cserébe rengeteg embert ismer-
tem meg, és ne feledkezzünk meg az
egyetemi bulikról sem!

Azzal, hogy bekerültél a Közlek-
karra, megváltozott az életed, hiszen
egyetemista lettél, s valószínűleg el-
költöztél otthonról is, hogy egy kollé-
giumi szobában vagy albérletben lakj.
Sokan azt mondják, hogy ez a korszak
életük legszebb része: a tanulás mel-
lett ugyanis itt életre szóló barátsá-
gok születnek.

Ha azért jöttél ide, mert hallot-
tad, hogy a Közlekkaron vannak a leg-
jobb bulik, akkor nem fogsz csalódni,
de érdemes tanulnod is, hogy sokáig
bulizhass itt közlekedés- vagy jármű-
mérnök palántaként.

A KSK-n nagyon jó a közösségi
élet, hiszen itt barátságos, összetartó
emberekkel találkozol. Már elsősként
is érdemes csatlakoznod valamelyik
öntevékeny körhöz, így hasznosan
tudod eltölteni a szabadidődet. E lap-

ban olvashatsz mindegyik öntevékeny
körről néhány sort.

Megkímélve téged a további jó
tanácsoktól, az egyik oktatótól, Bécsi
Tamástól idéznék: „Logikusan nézve,
egy évre vetítve 3 hónap a tiszta vizs-
gaidőszak, meg ehhez jön még 2
hónap, ami ilyen parázós meg stresz-
szes zh-korszak. Így marad 7 hónap,
amikor mindenki a legnagyobb király
lehet, s még az egyetemet is el tudja
végezni normálisan. Szerintem odafi-
gyelés és koncentráció kérdése az
egész. Szóval inkább azt mondanám,
hogy bulizzatok, élvezzetek az életet
és az egyetemi éveket, ezek soha
nem jönnek vissza! De azért csak oko-
san!”

Sok sikert kívánok a közlekkaros
hét (plusz egynéhány) félévedhez az
egész szerkesztőség nevében!
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Kedves Gólya!

Közszolgálati közlemény
Az őszi szemeszterben is szeretet-
tel vár minden kedves érdeklődőt a
Közhír szerkesztősége. Összejöve-
teleinket kéthetente tartjuk a Ba-
ross koli Landler-termében, ahol a
jelenlegi tagok legszebb mosolyuk-
kal és önfeledt jókedvükkel bizto-
san jelen lesznek, már csak Rád
várunk! Keress minket bátran!



A tárgyak teljesítését egy alá-
írással, illetve egy érdemjeggyel jel-
zik. Két fajta tantárgy létezik: a fél-
évközi jeggyel záruló, illetve a
vizsgás. Az első esetben az aláírással
együtt kapod meg az érdemjegyedet,
míg második esetben az aláírás a vizs-
gára bocsátás feltétele, a végleges
jegyet csak ez után fogod megkapni.

A középiskolától eltérően az ok-
tatási időszakot az egyetemen félé-
vekre tagolják. Minden félév a re-
gisztrációs héttel kezdődik (ekkor
lehet beiratkozni, tárgyfelvételt vég-
legesíteni…), melyet 14 oktatási hét
követ (amikor is folyik a tanítás,
órákra jársz, házi feladatot készítesz,
zh-ra tanulsz, majd zh-t írsz…), ez-
után nyílik lehetőséged a pótlási hé-
ten a hiányzó feladatok teljesítésére,
majd pedig a négyhetes vizsgaidőszak
zárja le a félévet, melynek során már
nincsenek tanórák, csak egyre fogyó
vizsgalehetőségek.

Egy félévet eltölthetsz aktívan
vagy passzívan, az első esetben za-
vartalanul folyik az oktatás, a második
esetben viszont szünetel a hallgatói
jogviszony, tehát nem vehetsz fel tár-
gyakat, sőt diákigazolványra sem
kapsz matricát. Fontos, hogy a képzés
során összesen négy passzív félévet
vehetsz igénybe, és egymás után ma-
ximum csak kettőt.

Ez egy igen fontos dolog, mely
akkor jön létre, mikor beiratkozol az
egyetemre. Innentől fogva nagyon kell
rá vigyáznod, nehogy saját akaratod
ellenére megszüntessék! Mikor tehetik
ezt meg? Ha a későbbiekben részlete-
zett n*15-ös szűrőt nem tudod telje-
síteni; túl sok passzív félévvel rendel-
kezel; egymás után kétszer nem
nyilatkozol a Neptunon keresztül,
hogy aktívan vagy passzívan szeret-
néd eltölteni a félévet; vagy kifutsz a
képzési idődből, mely a BSc képzésre

14 félév; továbbá fegyelmi eljárás mi-
att is elbocsáthatnak.

A kreditrendszer lényege, hogy
egy mutatószám irányt adjon arról,
mennyi munkaórát kell ráfordítani egy
tárgyra, hogy sikeresen teljesíthesd.
Jelenleg 1 kredit = 30 munkaóra. Ez
két részből áll: abból az időből, amit
előadáson töltesz, illetve abból az
időből, amit otthoni tanulással. Pél-
dául a Mechanika 1 – Statika tárgy 4
kredites. Ezek szerint 4*30=120 mun-
kaórába kerül teljesíteni a tárgyat.
Hogy néz ez ki? Heti két óra előadás,
és heti két óra gyakorlat van a tárgy-

ból. Ez összesen 56 órát jelent egy
félév során (mivel 14 oktatási hét
van). A fennmaradó időt (64 órát) pe-
dig valószínűleg otthon a jegyzet fö-
lött görnyedve kell eltölteni, hogy va-
lamerre görbüljön az év végi jegy. Ezt
a 120 órát persze nem feltétlenül kö-
telező rászánni a tárgyra, lehet, hogy
valaki órára járással, és egy óra ott-
honi tanulással is teljesíteni tudja a
tárgyat (bár ez igen valószínűtlen),
de az is lehet, hogy otthon még leg-
alább 100 órát kell vele foglalkoznia!

A Központi Tanulmányi Hivatal
rövidítése, mellyel már találkozhattál,
mikor megkaptad a felvételidről az ér-
tesítést. Számos ügyet már magadnak
kell elintézned, és amiket Neptunon
keresztül nem tudsz, valószínűleg itt
kell majd. Az R épület földszintjén ta-
lálható, honlapját (www.kth.bme.hu)
érdemes gyakran látogatni, mivel sok
ügyintézéssel kapcsolatos információt
találhatsz rajta. Ügyintézés kizárólag

nyitvatartási időben történik, szigorú,
sorszámos rendszerben. Működik egy
információs szolgálat is az
info@kth.bme.hu email címen, ahol
kérdésedre viszonylag hamar választ
kaphatsz.

Ez egy olyan leírás, mely tartal-
mazza, hogy „mintaszerűen” hogyan
kellene haladnod tanulmányaiddal,
félévente melyik 30 kreditet kellene
teljesíteni. Továbbá leírja az egyes
tárgyak előkövetelményeit, például a
Számítástechnika II.-t valószínűleg
nem fogod megérteni a Számítástech-
nika I. tananyagának ismerete nélkül.
A mintatantervet a kar honlapján: a
www.kozlek.bme.hu-n érheted el. A
kreditrendszer viszont lehetővé teszi,
hogy egyes dolgokban eltérj a minta-
tantervtől (ha az előkövetelmények
is engedik).

Ez a hallgatói információs rend-
szerünk. Nagyon sok funkciója van, a
félév eleji státuszról való nyilatko-
zástól kezdve a tárgy- és vizsgafelvé-
telen keresztül a tanulmányi eredmé-
nyek számontartásán át a különböző
díjbefizetési lehetőségekig és elekt-
ronikus kérelmek leadásáig, sőt, még
az oktatás véleményezése is itt tör-
ténhet. Érdemes átböngészni, hogy
később gördülékenyen intézhesd az
ügyeidet rajta!

Külön kell megemlítenem az ún.
n*15-ös szűrőt: ez egy olyan szűrés,
mely előírja, hogy minden félévben
(az n*15 képletben az n jelöli az aktív
félévek számát) a mintatantervben
meghatározott 30 kreditnek legalább
felét teljesíteni kell a mintatanterv
tárgyaiból (tehát nem lehet szabadon
választható tárgyakkal végigevickélni
az egyetemi éveket), különben elbo-
csátanak az egyetemről. Tavaszi félé-
vek végén ellenőrzik, tehát ha ősszel
nincsen meg, az még nem a világ
vége, de tavasszal össze kell szedned
magad! Arra is figyelmet kell fordíta-
notok, hogy ha stimmel az n*15-ötök,
de egy tanérvre vonatkoztatva nincs
meg 30 kreditetek, költségtérítéses
státuszra sorolhatnak át titeket.
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Alapfogalmak

Biztosan találkoztál már pár olyan, egyetemmel kapcsolatos
fogalommal, melynek nem tudtad a jelentését. A következő kis
szószedet a legfontosabbakat mutatja be ezek közül.

Aláírás

Félév

Hallgatói jogviszony

Kreditpont, kreditrendszer

KTH

Mintatanterv

Neptun

„n*15”



Ez az egyik kellemes része az
egyetemnek. Több fajta ösztöndíj lé-
tezik, mindenképpen érdemes körbe-
nézni, mivel ezek közül csak a tanul-
mányi ösztöndíj jár automatikusan!
De szépen sorban: a tanulmányi ösz-
töndíj mindig az előző félév tanulmá-
nyi eredménye, pontosabban az ösz-
töndíj indexe (ösztöndíj index = (tárgy
kreditszáma*érdemjegy)/30) alapján
kerül meghatározásra, s egy jó átlag-
gal akár a 35000 Ft-ot is elérheti ha-
vonta, tehát megéri jól teljesíteni. Ez
a második félévtől jár. Tanulmányi és
szakmai tevékenység alapján pályáz-
ható meg a köztársasági ösztöndíj. A
hátrányosabb helyzetben lévők pá-
lyázhatnak rendszeres szociális ösz-
töndíjra, mely már az első félévben is
elnyerhető, továbbá alaptámogatásra

(ezt csak a Térítési és
Juttatási Szabályzat-
ban meghatározott 1.
vagy 2. rászorultsági
kategóriába tartozók
kaphatják meg) és
Demján Sándor ösztön-
díjra. A közösségi tevé-
kenységet pedig a Kari
BME ösztöndíj jutal-
mazza. Ezek a legis-
mertebb ösztöndíjak, de érdemes ala-
posan körültekinteni, mert még
ezeken kívül is akad néhány.

A zárthelyi dolgozat rövidítése,
melytől sűrűn kiver majd a veríték.
Jellegre hasonló, mint a középiskolás
témazáró dolgozat, viszont nagyobb
tananyagot kér számon. Kedvezőbb
viszont, hogy a félév elején bejelen-

tik az időpontját, le-
het pótolni – persze
csak módjával: a zh-
knak csak fele pótol-
ható (páratlan szám
esetén felfelé kere-
kítve, tehát például
3-ból 2), illetve egy
zh a félév végén
másodszorra is pó-
tolható, ha az első

pótlás nem sikerült volna. A zh-n szer-
zett jegy legtöbb tárgynál igen erősen
beleszámít a félév végén megszerzett
jegybe, kivéve pár vizsgás tárgyat,
ahol inkább a vizsgán szerzett jegy
dominál.
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A BME rektora: Dr. Péceli Gábor
A BME általános rektorhelyettese:

Dr. Andor György

A kar dékánja: Dr. Kulcsár Béla

A Dékáni Hivatal vezetője: 
Dr. Debreczeni Gábor

A kar dékánhelyettesei: 
Dr. Eleőd András – nemzetközi

ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes
Dr. Bokor Zoltán – gazdasági dé-

kánhelyettes
Dr. Rohács József – tudományos

dékánhelyettes
Dr. Szabó András – oktatási dé-

kánhelyettes

A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
Kollégiumok Osztályának, ezáltal a
Baross Gábor Kollégiumnak is igazga-
tója: Rémai Zsolt.

A Hallgatói Képviselet tagjai:
Nagy Gábor - a kari Hallgatói Kép-

viselet elnöke, ő irányítja és szervezi

a képviselet működését, a kari veze-
téssel tartja a kapcsolatot.

Keresztes Péter és Kovács András
– képviselik a kart az Egyetemi Hall-
gatói Képviseletben, közvetítenek a
Hallgatói Képviselet és az EHK között.
Keresztes Péter továbbá az EHK el-
nöke is egyben.

Vértesi András – Oktatási- és Ta-
nulmányi Felelős, ha bármilyen prob-
lémád van oktatóval, tantárggyal,
TVSz (Tanulmányi- és Vizsgaszabály-
zat) be nem tartásával kapcsolatban,
mindenképp őt keresd fel.

Dudás Ferenc – Juttatási-Térítési
Felelős, egyben a Kari Diákjóléti Bi-
zottság (KDJB) elnöke. Végrehajtja a
HK gazdasági intézkedéseit, az ő fel-
adata a tanulmányi ösztöndíj, szociá-
lis támogatás, esetleg egyéb más
ösztöndíj szétosztásának lebonyolí-
tása.

Tóth Ádám – Kollégiumfelelős, a
Kollégiumi Ügyekkel Foglalkozó Bi-
zottság elnöke, továbbá felügyeli a
kollégium infrastruktúrájához tartozó
öntevékeny körök működését.

Tompos Balázs és Varga Balázs
László – Programfelelősök, a kari
programok szervezői és lebonyolítói,
így többek között a Gólyatábor, Gó-
lyabál, Kari Napok megszervezése is a
feladataik közé tartozik.

Polgári Dávid – Tankörfelelős, fel-
adata elsősorban a hallgatók egyetemi
pályafutásának, valamint a karon mű-
ködő szakkollégiumok és a hagyomá-
nyok ápolásával foglalkozó öntevé-
keny körök munkájának felügyelete
és segítése.

Majkut László – Kommunikáció- és
Irodafelelős, egyben a Közhír felelős
szerkesztője. Feladatai közé tartozik
a karon belüli tájékoztatás, például
infomail-ek szerkesztése, a HK hon-
lapjának karbantartása, és a Hallgatói
Iroda működtetése.

Jurácsik Péter – Sport- és Kultúr-
felelős, a Baross Diáksportkör veze-
tője. A kari kulturális és sportéletet
irányítja, felügyeli a sporthoz kapcso-
lódó öntevékeny köröket és a di-
áksportkört.

kozhir.blogspot.com
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Csillu

Lajos

Közlekkari Ki-Kicsoda

Kedves Gólyák! Szeretnék egy kis áttekintőt nyújtani Nek-
tek az alábbiakban arról, hogy kik a főbb tisztségviselőink, és ők
milyen szerepet töltenek be a kar életében.

Ösztöndíj

Zh



Műszaki Kémia – 3 kredites, vizs-
gás

Az első félévben talán ez az egyik
leginkább szakmai tárgy, mely az
üzemanyagoktól kezdve a kenőanya-
gokon és a hűtőfolyadékokon keresz-
tül a szerkezeti anyagok alaptulaj-
donságaiig sok érdekességet foglal
magában. A félév első zh-ja a kémia zh,
mely középiskolás tananyagra épülő,
teszt jellegű. A tárgyból teljesíteni kell
jó pár labort is, amikre rendesen fel
kell készülni, mivel beugrók (vagy ki-
ugrók) várhatók. A zh abszolválása, és
a laborok teljesítése az aláírás felté-
tele, ezután már „csak” a vizsga van
hátra. Kellő időráfordítással nem okoz-
hat gondot a tárgy teljesítése, de en-
nek hiányában könnyen el lehet buk-
ni.

Matematika – 6 kredites, vizsgás
A tárgy neve magért beszél. Be-

vezetésként matematikai logika, majd
komplex számok kerülnek terítékre,
majd következnek a vektorok, vek-
torműveletek, és a félév nagyobb ré-
szét kitevő függvényanalízis, diffe-
renciál- és integrálszámítás. Hetente
másfél előadás és heti egy gyakorlat
van a tárgyból, de ennél otthon jóval
többet kell ráfordítani, hogy a zh-kon
megfelelően teljesíthess. A tárgyból há-
rom zh van, a második kettő alapján
szerezheted meg az aláírást, az első zh
pedig egy ún. nulladik zh, mely a kö-
zépiskolás ismereteket méri fel. Ezt is
sikeresen kell abszolválni, elbukása
esetén vagy pótolhatod a pótlási héten
vagy felveheted a Bevezető matema-
tikát. A vizsga rendszerint nem könnyű,
sok felkészülést igényel.

Mechanika – 4 kredites, vizsgás
Egy igen fontos alapozó tárgy, a

járműmérnökök számára nélkülözhe-
tetlen fontosságú ismeretekkel, de a

közlekedésmérnököknek is
elengedhetetlen. Heti egy
előadást és egy gyakorlatot
tartanak, de a tárgy nagyon
sok otthoni gyakorlást, fel-
adatmegoldást igényel. A fé-
lév közben 2 zh-n lehet meg-
szerezni az aláírást. A vizs-
gán egy beugrót kell megol-
dani, majd ha ez sikeres, következik a
konkrét vizsgasor megoldása.

Fizika – 2 /3* kredites, vizsgás
A fizika az elektrosztatika és

elektromosság témakörét öleli fel, il-
letve egy kis modern fizikával is meg-
ismerkedhettek a félév során. A tan-
anyag a matematikai alapok nélkül
néha elég nehéz, viszont ennek elle-
nére nem számít buktatótárgynak.
Heti egy vagy másfél előadás van a
tárgyból, amelyekre már csak azért is
érdemes bejárni, mivel sok érdekes kí-
sérletet lehet megnézni. Egy zh van a
tárgyból, igaz-hamis állításokkal, a
vizsgajegyet pedig megajánlva meg le-
het szerezni egy ún. versenyen (csak
a neve ilyen, igazából nem az).

Közlekedési rendszerek / Köz-
lekedés és társadalom* – 2 kredites,
félévközi jegyes

A közlekedésmérnökök számára
talán a szakmához legközelebb álló
tárgy a félév folyamán. A tárgy a köz-
lekedésről ad rendszerszemléletű át-
tekintést, az egyes közlekedési ága-
zatok jellemzőivel, kapcsolataival.
Heti egy előadás és 2 zh várható, a
könnyebb tárgyak közé sorolható.

Minőségügy a közlekedésben /
Minőségügy a járműtechnikában* – 2
kredites, félévközi jegyes

Egy kevésbé színes tárgy, mely a
járműiparban használt szabványokról,
minőségirányítási rendszerekről szól.
Heti egy előadás van belőle, egy kisebb
zh a félév közepén, illetve egy na-
gyobb, a félév végén. Nem annyira
buktató tantárgy, de mivel elég nehe-
zen tanulható, sokaknak meggyűlt
vele a baja.

