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A központi épület
aulájának ablaka

Kedves Gólya!
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
hallgatói újságjának, a Közhírnek a különszámát
tartod a kezedben. Ezt a kiadványt azért készítettük számodra, hogy segítsen eligazodni az
egyetem sűrűjében.
A Közhír szerkesztőségének nevében szeretnék gratulálni a sikeres felvételidhez, mostmár te is műegyetemi polgár vagy!
A következő oldalakon rengeteg hasznos
információt gyűjtöttünk össze számodra, és
részletesen kitértünk a kari közéletre is. Mivel
az elkövetkezednő években ez a közösség lesz
a második családod, érdemes áttanulmányozni
minden lehetőséget.
Légy kitartó! Fontos tudnod, hogy a felvett
hallgatók közül sokan nem fejezik be az egyetemet. Ennek oka legtöbbször nem a hallgatók képességeiben, hanem a kitartásukban
rejlik. Ha te el akarod végezni a képzést, akkor
azt tanácsolom neked, hogy soha ne add fel!
Előfordulhat olyan helyzet, mikor úgy érzed,
hogy semmi sem sikerül, de tudnod kell, hogy
ha te újra nekifutsz a feladatnak, akkor minden
célod elérheted, és meg fogod kapni a megérdemelt diplomádat! A Műegyetem legfontosabb tanítása, hogy mindenre képes vagy, ha
elegendő energiát fordítasz rá!
Légy önálló! Az egyetemi éveid alatt sokszor
lesz szükséged arra, hogy egyedül oldd meg
a felmerülő problémákat. Nem fogják a kezed
szülők és tanárok. Ha egy vizsgán megbuktál,
akkor senki nem fog noszogatni legközelebb.
A diploma megszerzése a te célod, ezért neked
kell odafigyelned rá, hogy sikerüljön!

A szerkesztőség elérhetőségei:
1114 Budapest, Bartók Béla út 17.
kozhir@kozlekkar.hu
kozhir.bme.hu
/kozhir
Nyomás:
Multiszolg Bt.
2600 Vác, Kandó K. u. 20/B
Készült 450 példányban

Új helyen vagy, új ember vagy. Lehet, hogy a
középiskolában te voltál a legjobb matekos, a legjobb sportoló, vagy éppen a legrosszabb, ez itt
egyáltalán nem számít. Ha körbenézel, mindenhol új emberek vesznek körül, és még mindenki
egyforma. Persze hamar megtalálod majd azokat, akikkel a legjobban érzed magad, de ezekben
az új kapcsolatokban mindenki tiszta lappal indul,
és csak rajtad múlik, hogy kivé fogsz válni.
Ne csak a papírt szerezd meg! Elcsépelt gondolat, hogy az egyetemi élet egyenlő a szabadsággal, de teljesen igaz. Mind az egyetemi
kereteken belül, mind azon kívül rengeteg lehetőség ér, amitől teljesebbé, izgalmasabbá,
változatosabbá teheted napjaidat. Ragadd meg
a lehetőségeket, mert ezektől válnak majd emlékezetessé számodra a következő évek. Vegyél
részt öntevékeny körök munkájában, látogass
el néha a HaBárba, fedezd fel a várost, vagy
jelentkezz egy vetélkedőre, az életed a te kezedben van! Ez nem csak szórakozás! Ha majd
megkapod a diplomád, akkor ismét egy új emberként kell majd helytállnod, és csak az fog téged megkülönböztetni a többi hasonló papírral
rendelkezőtől, hogy mi mindent csináltál a tanulás mellett.

MUNKÁCSI
KRISTÓF

Közhír
Gólyahír 2015
81/0
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Kedves legifjabb Közlekesek!
Gratulálok Önöknek, hogy sikeresen bejutottak a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karára, ahol most szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. Ezek a tanulmányok és
ezek a tanulóévek meghatározóak lesznek az
életükben, nemcsak a szakmai fejlődésükben,
hanem az életük egyéb területén egyaránt.
A Műegyetem patinás légköre, sokéves felhalmozott mérnöki kultúra és tudás várja Önöket, hogy erőfeszítéseik révén sikeresen abszolválják a mérnöki tanulmányokat és pár év múlva
kiválóan képzett mérnökökké váljanak. A sikeres
bejutás azonban nem jelenti automatikusan a
diploma megszerzését, mert a Műegyetem és
kar magas követelményeket támaszt a hallgatókkal szemben. El kell ismerni, hogy a diplomához vezető út rögös, hiszen a diplomájuk értéke
abban rejlik, hogy sok munkát fektettek bele.
Figyelniük kell arra is, hogy az egyetem elsőre
kötetlenebbnek, lazábbnak tűnik, mint a középiskola volt, hiszen az órák látogatása általában
nem kötelező és a kreditrendszerben az előrehaladás is nagy szabadságot enged meg.
A látszat azonban csal, az egyetemen nagy
hangsúly helyeződik a hallgatók önálló tanulmányaira, amit csak nagy önfegyelemmel lehet
végigvinni. Az a tapasztalat, hogy aki nem jár be,
és nem megfelelő ütemben halad, az már az
első félévben könnyen elcsúszik, és később hatalmas hátrányt halmoz fel, így végül egyáltalán
nem jut el a diplomáig. Nem kell azonban a sok
munkától megrémülni, kitartással, szorgalommal mindenki képes elvégezni az egyetemet.
Sokan nem érzik, de ebben az életkorban még
hatalmas energiája és lendülete van az embernek. Ezt a dinamizmust kell mindenkinek előhoznia magából és kihasználnia. Célszerű minél
több képességet és tudást elsajátítani, nyelveket
tanulni. Az egyetemi évek alatti szellemi gyarapodás meghatározó lesz az egész életük során.
Nagyon fontos mindenki számára, hogy az
alapszak sikeres elvégzése nem jelenti az egyetem végét, az csak egy állomás az igazi mérnökké válás folyamatában. Mi minden alapszakra
beiratkozott hallgatónkat a mesterszak elvégzéséig szeretnénk elkísérni. Sokan rövid távú megfontolásokból adódóan nem mennek tovább
MSc-re, és félidőben megállnak, fél tudással,
ami hosszú távon nem lesz kifizetődő.