Számítástechnika – 4/3* kredites,
félévközi jegyes

Régi hagyomány szerint a félév
első előadása, melyet érdemes láto-

gatni, mivel fénykép-katalógus van. A
Turbo Pascal programozás alapjait le-
het elsajátítani a heti egy előadáson és
kéthetente/hetente egy gyakorlaton.

Mindenképpen ér-
demes jegyzetelni,
mivel azt zh-n le-
het használni. Aki
már hallott valamit
a programozásról,
valószínűleg telje-
síteni tudja, aki
nem, egy kis plusz

tanulással szintúgy.
Műszaki ábrázolás alapjai / Mű-

szaki ábrázolás* – 4 kredites, félév-
közi jegyes

Szintén elég beszédes nevű tárgy,
melyet sokat fogtok emlegetni. A mű-
szaki ábrázolás alapjaiba vezet be,
kezdve a háromdimenziós görbék, fe-
lületek, testek ábrázolási módjaival,
áthatásaival, melyet egy műszaki rajz
elkészítésének szabályainak megis-
merése követ. Lehetőség van ezeket
számítógépes környezetben elvégezni.
Heti egy előadás és egy gyakorlat van
a tárgyból, de érdemes sok konzultá-
ción részt venni. Két zh és 4/10* házi
feladat vár rátok, melyek egyike sem
könnyű feladat. Habár a tárgy 4 kre-
dites, ennél jóval több ráfordítást
igényel. 

Általános járműgéptan – 3 kre-
dites, félévközi jegyes

Tananyaga a középiskolás isme-
retekre épül, kiterjed a mozgástanra,
hőtanra, áramlástanra, illetve magá-
ban foglalja az ehhez szükséges ma-
tematikai eszközöket. Heti egy előadás
és kéthetente egy labor van a tárgyból.
A laborokra szintén készülni kell a be-
ugrók, illetve elkészítendő jegyző-
könyvek miatt. Két zh van a tárgyból,
illetve 12 db házi feladatot is el kell ké-
szíteni. Összességében véve a szá-
monkérés nem nehéz, mivel a leadott
tananyagot kéri számon, viszont azt az
elejétől a végéig nagyon részletesen,
és emiatt igen sokan buknak rajta.

* A dőlt betűvel jelölt tárgynevek a
járműmérnöki alapképzés eltérő nevű,
de majdnem azonos tar-
talmú tárgyait jelöli!
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TANTÁRGYAKTantárgyak

Lajos

Tárgyak

Itt egy rakat új tárgy, de vajon mire számíthatsz? A követ-
kező cikk ebben próbál meg egy kis segítséget nyújtani. 



A két szak sok hasonlóságot mu-
tat, hiszen mégiscsak a közlekedés
fejlesztése az alapvető cél. Míg a jár-
műmérnökök az eszközökkel, a közle-
kedésmérnökök a folyamatokkal fog-
lalkoznak. Itt merülhet fel a kérdés,
hogy ez miért is jó nekünk?!

A szétválasztásnak köszönhetően
mind a két alapszaknál különböző vál-
tozásokat vezethettek be a tanterv
kidolgozói az eddigi képzéshez ké-
pest. Így Járműmérnöki és a Közleke-
désmérnöki szakon egyaránt történtek
a mintatanterv tárgyait érintő módo-
sítások. Járműmérnöki szakon a régi
tantervből három darab kétkredites
tárgyat (Közlekedés és társadalom,
Minőségügy a járműtechnikában,
Üzemszervezés) beintegráltak a fix,
húszkredites gazdasági és humán
tárgycsoportba, ezért kevesebb köte-
lezően választható gazdasági és hu-
mán tárgyatok lesz. Ezáltal szabad
időpontok jöttek létre az órabeosz-
tásnál, melyek a szakon nagyobb oda-
figyelést igénylő tárgyak óraszámát
növelik. (Ezek a változások új szak-

irányok létrejöt-
tét tették lehe-
tővé.)

A Közleke-
désmérnöki sza-
kon pedig a Jár-
műmérnöki szak-
hoz közelálló órák
számát csökken-
tették le (Műszaki
ábrázolásból csak
egy félévet kell
teljesíteni és Jár-
műdinamika is
csak kis óraszám-
ban lesz), így a
fennmaradó időt
a közlekedési tár-
gyakra lehet for-
dítani, mint pél-
dául Üzemszerve-
zésre. 

Plusz időtök
szabadult fel az új
TVSZ-nek (Tanulmányi és Vizsga Sza-
bályzat) köszönhetően, mivel a négy
féléves, kötelező Testnevelést két fé-

lévre csökkentet-
ték le.

Tehát az új
alapszakoknak az
a nagy előnye,
hogy szakmáto-
kat még jobban,
még alaposabban
el tudjátok majd
sajátítani, mivel
nem kell majd a
hozzá kevésbé
kapcsolódó tár-
gyakat hallgat-
notok.

M i n d e z e k
mellett az a hát-
ránya az új rend-
szernek, hogy ha
meggondoljátok
magatokat az
adott szakkal
kapcsolatban,
akkor az átje-

lentkezés sok fejtörést és plusz mun-
kát jelenthet számotokra.

Amire még oda kell majd figyel-
netek, hogy alakultak teljesen új tár-
gyak, melyeket az előtettek lévő év-
folyam hallgatott elsőként, tehát
kevés internetes anyag van róluk, így

a felsőbb évesek kevés információval
szolgálhatnak. Azért ezektől se kell
megijedni, mert a régi tárgyakkal va-
lamilyen mértékben átfedésben lesz-
nek.

A lényeg az, hogy a változások po-
zitívak, megkönnyítik majd a dolgoto-
kat, mivel az időtöket hasznosabban
tudjátok felhasználni, de sok munka
szükséges a sikeres teljesítéshez, ami
néha okozhat álmatlan éjszakákat is.
Apropó! ÁLMATLAN ÉJSZAKÁK! Ha oda-
figyeltek, és jó az időbeosztásotok, a
bulik is beleférnek. 

Sikeres első szemesztert!
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MINTATANTERVMintatanterv

Vértesi András

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar képzései

Már biztos tudjátok, hogy a 2010-es évtől a BME Közlekedés-
mérnöki és Járműmérnöki Kara két új alapszakot (Közlekedés-
mérnökit és Járműmérnökit) indít. Az alábbiakban ezekről
(változásokról és a képzések közti különbségekről) olvashattok
tájékoztatót.

A képeken a vizsgás tárgyakat alá-
húzva jelöltük, a heti óraszám értéke
pedig megegyezik a kreditszámmal.

A Közlekedésmérnöki BSc alapszak mintatanterve

A Járműmérnöki BSc alapszak mintatanterve
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TANSZÉKEKTanszékek

Karunk tanszékei

Karunkat tíz tanszék alkotja,
ezek együttesen látják el az oktatási,
kutatási feladatokat. Íme, a felsorolás
és egy-egy nagyon rövid leírás, hogy
mit oktatnak, hol találhatók, és hogy
melyiknek mi a jellegzetessége.

Az ÉAÜL Tanszék épülete a Ber-
talan Lajos utcában található, L jel-
zéssel. A tanszékvezető Dr. Pápai Fe-
renc, és itt oktat karunk dékánja, Dr.
Kulcsár Béla. Mint a tanszék nevében
is látható, itt főleg anyagmozgató- és
építőgépekkel kapcsolatos tárgyakkal
foglalkoznak.

Alapozó képzésben a közlekedés
megvalósításához szükséges pályák
kritériumait ismerjük meg, illetve az
üzemi környezetben előforduló szállí-
tógépek működését, jellemzőit. Szin-
tén ennek a tanszéknek a feladata a
munkavédelem oktatása, amely tárgy
mindenkinek kötelező.

Szakosodás után az Üzemi logisz-
tika szakmai blokkot választó tanulók
a logisztika gépeiről és azok irányítá-
sáról, valamint a robotok felépítéséről
és anyagmozgatási folyamatokban való
használatáról tanulnak. A Járműtech-
nika szakirányon belül választható az
Építőipari mobil gépek szakmai blokk,
ahol az építőipari folyamatokat, az épí-
tőiparban használt gépek felépítését,
irányítási rendszerét és hajtását is-
merhetjük meg.

www.eagt.bme.hu

A Gépjárművek Tanszék a J épü-
let V. emeletén található, a tanszék-
vezető Dr. Melegh Gábor. 

Az alapozó tárgyaknál Minőségügy
és Járműrendszerek tárgyakból van le-
hetőség a tanszékkel való ismerke-
désre. A szakirányválasztásnál jellem-
zően a gépjárműves érdeklődésű, au-
tókedvelő hallgatók jelentkeznek ide.
A szakirányos órákon a gépjárművek
felépítése részletekbe menően meg-

ismerhető, sőt nyáron lehetőség van
németországi és osztrák autógyárak
megtekintésére.

Az oktatók többnyire segítőké-
szek, a szép kort megért tanárok mel-
lett lassan beérnek a fiatalok is. Az itt
töltött félévek során a diák nemcsak
járműtechnikai szakértelmet szerez,
hanem a jegyzőkönyvkészítés is rutin-
munkává válik számára. A tárgyakból
igen alapos felkészülést igénylő zh-k,
vizsgák teljesítése vagy akár beadan-
dó munkák elkészítése is szükséges.
Kellő elhivatottsággal és érdeklődéssel,
valamint rengeteg időráfordítással
minden megoldható.

www.auto.bme.hu

Hallgatók barátja, rajzok nagy
királya, Járműelemek és Hajtások Tan-
szék, mesélj nekünk! Mesélés az nem
lesz, és lehet, hogy a kapcsolatotok
sem fogja elérni a barátság szintjét. De
ezen túl kell lenni. Nehéz lesz és sok
munkába, rajzolásba fog telni! A Z épü-
let VII. emeletén található tanszék ve-
zetője Dr. Eleőd András, akivel az
esetlegesen komolyabbra forduló, azaz
járműtechnikai irányba folytatott ta-
nulmányaitok során fogtok többet ta-
lálkozni.

Az alap rajzműveltséget a tanszék
és mondhatni egyetemünk nagy öreg-
jei fogják átadni számotokra, mint
Bartha Miklós tanár úr, Cseke József ta-
nár úr és Dr. Nyitrai János. Mellettük
még a fiatal és feltörekvő generáció
képviselőihez is lehet, hogy szeren-
csétek lesz, például Dr. Lovas László-
hoz, Ficzere Péterhez. 

Figyeljetek oda, mert nem tűnik
nehéznek, de az első pár rajzlap felett
eltöltött óra után, amikor még mindig
nincs semmi a majdani beadandó la-
pon, döbbentek rá, hogy ez nem is
olyan vicces, sőt. Térlátás-fejlesztés,
áthatások és látható élek szerkeszté-
se fogja első körben álmatlanná ten-
ni éjszakáitokat, majd a műszaki áb-
rázolás alapjaival és konkrét géptervek

összeállításával fogtok szenvedni.
Mindehhez kívánok türelmet, a grafit
és a körző legyen veletek!

www.jht.bme.hu

A tanszék a Z épület VI. emeletén
van. A vezetője Dr. Takács János.

Alapképzésben csak négy tárgy fű-
ződik a nevükhöz: az Anyagismeret, a
ráépülő Járműszerkezeti anyagok és
megmunkálások I-II., és a Járműgyár-
tás, -fenntartás. Ezek a második fé-
lévtől kezdődően szerepelnek a tan-
tervben, és elsősorban azok számára
fontosak, akik a Járműtechnika szak-
irányt választják. A járműgyártásról ek-
kor még kevesebb szó esik, inkább ál-
talánosságban szólnak az anyagokról és
azok megmunkálásairól.

Szakirányválasztás után a Jármű-
gyártó szakmai blokkal járnak legjob-
ban azok, akiknek tetszenek a tanszék
tárgyai. Ők azok, akik leginkább
együttműködnek az itteni tanárokkal,
így később közülük kerülhetnek ki a
tanszéken dolgozók is. Az általuk tanult
ismeretek nagyon keresettek a gé-
pészmérnökök között, viszont konkré-
tan nem foglalkoznak egyik közlekedési
ággal sem.

www.kgtt.bme.hu

A Járműváz- és Könnyűszerkeze-
tek Tanszék a Z épület VII. emeletén
található, a tanszékvezető Dr. Vörös
Gábor.

A járműtechnikai érdeklődésű
hallgatók számára kulcsfontosságú
alapozó tárgyak tartoznak a tanszék-
hez: Mechanika I-III. Itt olyan statikai,
szilárdságtani és dinamikai ismere-
tekhez jut a diák, melyek óriási je-
lentőségűek a tervezőmérnökök mun-
kájában is. Egy hasznos választható
tárgy keretein belül megismerhető a
végeselem-módszer, mely az iparban
igen elterjedten alkalmazott, kulcs-
fontosságú méretezési módszer. A tan-
szék indítja továbbá a Járműfelépít-
mények BSc szakirányt, mely a
felépítmények megismertetésével,
tervezésével, gyártásával és javításá-
val foglakozik majd. 

Építőgépek, Anyagmozgatógé-
pek és Üzemi Logisztika Tanszék

Gépjárművek Tanszék

Járműelemek és Hajtások 
Tanszék

Járműváz- és Könnyűszerkeze-
tek Tanszék

Járműgyártás és –javítás tanszék

A következő cikkben az egyetem legkisebb szervezeti egysé-
geiről, a tanszékekről, azon belül is a Közlekedésmérnöki és Jár-
műmérnöki Kar tanszékeiről olvashattok.
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TANSZÉKEKTanszékek

Az oktatói kar átalakulóban van,
a rutinosabb tagokhoz a múlt félévben
több fiatal doktorandusz is csatlako-
zott. A tantárgyi követelmények köny-
nyen észben tarthatók, és a számon-
kérések is többnyire korrektek. A zh-
kon, vizsgákon számolási és elméleti
kérdések is vannak, ezért fontos az
órák látogatása és rengeteg gyakorlás. 

www.kme.bme.hu

A tanszék székhelye a Z épület V.
emeletén van. A vezetője Dr. Bokor Jó-
zsef, aki a – mindenki számára köte-
lezően teljesítendő – Irányítástechni-
ka II. tantárgy előadója.

Alapképzésben, az első évben
Számítástechnikát oktatnak, máso-
dikban és a későbbiekben pedig Elekt-
rotechnikát, Irányítástechnikát. Ezek
elsősorban olyan tárgyak, amelyek fő-
leg vasutas beállítottságú közlekedés-
mérnökök számára érdekesek, de az
Elektrotechnika a későbbi járműmér-
nököknek is hasznos lehet, Irányítás-
technika a közúti közlekedésben és né-
mileg a logisztikában köszön vissza.

Szakirányválasztás után a Közle-
kedési folyamatok szakirányt választók
találkozhatnak még a tanszék tárgya-
ival, például a Légi irányító- és kom-
munikációs rendszerekkel. Általános-
ságban jellemző, hogy főleg a szakmai
jellegű tárgyakat folyamatosan frissí-
tik, mind az előadott anyagot, mind a
jegyzeteket. Emellett több olyan vá-
lasztható tárgyat indítanak, amelyek
segítenek egy-egy programnyelv alap-
jainak elsajátításában.

www.kka.bme.hu

A Közlekedésgazdasági Tanszék a
Z épület IV. emeletén található, a tan-
székvezető Dr. Bokor Zoltán. 

Az alapozó képzésben megismer-
hetitek a közlekedés gazdasági irányú
vetületét, valamint a közlekedési
rendszerek fenntartásához szükséges,
alapvető menedzsment, jogi és sta-
tisztikai ismereteket is elsajátíthattok.
Akik pedig szakirányon folyamatszer-
vezés vagy szállítmányozás irányban
mennek majd tovább, átfogóbb kép-
zést is kapnak a fenti témákban.

Az oktatók felkészültsége és az ál-
taluk tartott órák színvonala megfe-
lelő, többek között itt tanít az előző év
Oktatás Hallgatói Véleményezése alap-
ján az egyik legjobb oktatónak vá-
lasztott Dr. Kővári Botond. A számon-
kérések korrektek, mindenki számára
abszolválhatók egy kis tanulás segít-
ségével. Azonban nem árt szem előtt
tartani, hogy ezek a zárthelyik java-
részt különböznek a többi tárgyétól, hi-
szen nem példamegoldás, hanem egy-
egy szakmai terület átfogó ismereté-
re kérdeznek rá, magyarán több a ki-
fejtős feladat.

www.kgazd.bme.hu

A Közlekedésüzemi Tanszék a Z
épület VI. emeletén található, a tan-
székvezető Dr. Tóth János. Az alapozó
képzésben megismerjük a logisztikai
rendszerek általános jellemzőit, a
közlekedési ágazatokat, valamint a ter-
melőüzemek megfelelő működtetésé-
hez szükséges tudásanyagot. Szakoso-
dás után a Logisztika és a Közlekedé-
si folyamatok szakirány hallgatói mé-
lyedhetnek el a számukra vonzó tudo-
mányokban, mint például Szállítás-
technika, Csomagolástechnika, Háló-
zattervezés, és az ezekhez kapcsoló-
dó informatikai háttér szakszerű hasz-
nálata.

A számonkérések korrektek, az
oktatók szakmai felkészültsége és hoz-
záértése megfelelő. Minden hallgató
átfogó képet kap a közlekedésről, a
személy- és áruszállításról, valamint a
logisztikai folyamatokról. Aki Jármű-
technika szakirányra készül, annak
nem biztos, hogy az itteniek közül ke-
rül ki a kedvenc tárgya, de egy kicsit
több készüléssel ő is teljesíthet min-
dent. 

www.kku.bme.hu

A Repülőgépek és Hajók Tanszék
a J épület IV. emeletén található, a
tanszékvezető Dr. Rohács József.

Az alapozó képzésben a Jármű-
rendszerek és a Hő- és áramlástan I-II.
című tárgyakban találkozhattok első-
sorban a tanszék oktatóival. A szak-
irányválasztást követően a repülőgépek

és hajók szerelmesei (Járműtechnika
vagy Közlekedési folyamatok szakirá-
nyon) részletesebben is megismer-
kedhetnek kedvelt járműveik jelleg-
zetességeivel, működésével, üzemel-
tetésével.

A tanszék oktatói gárdája szép las-
san frissül. A moszkvai egyetemen ta-
nult professzorok mellett már több fi-
atal oktatót is találunk, akik igyekez-
nek újítani az eddigi szokásokon, és
korszerű segédanyagok készítésére is
figyelmet fordítanak. A hallgatóság
számára a tanszék által íratott zh-k és
vizsgák komoly kihívást jelentenek.
Mind elméleti, mind számolási fel-
adatok megoldására szükség van a
tárgyak abszolválásához.

rht.bme.hu

A tanszék a J épület IV. emeletén
található, vezetője Dr. Szabó András.
Ez a tanszék tartja talán a legrette-
gettebb tárgyat az egész képzés során,
az Általános járműgéptant. A tárgyról
bővebben egy másik cikkben olvas-
hattok. Az alapozó képzésben továbbá
a Járműrendszerek és a Járműdinami-
ka tárgyakból találkozhattok a tan-
székkel. 

Szakirány-választás után főleg
azok a hallgatók kerülnek közelebbi
kapcsolatba az itt oktatókkal, akik Jár-
műtechnika vagy Közlekedési folya-
matok szakirányon belül a vasúti részt
választották. Rendkívül elhivatott em-
berek dolgoznak a tanszéken, de pont
az elhivatottságnak köszönhetően
rendkívül precíz munkát várnak el a
hallgatóktól mind a laborokon, mind a
házi feladatoknál, mind pedig a zárt-
helyiken. Persze kellő munkával ezek
a nehézségek is legyűrhetők, ráadásul
a tanszék bármely oktatója készsége-
sen segít a hallgatóknak probléma
esetén. 

www.railveh.bme.hu

Hallgató Huba

Közlekedésautomatikai Tanszék

Közlekedésgazdasági Tanszék

Közlekedésüzemi Tanszék

Repülőgépek és Hajók Tanszék

Vasúti Járművek és Jármű-
rendszeranalízis Tanszék
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JÓ TUDNIJó tudni

A központi könyvtárnak otthont
adó impozáns épület a K épület mögött
magasodik. Becsületes megnevezése
Országos Műszaki Információs Központ
és Könyvtár, amely közel másfél év-
százados múltra tekint vissza. Beirat-
kozni az épületben, a megfelelő pult-
nál személyi vagy diákigazolvány be-
mutatásával lehet. A BME hallgatóinak
egy évre 1 000 Ft a könyvtárhasznála-
ti díj. Kölcsönözni a könyvtár bármely,
korlátozás alá nem eső dokumentumát
lehet. A kölcsönzés menete a követ-
kező: egy PC elé leülve megtalálod a
könyvtár nyilvános számítógépes ka-
talógusát, az OPAC-ot. Ez segítséged-
re lesz a megfelelő könyv, illetve jegy-
zet kikeresésében. Természetesen a
kereséshez tudnod kell a szerző nevét
vagy a mű címét, de bármilyen kife-
jezésre is rákereshetsz. Maga a köl-
csönzés a számítógépek mellett meg-
található kis kölcsönzési lapon törté-
nik, melyet a megfelelő adatokkal ki
kell töltened, illetve bedobni az erre
kialakított ablakon. Aztán csak vársz,
míg szólítanak, és átveheted az áhított
művet!

A kölcsönzés időtartama tankönyv
esetében 4 hét, jegyzeteket és CD-ket
2 hétre vehetsz ki. Természetesen, ha
nincs előjegyzés a könyvön, akkor le-
hetőséged van hosszabbításra a könyv-
tárban személyesen, telefonon vagy in-
terneten a könyvtár honlapján
(www.omikk.bme.hu) a számítógépes
katalógusban.

A könyvtárnak van még egy szá-
munkra fontos szolgáltatása, az olva-
sótermek használata, melyet az olva-
sókártya leadásával lehet igénybe ven-
ni. Amennyiben nem vagy beiratkozva,

akkor a diákigazolványoddal is beme-
hetsz. Itt nyugodt körülmények között
lehet tanulni, illetve felkészülhetsz az
esti zh-ra, nem vonja el semmi a fi-
gyelmedet. 

Megragadnám az alkalmat, hogy
felhívjam figyelmeteket a Z épület IV.
emeletén található szakkönyvtárra,
mely karunk legnagyobb könyvtára.
Számos szakkönyvet, jegyzetet, vala-
mint sok évre visszamenőleg diploma-
munkákat tárolnak itt a közlekedés-
gazdaság, a közlekedésüzem, vala-
mint kisebb példányszámban a közle-
kedésautomatika témakörében. Emel-
lett van egy minimális járműgépésze-
ti állomány is, valamint a három tan-
szék TDK-i között is böngészhetünk.
Természetesen a folyóiratok sem ma-
radhatnak ki, melyek talán még olva-
sottabbak, mint a szakkönyvek.

Karunk második legméretesebb
könyvtárának az L épület ad otthont.
A két olvasóból és egy kiszolgálóhelyi-
ségből álló könyvtár gyűjteménye jel-
lemzően a logisztika, anyagmozgatás,
automatizálás és robottechnika té-
makörök könyveiből áll össze, megta-
lálhatóak ezek közt a szakma legfon-
tosabb, legtöbbet keresett kötetei, va-
lamint ritkább szakkönyvek is, ame-
lyekre szintén nagy az igény.

A harmadik kari könyvtár a J épü-
letben helyezkedik el, de jelenleg bi-
zonytalan a nyitva tartása, ha jobban
érdekelnek a járműtechnikáról és a jár-
műgépészetről szóló kötetek, akkor
próbálj érdeklődni a tanszéken, hogy
pillanatnyilag nyitva tart-e a könyvtár.

Manapság az a trend, hogy az in-
ternet egyre jobban beleszövi magát
mindennapjainkba, az egyetemista
élet pedig már régóta elképzelhetet-
len nélküle. Így természetesen a koli-
ban és az egyetem területén is lehe-
tőség nyílik a netezésre. Kezdjük ez
utóbbival:

Az egyetemen díjmentesen tudsz
internetezni, mégpedig az R épület 4.
emeletén található Hallgatói Számí-

tógép Központban (HSZK). A gépek
használatához felhasználói azonosító és
jelszó szükséges, ugyanis csak azzal le-
het bejelentkezni a gépekre. Ilyet
előzetesen a https://accadmin.hszk.
bme.hu címen lehet igényelni, ahová
a Neptun kódoddal és jelszavaddal
tudsz belépni. Ezen felül az egyetem
területének nagy részén díjmentes
vezeték nélküli internet szolgáltatás is
elérhető. Használatának legegysze-
rűbb módja, ha a már említett inter-
netes felületen aktiválod a wifi-szol-
gáltatást, és beregisztrálod vezeték
nélküli eszközöd (notebook, PDA stb.)
WLAN kártyájának MAC címét. (Egy
hallgató maximum két eszközt re-
gisztrálhat egy időben.) Néhány óra el-
teltével már csatlakozhatsz is a háló-
zathoz.

A koliban (BGK) minden félév
elején van lehetőség internet-hozzá-
férés igénylésére, ennek díja egy fé-
lévre: határidőig befizetve 6 000 Ft,
később 12 000 Ft. Az igénylés a
http://merlin.bgk.bme.hu/reg oldalon
lehetséges. Az új felhasználóknak
ugyanitt kolin belüli azonosítót is kell
regisztrálniuk. A befizetés szintén in-
ternetes felületen, az egységes
https://kolinet.bme.hu oldalon ke-
resztül történik. A regisztráció itt az
eddigiektől független és szintén szük-
séges. Az újonnan regisztrált hozzáfé-
réseket az operátorok folyamatosan ak-
tiválják. 

Jó utat a Közlekes-
nek!

Freetz

Könyvtár- és internethasználat

Egy egyetemista életében az egyik legfontosabb szerepet az
információszerzés tölti be. Erre és a tananyagok beszerzésére is
a legkézenfekvőbb forrás a könyvtár és az internet.

További információ:
HSZK: http://hszk.bme.hu/
Baross Informatikai Szakkollégium:

http://merlin.bgk.bme.hu/

BME OMIKK és társai

Internet mindenkinek



Még nem igazán ismerjük egy-
mást, de nagyon várom, hogy ez más-
ként 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 ne-
hézséggel 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 se-
gítségre, bátorításra vagy csak egy jó
szóra lesz szükséged. Ebben szeret-
nénk a segítségedre lenni!

Karunkon 2001 óta hallgatói kez-
deményezés eredményeként működik
a Mentor Gárda, melynek tagjai ön-
ként és szívesen foglalkoznak azzal,
hogy segítsék a beilleszkedésedet az
új környezetbe tanulmányi és közös-
ségi téren egyaránt. Ebbe a csapatba
tartozom én is. Engedd meg, hogy be-
mutatkozzam: én leszek a mentorod!
Nagyon sok oktatáson vettem részt
annak érdekében, hogy pontos, nap-
rakész információk tudatában pontos
válaszokkal segítselek, de persze az
évek során szerzett saját tapasztala-
taimból is merítve igyekszem majd
vezetni Téged a felsőoktatás bonyo-

lult rendszerében. Ha kérdésed van,
bármikor elérhetsz e-mail-ben, tele-
fonon, de a hetente megtartott tan-
kör órán is bátran előhozakodhatsz
felmerülő kérdéseiddel. Ne feledd:
rossz kérdés nincs, csak rossz válasz!
Természetesen igyekszem majd el-
mondani, mi az, amire számíts, amire
jó, ha előre felkészülsz, és bízom
abban, hogy bizalommal fordulsz hoz-
zám segítségért, mert hidd el, szíve-
sen segítek! Fontos azonban tudnod,
hogy én csak az utat mutathatom meg
neked a vágyott diplomáig, azonban a
rögös úton neked kell végig menned!

Arra kérlek, hogy mindig hallgass
végig, legalább annyi figyelemmel, és
tisztelettel, amennyire Te is elvárod
tőlem, hogy meghallgassam a felme-
rülő problémáidat. A köztünk lévő
együttműködés alapja a kölcsönösség!
Tőlem olyan információk birtokába
juthatsz, melyek döntő szereppel bír-
hatnak felsőoktatási pályafutásod
során. Az, hogy ki folytathatja tanul-
mányait az első év után, gyakran
apróságokon múlik, ezért nyugodtan
kérdezz, és használd ki az együttmű-
ködésünk adta lehetőségeket!

Nagyon sokszor fogod hallani a
jövőben, főleg a felsőbb évesektől,
hogy ez nem az az iskola, amit egye-
dül, barátok, segítség, és támasz nél-
kül el lehet végezni. Fontos a

közösség, hogy meglegyenek az életre
szóló barátságok, a közös tanulások,
a hajnalba nyúló rajzolások, és a csa-
patmunka a zh-kon. 

Első segítségként, hogy mindezt
elérd, tankörökbe osztunk majd be,
amely leginkább olyan, mint egy kö-
zépiskolai osztályközösség. Ezáltal le-
hetőséged van húsz évfolyam-
társaddal, egy oktatóval és egy men-
torral szoros barátságot, ismeretséget
kötni, valamint naprakész informáci-
óhoz jutni. Azonban sok más lehető-
séget, színes programot is fogunk
biztosítani számodra az ismerke-
désre. Ilyenek lesznek például a Flek-
kenparty-k, a Gólyatúra, a
Szakestélyek, ahol nem csak hallga-
tókkal, de az oktatókkal is megismer-
kedhetsz. 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: iga-
zán jó csak akkor leszel, ha el is vég-
zed. Bekerülni a felsőoktatásba nem
a legnehezebb, míg benn maradni
már annál inkább! Ezért aztán nem
győzőm hangsúlyozni, hogy a kettőnk
közötti együttműködés fontos mér-
földkő lehet életedben, amiből csak
profitálhatsz!

Sikerekben és élményekben gaz-
dag egyetemi éveket kívánok neked!

Üdvözlettel barátod, mentorod,
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MENTOR GÁRDAMentor Gárda

Ablonczy Lajos

Kedves elsőéves hallgatótársam, leendő barátom!

Először is engedd meg, hogy gratuláljak a sikeres érettségid-
hez, és szeretettel köszöntselek a BME Közlekedésmérnöki és Jár-
műmérnöki Karának csapatában!

Arnóczki Flóra

Erdei Zoltán

Ernszt Anita

Kersity Milán

Bérdi Petra

Kozák István

Németh Mihály

Ravasz Kitti

Tiszai Tibor Varga István

Waszlavik Eszter



De miért is vagyunk mi? Értetek!
Immáron 36 éve működik a Közhír
mint a Közlekkar pártsemleges, nem
országos, nem legkedveltebb, nem
napilapja. Azért vagyunk, hogy Tite-
ket szórakoztassunk, hogy a Karon
történő legfrissebb eseményekről be-
számoljunk, hogy a szakmánkhoz kap-
csolódó aktualitásokat és érde-
kességeket bemutassuk Nektek. Azért
írunk, mert nekünk ez öröm. Talán ez
a legfurcsább azok számára, akik kí-
vülállóként szemlélik a munkánkat,
de higgyétek el, számunkra ez tény-
leg nem kötelesség, hanem kedvte-
lés. Ahogyan Nektek is az lehet.
Mindenkit várunk szeretettel a szer-
kesztőségünkbe, hiszen mindig szük-
ség van új emberekre, segítő kezekre,
újító gondolatokra, és erre Ti vagytok
a legalkalmasabbak.

Aki ide bekerül, számos tevé-
kenység közül válogathat. Legtöbben
mi, cikkírók vagyunk, nem felvágás,
de tényleg mi vagyunk az alapja az
újságnak. Nélkülünk nincsen kiad-
vány, ha nem írunk, nincs, mi kitöltse
az oldalakat. Bármilyen ötletünk van,
általában az a legközelebbi szám ha-
sábjain már olvasható is, szóval bőven
van beleszólásunk a lap terveibe. A
rovatvezetők azok, akik összegyűjtik,
rendszerezik, blokkokba szedik, és
témák szerint csoportosítják az íráso-
kat, ők felelnek azért, hogy a határ-
időkkel ne legyen probléma, ne
legyenek nagyobb késések vagy kima-
radások. A rovatvezetők az olvasó-
szerkesztőknek továbbítják a
cikkeket, akik kiemelkedő nyelvhe-
lyességi érzékükkel igyekeznek minél
emészthetőbbé tenni egy-egy iro-

mányt, ők azok, akik miatt nem he-
lyesírási hibákkal telve jelennek meg
a beszámolók, interjúk, tényfeltáró
írások. Amikor már mindent rendben
találnak, és minden cikk befutott
(természetesen a határidőt szigorúan
tartva ☺ ), akkor megy az összes cikk
a tördelőszerkesztőhöz, akiből egyéb-
ként mindig hiány van, mert sok a
meló, és kicsik az átfutási idők. Ő az
igazi kreatívfelelős, hiszen az ő mun-
kájának gyümölcse lesz a kész újság,
a szép, átlátható, szemnek kellemes
Közhír. Amikor már a betördelt újság
is megvan, olyankor lép színre a fő-
szerkesztő illetve a Hallgatói Képvise-
let Kommunikáció- és Irodafelelőse,
akik szépen sorjában mindent átnéz-
nek a lapban. Ami nem jó, azt még ja-
vításra küldik, majd felterjesztik a HK
elé, és amikor már mindenki rábólin-
tott a kész Közhírre, akkor mehet
nyomdába. Két nap múlva már keze-
tekben is lehet a friss, ropogós, újil-
latú Közhír, mely minden hónapban
700 példányszámban jelenik meg, s
örömünkre mind egy szálig el szokták
kapkodni a hallgatók.

Hosszú folyamat egy-egy szám
elkészítése, mégis általában minden
gördülékenyen megy, hiszen mindenki
szívén viseli az újság sorsát, és igyek-
szünk mindig a maximumot kihozni
magunkból, hogy Ti, kedves Olvasók,
elégedettek legyetek.

Jó csapat vagyunk mi, s nyitunk
mindenféle újdonságra. Szeretnénk,
ha az ősz folyamán (vagy akár később,
amikor már belerázódtatok az egye-
temi életbe) sokan csatlakoznátok
hozzánk, mert csak előnye van a Köz-
hír szerkesztőségébe tartozni, hátrá-

nya – Isten bizony – egy sincs. Már az
is óriási érzés, hogy egy igazi csapat
tagjai lehettek, továbbá az sem elha-
nyagolható, hogy itt aztán kiereszt-
hetitek a bennetek rejlő adott-
ságokat. A kreativitás kiteljesedésé-
nek fellegvára ez az újság, hiszen
minden ötlet meghallgatásra talál,

bármilyen témát (na jó, majdnem
bármilyet) előhozhattok, s arról cik-
ket írhattok. Nem rossz dolog az sem,
mikor a fényképedet 700 példányban
megcsodálhatja az olvasóközönség, s
mosolyt csal az arcodra, amikor olyan
emberek tudják a nevedet a cikkeid
miatt, akikről eddig remélni sem mer-
ted. Lassacskán kezd hagyománnyá
válni a nyári közhíres táborozás és az
évközi-évvégi grillezés vagy bográcso-
zás, ami nagyon jó buli, mert jókat
eszünk, iszunk, és nagyokat derülünk
a sztorizgatások közepette. Utoljára,
de nem utolsósorban megemlíteném
némi hajtóerőként is, hogy a teljesít-
ménytől függően közösségi pontokat
is kapunk az általunk végzett felada-
tokért. Ezért is érdemes minél jobban
odatenni magunkat, hiszen ez a kol-
légiumba való bekerüléshez elenged-
hetetlen kellék.

Ha kedvet kaptatok, bátran ke-
ressetek minket a gyűléseinken, me-
lyet a Baross koliban szoktunk
heti-kétheti rendszerességgel meg-
tartani, vagy e-mailben a kozhir@koz-
lekkar.hu címen, melyre várjuk
jelentkezéseteket, ötleteiteket, ész-
revételeiteket.
Vár Titeket egy igazán jó csapat! Ne
hagyjátok ki!
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Zsu

Közhírré tétetik

S most jövünk mi, a Közhír, melynek legfrissebb, gólyáknak
szánt különszámát most is a kezetekben tartjátok. Talán ez a leg-
régebb óta működő öntevékeny kör a Karon, s ez az egyik, mely-
nek munkáját és termését legszembetűnőbben kézhez kapjátok
minden hónapban a tanév során.



De ne szaladjunk ennyire előre.
Mit keres a Közlekkaron egy olyan ön-
tevékeny kör, melynek tagjai szabadi-
dejüket a fent nevezett tevé-
kenységekkel töltik? Mint ahogy majd
Ti is látni fogjátok, év közben számos
programon lesz lehetőségetek részt
venni, legyen az a Kari Napok, HaBár
bulik, Szakkollégiumi rendezvények
stb. Vannak, akik valami miatt nem
tudnak elmenni egy-egy eseményre,
vagy elmennek, de jól esik vissza-
nézni még egyszer a fényképeket,
vagy megnézni egy összefoglaló vi-
deót. Sokan az esti HaBár bulin tör-
tént eseményeket is a MűTerem
honlapjáról szokták rekonstru-
álni. A közönség igénye tehát,
hogy rögzítsük az eseményeket,
már régóta jelen van. 