A karon meglévő három szakunk (a járműmérnöki, a közlekedésmérnöki és logisztikai
mérnöki) olyan műszaki területeket fednek le,
amelyek ma a legkeresettebbek között vannak
az iparban. A Műegyetem legfiatalabb mérnöki kara a miénk, a közlekedésre jellemző
dinamizmussal és megújulással igyekszünk
naprakészen a legkorszerűbb tudást átadni a
hallgatóinknak. Mi oktatók és Önök hallgatók
csak közösen tudunk eredményes munkát végezni, csak közös erőfeszítéssel érjük el, hogy a
tanteremben magas színvonalon történjen az
oktatás és mindenki a lehető legtöbbet hozza
ki magából. A sikeres közös munkához minden
kedves hallgatónak kitartást, az egyetemi évekhez eredményes tanulmányokat és emlékezetes diákéveket kívánok!

DR. VARGA ISTVÁN
DÉKÁN
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Alapfogalmak
Kreditek, aláírás, ZH – könnyen elképzelhető, hogy hallottad már ezeket a kifejezéseket,
mint ahogy az is, hogy nem vagy teljesen tisztában a jelentésükkel. A következő oldalakon összegyűjtöttünk számodra néhány fontos alapfogalmat, melyek segítségével
pályakezdő műegyetemistaként is kiigazodhatsz a felsőoktatás útvesztőjében.
Rektor
Az Egyetem vezetője.
A BME rektora jelenleg Dr. Józsa János.

Dékán, dékánhelyettes
A kar vezetője. A Műegyetemen nyolc kar, ennek megfelelően nyolc dékán van. A feladatkör
komplexitása miatt egyes részterületeknek saját
dékánhelyettese van, akik az adott területen döntéshozó helyzetben vannak.
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
dékánja jelenleg Dr. Varga István.

Félév
Egyetemi pályafutásod során nem tanévekben, hanem félévekben kell gondolkodnod. Minden aktív félév regisztrációs héttel
kezdődik, amely során elvégezheted a tanévkezdéshez szükséges feladataidat: beiratkozás (a
második félévtől mindezt egy kattintással elintézheted a Neptun rendszerében), tantárgyfelvétel,
órarend véglegesítése. Ezt 14 oktatási hét követi,
melynek során eleinte csak beugrók és házi feladat leadások színesítik a mindennapjaidat, majd
az 5. héttől kezdődően a 14. hétig változó számú
zárthelyivel is meg kell küzdened.
Abban az esetben, ha nem sikerült volna
minden úgy, ahogy eltervezted, a 15. héten
még ismét felveheted a harcot - ez az ún. pótlási
hét, a pótzárthelyik megírására kijelölt hét. Ha a
szorgalmi időszak során megszerezted a szükséges aláírásokat, akkor még nem dőlhetsz hátra,
hiszen következik a vizsgaidőszak, ahol számot
adhatsz tudásodról, és bezsebelheted a vizsgás
tantárgyak kreditpontjait. Ekkor már nincs oktatás, szabadon gazdálkodhatsz az időddel.
A passzív félévben nincsenek kötelezettségeid
az egyetem felé - és ez fordítva is igaz. Képzési
időd alatt összesen négy passzív félévet vehetsz
igénybe, ebből egymás után csak kettőt, ez alatt
az időszak alatt továbbra is megmarad a hallgatói
jogviszonyod, csak szünetelteted azt.

Zárthelyi dolgozat (ZH)
A ZH írásbeli számonkérés a szorgalmi időszakban, a középiskolás témazáróhoz hasonló.
Tantárgyanként eltérő ZH-számról beszélhetünk,
a teljesítésre adott időtartam is változó. Vannak
tantárgyak, amelyeknél egy, vannak, amelyeknél
több ZH sikeres teljesítése szükséges az aláírás
megszerzéséhez, illetve olyan tárgyak is léteznek,
melyek abszolválásához elegendő a zárthelyiket
teljesíteni (évközi jegyes tantárgyak).

Pót-ZH
A zárthelyi dolgozat javítása vagy pótlása,
egyes számonkérések után, vagy a félév végén, az eredeti dolgozattal azonos anyagból.
Vedd komolyan a zárthelyik teljesítését, hiszen
egyik tárgyból sem pótolhatod az összeset, ezért
minden lehetőséget használj ki megfelelően!