A MűTerem nagyjából két
évvel ezelőtt kapott óriási len-
dületet, amikor az Egyetemi
Hallgatói Képviselet kiírt egy
pályázatot, melyre a kari önte-
vékeny fotó- és videókörök je-
lentkezhettek. A pályázat célja
az volt, hogy a körök egyetemi
előadásokat vegyenek fel, ezért
cserébe pedig használatba ve-
hettek egy full HD-s SONY stúdi-
ókamerát, valamint tartozékait.
A MűTerem az akkori körvezető, Szen-
tannai Gábor vezényletével sikeresen
pályázott, majd az ő lelkesedése so-
kakra átragadt, így a kör létszáma és
feladatköre az óta egyre csak nő. Az
előző tanévben kialakítottunk egy, a
Közhírrel közös szerkesztőségi helyi-
séget, ahol az üléseinket is tartani
szoktuk, illetve ahol nyugodt körül-
mények között valósíthatunk meg
egy-egy projektet.

Jelenleg - a tanulmányi előadá-
sok felvétele mellett - a MűTerem
tagjai készítik a Közhír címlapokat,

HaBár buli plakátokat és fotókat. Fo-
tósaink, operatőreink jelen vannak
minden nagyobb kari és egyetemi ren-
dezvényen. Tulajdonképpen, ha fotó-
ról, videóról, vagy bármilyen grafikai
anyagról van szó, azt a MűTerem tag-
jai készítik. Ha ezek mellett marad
időnk és kedvünk, akkor riportvideó-
kat, kis zenés összefoglaló videókat
készítünk főleg a közlekedés témakö-
rében, de 2010-ben például egy 4 ré-
szes főzőműsort készítettünk
Koli-konyha néven, ahol közismert
Közlekesek főztek a Baross Gábor Kol-
légiumban.

De miért is jó MűTermesnek
lenni? Az elsődleges szempont, hogy
egy nagyon jó közösség vagyunk, ha
bármilyen gondod, problémád van,
nyugodtan fordulhatsz bárkihez, biz-
tosan megpróbál segíteni. A MűTerem
nem munkahely és nem is profi társa-
ság. Mindenki tud valami olyat mu-
tatni, ami a többieknek új lehet, vagy
ha mégsem, akkor a többiek segíte-
nek elsajátítani az új ismereteket.
Már ezért a különleges közösségi él-
ményért megéri csatlakozni hozzánk.
Ezen felül biztosan éreztél már olyat,

hogy egy jól elvégzett munka után
elégedettség árad szét Benned. Egy
jól sikerült fotó, egy szép plakát,
vagy jó videó elkészítése már önma-
gában is nagy örömöt tud nyújtani az
alkotójának. Pláne akkor, ha azt több
száz ember nézi meg nap mint nap, és
gratulál vagy éppen jó tanácsokkal lát
el, hogy legközelebb még jobb legyél.
További előnyökkel is jár a tagság.
Ezen a nyáron már második alkalom-
mal rendeztük meg a közös Közhír -
MűTerem tábort Balatonlellén. Sze-
retnénk, ha ez a tábor hagyománnyá
válna. 2-3 nap alatt kipihenjük az év
fáradalmait, új ötleteket szülhetünk
meg, majd a délutáni főzőcskézések,
esti bulik alkalmával új barátságokra
tehetünk szert, vagy még jobban el-
mélyíthetjük a már meglévőket. Ha

csatlakozol hozzánk, első kézből
szerezhetsz tudomást sok ese-
ményről, kiállításról, fesztiválról,
amikről amúgy nem is biztos,
hogy hallanál. Ha szerencséd van,
akkor sajtófotósként, operatőr-
ként, riporterként ingyenesen
részt is vehetsz ezeken a progra-
mon.

Láthatod, hogy számos elő-
nye van annak, ha valaki tagja a
legdinamikusabban fejlődő önte-
vékeny körünknek, a MűTerem-
nek. Ha ez az iromány felkeltette
az érdeklődésedet, és szeretnél
csatlakozni hozzánk, esetleg bár-
milyen kérdés, kétség merült fel

Benned, írj bátran a MűTerem veze-
tőjének, Kersity Milánnak a ker-
sity.milan@kozlekkar.hu, vagy a
majkut.laszlo@kozlekkar.hu e-mail
címre. Továbbá minden kedves érdek-
lődőt várunk a kamerás oktatással
egybekötött első ülésünkön, melynek
pontos időpontját a www.kozlek-
kar.hu oldalon láthatjá-
tok majd.
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KARI MÉDIAKari média

Majkut László

MűTerem médiakör

Kedves Gólya! A MűTerem - a Közlekedésmérnöki Kar mé-
diaköre – mindazok számára érdekes lehet, akik szeretnék kielé-
gíteni technikai és számítástechnikai, grafikai és művészeti,
esetleg kommunikációs téren fennálló igényeiket.  Ha szeretsz
fotózni, videózni, jól bánsz a képszerkesztő programokkal, sze-
retnéd kipróbálni magad riporterként, értesz a weblapszerkesz-
téshez, vagy mindezek közül még egyiket sem csináltad, de
szeretnéd kipróbálni, megtanulni, akkor a MűTerem médiakör a
legjobb választás a számodra!



A Közlekedésmérnöki Szakkollé-
gium 2008 őszén alakult azzal a szán-
dékkal, hogy a közlekedési tudományok
iránt érdeklődő hallgatóknak lehető-
séget biztosítson a szakma közelebbi
megismerésére, valamint, hogy a leg-
különfélébb programok révén kapcso-
lat alakuljon ki a műszaki értelmiség
és az egyetemen nevelkedő követke-
ző generáció között. Észrevettük, hogy
az egyetemen folyó képzésben nem
mindig jut elég idő a gyakorlati ta-
pasztalatok megszerzésére, órai ke-
retek között nagyon kevés lehetőség
nyílik közelebb kerülni a szakmában je-
len lévő cégekhez, szervezetekhez. Cé-
lunk a hallgatók segítése, kapcsolat-
tartás a Kar oktatóival. Megismertet-
jük a szakma gyakorlati oldalát elő-
adások, üzemlátogatások szervezésé-
vel. Szakmabeli cégekkel tartunk kap-
csolatot, mely nagy segítséget jelent
a TDK, szakdolgozat, diplomamunka te-
kintetében. Más karon működő szak-
kollégiumok tapasztalatai alapján, va-

lamint a Közlekedésmérnöki Kar sajá-
tosságait figyelembe véve hoztuk lét-
re a Közlekedésmérnöki Szakkollégiu-
mot, s alakítottuk ki a céljainkat.
Felépítése három csoportból áll: az ok-
tatási, a külkapcsolati és a PR csoport.
Ezek a részegységek is biztosítják,
hogy a szakkollégium megfelelően mű-
ködjön.

Egyik fő feladatunknak tekintjük
a Kar hallgatóinak egyetemi kereteken
kívül történő képzését. Ezt saját erő-
ből szervezett kurzusokkal próbáljuk
megvalósítani. Ezek rendszerint térí-
tésmentesek.  Témájuk általában az

egyetem főbb tantárgyainak korrepe-
tálása, és a mérnöki gyakorlatban
használt szoftverek ismeretének elsa-
játítása is, ami egyetemen kívüli, kü-
lön időráfordítást igényel. Mi ezen is
szeretnénk változtatni.

Az elmúlt félévekben olyan okta-
tásokat bonyolítottunk le, ahol azok-
nak a mérnöki programoknak a hasz-
nálatát sajátíthatták el a hallgatók,
amelyeknek a későbbiekben nagy hasz-
nát vehetik. Szakkollégisták jóvoltából
megismerkedhettetek a Catia prog-
rammal, valamint pályázati támoga-
tásból a tavaszi félévben Pro-E okta-
tásra is sor került.

A Szakkollégium minden ősszel
megrendezi a Szakmai Napját, melynek
évről-évre nagyobb sikere van. 2008.
szeptember 25-én került sor az első
ilyen rendezvény lebonyolítására, ahol
színvonalas előadások után LEGO-ver-
seny zárta a napot.

Egy év múlva a neves előadók
meghallgatása mellett, az egyetem

kertjében a BKV és a Tűz-
oltóság nem mindennapi
járműveit tekinthették
meg az érdeklődők. Persze
a szórakozás ekkor sem
maradt el, és egy a Hon-
foglaló jellegű játék von-
zott számtalan érdeklő-
dőt.

2010 őszén pedig egy
olyan szakmai rendezvényt
bonyolítottunk le, ahol a
résztvevők előadásokat

hallgathattak meg, többek között a Si-
emens, az Antro csoport, a Hídépítő
Zrt. és a Formula Racing Team képvi-
selőitől.

A csapatunk az őszi és tavaszi fé-
lévben sem pihent, igyekezett színe-
sebbé tenni a félévet: látogatásokat
szerveztünk többek között az Audi, Ika-
rus, Bosch üzemeibe, a kecskeméti re-
pülőtérre.

2011 áprilisában került lebonyo-
lításra első alkalommal a Tehetség
Nap, melyet a Közlekedéstudományi
Tehetséggondozó Műhellyel közösen
szerveztünk. Érdekes szakmai előadá-
sokat hallgathattunk meg a Közleke-
désmérnöki és Járműmérnöki Kar hall-
gatóinak jóvoltából, melyet egy ve-
télkedő követett, ahol a nyertesek ér-
tékes ajándékokkal gazdagodtak a tá-
mogatóink jóvoltából.

A szakmai programok, oktatások
lebonyolítása mellett a szakkollégisták
közreműködnek a Kar és az egyetem
életét érintő feladatokban, mint pél-
dául az egyetemi Nyílt Nap és az Edu-
catio kiállítás.

Amennyiben érdekel a szakkoli
működése, szeretnél tevékenyen részt
venni a szervezésben, és egy nagyszerű
csapat tagjává akarsz válni, akkor ne
habozz, írj a szakkollegium@kozlek-
kar.hu címre! Nem csak értékes tudásra
tehetsz szert, hanem fontos szakmai
kapcsolatokat építhetsz
ki. 
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SZAKKOLISzakkoli

Martina

Közlekedésmérnöki Szakkollégium

Érdekelnek a színvonalas szakmai programok? Mindened a
közlekedés? Tehetséges vagy a szervezésben? Szeretnél jó kap-
csolatokat kiépíteni különböző cégekkel? Akkor köztünk a helyed!

Ha csatlakozni szeretnél, vagy
kérdésed van, keress minket a szak-
kollegium@kozlekkar.hu címen!

Mindenkit szeretettel várunk!

A Közlekedésmérnöki Szakkol-
légium tagozatai:

Baross Informatikai Tagozat
(B.I.T.)

http://merlin.bgk.bme.hu
Járműtechnika tagozat: BME For-

mula Racing Team
http://frt.bme.hu



A Formula Student egy olyan nem-
zetközi formula autós versenysoro-
zat, ahol felsőoktatásban tanuló hall-
gatókból álló csapatok versengenek
egymással. Minden résztvevő csoport-
nak meg kell terveznie egy együléses
versenyautót, majd azt le kell gyárta-
nia és versenyeznie kell vele.

Az Amerikai Egyesült Államokban
rendeztek először Formula Student
versenyt 1981-ben. A szervező autó-
ipari cégek terve olyan sorozat létre-
hozása volt, ahol a diákok bizonyít-
hatják tehetségüket, rátermettségüket
és tudásukat, miközben komoly gya-
korlati tapasztalatokra tesznek szert,
és szorosabb kapcsolatba kerülnek az
autóipar jelentősebb képviselőivel,
már egyetemi éveik alatt. A Formula
Student koncepciója végül olyan nagy
siker lett, hogy „receptjét” már a vi-
lág minden táján átvették.

Európában 1998 óta rendeznek
versenyeket. Jelenleg 5 helyszín ad ott-
hont a versenyhétvégéknek: az angliai
Silverstone, az olaszországi Fiorano, a
németországi Hockenheim, az ausztriai
Melk és hazánk egyik városa, Győr.

2010 óta rendeznek Formula Stu-
dent versenyt Győrben. A BME Formu-
la Racing Team első csapatának tagjai
egyetemi tanulmányaik lezárása után
döntöttek úgy, hogy itthon is megva-
lósítják a versenyt. A futamon lehető-
ség van pályabíróként is dolgozni. A
tagfelvételről további információk ta-
lálhatók a verseny honlapján:
http://fshungary.hu

A Formula Student alapvetően
konstruktőri verseny. A szabályzat min-
den évben új autó építését írja elő, és

a hangsúly főleg az alkalmazott tech-
nikákon és technológiákon van, nem
pedig az autó-autó elleni előzgetős,
klasszikus versenyzésen.

A verseny statikus és dinamikus
versenyszámokból áll. A statikus rész
során az autók nem mozognak, pár-
beszéd zajlik a bírák és a csapat kö-
zött. Mérnökökből álló zsűri pontozza
az autó kialakítását, a költségterve-
zetet, valamint az értékesítési pre-
zentációt. 

A dinamikus megmérettetés a
versenypályán zajlik. Ekkor a csapatok
több versenyszámban főként az idő el-
len küzdenek, de pontozzák az autó fo-
gyasztását is. A két rész összesített
pontszáma adja ki a versenyhétvége
végeredményét.

Nagyon lényeges a verseny pro-
jektmenedzsment jellege is. Ugyanis a
csapatoknak maguknak kell biztosíta-
ni a versenyzéshez szükséges anyagi
hátteret, eszközöket, infrastruktúrát.
Ehhez szponzorokra van szükségük,
akiknek a meggyőzése létfontosságú.

A Műegyetem csapatát 2007 ele-
jén alapította 18 eltökélt mérnök-
hallgató. Megalakulása óta közel 100
egyetemista dolgozott a csapatban, és
jelenleg már a diákok harmadik gene-
rációja tervezi a versenyautókat. A fel-
adatok sokrétűsége megköveteli, hogy
más karok (gépészmérnöki, villamos-
mérnöki, gazdaság- és társadalomtu-
dományi) tanulói is részt vegyenek a
munkában. Hiszen kézenfekvőbb, ha
egy villamosmérnök tervezi meg az
autó elektronikáját, és egy leendő
közgazdász készíti el a csapat költ-
ségvetési tervezetét.

Az autó tervezését és építését
egymással folyamatosan kapcsolatban
lévő csoportok végzik. Külön emberek
foglalkoznak például a futóművel, a
motorral, az elektronikával és a váz-
zal is. A szorgalmi időszak során a csa-
patnak bemutatókat, kiállításokat kell
szerveznie, és sajtómunkálatokkal is
kell foglalkoznia, amely szintén nagyon
sok szervezőmunkát igényel. Ezek a

feladatok az új autó tervezésével és
megépítésével párhuzamosan zajla-
nak.

Az BME Formula Racing Teamhez
való csatlakozás számtalan előnnyel
jár. Amellett, hogy az ember megtanul
csapatban dolgozni, igényes mérnöki
munkát végezni, nagyon sok szakmai
tapasztalattal is gazdagodik, mert az
egyetemen megszerzett ismereteket el
tudja sajátítani a gyakorlatban.  A csa-
patból sokan a támogató cégeknél
tudnak elhelyezkedni a diploma meg-
szerzése után, de természetesen más
cégek is elismerően bólintanak, ha a
szakmai önéletrajzban egy Formula
Studentes bejegyzést is látnak. To-
vábbá ha valaki az egyetemi évei után
is technikai sportokkal szeretne fog-
lalkozni, kellő kitartással és kemény
munkával bejuthat olyan nevezetes
versenysorozatokba, mint a WTCC
vagy akár a Forma 1.

A csapattagság nagy felelősséggel
jár, és szilárd elhivatottságot, moti-
vációt igényel. Mivel rengeteg ember
munkáját kell koordinálni, nagyon szi-
gorúan be kell tartani a határidőket,
hogy terv szerint haladjanak a pro-
jektek. A csapatba való jelentkezést jól
meg kell fontolni. Ha rosszul méri fel
valaki a saját kapacitásait, akkor a su-
lis nyomás miatt könnyen elmaradhat
a rábízott feladattal és lemorzsolódhat,
csalódás érheti, pedig lehet, hogy
csak fél évet kellett volna várni és egy
könnyebb félév közben több időt tudott
volna a csapatnak szentelni.

A BME FRT előre meghirdetett
időpontokban tart tagfelvételt,
ugyanakkor a csapat honlapján, a
http://fshungary.hu címen további in-
formációk olvashatóak, és megtalál-
ható maga a jelentkezési
lap is.
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FORMULA STUDENTFormula Student

Harkai Zsolt

Versenyautó-építő egyetemisták – Formula Student

Először is szeretnék gratulálni minden gólyának a sikeres fel-
vételihez, és egyben szerencsét és kitartást kívánok az egyetemi
évekhez! Ezt a cikket kedvcsinálónak szánom, amiben szeretnék
bemutatni egy „mintatanterven kívüli”, izgalmas, szakmai ön-
képzésre alkalmas elfoglaltságot, a Formula Studentet.







A kör célja a kari és kollégiumi
rendezvények hangosítása és világí-
tása, a szükséges technikai háttér biz-
tosítása, az eszközök karbantartása,
összeszerelése, működtetése és fel-
ügyelete. Emellett a felszerelés bőví-
tését, modernizálását is ők
bonyolítják le. Szóval bármi kis affi-
nitásod is van ebben a témában, nyu-
godtan keresd fel a körvezetőt, ő
pontosabban is tud mesélni a műkö-
désről, teendőkről.

Körvezető: Molnár Péter
(audiostudio@googlegroups.com)

A kör célkitűzése a Baross Gábor
Kollégium kertjének helyreállítása és
gondozása, a kollégisták számára esz-
tétikailag és funkcionálisan megfelelő
állapotban tartása, valamint a kultu-
rális rendezvényekhez, a hallgatóság
hétköznapjaihoz a kellemes környe-
zet megteremtése. Ennek érdekében
füvet nyírnak, gyomlálnak, ősszel
avart gyűjtenek. Ha úgy nézzük, ezek
nem a legkellemesebb munkák, de a
tanulástól elfáradt agyat mindenképp
„pihenteti”, ráadásul friss levegőn is
lehetünk közben, nem utolsó sorban
pedig munkájukkal sok boldogságot
szereznek a szabadban pihenő, tanuló
embereknek, hogy kulturált, csendes
körülmények között tehetik mindezt.

Körvezető: Józsa Bálint
(jozsabalint@freemail.hu)

A kör célja a kollégiumi informa-
tikai infrastruktúra, valamint a Baross
Gábor Kollégium IV. emelet 413-as
számítógépes terem üzemeltetése és
karbantartása. Nekik köszönhetjük,
hogy van gyors internetünk; bármi-
lyen hiba esetén igyekeznek minél
gyorsabban megszüntetni a probléma
forrását, valamint ellenőrzik, hogy
mindenki a szabályoknak megfelelően
használja a hálózatot. Ők biztosítják

továbbá a különböző FTP-szerverek-
hez (például: tananyagok, Kari
Napok) a tárhelyet. Ha az átlagnál
egy kicsit is otthonosabban mozogsz a
számítástechnika világában és szeret-
nél foglalkozni vele, szívesen veszik
lelkesedésedet.