Aláírás
A vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek teljesítését igazolja. Aláírás nélkül
nem mehetsz vizsgázni. Az aláírás megszerzéséhez a tantárgy zárthelyi dolgozatait, laborjait,
házi feladatait kell teljesíteni - ezeknek száma
tantárgyanként változó.

Beugró
Laborok, gyakorlatok előtt találkozhatsz vele.
Néhány kérdésből álló, röpdolgozathoz hasonló
megmérettetés, melynek célja, hogy felkészületlenül ne vehess részt a foglalkozáson. Amennyiben nem sikerül teljesítened a beugrót, távoznod
kell - ezért érdemes az előre kiadott segédletek
tartalmával tisztában lenni. Párja a kiugró, mely a
laboron elsajátított ismeretanyagot méri fel.

Kredit
A befektetett munka mérőszáma. Minden tantárgynak van kreditszáma, amelyből következtethetünk arra, milyen nehéz tárgyról van szó. Egy
kredit elméletileg 30 tanulással eltöltött munkaórát jelent, mely tartalmazza az előadás, gyakorlat,
laborfoglalkozás látogatásának és az órán kívüli
tanulás óraszámát is.

Mintatanterv
Javaslat arra, hogy milyen ütemben, hogyan
teljesítsd a félévenkénti 30 kreditet. Amen�nyiben mintatanterv szerint haladsz, 7 félév alatt
megszerezheted a BME-s diplomádat.

Ösztöndíj
Tanulmányi és sporteredmény, közösségi
munka vagy szociális helyzet alapján elnyerhető juttatás. Az ösztöndíjaknak több fajtáját
különböztetjük meg: a tanulmányi ösztöndíj automatikus juttatás azok számára, akik jó eredményt
érnek el. A többi, például szociális alapú ösztöndíjra, illetve Kari BME Ösztöndíjra pályázni kell.
Tanulmányi ösztöndíjat, valamit a közösségi életben való részvételért juttatott ösztöndíjat csak a

második félévtől, rendszeres szociális ösztöndíjat
pedig már első félévtől kaphatsz. Erről részletesen a 15. oldalon olvashatsz.

Neptun
A Műegyetem által használt tanulmányi rendszer, ami tárgyfelvételre, vizsgajelentkezésre,
hivatalos ügyek lebonyolítására alkalmas.
A Neptunon keresztül tudod intézni az egyetemmel kapcsolatos befizetéseket, a diákigazolvány
igénylést, illetve kérelmeket is ezen a felületen
tudsz eljuttatni a Központi Tanulmányi Hivatalnak.

Központi Tanulmányi Hivatal
Az R épület földszintjén, sorszámhúzós rendszerrel működő hivatal, mely az összes kar
hallgatóinak tanulmányi ügyeit intézi. Látogatás előtt tájékozódj az aktuális nyitvatartásról!

Hallgatói jogviszony
A hallgatói jogviszony az egyetemre való beiratkozással jön létre, és érdemes odafigyelned
arra, hogy meg is maradjon - ugyanis léteznek
olyan esetek, melyeknek az a következménye,
hogy az egyetem megszünteti a jogviszonyodat.
Ilyen például, ha hatszor sikertelen vizsgát teszel
egy tárgyból, egymás után kétszer nem nyilatkozol
a Neptunon keresztül az aktív/passzív félévedről,
túl sok passzív félévet használsz el, a képzési időd
duplája alatt sem sikerült elvégezned a képzést.
Ezeknek egyenes ágú következménye, hogy egyoldalú döntéssel távoznod kell a Műegyetemről.

Állami ösztöndíjas képzés
A felsőoktatás olyan finanszírozási formája,
amelyben a képzés költségeit az állam támogatja. A támogatási rendszerben az állami ösztöndíjas hallgató különféle juttatásokat kaphat:
tanulmányi ösztöndíjat, szociális ösztöndíjat, stb.

Önköltség
Az önköltséges képzések esetében a tanulmányi költségeket teljes egészében a hallgatónak kell fizetnie. Ebben az esetben a hallgatónak nem kell hallgatói szerződést kötnie.

Átsorolás
A felvételkor kapott finanszírozási formád
nem örökre, hanem csak egy tanévre szól, ezt
minden nyáron felülvizsgálják. Erről bővebben a
15. oldalon olvashatsz.
kozhir.bme.hu | 5
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Karunk szerkezete
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyolc karának egyike, amely az egyetemen belül külön igazgatási
szervezettel rendelkezik. A kart az állományba tartozó oktatók, kutatók, alkalmazottak és hallgatók alkotják.
A kar önkormányzati vezető testülete a Kari
Tanács, melynek az elnöke a dékán. A dékán a
kar vezetője, jelenleg Dr. Varga István egyetemi
docens. A dékán munkáját megosztja helyetteseivel, Dr. Bohács Gáborral (nemzetközi- és
tudományos ügyek), Dr. Szabó Andrással (oktatási ügyek) és Dr. Mándoki Péterrel (gazdasági
ügyek). Az oktatást részben karunk, részben
más karok tanszékei, intézetei, központjai látják
el. A tanszék egy bizonyos tudományterülettel
foglakozó oktatókat tömörítő szervezeti egység.
Oktatási kérdésekben a tanszékek közvetlen
kapcsolatban állnak a hallgatókkal. A félévek elején tájékoztatást adnak a tanszéki elvárásokról, a
számonkérés módjáról. A tudnivalókat a tanszéki hirdetőtáblákon és weboldalakon teszik közzé,
amelyeket ajánlott rendszeresen tanulmányozni.

Anyagmozgatási és Logisztikai
Rendszerek Tanszék - ALRT

Az ifjú logisztikus hallgatók már az első félévben
megismerkedhetnek a tanszék két oktatójával
Dr. Kovács Péterrel és Dr. Bóna Krisztiánnal.
Ahogy az általuk tanított tárgy neve is sugallja –
Bevezetés a logisztikába – a tárgy egy kis ízelítőt
ad, hogy mivel fogtok foglalkozni egyetemi tanulmányaitok alatt és remélhetőleg a későbbiekben
is. Egy jó tanácsot fogadjatok meg! Érdemes be-
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járni az órákra és sokat jegyzetelni, annak ellenére, hogy a tananyag megtalálható az interneten.
A két számonkérés alkalmával előfordul, hogy
olyanra kérdeznek rá, ami a jegyzetben nem szerepelt, csak az órán hangzott el. A jármű- és közlekedésmérnök hallgatók se dőlhetnek nyugodtan
hátra a fotelben, hiszen a későbbiekben ők is fognak találkozni ezzel a tanszékkel. Az anyagmozgató gépek, automatizálás és különböző rendszerek
világába pillanthattok bele az ALRT segítségével,
és ki tudja lehet hogy még a projektekben, vagy a
kutatásokban is részt tudtok venni.
L épület
www.logisztika.bme.hu

Gépjárművek és Járműgyártás
Tanszék - GJT

Itt most főleg a járműmérnökök hegyezzék a
fülüket, hiszen rengeteg órájuk lesz ezzel a tanszékkel, pláne ha a gépjárművek szakirányt választjátok. Mindjárt első félévben a Minőségügy
a járműtechnikában illetve a közlekes hallgatók a
Minőségügy a közlekedésben nevű tárggyal fognak megismerkedni, mely igen mély benyomást
fog tenni mindegyikőtökre. Készítsetek rengeteg
tollat és egy jó vastag füzetet, mivel az előadásokon rengeteget kell jegyzetelni. A tárgyból a
félév végén egyetlen számonkérés várható, ér-

demes folyamatosan készülni rá, mivel a féléves
jegyedet ez az egy zh határozza meg. A logisztikus hallgatók se lélegezhetnek fel. Ők ezzel a
tárggyal a negyedik félévben fognak találkozni
Minőségügy a logisztikában néven. A tanszék a
járműgyártás technológiáit oktatja és kutatja.
J épület 5. emelet,
St épület földszint
www.auto.bme.hu

Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék - JSZT

Vannak dolgok, amik végigkísérik az ember életét. Így van ezzel ez a tanszék is. Rengeteg átrajzolt éjszaka elé néztek, de kiváló csapatépítő
ereje van egy-egy közös tanulásnak vagy rajzolásnak. A rajzolás mellett mindjárt az első félévben találkoztok a Mechanika I. – Statika című
tárggyal is. A tárgy sikeres teljesítésének a titka
a rengeteg gyakorlás, és a gyakorlatokon való
részvétel. Mindhárom szak hallgatói találkozni
fognak a Műszaki ábrázolás tárggyal ki ilyen, ki
olyan formában. A későbbiekben fogaskerekekkel és különböző hajtáselemekkel ismerkedtek
meg. Illetve a mechanika további rejtelmei nyernek értelmet az évek során.
St épület 2. emelet
www.kge.bme.hu
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Közlekedés- és Járműirányítási
Tanszék - KJIT

Szintén egy tanszék, ami a kar minden hallgatójának tanulmányai során fontos szerepet kap.
A közlekedés irányítástechnikájába és automatizálásába vezetnek be az általuk oktatott órák.
Mindjárt az első félévben a programozás alapjaiba kaphattok betekintést. A félév során egy önállóan elkészített házival illetve kettő zárthelyivel
kell számot adni tudásotokról a Számítástechnika
I. illetve Infókommunikáció I. nevezetű tárgyakon.
St épület 1. emelet
www.kjit.bme.hu

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék - KUKG
Hogy a közlekedésmérnökök se maradjanak ki
a sorból, nekik is akad egy tanszék, ami a tanulmányaik során a legfontosabb szerepet tölti be.
Már mindjárt az első félévben elkezdődik hosszú
kapcsolatotok a KUKG-val. Nem kell megijedni a
logisztikus és a járműves hallgatóknak sem, hiszen a Közlekedési rendszerek és technológiák,
illetve a Közlekedés és társadalom nevű tantárgy
az ő órarendjükben is szerepel. Az órák látogatása igen fontos, a zárthelyiken nagyon sokszor
találkozni olyan kérdéssel, ami a jegyzetben nem
található meg, hanem csak az órán hangzott el.
Későbbi tanulmányaitok során a közlekedési
rendszerek kialakításával és működtetésével kapcsolatos fontos információkat tanulhattok meg.
St épület 4. emelet
www.kukg.bme.hu