Körvezető: Kiss Tamás
(info@bgk.bme.hu) 
http://merlin.bgk.bme.hu

Feladatuk a meghatározott,
rendszeres időközönkénti főzés első-
sorban a kollégium lakói számára, va-
lamint a rendezvényeken felmerülő
igények szerinti ételek elkészítése.
Szoktak kolbászt sütni, mindenfélét
főzni, például paprikás krumplit, chi-
lis babot és pörköltet. A menü nem túl
fogyókúrás, de az este további részé-
ben úgyis lemozogjátok majd a Ha-
Bárban.

Körvezető: Nochta Tamás
(nochta.tamas@gmail.com)

A kör céljai a Kar diákhagyomá-
nyainak ápolása, és azoknak a kör kö-
vetelményeihez igazodó, méltó
életben tartása, a Szakestélyek ha-
gyományok szerinti megszervezése, a
selmeci tradíciók minél alaposabb
megismertetése az elsőéves hallga-
tókkal, melynek érdekében balekok-
tatást tartanak. Továbbá feladatuk
egy nyilvántartási rendszer kiépítése
és üzemeltetése a végzős hallgatók-
kal történő kapcsolattartás elősegí-
tése érdekében; a Szakestélyek
protokolláris feladatainak ellátása. A
műegyetemi és a selmeci hagyomá-
nyokhoz köthető programok, például
előadások, tanulmányutak szervezése
és lebonyolítása is az ő dolguk.

Körvezető: Berta Zsolt
(berta.zsolt@kozlekkar.hu)

A kör célja: a különféle egyetemi
élettel kapcsolatos események meg-

örökítése vizuális formában. Szakkol-
légiumi előadásokon, Kari Napokon,
HaBáros bulikon készítenek fotókat,
videókat. Ezen kívül még feladatuk a
különféle nyomtatott média képanya-
gának szerkesztése. A MűTerem ké-
szíti a Hallgatói Képviselet számára a
színes plakátokat és a Közhír címla-
pokat is. Szándékukban áll egy olyan
fórum létrehozása, ahol a kezdő és
haladó fotósok, operatőrök és grafi-
kusok megoszthatják egymással ta-
pasztalataikat.

Körvezető: Kersity Milán
(kersity.milan@kozlekkar.hu) 
www.muterem.bme.hu 

A kör célkitűzése a környezettu-
datos gondolkodásmód kialakítása.
Feladatuk a szelektív hulladékgyűjtés
megszervezése a kollégium területén,
és annak népszerűsítése a kollégisták
között. A kör a Hallgatói Képviselet-
tel és az Egyetemi Zöld Körrel kar-
öltve végzi munkáját. A kollégiumban
szelektíven gyűjthető és elszállításra
kerülő anyagok a papír, műanyag, sü-
tőolaj, szárazelem és alumínium ital-
doboz.

Körvezető: Zemkó Gábor
(zemkog@gmail.com)

Végül, de nem utolsó sorban be-
mutatom a szerkesztőségünket. Mi
írtuk meg, tördeltük be, szerkesztet-
tük és képekkel hangulatossá tettük
azt, amit most a kezedben tartasz.
Ezenkívül pedig még általában 4-5
számot egy félévben. Ha van kedved,
keress minket a Barossban, a koz-
hir@kozlekkar.hu e-mail címen vagy
személyesen.

Főszerkesztő: Boczor Eszter 
http://kozhir.blogspot.com/
http://kozhir.bme.hu
Ha megtetszett bármelyik önte-

vékeny kör, bátran vedd fel a kapcso-
latot annak vezetőjével, vagy
látogass el a szeptemberben megren-
dezésre kerülő ÖntExpora, ahol mind-
egyik kör bemutatkozik.

2011. Gólyahír 73/0

18. oldal A BME Közlekedésmérnöki Kar HÖK lapja

KÖZÖSSÉGI ÉLETKözösségi Élet

Csillu

Van mit tenni

Öntevékeny körnek nevezzük a hallgatók önszerveződő cso-
portosulását, ami a kör tagjainak, esetleg a szélesebb társaságnak
szórakozási, kulturális vagy sporttevékenységhez segítséget nyújt,
szervezi, felügyeli azokat.

Audiokör

Közlekkari Hagyomány-
őrző Öntevékeny Kör

Bográcskör

Baross Informatikai 
Szakkollégium

Baross Kertkör

Riszáljkör

Közhír

MűTerem médiakör



A Szakestélyek eredete nagyon
régi időkre tekint vissza: az első ilyen
jellegű összejöveteleket a XVIII. szá-
zadban tartották, kialakulásuk tulaj-
donképpen a középkori iparos céhek
közösség-összetartó szokásainak kö-
szönhető. A Szakestélyek és az azok
köré épülő hagyományok bölcsője az
1735-ben Selmecbányán létrehozott
Bányászati és Erdészeti Akadémia,
mely az első nem egyházi felügyeletű
oktatási intézményként működött, és
hazánk első műszaki felsőoktatási in-
tézményét tisztelhettük benne. Az
Akadémia hallgatói Selmecbányán kü-
lön társadalmi réteget alkottak: a kö-
zösség az általános szokásoktól eltérő
íratlan szabályokkal és hagyományok-
kal rendelkezett, melyek végigkísér-
ték a hallgatókat tanulmányaik során,
az elsőévesek beavatási szertartásától
a végzősök búcsúztatásáig, később pe-
dig ezek a szokások jelentették (és
jelentik ma is) az adott szakma ösz-
szetartó erejét.

A Szakestély ünnepélyes együtt-
lét, melynek célja a rituális szabályok
szerinti ivással egybekötött nótázás
és kulturált szórakozás. A Szakesté-
lyen szinte minden kötött szabályok
szerint zajlik le, aki tehát szervezett
kocsmázásra, féktelen mulatozásra
számít, az csalódni fog.

Egy Szakestély mindig valamilyen
meghatározott céllal jön létre, össze-
függésben a tanulmányi előrehaladás-
sal. Karunkon négy Szakestélyt tar-
tunk hagyományosan: Balekkeresztelő
Szakestélyt az elsőévesek, Firmakö-
szöntőt a tanulmányaik feléhez értek,
Szalagavató és Gyűrűavató Szakes-
télyt pedig a végzősök tiszteletére
rendezünk. Mindegyik Szakestélynek
megvannak az ünnepélyesebb és a ke-
vésbé komoly részei, a Szakestély for-
gatókönyvében pedig ismétlődő, il-
letve csak az adott Szakestélyre
jellemző elemeket is megtalálhatunk.

Általánosságban még sokat le-
hetne írni a Szakestélyekről, és annak
fontos részeiről, ezeket azonban még
első félévben részletesen meg fogjá-
tok tanulni a balekoktatáson. Akik vol-
tak Gólyatáborban, azoknak már nem
újdonság az egésznek a hangulata, hi-
szen már ott is sokat meséltek nekik
ezekről a rendezvényekről, és halhat-
tak, valamint énekelhet-
tek dalokat is. A többiek
számára talán furcsa lesz,
mikor először hallják a ba-
lekoktatások időpontjait,
és hirtelen fogalmuk sem
lesz róla, hogy miért is
kellene ott lenniük. Nos,
ezek az oktatások a balek-
vizsgára készítenek fel,
melynek abszolválása a
feltétele annak, hogy az úgynevezett
pogányból (akik eredetileg vagytok)
balekká váljatok, és részt vehessetek
a nektek rendezett Balekkeresztelő
Szakesélyen. Ennek az estének a fény-
pontja a keresztelés, ez után fo-
gyaszthattok alkoholt, és váltok teljes
jogú tagjává az ott lévő közösségnek.
Bár a balek csak a közösség legalsó
„szintje”, de már több mint a pogány,
aki elviekben a Szakestélyekről sem-
mit nem tud, és csak egy kívülálló. A
lényeg tehát, hogy balekként elme-
hettek a Szalagavatóra, a Firmakö-
szöntőre és a Gyűrűavatóra is. Elsőben
ugyan ezeket még nem számotokra
szervezik, de ha megragadott a han-
gulat, akkor nyugodtan részt vehettek

rajtuk. Ami lényeges, hogy a későbbi-
ekben másodikosként vagy végzősként
csak akkor mehettek el a nektek szóló
Szakestélyekre, ha már megkeresz-
telkedtetek. Pogányként nem kaphat-
tok Firmává válást jelképező gyűrűt,
végzéskor szalagot és pecsétgyűrűt,
melynek avatása sok-sok éves közle-
kes hagyomány.

Ha valaki elsőben nem keresztel-
kedik meg, ő kimarad abból, hogy az
évfolyamtársaival együtt izgulhassa
végig a balekvizsgát, illetve együtt
válhassanak balekká. Így egy évig el-
vileg Szakestélyre sem járhat el, és
csak másodikban tud legközelebb
részt venni az oktatásokon és a ke-
resztelésen. A Firmaköszöntőről nem

fog lemaradni, mert azt csak
tavasszal tartják, de így utó-
lag sokkal kényelmetlenebb.
Ezért is figyeljetek oda, mi-
kor megjelennek a Hagyo-
mányőrző Öntevékeny Kör
tagjai, és bejelentik az első
oktatások időpontjait. Bár
nem kötelező mindegyiken
részt venni, de minél többre
eljártok, annál ügyesebbek

lesztek a vizsgán. Egyébként ettől a
szótól, hogy „vizsga” természetesen
nem kell megijedni. Természetesen
tudni kell a történelem alapjait, és
még néhány dolgot a Szakestélyekről
(például a tisztségviselőket, a fonto-
sabb dalokat, és az egész menetét),
de ezeket mind el fogják nektek mon-
dani, így ennél könnyebb szóbelitek
talán nem is lesz az egyetemen.

Remélem sikerült felkelteni az
érdeklődéseteket! Jó utat a Közlekes-
nek!
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Petrus

A balek klasszikus meghatáro-
zása: „A balek ész és értelem nélküli
véglény, mindig nagy mennyiségű
dohányt vagy cigarettát köteles magá-

val hordani.”

Sza-sza-szakestély

Kedves ifjú pogány! Idősebb ismerősödtől talán már hallottál
a Szakestélyekről. Karunkon is az egyik legszebb hagyomány ez,
melyről a következőkben olvashatsz részletesen.



A kronológia miatt kezdjük a Gó-
lyatáborral. Az időben jelentkezet-
teknek megadatott az a lehetőség,
hogy Balatonlellén belekóstoljanak
egy kicsit az egyetemi élet szépsége-
ibe. Nem csak a bulizásra gondolok,
hanem belepillanthattatok a Szakes-
télyek világába, rengeteg ismerőst
szerezhettetek magatoknak, és az ok-
tatók előadásain a kicsit is figyelők
sok fontos információra tehettek
szert. Ha nem sikerült ott lenned a
táborban, akkor se csüggedj, hidd el,
lesz alkalmad az egyetemi éveid alatt
bepótolni az élményeket, na meg sze-
rencsésebb társaid beszámolóját ol-
vasni a 29. oldalon.

A tanév első hete az úgynevezett
regisztrációs hét, ezen a héten még
nincsenek órarendi órák. Ez nem azt
jelenti, hogy beiratkozás után rögvest
haza kell menni, hisz ez a hét remek
alkalom arra, hogy a Hallgatói Képvi-
selet által szervezett megannyi prog-
ramon megismerd gólyatársaidat, a
környezetedet, ahol jó pár évet fogsz
eltölteni. Valamint szintén remek le-
hetőség arra, hogy lelkileg felkészülj
a félév során Rád váró nehézségekre.
A hét kiemelt rendezvénye a flekken-
party, melyet a kollégium kertjében
rendezünk meg, s egy kis eszegetés és
iszogatás mellett megismerkedhettek
felsőbb évesekkel, akik sok hasznos
információval láthatnak el Titeket. 

Szeptember 13-15. között idén
ötödik alkalommal kerül megrende-
zésre a BME Egyetemi Napok, ahol az
egyetem többi karával összemérhet-
jük erőnket, ügyességünket és eszün-
ket a Sportnapon és a karok által

kitalált versenyszámokban. Az eddigi
években mindig jól teljesített a Köz-
lekkar csapata, két első és két máso-
dik hellyel büszkélkedhetünk. Ne
féljetek jelentkezni a csapatba,
Rátok is nagy szükség van a kupa el-
hódításához! Az esti koncertek és
bulik pedig örök emlékként élnek
majd Bennetek!

Persze eljön az idő, amikor már a
tanulással is foglalkoznotok kell, de
ez még nem teljesen az, amire gon-
doltok: hogy egy pogány részt vehes-
sen a komoly selmeci tradíciókkal,
szigorú szabályokkal rendelkező Ba-
lekkeresztelő Szakestélyen, ahhoz na-
gyon sokat kell tanulnia. A
balektudnivalók elsajátítása az első
néhány hónapban történik, amikor
megismerkedhettek a Kar és a Szak-
estélyek történetével, dalaival. Fel-
készüléseteket egy balekvizsga zárja,
amitől nem kell félnetek, ha rende-
sen odafigyeltek az oktatások alkal-
mával. Balekkeresztelésen kívül a
Szakestélyek célja lehet még firma-
köszöntés, szalagavatás és gyűrűava-
tás, de ezt úgyis megtanuljátok majd.

A következő nagy esemény az év
folyamán a gólyabál. Minden elsős
nagy napja, mikor őt hirdeti a plakát,
ő táncol a nyitó táncon, ő esküszik fel
egyetemi polgárnak, neki mérik a
sört, érte dübörög a zenekar, ő lesz
bálkirálynő vagy király, neki dobja
Tibi bácsi a pöttyös labdát, neki ke-
verik a koktélokat, sütik a húsokat, és
ő mondhatja el az unokájának, néze-
getve a régi képeket, hogy volt egy
gólyabál, amin őt ünnepelték. 

Februárban kerül megrendezésre az
immáron hagyománnyá vált Jeges Est.
Nagyon jó alkalom arra, hogy a vizs-
gaidőszak után mindenki kikapcsolód-
jon egy kicsit, korit vegyen a lábára,
és hajnalig csúszkáljon, jégkorongoz-
zon némi forralt bor társaságában. 

Április elején jön idén XXXI. al-
kalommal a Közlekkari Napok. Ez egy
egyhetes programsorozat, mely során
a csapatok különböző vicces, de sok-
szor teljes komolyságot igénylő fel-
adatok teljesítésével próbálják
megszerezni jelöltjüknek a Főkormá-
nyosi címet. A próbák rendkívül válto-
zatosak, ezek között vannak olyanok
is, melyek hosszú felkészülést igé-
nyelnek, ilyen például maga a csapat
arculatának kitalálása, a hajtány és a
Baross Filmszemlére nevezett film el-
készítése (két évvel ezelőtt ezt a ver-
senyszámot pont az elsősök csapata
nyerte meg). Egy hét versengés után
a győztes csapat jelöltjét régi Főkor-
mányosok avatják be, ezután pedig
félretéve a fáradtságot (hiszen egy
hétig alig aludtunk valamit) mindenki
egy hatalmasat bulizik. A Kari Napok
legfőbb motivációja, hogy jobban
megismerjétek egymást. Egy össze-
tartó társaságot kovácsol Belőletek,
ráadásként pedig egy egész évig - a
következő KN-ig - lesz miről sztoriz-
gatni a többiekkel.

Arra viszont figyelnetek kell, ne-
hogy „elvesszetek” a sok lehetőség
között. Jegyezzétek meg, hogy az
egyetem nem csak móka és kacagás,
alkalomadtán azt is meg kell mutat-
notok, hogy az eszetek is vág. Egy
szó, mint száz: Jó szórakozást!

2011. Gólyahír 73/0

20. oldal A BME Közlekedésmérnöki Kar HÖK lapja

PROGRAMOKProgramok

Galamb

Élet a tanuláson túl

Ez az oldal arról hivatott szólni, hogy milyen rendezvények
vannak itt, a Közlekkaron. Szeretnélek Benneteket végigkalau-
zolni a programok útvesztőjében, hátha egy kicsit könnyebb lesz
így eligazodni a rengeteg lehetőség között.



A Kari Napok jelentik egy közle-
kesnek az év fénypontját. Egy hét,
ami csak rólunk szól, amikor mindent
szabad, és ami összeköti a kari hall-
gatókat. De mégis mi ez?

Az előkészületek már hetekkel a
Kari Napok előtt megkezdődnek. Ösz-
szeáll minden évfolyam krémje, és el-
kezdenek agyalni, vajon mi legyen a
csapat témája, neve, ki legyen a fő-
kormányos-jelölt.

Aztán eljön a várva várt áprilisi
nap, pénteken már mindenki lázban
ég. A Kari Napoknak otthont adó Ba-
ross koli bejáratáról lekerül a forgó-
villa, megkapja dekorációját a
díszterem, a HaBárba pedig az eddi-
ginél is több emlékcsökkentő nedű
kerül. Délután egy bemelegítő sör-
váltó után megmutatják magukat a
csapatok, a bevonulásnál az évfolya-
mok előadják a műsorukat, megala-
pozva ezzel a hét hangulatát. Ezt
követi az első este a HaBárban, és az
a bizonyos plafonig ivás, mely során
cél a kiürített és egymásba rakott
korsókkal a hely plafonját elérni.

Szombat reggel a Baross előtt
gyűlik össze a nép. Lengenek a csa-
patzászlók, fogynak az előzőleg gon-
dosan előkészített italok, majd irány
Budapest egyik fejpályaudvara. Bi-
zony, ez a túra lesz, méghozzá nem is
akármilyen! Ez a Kari Napok Túra!
Megérkezve a kiszemelt Isten háta
mögötti településre össze kell szedni
a bátorságot, mielőtt az erdőbe lép-
nénk. Erre remek lehetőség a helyi
vegyesbolt, valamint a kocsma felke-
resése. Ha már a bátorság megvan,
irány az erdő! A túra kijelölt útvona-

lán, és annak közvetlen környezeté-
ben elszórtan mászó, ülő, fekvő vagy
éppen „faltól-falig” ideális íven köz-
lekedő embereket találhatunk. A kol-
légiumba való visszaérkezés időpontja
fakultatív.

Érkezés után, a még talpon ma-
radt csapattagok az Oldalbordájukhoz
intéznek egy gyönyörű szerenádot a
koli szomszédjainak legnagyobb örö-
mére. Este 8-kor, amikor már min-
denki kipihente magát jön az első,
már a pontozásba is beleszámító sör-
váltó. A csapatok 10 legjobb és éppen
bevethető sörivója áll az asztalhoz,
majd egyesével, minél gyorsabban
döntik le a fél liter hideg nedűt. Ter-
mészetesen az estét a HaBárban zár-
juk, buli kifulladásig…

Vasárnap délben megkezdődnek
a sportrendezvények. A dühöngőben
minden félórában 2x4, a másnapos-
sággal és egymással küzdő ember
rúgja a bőrt, majd lassacskán elindul-
nak a további mozgós programok is.