Vasúti Járművek, Repülőgépek és
Hajók Tanszék - VRHT
Mint az összes többi tanszéknél itt is mindjárt az első félévben megismerkedtek a VRHT
munkatársaival, az Általános járműgéptan előadásokon illetve a laborgyakorlatokon. A kéthetenként tartandó laborokon méréseket fogtok
végezni, amelyekből majd jegyzőkönyvet kell
írnotok a következő alkalomra, illetve a zárthelyiken előforduló példákból fogtok gyakorolni.
A tárgy sikeres teljesítésének a titkára sokaknak
csak a második-harmadik alkalommal sikerül
rájönnie. Nagyon fontos hogy a számolásokat
jól meg tudjátok csinálni illetve az elméletet is
alaposan tanuljátok meg, hiszen nagyon sok
tárgynál újra és újra szükségetek lesz az itt elsajátított tudásra. További egyetemi éveitek alatt
ez a tanszék fog bevezetni a különböző gépek
hő- és áramlástani folyamataiba is.
J épület 4. emelet
www.vrht.bme.hu

BME KJK Dékáni Hivatal
K épület 1. emelet 27.
kozlekedes.bme.hu
BME KJK Hallgatói Képviselet
Baross Gábor Kollégium földszint 3-6.
www.kozlekkar.hu
Kari könyvtár
St épület 3. emelet 306.
Elektronikus Jármű és
Járműirányítási Tudásközpont
J épület 5. emelet 16.
www.ejjt.bme.hu
Munkavédelmi Továbbképző Központ
K épület 2. emelet 86.
mtk.bme.hu
A karra beoktató oktatási egységek:
Algebra Tanszék (TTK)
Első féléves tantárgy: Matematika A1a
H épület 5. emelet
Elméleti Fizika Tanszék (TTK)
Első féléves tantárgy: Fizika
F épület III. szárny magasföldszint
Kémia és Környezeti
Folyamatmérnöki Tanszék (VBK)
Első féléves tantárgy: Műszaki kémia
F épület II. szárny 1. emelet

IPCSICS
NOÉMI

Közgazdaságtan Tanszék (GTK)
Q épület A szárny 2. emelet
Idegennyelvi Központ (GTK)
E épület IX. emelet
Testnevelési Központ (GTK)
ÉL épület 1. emelet

grafika: Somogyi Imre
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Vállalkozás Gazd.tan

Szakirány
Menedzsment és
ökonómia
Járműgéptan

Elektronika I.

Általános

Mikro- és Makro

Irányítástechnika I.

Irányítástechnika II. Szakirány

Elektronika II.
Elektrotechnika Anyagismeret

Műszaki Kémia

Hő és Áramlástan I. Elektrotechnika -

Fizika

Mechanika II.

Hő és Áramlástan II.
Mechanika III.
Matematika II.

Szakirány

Szakirány

7.
6.
Mechanika I.

Mindhárom alapszak részletes mintatantervét,
valamint a tantárgyak előkövetelményeit megtaláljátok a kozlekedes.bme.hu weboldalon.
A tantárgyak egymásra épülését szemléletes formában mutatja be a bme.targygraf.hu weboldal.

Matematika III.

A logisztikusok az alábbiak közül válaszhatnak szakirányt:
- Logisztikai folyamatok szakirány
- Szállítmányozás szakirány
- Műszaki logisztika szakirány

Matematika I.

A közlekedésmérnök képzésen az alábbi
szakirányokkal találkozhatsz:
- Közúti közlekedési folyamatok szakirány
- Vasúti közlekedési folyamatok szakirány
- Légiközlekedési folyamatok szakirány
- Vizi közlekedési folyamatok szakirány
- Szállítási folyamatok szakirány
- Szállítmányozási menedzsment szakirány

5.

A járműmérnöki szakon kilenc szakirány
választható 85 megszerzett kredit után:
- Vasúti járművek szakirány
- Gépjárművek szakirány
- Légijárművek szakirány
- Vizijárművek szakirány
- Építőgépek szakirány
- Automatizált anyagmozgató berendezések
és robotok szakirány
- Járműgyártás szakirány
- Járműmechatronikai szakirány
- Járműfelépítmények szakirány

KÖZÖS
TÁRGYAK

4.

A kar mindhárom alapszakát hét félév alatt
lehet elvégezni, de fontos észben tartani, hogy
csak a mintatanterv szerint ajánlott előrehaladással tudod ennyi idő alatt megszerezni a diplomádat. A nem teljesített tantárgyak könnyen
a képzés végének csúszását eredményezhetik,
ugyanis az adott tárgy tananyagára épülő tantárgyakat, csak a teljesítés után tudod felvenni.
Érdemes tehát fokozottan figyelni arra, hogy
a több ráépüléssel rendelkező tárgyakra kellő energiát fordíts a félév során. A következő
oldalpáron összegyűjtöttük számodra, hogy az
első félév során mely tantárgyakkal érdemes
kiemelten foglalkoznod.

3.

Az alapképzés célja olyan jármű-, közlekedés- és logisztikai mérnökök képzése, akik
képesek a többi terület igényeit figyelembe
véve rendszerek, folyamatok szervezésére és
tervezésére, valamint a kapcsolódó gépek, járművek üzemeltetésére. Míg a járműmérnökök
az eszközökkel, a közlekedésmérnökök a közlekedés irányításával, addig a logisztikai mérnökök a személy és áruszállítás lebonyolításával foglalkoznak. Ezek a területek egymástól
elválaszthatatlanul működnek, elég csak egy
nemzetközi csomagrendelésre gondolni, ahol
az árú logisztikai központok közt utazik földön,
vízen, levegőben. A szakok amellett, hogy egymást kiegészítik, mérnöki jellegükből adódóan közös metszetük is van: mint ahogy azt a
mellékelt ábrán is látható, az első 2-3 félévben
jelentős az átfedés a képzések közt.
Mindhárom képzés az alábbi nagyobb
anyagrészekből épül fel: természettudományos alapismeretek – a legnagyobb átfedés
a három szak közt itt van - (50 kredit), gazdasági és human ismeretek (20 kredit), szakmai
törzsanyag (70 kredit), differenciált szakmai
ismeretek (szakirány, 45 kredit) és a szakdolgozat (15 kredit). A szakirány választás feltétele 85 mintaterv szerinti megszerzett kredit, a
szakdolgozat készítés feltétele 170 mintaterv
szerinti, ebből 35 szakirányos kredit összegyűjtése, valamint a 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése. A mintatervben rögzített összes
(210 kreditnyi) tantárgy, 2 félév testnevelés és
a szakdolgozat beadását követően lehet záróvizsgát tenni. Az alapképzés elvégzése után
egyenes az út a kar mesterképzéseire, aminek
célja hogy az alapképzésen megszerzett ismereteket kiegészítse azokkal a főleg elméleti,
kisebb részt gyakorlati ismeretekkel, melyeket
az okleveles mérnöki végzettség megkíván.
Az első félévek legnagyobb részét lefedi a
természettudományos alapozás, ami felkészít
a későbbi szakmai tárgyakra is. A tantárgyak
egy részében megszerezhető tudást nem feltétlen tudod használni a mindennapi tevékenyégeid során, de nagyban hozzájárulnak az
alapvető mérnöki szemlélet kialakításához.
Ezen ismeretek nagy része megegyezik a kar
hátom alapszakán, ezért amennyiben az első
év során eldöntöd, hogy inkább másik szak
értdekel téged, még jelentős hátrányok nélkül
tudsz változtatni korábbi döntéseden.

2.

Immár harmadik éve a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki
Kara három alapszakot indít . A járműmérnökit, a közlekedésmérnökit és a logisztikai mérnökit. A három szakon összesen 18 specializáció(szakirány) közül választhattok. Az alábbiakban ezeről és a
képzések közti különbségekről olvashattok.

1.

A kar képzései

Félév

Közhír | Tanulmányok

Gépek I.

Számítástevhnika II.j

Közlekedés és

társadalom

Számítástechnika I.j Műszaki Ábrázolás II.

Járművek és Mobil

Járműtechnikában

Műszaki Ábrázolás I.

Logisztikai I

Technológiák I.

Megmunkálások II. Közlekedési
Jármű- és

Közlekedési Pályák
Járműszerkezeti

Hajtástechnika

Hajtáselemek I.

Anyagok és Techn. II. Járműgyártás és

Áram.techn.
Berendezései II.

Járművek Hő. és
Áram.techn.
Berendezései I.
Járműdinamika és

Jármű- és
Hajtáselemek I.
Járműszerkezeti
Anyagok és
Technológiák I.

Járművek Hő. és

Vázszerkezetek

Jármű

Vizsgálat Alapjai

Járműtervezés és

Üzleti Jog

Vázszerkezetek

Gazdaságtan

Közlekedés-

Üzleti Jog

MINTATANTERV

Hajtástechnika

Hajtáselemek III.

Járműszerkezeti

Javítás

Jármű- és

Hajtáselemek II.

Járművek és Mobil

Fenntartás

Gépek II.

Jármű- és

Járműdinamika és

Jármű- és

Közlekedési Techn. Járműgyártás,

Üzemszervezés

Automatika

Anyagok és

Rendszerek

Közlekedésstatisztika

Járműszerkezeti

Üzemi Szállítási

Hajtáselemek II.

Irányítása és

Rendszerek

Logisztikai

Gépek és Eszközök I. Automatizálás

Anyagmozgató

és Irányítás

Termeléstervezés

Szakdolgozat

Munkavédelem

Üzemszervezés

Szakdolgozat

Munkavédelem

Szakdolgozat

Munkavédelem

Vámeljárások

MÉRNÖK

Minőségűgy a

Menezsment

Anyagok és

Számítástechnika II. Anyagok és
Műszaki Ábrázolás II. Megmunkálások I.

Rendszerek

Logisztikai

Járműszerkezeti

nf. Rsz.-ek I.

Logisztikában

és Szimuláció

Folyamatmodellezés Minőségügy a

kozhir.bme.hu |

Műszaki Ábrázolás I.