A kolikertben közben gyülekez-
nek a legérdekesebb gépvasak is, me-
lyek a csapattagok kézjegyeit
hordozzák magukon. Délután 4 órakor
kezdetét veszi a hajtányok gépátvé-
tele. Amíg a tanárok szemügyre veszik
a járműveket, még javában folyik a
munka. „Hegeszd már, mindjárt mi
jövünk!” felkiáltások hallatszanak.

A vasárnap este remek hangula-
táról a sörváltón túl, a filmszinkron
gondoskodik. A 2 perces filmrészletek
új értelmet nyernek ebben az órában.
Az estét egy hatalmas, őrjöngős kon-
cert zárja. Vagy mégsem?

Persze, hogy mégsem. Hát ho-
gyan is telhetne el a Kari Napok csúcs-
rendezvénye nélkül a vasárnap éjjel.
Szabadság híd, hajnali 1 óra. Gyüle-
keznek az egyetemisták, s rövid időn
belül ellepik a hidat. A budai hídfőnél
a kéklámpák között fémcsikorgás szű-
rődik át. A Bartókon már döcögnek le
az est sztárjai, a hajtányok és haj-
tóik. Hatalmas hangulat és buli köze-
pette mérik össze erejüket a csapatok
által készített szerkezetek a két hídfő
és több száz fiatal között.

A hétfői napon 4 órája van min-
den csapatnak, hogy a legkülönfélébb
tárgyakat beszerezze és bemutassa a
szervezőknek. Ezt egy sörváltó vezeti
le, majd átalakul a díszterem egy
igazi mozivá, a Baross Single-Plex-
szé. Igen, bemutatásra kerülnek a
csapatok által forgatott filmek, me-
lyek miatt annyi embert néztek hü-
lyének az elmúlt hetek alatt.

Kedden az előző év főkormá-
nyosa által összeállított Próbának ad
helyet a kolikert. Egy mókás kis ve-
télkedő, némi alkohollal. Ajánlom
mindenkinek a lelki felüdülésre. ☺ A
még talpon maradt hallgatóságnak
este kedvenc tanáraink tartanak áltu-
dományos előadást, megfejtve oly sok
titkot az élet minden területéről.

Ha szerda, akkor Aranykerék. A
Belső Aranykerékre az edzett és ke-
vésbé gondolkodó típusok kerestet-
nek, még a külsőn sokat számít a
csapatmunka, az ügyesség és az, hogy
ki mennyire téved el a különböző ál-
lomások között. A versenyen Budapest
különböző pontjain kell elgondolkod-
tató feladványok alapján megtalálni a
szervezőket, akiktől újabb feladványt
kapva tudhatjuk meg a következő ál-
lomást, már ha kitaláljuk belőle. A
nyertes az, aki az utolsó állomáson
megkaparintja az Aranykereket.

Csütörtök a Kari Napok záróak-
kordja. Ekkor vannak az extra sörvál-
tók, a pontösszesítések, a győztes
csapat kihirdetése és a főkormányos
beavatása. A rendezvényt természe-
tesen egy eszméletlen HaBár bulival
zárjuk.

Hogy ezek után megéri-e kipró-
bálni? Döntsd el magad!
☺
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PROGRAMOKProgramok

Stefipeti

Egy csapat van: Kari Napok

Miért érdemes közlekesnek lenni? Tíz emberből kilencnek a
Kari Napok szerepel a válaszában. Hogy miért is? Várd meg a ta-
vaszt, és Te is megtudhatod!



Idén újra megrendezésre kerül a
BME Egyetemi Napok, mely évről évre
egyre nagyobb volumenűvé válik. Ta-
valy a rendezvény a Petőfi híd mellé,
az Infoparkba költözött, ezzel hatal-
mas teret nyitva a szórakozni vágyó
egyetemisták előtt. Nem lesz ez más-
képp idén sem: a helyszín marad, a
rendezvény szervezői pedig várják az
Egyetem legjobb arcait.

Az Egyetemi Napoknak ter-
mészetesen nem csak éjszakája
van, hanem nappala is. Értem én
ez alatt, hogy ekkor rendezik
meg a Sportnapot a Bogdánfy ut-
cai sportpályán, ahova várnak
minden mozogni vágyó egyete-
mistát. Ez persze nem csak a
sportról szól, egy remek időtöltés
barátaiddal, ha már egyszer
úgyis szünnap van.

Ha pedig szóba került a nap-
pali időtöltés, nem lehet ki-
hagyni a karok közt zajló vetélkedést
sem, melynek legjobbja megörökli
egy évre a vándorkupát. A verseny lé-
nyege, hogy minden kar a saját ha-
gyományait szimbolizáló, mókás ver-
senyszámot hozza magával. A
Közlekkarosok nagy kedvencnek
mondhatók, egész éjszakás szórako-
zásukat, a Külső Aranykereket hozzák

magukkal, és mutatják be a többi kar-
nak. Természetesen nem maradhat ki
a sorból az egyetemisták kedvelt hob-
bija sem, a sörváltó. Vajon sikerül
megdönteni a tavaly felállított Guin-
ness-rekordot a 100-as sörváltóban? 

A Civilsétány remek lehetőség,
hogy az Egyetemen működő öntevé-
keny körök és szakkollégiumok bemu-

tatkozzanak a hallgatóság előtt, és
kötetlenebb formában ismerkedjenek
meg velük az odalátogatók.

Természetesen, mint minden
fesztiválnál, a BME Egyetemi Napoknál
is a buli csak este kezdődik el. Világ-
hírű zenekarok és a hazai előadók leg-
jobbjai lépnek fel, hogy tőlük legyen
hangos az Infopark. Magyarországon

először játszik a Yolanda Be Cool nevű
formáció, akik a We No Speak Ameri-
cano slágerükkel már megjárták a vi-
lág valamennyi toplistáját. Két év
után újabb német progresszív banda
lép fel az Egyetemi Napokon. A Bro-
oklyn Bounce felejthetetlen bulit ígér

a BME-seknek. A hazai vonalat
idén a 30Y fogja húzni, akik az
új, Városember című albumuk leg-
jobb számait is előadják.

A további programokról és
előadókról egyelőre nem tudok
beszámolni, ám biztos vagyok
benne, hogy a plakátokról és az
internetről sikerül megtalálni min-
den hasznos információt a rendez-
vénnyel kapcsolatban.

Ezek után már nincs is több
dolgod, csak annyi, hogy gyere el,
és bulizz egy hatalmasat az ötödik

alkalommal megrendezendő BME
Egyetemi Napokon. Találkozunk az In-
foparkban!
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EGYETEMI NAPOKEgyetemi Napok

BME Egyetemi Napok 2011

Fesztivál ősszel? Igen! Valahogy így indul egy műegyetemi
szemeszter.

De azért vigyázz! Mikor az ember
megkapja az értesítést arról, hogy
felvették, az első ösztöne az, hogy a
legközelebbi buli felé rohanjon. Min-
den vakmerő agysejt a szórakozásra
ösztönöz, hogy egy utolsó, őszig tartó
bulizással ünnepeld a sikert. Mire
vége a nyári hónapoknak, egyete-
mista vagy főiskolás leszel. Biztos,
hogy felkészültél? Mielőtt elkezdenéd
összemosni a nyári napjaidat, bizo-
nyosodj meg arról, hogy mindened
megvan az egyetemi élethez. 

1. Szerezned kell például egy
szorgalmas csoporttársat, akinek a
jegyzeteit lefénymásolhatod.

2. Egy villámkezű barátot, akivel
partner lehetsz csocsóban – hisz a fel-
sőoktatás kegyetlen világában az asz-
tali foci eredmények mondják meg ki
vagy. 

3. Végül egy partnert, aki kezeli
a pénzügyeidet. A beiratkozásra
ugyanis szükséged lesz egy bankszám-
lára. Még nincs? Ebben tudunk segí-
teni: 

A neten pár
kattintással igé-
nyelhetsz OTP
Junior bank-
számlát és
bankkártyát is.

Sőt, ha 2011. október 2-ig igényelsz
OTP Junior bankszámlát és bankkár-
tyát*, egy mozijegyet is kapsz aján-
dékba.

Ha ezek megvannak, kezdődhet
a nyár! Így biztosan nem ér meglepe-
tés szeptemberben.

* A tájékoztatás nem teljes körű,
az ajánlat részletes feltételeiről ér-
deklődj az OTP Bank fiókjaiban és
honlapján közzétett üzletszabályzat-
ból és hirdetményből.

Stefipeti

Érettségi… felvételi… kezdődhet a nyár!

Felvettek? Gratula! Túl vagy a gimnáziumon! 



Régebben a gólyák egy külső kol-
légiumban kaptak helyet, de idővel
megváltoztak a szokások, és a férő-
helyek is csökkentek. Így Ti már azok
a szerencsések, ill. kevésbé szeren-
csések lehettek, akik rögtön a Baross
Gábor Kollégiumba költözhettek be.
Az előbbi kijelentést többféle módon
is lehet értelmezni: szerencsés le-
hetsz azért, mert épp kaptál, esetleg
nem kaptál kolit. Másrészről viszont
még emlékszem arra, mikor a Termi-
nus Hotel egy egész fo-
lyosóját elfoglaltuk,
mind elsős közlekesek.
Ahol is egymásra vol-
tunk utalva: együtt ta-
nultunk, rajzoltunk és
persze buliztunk is bő-
ven; ezeknek köszön-
hetően hamar egy-
másra talált az
évfolyam. A Baross
ilyen szempontból egy
kicsit másabb lesz,
mert lehet, hogy egy
kicsit szétszóródva
lesztek, de ennek elle-
nére is próbáljatok meg
összetartani, hisz lényegében egy-
másra vagytok utalva.

A közlekkaros hallgatók főhadi-
szállása a Bartók Béla út 17-es szám
alatt található. Ez a területi elhe-
lyezkedés több szempontból is hatal-
mas előnnyel bír: a Bartók Béla út
fontos tömegközlekedési „ér”, így rö-
vid idő alatt elérhető mind a belváros,
mind a pályaudvarok bármelyike;
másrészről pedig nagyon közel van az
egyetemhez, maximum 10-15 perces
sétával bármelyik, a campuson lévő
épülethez oda lehet érni.

A kollégium maga U alaprajzú,
négyemeletes. A földszinten található
a Hallgatói Iroda, melyet a beleptető
kapu használata nélkül elérhettek. Az
emeleteken a lakószobák találhatóak,
ezek látogatásához már kártyát kell
kérni, melynek feltétele a személya-
zonosság igazolása.

A szobákat mindenki maga ala-
kíthatja, építhettek bele polcot, ki-

festhetitek, és a bútorozást is bízhat-
játok a fantáziátokra. Általában szük-
ség is van ezekre a kisebb felújítási
munkálatokra, mert az előző lakó nem
feltétlenül olyan állapotban hagyta
ott a szobát, amilyenben szívesen töl-
tenénk napjainkat. Minden szobában
van internet-hozzáférés és kábel tv-
csatlakozó, a folyosók végén pedig
konyha is tálalható villanytűzhellyel
felszerelve, szóval az egy kis elhatá-
rozással rendelkezők már nem fognak

éhen halni, hisz a
zacskós leveshez vizet
forralni mindenki tud.
Ha egy kicsit tartal-
masabbra vágyna va-
laki, akkor a neten
nézzen utána a Koli-
konyha MűTermes
műsornak, mert ott is
tanulhat pár egysze-
rűbb receptet. Ha
esetleg mégsem sike-
rül a főzés, a környé-
ken nagyon sok ka-
jálda van.

Fürdők és mos-
dók a folyosók végén vannak, mind-
egyik koedukált, és mindegyik vizes-
blokk az elmúlt két évben felújításon
esett át.

Negyedik emeleten van rajzte-
rem, számos rajzasztallal, valamint
tetőtéri panorámával, illetve közvet-
lenül mögötte található a tanuló-
szoba.

A magasföldszintről vezet ajtó a
kertbe, ami kellemes programoknak
és egy zárt parkolónak helyet adó te-
rület. Itt kerülnek megrendezésre a
Bográcskörös sütögetések, főzések,
kerti party-k.

De talán a legérdekesebb szint
az alagsor. Itt van először is a HaBár
Szórakoztató- és Élménycentrum, me-
lyet a nyáron újítanak fel teljesen,
aztán a Dühöngő, amely otthont ad az
Iron Hook Kupa küzdelmeinek, vala-
mint kiszolgálja a futballozni vágyó-
kat. Van még egy kondi- és egy kardi-
oterem, és pingpongozásra is külön
helyiség áll rendelkezésre. A kondiba

és a kardioba bérletet kell venni,
amelynek módját majd a
kozlekkar.hu-n megtalálhatjátok. Pár
éve létrehoztak egy hangszigetelt pró-
batermet a muzikális hallgatók szá-
mára, ahol kedvükre kiélhetik magu-
kat, de nem zavarják az éppen zh-ra
tanuló kollégákat.

Összességében egy barátságos kis
kollégium, melyet folyamatosan újí-
tanak fel, annak érdekében, hogy mi-
nél kényelmesebben és szebb környe-
zetben élhessünk. Azonban nem
szabad elfelejtkeznünk az írott és
íratlan együttélési szabályokról. Előb-
bit a Házirendben találhatjátok, mely-
ben leírtakat be kell tartani, mert el-
lenkező esetben akár boldogtalan
büntetőpont-tulajdonosok lehettek,
melynek következtében akár rögtön
ki is rúghatnak a koliból, ha annyira
nem súlyos vétséget követtetek el,
akkor pedig a következő félévben a
kollégiumi felvételi pontszámotokból
vonják le. Utóbbit (íratlan szabályok)
pedig a normális viselkedés meríti ki:
nem hallgatjuk estefelé hangosan a
zenét, ennek következtében nem pró-
báljuk kiabálásunkkal túlharsogni azt,
nem rongáljuk meg azt az épületet,
amiben élünk, és a végére maradt ta-
lán az egyik legfontosabb: akárki jön
szembe velünk a folyosón, köszönünk
neki!

Egy dolgot mindenképpen érde-
mes kiemelni: a közösségi szellemet.
Sorstársakkal vagy körülvéve, akik
ugyanazt az utat járják, mint te. Se-
gítséget kérhetsz a feladataidhoz a
szobatársaidtól, a szomszédoktól vagy
bárkitől.

Jó együttlakást
mindenkinek!
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KOLLÉGIUMKollégium

Csillu

A Baross

A hely, ahol élünk: tanulunk, bulizunk, pihenünk. Ez a cikk
bepillantást enged a kollégium falai mögött zajló világba, milyen
lehetőségekkel élhettek az elkövetkező években.



Bár a HÖK egyre inkább igyekszik
könnyíteni az átmenetet a gimnáziu-
mi évek és az egyetem közt, a szaka-
dék még így is hatalmas. Bekerültök
egy teljesen új világba, ahol nemcsak
önállóan kell felkészülnötök, hanem
azt is el kell döntenetek, hogy miből
és hogyan készültök fel. Később pedig
előfordulhat, hogy fel kell állítani egy
fontossági sorrendet, mert nem tudtok
egyszerre több zh-ra tanulni, vagy fi-
zikailag nem tudtok elmenni mind-
kettőre, mert egy időben vannak. A
tankörrendszer az első félévben még
támaszt nyújt, de utána egymásra
vagytok utalva. Következzék tehát
néhány létfontosságú infó.

Az felsőoktatás struktúrája sokkal
szabadabb, mint a gimnáziumé, a szü-
leitek erre gondolnak, amikor az egye-
temi évek szabadságára céloznak. Bár
akkora különbség nincs, mert aki nem
akar, nem tanul, de az a saját érdekei
ellen szól. A tárgyak eltérőek: vannak
simán előadásos tárgyak, és vannak
olyanok is, amelyekhez gyakorlat,
vagy még labor is tartozik. De előadás
minden tárgyhoz van, és ez általában
a következőképpen néz ki: van tanár,
aki táblán krétával, és van, aki dia-
sorral vázolja a téma törzsét; itt a
többség csak jegyzetel, az értelmezést
későbbre hagyja. Ezek az előadások
egyébként sem interaktívak, bár egy-
re többen igyekeznek azzá tenni, de
egy több száz fős előadóban minden-
ki nyuszi, kevesen mernek kérdezni.
Miután hazamentek az óráról a jegy-

zettel, rajtatok áll megítélni, hogy
elég-e csupán abból tanulni, vagy
ki/meg kell venni hozzá a tárgyi köny-
vet is. Továbbá érdemes időnként ösz-
szefoglalni mindenből az addig tanul-
takat, hogy ne havazódjatok el, de ez
nagy lelkierőt igényel. 

Nagyon fontos még a tájékozódás,
ugyanis nem mindig világos, hogy pon-
tosan mi az anyag. Tájékozódás alatt
annak a felmérését is értem, hogy mi-
lyen, a korábbi évfolyamok által írt se-
gédanyagok érhetőek el a Merlinen, il-
letve a levlista folyamatos figyelését
is, ahol az utolsó pillanatban is ér-
kezhetnek sorsdöntő információk. Mert
ha nem így tesztek, könnyen előfor-
dulhat, hogy a zh kézhez kapása után
jöttök rá, hogy valamit mégsem néz-
tetek át. Egymás segítése is létszük-
séglet, de egy idő után már úgyis olya-
nok lesztek, mint katonák a háborúban.

Minden tárgyból előre bejelentett
számú és időpontú számonkérés van,
és ezek garantáltan nem ütköznek
más tárgyak zh-ival, amíg a mintaterv
szerint haladtok. Ha már nem, a tan-
székek mossák kezüket. A zh-n több
felügyelő szokott lenni, általában dok-
toranduszok is vannak köztük. Kis se-
gítséget a legtöbbjüktől lehet kérni, de
ez inkább rávezetést jelent, olyat ne
kérdezzünk, hogy „erre mi a megol-
dás”. Ha már megvan a zh eredménye,
és közel van valamelyik ponthatárhoz,
érdemes bemenni, és megnézni, hát-
ha vannak még ott elveszett pontok.

Gyakorlat általában olyan tár-
gyakból van, amelyek példamegoldást
igényelnek. Ezeken nincs óráról órára
megoldandó házi feladat, és az aktív
részvétel is mindenkinek a lelkiisme-

retére van bízva. Van, amelyen a
megjelenés sem kötelező, de azért
minden esetben, minden tárgyból
ajánlott. Laborra leggyakrabban kell
készülni, de ez általában kimerül egy
rövid anyag memorizálásában, amely-
ből az óra elején beugrót tartanak.
Utólag pedig rendszerint be kell mu-
tatni a mérési eredményeket össze-
foglaló jegyzőkönyvet. Ha egy tárgy
házi feladatos, akkor azt általában jó
előre kiadják, tehát van idő megcsi-
nálni. A tanárok általában nyitottak a
konzultációra, ha bármiben elakadtok,
érdemes látogatást tenni az illetékes
oktatónál.

Ha már végeztetek a félévközi je-
gyes tárgyakkal, és a vizsgásokból van
aláírásotok, lehet felvenni a vizsgákat.
Érdemes (ha lehet) egy vizsgára leg-
alább 4-5 napot hagyni. Ami a felké-
szülést illeti, jó módszer (szóbeli vizs-
gára mindenképp, írásbelire sem árt),
ha kidolgoztok minden tételt. Így nem
csak a saját logikátok szerint lesz
rendszerezve az innen-onnan össze-
csipegetett anyag, hanem a kidolgozás
alatt már félig a fejetekbe is megy,
utána már csak 1-2 nap kell az ismét-
lésre. Fontos még tudni, hogy csak egy
vizsgának lehet háromszor nekifutni, a
többiből csak kettő próbálkozás enge-
délyezett. Utolsó alkalmakat nem cél-
szerű elsőnek felvenni. Érdemes azt a
tárgyat előre venni, amelyből el tud-
játok képzelni magatokat, ahogy har-
madszor is menni kényszerültök.

Dióhéjban ennyi, a többit úgyis
meglátjátok útközben. Üdv a fedélze-
ten!
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TANULÁSTanulás

Sonci

Tanulságos

Szia Gólya! Ha csak egy kicsit is olyan vagy, mint én voltam
az első félévben, most ott ülsz valahol a kampuszon, és a taná-
csokat fürkészve, megváltást várva szorongatod ezt az újságot.
Hadd adjak én is egy kis segítséget egy elég fontos témához! El-
mondom, hogyan tanulj.

A tanári hierarchia is eltérő. A
professzorok, adjunktusok, tanár-
segédek (stb.) közötti különbségek
a hallgatók számára nem lényege-
sek, az új elem a doktorandusz,
aki átmenetet jelent a tanár és a

hallgató közt.



Az én ötletem volt. Száz kilomé-
ter vasúton oda-vissza, naponta. Kö-
rülbelül két óra lesz, amíg beérek az
egyetemre. Előtte négy körül kelek,
majd enni adok a lovamnak.

Saját magamért nem szánnék
erre energiát, mert nem látnám ér-
telmét; azonban ha a szeretteim élet-
éről van szó, különb hajmeresztő öt-
letekbe is bele lehet engem rángatni.
Ha elkezdődik a félév, olyan lesz az in-
gázás, mint egy perpetuum mobile: az
első nap után az a tény tesz majd ké-
pessé rá, hogy egyszer már képes vol-
tam rá.

Meglepő módon kényelmesebb
lesz így bejárni, mint amikor Pesten
laktam: a vonatút 70 perc, ami alatt
egy ZH-ra ráérősen fel lehet készülni
(feltéve, ha az embernek van elég kávé
a tarsolyában). Egy nagyobb, komo-

lyabb ZH-ra „retúrjegyet kell váltani”.
Amíg Pestről jártam, 30-30 percre ta-
golódott az utam egy átszállással,
amely fél órák alatt éppen nem lehe-
tett semmi érdemlegeset csinálni. Eb-
ből a szempontból ez a változás elő-
nyös.

Különös lesz egy alig ezer lelket
számláló faluból minden nap feljönni
a fővárosba, és nyomon követni az em-
berek, a hangulat és a táj változását:
a különböző csordaállatok kolompjára
kelni, és a reggeli csúcsforgalom dü-
börgésére beérni a nagybecsű tanin-
tézetbe. Olyasmi jelenség ez, mint

amikor a fantasy filmekben a főhősök
átlépnek egy, az övékhez nagyon ha-
sonló, de attól mégis sokban különbö-
ző világba.

Több üzemmódban fogok élni:
az egyik életem a leendő közlekedés-
mérnöké lesz, aki a technikai fejlődés
jegyében örökké magával hurcol párat
a legmodernebb kütyükből, és szor-
galmasan tanulja a műszaki világ mi-
benlétét; ezt fogom élni délelőtt. A
másik életem olyan lesz, mint egy gróf-
kisasszonyé, aki délutánonként ke-
resztüllovagol a birtokán szürke kan-
cájával, akár a XIX. században. Éjje-
lente pedig igyekszem aludni és kipi-
henni magam, ahogy a legtöbb közön-
séges állampolgár szokta. Szabad pré-
dája leszek a tudathasadásnak, de bí-
zom benne, hogy el fog-
ja kerülni az összes
énemet. :)
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M*gdee!

Skizofrénia

Az egyetemi életnek többnyire két alternatívája van: vagy
pesti vagy, vagy kollégista. De milyen az élete annak, aki naponta
vidékről ingázik? Hamarosan megtudom.

…olyan lesz az ingázás, mint egy
perpetuum mobile: az első nap után
az a tény tesz majd képessé rá, hogy
egyszer már képes voltam rá.

A távolsági utazás kétségtelenül
legkényelmesebb módja a vasút. Az
ember nincs órákig székhez kötözve,
sétálgathat menet közben, sőt egy hi-
deg üdítőt vagy friss kávét is elfo-
gyaszthat az arra alkalmas kocsiban.

Az utazásunk tulajdonképpen már
a jegyvásárlással megkezdődik. A dön-
tés rajtunk áll: InterCity járatot vá-
lasztunk, ahol a felár ellenében kü-
lönféle szolgáltatásokat, illetve ami a
legfontosabb, helybiztosítást kapunk,
vagy a normál gyors-, illetve sebesvo-
natokat vesszük igénybe. Ezt kényel-
mesen, otthonról online is elintézhet-
jük, mi több, érdemes is, ugyanis a
frekventált délutáni, kora esti IC já-
ratokra sok esetben már vasárnap dél-
előtt elfogy a helyjegy. Felettébb
bosszantó, ha az ember nem kap je-

gyet a vonatára, s még aznap este dol-
ga van Budapesten. Ha megvan a jegy-
ünk, meg is nézhetjük, hogy ablak mel-
lett, esetleg asztalnál fogunk-e utazni.
Nagyszerű segítséget nyújt ilyenkor a
www.vonatosszeallitas.hu weboldal. Itt
a járatszám segítségével tudjuk meg-
keresni a vonatunkat, majd a kocsi ké-
pére kattintva annak típusát, elren-
dezését, üléskiosztását is megtekint-
hetjük. Érdemes a kocsi rövid leírását
is elolvasni, elsősorban mert Közleke-
sek vagyunk, másodsorban pedig így ki-
derülhet például, hogy az adott ko-
csiban van-e konnektor a notebooknak,
esetleg mobiltöltőnek.

Indulás előtt néhány órával szin-
tén az internet világa nyújt segítséget.
Elérhető ugyanis a MÁV Trakció által
vontatott szerelvények aktuális álla-
pota, Google Maps alapon, percre
pontosan. Ha ismerjük a vonatszá-
mot, a http://elvira.mav-start.hu
/terkep/ oldalon megkereshetjük a
szerelvényünket. Így ha egy esetleges
baleset okán másfél óra késéssel ér-
kezik, bőven ráérünk ennek megfele-
lően kiérni az állomásra, kényelme-
sebben, nyugodtabban tudunk össze-
pakolni.  Utunk során internethez saj-
nos csak bizonyos vonalakon juthatunk,
a GySEV kínál ingyenes vezeték nélküli
internetkapcsolatot az InterCity jára-
tain.

Ezen tippek segítségével nyugod-
tabban utazhatunk, jobban koncent-
rálhatunk a jövő heti ZH anyagára,
vagy jobban élvezhetjük az útközben
nézett filmet, vagy egy-
szerűen magát az uta-
zás szépségét.

balakaa

A vágány mellett kérjük, vigyázzanak!

Az egyetem megkezdése sokaknak egyet jelent a családi fé-
szekből való kiszakadással. Ki kollégiumban, ki albérletben fog
lakni szeptembertől, így megszokottá válnak a heti, kétheti ha-
zautazások. Ezen sorok ebben nyújtanak segítséget. Íme, néhány
praktika, amivel egyszerűbbé, nyugodtabbá tehetjük a vonatozá-
sainkat

Ha ismerjük a vonatszámot, a
http://elvira.mav-start.hu/terkep/ ol-
dalon megkereshetjük a vonatunkat.



Szeretném bemutatni Nektek a
HaBár Szórakoztató- és Élménycent-
rumot, ami a kari élet központja. Ta-
lán furcsa lehet, hogy miért hallotok
róla ennyit a Gólyatáborban, vagy mi-
ért írunk róla ilyen sokat a Gólyahírben
is, de fontos tudnotok, hogy a közlek-
karosok számára tényleg nagy jelen-
tőséggel bír ez a hely.

A Baross koli (Bartók Béla út 17.)
alagsorában helyezkedik el, este 7-től
hajnali 2-ig (igény szerint tovább) tart
nyitva. A felújítást követő nyitás után
kisérleti jelleggel délutánonként is
megnyitja kapuit. Mindenképpen po-
zitívum, hogy a pultosok közlekesek,
így barátságos a légkör, és ha épp nin-
csenek sokan, akkor velük is el lehet
bármiről beszélgetni. Emellett ha
egyedül tévedünk le, akkor is biztosan
találunk ismerőst, mivel a közlekesek
nagy része itt tölti az estéit. Ezek az
esték pedig általában nem a vad al-
koholizálásról szólnak (persze ilyen is
van…), hanem arról, hogy egy-két sör,

vagy egyéb alkoholtartalmú üdítő el-
fogyasztása mellett elbeszélgessünk az
aznap történtekről. Gyakran megtör-
ténik, hogy páran leülünk egy asztal-
hoz, és egy idő után azt vesszük ész-
re, hogy egyre többen vagyunk, és
nagyszerű hangulat alakult ki. Ilyenkor
nem egyszer megesett az is, hogy
spontán buli alakult ki, az ilyen esté-
ket pedig nem könnyű elfelejteni.

De nem csak rögtönzött bulik lé-
teznek a HaBárban: a félév eleje felé
heti rendszerességgel, a félév későb-
bi felében pedig egy kicsit ritkábban,
hatalmas party-k szoktak lenni. Ide már
nem csak közlekesek járnak, szép
számmal képviseltetik magukat a ve-
gyészek, és sokkal több külsős is meg-
fordul ezeken az estéken HaBárban,
ilyenkor hajnalig tart a táncolás, ami-
hez az asztalokat is gyakran igénybe
vesszük.

Akad olyan is, mikor egy fonto-
sabb focimeccs (pl. EB, VB, BL-döntő)
megy, akkor a TV elé gyűlik a nép (fő-
leg a fiúk). De ezt a népsűrűséget egy
hétfő esti Stand Up is elő tudja idéz-
ni. További lehetőségeket biztosít a
szórakozásra a csocsóasztal és a darts
is, van, aki az egész estéjét ezek
mellett tölti.

Elsősként természetesen nem
olyan egyszerű a HaBárba való belé-
péskor rögtön ismerősöket találni,
ezért érdemes a többieket összeszed-
ni, és úgy nekivágni. Így nem csak a fel-
sőéveseket ismerhetitek meg, de egy-
mással is jobban, és kötetlenebbül tud-
tok beszélgetni. Higgyétek el, olyan ba-
rátságok szövődhetnek így, amelyeknek
nagy hasznát veszitek majd a későb-
biekben… és a suliban is mennyivel
jobb az esti történésekről beszélget-
ni, mint arról, hogy ki melyik ÁJGT házi
feladatnál tart éppen. Az első látoga-

tásra a regisztrációs héten adódik a
legjobb alkalom, ekkor ugyanis szinte
minden nap van valamilyen program a
kollégiumban. Ezeken részt vesznek a
mentoraitok is, akihez mindig odame-
hettek, így biztos nem maradtok is-
merős nélkül. Érdemes amúgy félév
elején minél többször ellátogatni a Ha-
Bárba, mert ekkor lesz rá alkalmatok,
ugyanis a hetek előre haladtával egy-
re több dolgotok lesz, és érdemesebb
olyankor már a sulira koncentrálni. Ha
ügyesen beosztjátok az időtöket, ak-
kor maradni fog a szórakozásra is.

A nyár folyamán nagyobb átépí-
tésen esik át a HaBár, mindannyian kí-
váncsian várjuk az eredményt. Kívá-
nom, hogy ugyanolyan mértékben sze-
ressétek meg ezt a helyet, mint ahogy
mi is tettük/tesszük, hiszen a BME-n el-
töltött évek alatt rengeteg olyan él-
ményt szerezhettek majd itt, me-
lyekre a későbbiek során is szívesen
fogtok emlékezni. Meg persze azért is
szeressétek, mert a Miénk!

Jó szórakozást a HaBárban!!!
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Csillu

HaBár

Az Egyetemen hamar meg fogjátok tapasztalni, hogy kell egy
hely, ahol eltölthetitek az estéket barátaitokkal, évfolyamtársai-
tokkal, megünnepelhetitek a sikeres zh-t, és ezt hol máshol is ten-
nétek, mint a HaBárban.

A közlekkarosok számára tény-
leg nagy jelentőséggel bír ez a hely.

Rengeteg olyan élményt szerez-
hettek majd itt, melyekre a későbbiek

során is szívesen fogtok emlékezni.



Mert ugye az eredményes tanu-
láshoz, a koncentráció fenntartásához
testünknek szüksége van táplálékra.
Megpróbálom bemutatni a kajáldákat
ízek, ár, és ami szintén fontos, a tá-
volság szempontjából. (Ár: több csil-
lag drágább, Íz: több csillag fino-
mabb)

Az udvariasság jegyében az egye-
temi étkezdékkel kezdem. Egyik a
Goldmann téren a bankkal szem-
beni, lapos tetős, nagy, fehér épü-
let, mely a 4, 6-os villamosme-
gállótól érkezve az első épület, ez
a Goldmann menza. A másik,
csak a változatosság kedvéért,
szintén lapos tetős, de sárga, ez
lenne a Stoczek menza. Ez a
Bertalan Lajos utcán helyez-
kedik el, a Z épület felé jövet-
menet útba esik, hogy ehess
egyet. Talán annyi előnyük
van, hogy menükre is elő lehet
fizetni, ami a Goldmannban eléggé
menzás ízvilágú, de általában három-
fogásos. A másik lehetőség, hogy le-
veszed a polcról, ami megtetszik.
Ár:*** Ízek:*** (A menünél Ár:** Ízek:**)

Az egyetemtől távolodva, de azért
még nem túl messze, két további fa-
latozót találunk a Kruspér utcában. Az
első az alagsori, török üzemeltetésű
Egyetemi Faloda. Itt kellemes napi
menüket fogyaszthatunk 600 Ft-ért, il-
letve pizza és frissensültek is megta-
lálhatók a kínálatban. Kellemes kör-
nyezet, egyelőre még felépülőben
lévő vendégkör, azaz találsz szabad
asztalt. Ár:** Ízek:***

Az utcán feljebb haladva betér-
hetsz egy gyros-oshoz. A gyros ízvilá-
ga és az étkezde arculattervei is hagy-
nak kívánni valót maguk után, de elő-
nyükre legyen mondva, hogy megfelelő
az adag mérete és ez a legközelebbi le-
hetőség a mediterrán ízek kedvelőinek.
Ár:*** Ízek:**

Ha már mediterrán ízek, akkor kö-
vetkezzen a Budafoki út kínálta inter-
nacionális burkolási lehetőségek fel-
sorolása. Akár a Z-ből vagy a J-ből tá-
molyogtok ki egy laza kis egyben tar-

tott gyakorlat után, ragyogó lehetőség
a Pizzéria, ahol olaszos tésztaételek-
kel és a névben is szereplő, sült, fel-
tétes tésztalappal csillapíthatjátok
éhségeteket.  Ár:**** Ízek:****

Vagy ha egész a Távol-Keletig
merészkedik a fantáziátok, akkor egy-
ből két kínai büfében ehetitek gya-
korlatilag ugyanazt. A Lázár fivérek ál-
tal menedzselt bevásárlólánccal (cba)
szemköztiben általában frissebbek a fo-
gások, a másik a sarkon található. (Van
még egy kínai a Karinthy utcai megál-
ló E épülethez közelebb eső részén és
a koli mellett is, de azt csak nagyon
éheseknek ajánlom.) Ár:*** Ízek:**

De az utca császára akkor is a
Hentes. Sült kolbász mustárral vagy
éppen hurka, netán oldalas, esetleg
ujjnyi vastag, jól átsült, friss, ropogós
csirkemell. Ezekhez pusztán apró ada-
lék a friss fehérkenyér és savanyúsá-
gok. Akinek ezek hallatán nem futott
össze a nyál a szájában, az vagy nem
szereti ezeket, vagy most evett. Ja, és
egy ilyen hungarogasztro orgazmusra
már 6-700-ért is bebocsátást nyerhetsz.
Ár:*** Ízek:*****

A Móricz Zsigmond körtér felé ha-
ladva a Lágymányosi utcában van az Íz-
lelő. Kellemes a környezet, általában
tömött a hely, de az ételek finomak.
Ár:*** Ízek:****

A Móriczon és környékén, pedig
egy újabb cikket betöltő étterem-
dömpinget találhattok, kezdve a Me-
kitől a Főzelékfalóig. Ár:**(sajtburger)-
*****(főzelékfaló) Ízek: ízlés kérdése

Kicsit messzebb van ugyan, de
személyes kedvencnek tartom a Csa-
resz-t, vagyis a Fehérvári úti vásár-
csarnokot. (18, 47-es villamosok Móricz
utáni megállójával szemben.) Itt a
kínálat is igen széles, valamint az
árakkal is mindig meg voltunk eléged-
ve. A hekkes, sültkolbászos pult és a
majonézes salátacsodák mellett a ma-
gyar konyha olyan remekeivel is kap-
csolatba kerülhetünk, mint a pacal-

pörkölt. Sajnos a hely ki-
csit szűkös, főleg ebéd-
időben, de egyfajta han-
gulatot ad, amikor a ró-
zsaszín ingzsebbe tűrt
belépős menedzser cé-
zársalija mellé lehe-
lyezi a resztelt máját
főtt krumplival a
kantáros gatyás
munkás, aki épp a

szomszéd építkezésről jött
be táplálékot vételezni. Aztán hogy az
asztaltársaságban épp őrült villanyosok
beszélik meg az aznapi programozni va-
lót, vagy kis nyugdíjasok a Móunika
show történéseit, már csak a véletlen
műve.

A vásárcsarnok mellett van az
Allee bevásárlóközpont, amelynek a
harmadik emeletén számos gyorsét-
terem található.