Számítástechnika I.

Rendszerek

Logisztikai

Járműrendszerek

Logisztikai Hálózatok

Járműelemek I.

Gépek I.

Logisztikai Jog

Közlekedési és

LOGISZTIKAI KÖZLEKEDÉS
MÉRNÖK

Közlekedési

Közlekedésben

Minőségűgy a

alapjai

Műszaki Ábrázolás

Infokommunikáció I.

Logisztikába

Bevezetés a

Rendszerek

Technológiák II.

Járművek és Mobil

Járműelemek II.

Technológiák

Ipari Gyártási

Anyagok és

Ismeretek

Rendszerek és

Infokommunikáció II.

Üzleti Jog

Járműszerkezeti

Szervezéselmélet
Számviteli

Közlekedési

Tanulmányok | Közhír

JÁRMŰ
MÉRNÖK
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Első féléves tantárgyak
A keleti dobozos kajáknál megszokott, hogy paprikákkal jelölik a csípősséget. Legros�szabb esetben is pár pohár tejjel elsimíthatod rossz döntéseid következményét. A prioritások megválasztása az egyetemen viszont súlyos félévekbe kerülhetnek. Ezért is állítottunk nektek fel egy erősorrendet a tantárgyak között. Nem árt, ha tudjátok, mire kell
több időt szánni, vagy mi az, amivel sokat csúszhattok.
Matematika A1a – Analízis (6 kredit)
Megvan az érzés mikor felülsz a robogódra és a
szemben érkező kétkerekű hegyomlásról bólintanak neked? Nagyjából ugyanilyen köszönőviszonyban van ez a tárgy a középsulis matekkal.
Az előadásokon az elméleti rész erősítése a cél,
valamint külön gyakorlatokon alkalmazni is fogjátok a tanultakat. A félév során két zárthelyin
kell túljutnotok, melyek után még egy vizsga is
vár rátok. Jó odafigyelni a tárgyra, mert rengeteg a ráépülés, igazi csúszásveszély. Ráadásul
az ötösre teljesített matek egy teljes jegyet dob
az ösztöndíjátlagotokon.

Mechanika I – Statika (4 kredit)
Előbb- utóbb észreveszitek majd, hogy az alapozó tárgyak java igazából a fizika egyes részterületét jelentik, olykor egy kis mérnöki szemlélettel meghintve. A statika a mechanika egy
olyan részterülete, mely elsősorban a mechanikailag egyensúlyi állapotot vizsgálja. A félév során házi feladatok megoldásával juthattok el az
aláírás megszerzéséig, mely után még egy vizsgával is meg kell küzdjetek. Szintén kellemetlen,
ha nem teljesítitek a ráépülések miatt, ráadásul
keresztfélévben is ritkán indul a tárgy.

Műszaki ábrázolás alapjai / I.
(4 kredit)

Egy mérnöknek ne derogáljon a vonalzó, a körző, valamint a számítógépes modellezés! Járműmérnökként kifejezetten nyomasztó a tárgy,
hiszen a hatodik félévig folyamatosan várják a
ráépülő tárgyak. Ráadásul nincs kereszt. Nekik
a műábra bukása rögtön félév csúszást jelent,
ez könnyen kiokoskodható. A másik két alapszak hallgatóinál kicsit kevésbé szorul a hurok,
de érdemes nekik is odafigyelni, hogy ne az ötödik félévben kelljen még a tengelyméretezéssel
és tűrésekkel barátkozni. A rajzok tologatása
különösen nem ajánlott.

Számítástechnika/
Infokommunikáció I. (3/4 kredit)
A tárgy - a megszokottal ellentétben - ezúttal
nem a szöveg- és képszerkesztő szoftverek
varázslatos világába kalauzol, hanem a programozást takarja: járműveseknek C- nyelvenben,
közlekes és logisztikus hallgatóknak Pascalban,
majd Delphiben. Nagyban megkönnyíti a dolgodat, ha korábban már foglalkoztál programozással, de az sem baj, ha nem: az alapoktól
kezditek az építkezést, ami a féléves házi elké-

szítésében fog kiteljesedni. Bizony, önállóan kell
majd alkotni egy saját programot, ami először
nagyon komolynak hangzik, de egy kis kreativitással szuper dolgokat tudsz létrehozni, ráadásul ez a munka és maga a tárgy is üde színfoltot
képez a kicsit monoton számolgatások és magolások időszakában. Érdemes a tananyag elsajátítását nem az utolsó pillanatra hagyni.

Általános járműgéptan (3 kredit)
Újra itt a fizika, egy alapos mérnöki fűszerezettséggel, ettől lesz igazán csípős. Talán hallottatok már a rangidősöktől olyan mondatokat,
hogy negyedjére, ötödjére lett meg az ÁJGT.
Nem véletlen. Félni illik tőle, de aez is elősegíti, hogy a jegyzetet maximálisan megértve és
megtanulva viszonylag könnyen teljesítsétek
a tárgyat. Ehhez tényleg nem szabad félvállról
venni, az utolsó képletet is érdemes mélyen az
agyatok mélyére vésni. Kelleni fog még.! Csábító, hogy kevés a ráépülő tárgy, ezért lehet tologatni még az ÁJGT-t. De éppen ebben rejlik a
veszélye is, kényelmetlen lesz a jövőben, ha a
felvett 30 kredithez még ezt is hozzá kell csapni. Ez a csúszások egyik katalizátora. Egyébként
vizsga nincs, csak zéhák és házik.