FONTOS! Az egyetem körüli kocs-
mákban lefojtatott tivornyák után két
lehetőségetek van a közelben:

1.) Ecker török étkezde (7-es
megállója után a Gellért felé). Drága
és kicsi a gyros, ami hagyományos pi-
tában van.

2.) Vikinger (A McDonald’s mögött
a Villányin). Itt is van
gyros és sokféle lakta-
tó hamburger.
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PPetya

Kajáldák az egyetem közelében

Szeretnék nektek néhány hasznos tanácsot adni, hogyan tölt-
sétek meg a bendőtöket egy-egy hosszú tanulással töltött nap
során az egyetemünk körül található étterem, kifőzde, faloda, piz-
zázó vagy gyros-os látogatásával. 

Ez a hely nem csak gasztronó-
miai lehetőségeket rejt, de társada-
lomszociológiai kutatások botanikus

kertje is.



Az e-mailes levelezőlista olyan in-
terneten elérhető szolgáltatás, mely
révén egy csoport bármely tagja egy
közös e-mail címen ke-
resztül az összes tagnak e-
mail üzenetet küldhet.

1. Célszerű olyan e-
mail fiókot választanod,
amiben csoportosítva van-
nak a levelek, így az ugyan-
azon témájú üzeneteket
nem külön-külön kapod
meg, mint a freemailben
vagy a citromailben. Ja-
vaslom, hogy készíts egy gmail fiókot.

2. Ha ragaszkodsz az eddigi, jól
megszokott e-mail címedhez, de még-
sem szeretnéd szembe találni magad
napi 50 üzenettel, a http://groups.go-
ogle.com oldalon a levelezőlista címére
rákeresve máris olyan funkciókat ér-

hetsz el, amelyek megkönnyítik az
életed: kivonat 100 üzenet után, napi
egy vagy kettő összesítő üzenet vá-

lasztható. 
3. Mielőtt kérdést

küldenél a levlistára,
nézz utána, hátha meg-
találod a választ te ma-
gad is. (tanszéki honla-
pon, Neptunban, Goog-
le a barátod…)

4. Ha levelet írsz,
akkor mindig töltsd ki a
tárgy mezőt, például a

tárgy nevével és valamilyen címszóval
(pl. Műábra hf2).

5. Mielőtt kérdeznél, nézd meg a
korábbi leveleket! Lehet, hogy már
benne van a válasz valamelyikben. Ide-
gesítő egy nap ugyanazt a kérdést há-
romszor olvasni, csak mert valaki nem

figyelt. Használhatod a címszavakra ke-
resést is.

6. Ne küldj reklámokat, értel-
metlen üzeneteket, mert ezekkel a
többi embert idegesíted, a szabadi-
dejükből veszel el azzal, hogy ezt
kell olvasniuk.

7. Ha a kérdésedre válasz érkezik,
ne küldj köszönő üzenetet a levlistá-
ra, inkább privátban küldd el az ille-
tőnek, vagy akár már kérdező e-mail
végére is odateheted a köszönömöt.

8. A válaszokat ne vedd 100%-os-
nak, mindenki tévedhet.

9. Ne írj rosszakat tanárról! Lehet,
hogy ő is fenn van a levelezőlistán!

10. Ha éppen nincs sok időd a gép
előtt, csak épp megnéztél egy fontos
üzenetet, akkor csillagozd meg vagy je-
löld olvasatlannak, így legközelebb
könnyebben ráakadsz majd!
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Eszti

10 tanács a levelezőlista használatához

Valószínűleg még nem használtál levelezőlistát. Most majd
fogsz, ugyanis sok információt ezen keresztül tudhatsz meg a
többi közlekes vagy járműmérnök hallgatótól. Mivel a napi 40-50
e-mail egy idő után megterhelhet, ezért néhány tanáccsal szeret-
nék segíteni a problémák megelőzésére.

Amatőrök és profik, fiúk és lá-
nyok, kicsik és nagyok, egyszerűen bár-
ki nevezhet az Iron Hook focikupára.
A helyszín az UEFA szabványoktól sok-
ban eltérő Dühöngő aréna, mely a Ba-
ross koliban van. Bejárata közvetlen a
HaBár folyosójáról nyílik, ahol az öl-
tözőt is megtalálod. A pályát gondosan
ápolt aszfalt borítja, a játék élvezetét
pedig fokozzák a különböző tereptár-
gyak, mint a kiálló ereszcsatorna, az
ablakpárkányok, az előző vagy az ak-
tuális meccsről ott maradt vakolatok.

A játékidő kétszer 20 perc, a pá-
lyán pedig csapatonként 3+1 fő kergeti
a labdát. A hálóőrnek mindössze egy
„torinó” méretű kaput kell védenie,
épp ezért nem érhet kézzel a labdába.
Bíró nem felügyeli a meccseket, min-
den csapat saját maga ítél a mérkő-
zéseken.

Az időjárás nem jelenthet aka-
dályt: ahogy a profi csapatok, úgy az
Iron Hook játékosai is kibírják az esőt,
a szelet, a napsütést, a hideget, a me-
leget. Legyen bármilyen idő, az a foci
útjába nem állhat. Természetesen a
mérkőzések után minden sportembert
vár az öltöző mellett a HaBár egy tes-
ti és lelki felüdülésre, valamint a
meccs kiértékelésére.

Mit kell tenned, hogy játszhass a
Kupán? Szerezz magad mellé még há-
rom embert, dobjátok össze a 3000 fo-
rintos nevezési díjat, és jelentkezze-
tek a szervezőknél. Amennyiben
lánycsapat vagytok, ez az összeg 1500
forintra módosul. A szervezők, akiknél
a részvételi szándékod jelezheted:
Simon József és Ragoncsa Tibor. Ha
nem találnád őket a kollégiumban, te-
lefonon is jelentkezhetsz a 20/441-

5538-as, valamint 20/9157-444-es te-
lefonszámon.

Az induló csapatok sorsolás után
csoportokba kerülnek, ahol egy mecs-
cset játszanak egymás ellen. Az így ösz-
szegyűlt pontok után jutnak tovább a
legjobbak az egyenes kieséses ágba.

Az első négy helyezett okleveles
és érmes díjazásban részesül. Ezen fe-
lül a szervezők díjazzák a legamatő-
rebb csapatot is. A lánycsapatok emel-
lett extra nyereményben is részesül-
nek.

Ha kedvet kaptál, figyeld a
www.kozlekkar.hu weboldalt, és tájé-
kozódj róla, mikor lehet nevezni. Ha
további kérdésed merült fel, keresd
nyugodtan a szervezőket, vagy írj az
ironhook@freemail.hu e-mail címre. Jó
sportolást!

Cselezz, lőj, Iron Hook!

Félévről félévre megrendezésre kerül a Közlekkar egyik leg-
nagyobb sporteseménye, a helyi NB1, az Iron Hook focibajnok-
ság. Pontosan mi is ez, és hogyan zajlik?

Stefipeti



A megérkezés és a házi feladatok
(vagy bor) leadása gond nélkül zajlott,
a frissen alakult 4 fős, 4 színű csapa-
tok pedig elindultak a táborba vezető
rögös úton. A találékonyságot és ügyes-
séget igénylő feladatok elvégzése után
következett az első esti vetélkedő, ami
azt hiszem, még csak ízelítő volt a Kar
alkoholfogyasztási szokásaiból.

Láncfűrész hangjára ébredni reg-
gel 7-kor nem kellemes, de minden-
képpen emlékezetes. A reggeli torna,
és a lassan megszokottá váló Vakond-
fürdés után az egyetemista léthez
nélkülözhetetlen (vagy annak tűnő) in-
formációkat hallhattunk az BME-ről, a
kreditrendszerről és a kapcsolati tőke
fontosságáról. Ebéd után megismer-
kedtünk mentorainkkal, akik további

hasznos ötletekkel láttak el minket a
jövőre vonatkozólag, kérdéseinkre pe-
dig kedvesen és kimerítően válaszoltak.
A napot sportversenyek, kajajegy-ke-
resés és az esti vetélkedő zárta, mely-
nek során 4 fiú vállalta, hogy átme-
netileg a női tábort erősíti.

Harmadik nap: irány Badacsony!
A szervezett, illetve fakultatív bor-
kóstoló mindenkit derűre hangolt,
még a hirtelen támadt vihar sem szeg-
te kedvünket, viszont az estére ter-
vezett próba Szakestély beltéren zaj-
lott. Itt megtudtuk, hogy a Kar ha-
gyományai szerint pogánynak számí-
tunk, így jogaink száma ebben a kör-
ben gyakorlatilag nulla. Az este további
része sokak számára a másnapi utazás
előkészületeivel telt.

Nem sok lány dicsekedhet azzal,
hogy részt vett idén a Vakondtáborban,
de én ezen kevesek közé tartozom.
Majdhogynem királynői bánásmódról
számolhatok be: a sorban állás vagy a
poggyász táborba szállítása kizárólag
a fiúk dolga volt. Természetesen a reg-
geli torna alól mi sem mentesültünk,
és a Balatonban is többször kellett
megmártóznunk, mint szerettük volna.

Összefoglalni mi történt, könnyű.
Mindent elmesélni lehetetlen, ezért
nem is próbálkozom meg vele. Örülök,
hogy már az első napon ismerősökkel
fogunk találkozni, de én a magam ré-
széről alig várom, hogy a most még is-
meretlen gólyatársaim-
mal is találkozzam!
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GÓLYAÉLETGólyaélet

Zentay Zsófia

Jó utat a Közlekesnek!

Azt hiszem, ez lesz az egyik legkönnyebben megtanult, és
legtöbbször elismételt mondat az egyetemi pályafutásunk során,
kedves Vakond… vagy Gólyatársaim! Balatonlellén, a BME Köz-
lekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának Gólyatáborában (alias
Vakondtáborban) felejthetetlen élmények birtokába juthattunk.

A kaland rögtön a vonatúttal kez-
dődött: az egy irányból érkezők meg-
szervezték a közös utazást, így már a
tábor előtt elkezdhettük az ismerke-
dést. Befutottunk Balatonlellére, az-
után következett az út a táborba: lel-
kesen, vizesen, a vége felé már kissé
lankadtan az út hossza miatt, panasz-
kodva, de még mindig lelkesen! A fel-
adatok korrektek voltak, bár a szőrös
tárgy keresésénél először kicsit néztünk
magunk elé, de azután kreatívan meg-
oldottuk. 

Szerintem mindenkiben megra-
gadt az érkezés utáni közismert „köz-
lekfoci”, ahol a vízben lévő pad alatt
kellett átjuttatni a labdát. Aki csinál-
ta, az emlékezni fog a „pecázásra” is,
amikor a vízbe dobott sörök kihalászása
és elfogyasztása volt a cél. A vacsora

után a csapatokba szerveződés, és a
közös szövegírás is jól ment, az összes
csapat indulója kiválóan sikerült. A csa-
patversenyek megcáfolták a gólyatá-
borról mesélt rémtörténeteket, egyik
sem volt a szívatásra kihegyezve. 

A másnap reggeli előadássorozat
volt a legkomolyabb része a tábornak.
Amikor a statisztikákat hallgattuk,
egy pillanatra mindenki elgondolko-
zott. A délutáni kötetlen sportolások is
hasznosak voltak az ismerkedés szem-
pontjából. Vacsora előtt beszéltük az
egyik szobatársammal, hogy már most
olyan, mintha több napja itt lennénk,
hiszen nem volt egy üres percünk
sem. Visszagondolva még meglepőbb a
tábor viszonylag rövid időtartama… 

Az esti feladatok már keményeb-
bek voltak, ennek ellenére mindenki

jól érezte magát; a kevertbe áztatott
pizzatészta lekvárral valószínűleg egy
fogalom marad. A zene fantasztikus
hangulatot varázsolt, ezután senki
nem tudja mosoly nélkül végighallgatni
a YMCA című számot. 

A következő napi badacsonyi túra
szintén fergeteges volt. A közös ének-
léseket, „SZIA!”-kat, integetéseket
biztosan örökre megjegyezte minden-
ki. A hegyi borozók látogatása kivéte-
les élmény volt, nincs is jobb, mint egy
hideg fröccs a tűző napon. 

A próba Szakestély zárásként pe-
dig mindenkinek meghozta a kedvét,
hogy élesben is kipróbálja. Mivel a kari
hallgatóság főleg fiúkból áll, így szin-
te mindenkinek kedvére van a közös
iszogatás és éneklés, persze kulturált
mederben.

Erről a pár napról oldalakat is le-
hetne írni, hisz mindig található még
plusz egy-kettő meg-
osztani való történet
az emléktárunkban.

Szathmári Gábor

Vakondtábori beszámoló

Az biztos, hogy ezt az élményt, életérzést nem lehet teljes
egészében szavakba önteni, ahogy sokan mondják: „ezt át kell
élni”. Már csak azért is, mert bár egy táborról beszélünk, mégis
mindenkinek más program, beszélgetés marad emlékezetes. Sze-
rencsére rengeteg lehetőség adódott ez alatt a pár nap alatt arra,
hogy életre szóló emlékekkel gyarapodjunk.

A táborban készült képeket a
http://www.muterem.bme.hu/ oldalon

lehet megtekinteni!



Zárás előtt telefonál a kórház főorvo-
sa a motorkereskedésbe:
- Hány motorkerékpárt adtak ma el?
- Tízet.
- Nem értem... Hol a fenében kódo-
rognak még hárman?

* * *
Egy férfi az edzőteremben meglát egy
fiatal, jó alakú nőt. Megkérdi az ed-
zőtől:
- Melyik gépet kellene használnom,
hogy az ilyen csajok felfigyeljenek rám?
Mire az edző:
- Próbálja ki azt a pénzkiadó automa-
tát az előtérben!

* * *
Múzeumban:
- Volna szíves megmondani, hol az a
kép, amelyiknek a címe: “A hat mez-
telen nimfa”? - kérdi a teremőrt az
egyik látogató.
- Most a második emeleten található.
Időnként áthelyezzük, hogy egyformán
kopjon a szőnyeg.

* * *

Egy férfi bemegy az autókereskedésbe:
- A feleségem szeretne pár szót válta-
ni Önökkel arról a Volkswagen Golfról
a kirakatban!
Az eladó felháborodva mondja:
- De Uram, ez egy Mercedes kereske-
dés, nekünk nincs Golfunk a kirakat-
ban!
Mire a férfi:
- Hát, most már van. Pont ezért akar
a feleségem Önnel beszélni.

* * *
A férj késő éjjel ér haza, s a lépcső-
házban összetalálkozik szomszédjá-
val, aki enyhén ittasan ücsörög a lép-
csőn.
- Na mi van, szomszéd? Elvesztette a
kulcsot?
- Dehogy a kulcsot. A bátorságomat.

* * *
Két szőke nő beszélget:
- Képzeld, vettem a férjemnek egy en-
ciklopédiát.
- Én nem veszek, járjon csak gyalog.

* * *

Székely bácsi kérdezi a fiától:
- Mennyi az idő?
- 10 perc múlva kettő - feleli a gyerek,
mire kap egy taslit.
- Ezt meg miért kaptam? - kérdi szem-
rehányóan a gyerek.
- Nem azt kérdeztem, hogy 10 perc
múlva mennyi lesz az idő!

* * *

A Smith család nagyon büszke a csalá-
di tradíciókra, ezért felkérnek egy
elismert családfa kutatót, hogy írja
meg a család történetét. Egy gond
azonban hamar felmerül: a dédapa
gyilkosság miatt villamosszékben vé-
gezte. Azonban egy jó szakembernek
ez nem jelenthet problémát, ezért így
került be a történetbe:
„George dédapánk egy fontos állami in-
tézményben tartotta a székfoglalóját
alkalmazott villamosságtanból, amihez
nagyon erős kötelék fűzte. Halála
emiatt nagyon megrázó volt.”

* * *
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(Járművek hő- és áramlástechnikai gépei, berendezései)

(Járműrendszerdinamika és -kontroll)
(Járműrendszerdinamika és -kontroll)

(Bevezetés a biztosítóberendezési technikába)
(Járműszimuláció és optimálás)
(Járműszimuláció és optimálás)

(Integrált minőségirányítási 
rendszerek)

(Integrált minőségirányítási
rendszerek)

(Integrált minőségir. rendszerek)
(Integrált minőségirányítási rendszerek)

(Integrált minőségirányítási
rendszerek)

(Járműinformatika)

(Járműinformatika)
(Hőtan)

(Anyagismeret)

(Matematika)

(Matematika)

„A 2 viszonylag nem végtelen, tehát véges szám.”
„Ebből az egyenletből kijön ilyen hulladékörömként számunkra a másik változó értéke
is.”
„Nem nagyon értettem ezt 40 évvel ezelőtt, amikor tanultam.”
„Egyéb szakmák szapulását itt most berekeszteném.”
„Rendezve az egyenletet, feláll ez a nemes alakzat.”
„Áhh, óriási bizonyítás lesz!”
„Japán férfit ne kérdezz, hogy merre kell menni, mert nem meri felvállalni ezt a sú-
lyos döntést, mert nincsenek utcanévtáblák, vagy ha vannak, akkor nem érti őket.”
„Ezt nem a Jézuska hozza, hogy 40 ezer km után kell csak menni a szervizbe! Ezt be-
letervezték a termékbe!”
„A hallgató valahogy lapjával igyekszik állni, hogy a tanulás elzúgjon mellette.”
„Halmozottan kátrányos helyzetű emberek adogatják el a fémet.”
„Számot kell vetni azzal, hogy ezt korlátozott szellemi tehetséggel megáldott em-
berek fogják használni.”
„A görögöknél a buzeratúra nemzetközileg elfogadott volt.”
„Én életem nagy részében csöveztem. Na nem a Petőfi-híd alatt, hanem az Erőterv-
nél.”
„Egy földhöz vágott lágytojásban több az aktivitás, mint bennetek!”
„Fújd le a penetrálószerrel és most fújjad! De szívhatod is, alkoholos, baj nem lehet
belőle!”
„A következő választáson én akarok lenni a köztársasági elnök, és ahhoz tudnom kéne
helyesen írni.”
„A diffegyenletek olyanok mint a szakácskönyvek, megvannak a receptek, hogy ezt
így, azt úgy. Azért mondom, mert szoktam néha főzni, kicsit tudok is. Diffegyenleteket
is szoktam megoldani. Azt is tudok egy kicsit.”

Nem mi mondtuk…
Rovatunkban tisztelt oktatóink legnépszerűbb mondataiból gyűjtünk össze egy csokorra valót.

Személyiségvédelmi okokból nem közöljük az iménti idézetek alkotóját és természetesen gyűjtőjét sem. Viszont egy újabb ok, hogy

mindenki gyakrabban járjon órákra és többet jegyzeteljen.

Humor