Előtérben az St,
háttérben a J épület
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Műszaki kémia (3 kredit)
A közlekedés és a kémia közös területeivel foglalkozik, úgy, mint energiahordozók, motorolajok,
korrózióvédelem és társai. A tantárgy előadásokból, laborgyakorlatokból, zéhából és vizsgából
áll. A korábban említett tárgyakkal ellentétben itt
nem a zéhá az aláírás fő összetevője. Itt legalább
annyira fontos, hogy hogyan szerepeltek a laborokon, valamint a laborokat követő kis zéhákon.
A tárgy legtöbbször ezeken csúszik el, ami azért
kellemetlen, mert közlekesként a kémiára ötödik
félévig folyamatosan épülnek tárgyak. Ha segíteni akartok magatokon, akkor az Ennyit kellene
tudnod – Kémia című (sárga, A5) könyvet mindenképpen szerezzétek be.

Fizika A2 (2/3 kredit)
Mondtam már, hogy fizika? Ez a tárgy áll a legközelebb a középsulis társához. Letörli a port a
nyáron már majdnem elfeledett fizikatudásról.
Leginkább az elektromosság és mágnesesség
kerül majd elő, melyekhez motiváló kísérleteket is láthattok majd. Itt is a zéhá teljesítése a
cél, melyen, ha jól szerepeltek egy következő
zárthelyivel kiküszöbölhetitek a vizsgát és megajánlott jegyre tehettek szert. A jegyzeteléshez
gyorsírás erősen ajánlott.

Bevezetés a logisztikába (2 kredit)
A tárgy adatlapjáról idézve: „A hallgatók megismertetése a logisztikai szemléletmóddal, a
logisztika főbb területeivel, az integrált anyag-,
áru- és információáramlást megvalósító logisztikai rendszerekkel.” Ha így sem jutottál volna közelebb a megoldáshoz, lefordítom: a logisztikussá válás hosszú útján az első pár lépést teszed
meg ezzel a tárggyal. A hasznos tudás mellett
megmosolyogtató anekdotákkal is gazdagodhat
az, aki rendszeresen látogatja az előadásokat.

Közlekedési rendszerek és technológiák/Közlekedés és társadalom
(2 kredit)
A félév talán egyetlen olyan tárgya, ami színtisztán arról szól, amiért itt vagyunk: a közlekedésről. A 14 hét alatt a közlekedés történelmi
hátterétől indulva a közlekedési ágazatok megismeréséig juthatsz el egy izgalmas előadássorozat keretében, melyek átfogó képet nyújtanak
erről a szerteágazó, bonyolult rendszerről. Valamint a közlekesek itt találkozhatnak először
igazán a rendszerszemlélettel és , valamint azzal a tanulmányaikat végigkísérő ténnyel, hogy
mindent lehet sokféleképpen csoportosítani.

Minőségügy a Közlekedésben/
Járműtechnikában (2 kredit)

Szintén legendás, szemléletbefolyásoló tárgy,
amely során akár azt is megtudhatod, hogy mi
történik akkor, ha összeeresztenek egy macskát egy mikróval, de ha ezt nem is, azt biztosan,
hogy milyen szabványok és minőségszabályozások segítik, hogy az áru a fogyasztóhoz eljutva
teljes mértékben megfeleljen az elvárásoknak.

Időszakok
augusztus 31. – szeptember 4.
Regisztrációs hét
szeptember 1.
Tanévnyitó ünnepség
szeptember 2.
Kvázi szakestély

Bevezető matematika (2 kredit)
Ha nem sikerül túljutni a 0. matek zéhán, akkor se keseredj el: a Bevezető matematika
című tantárgy az egyik módja annak, hogy ezt
a hiányosságot pótold. Előnye, hogy általa átismételheted a középiskolás tananyagot, illetve
megfelelő mennyiségű energia befektetésével
az ösztöndíjindexed növelésére alkalmas érdemjegyet szerezhetsz vele. Hátránya az órák
késő délutáni időpontja, ami a hetek előrehaladtával frusztrálóvá válhat.

Egyetempolgári ismeretek (0 kredit)
Ez a leglazább tárgy a félévben. Leginkább egy
osztályfőnöki órához lehet hasonlítani, csak itt a
mentorod lát majd el jó tanácsokkal. Ezenkívül
kötetlenebb előadásokat hallgathattok, melyek
segítségével tájékozottabbak lehettek az egyetem működési felépítésével, a kar hagyományainak megismerésével pedig egy új lehetőség
nyílhat meg számotokra a közösségi életben.

szeptember 3.
Flekken parti
szeptember 7.
Első tanítási nap
szeptember 14.
Kocsmatúra
szeptember 15–17.
BME Egyetemi Napok
szeptember 16.
Egyetemi sportnap (oktatási szünet)
szeptember 22–23.
Szakmai napok
október 9.
Közhír 40 HaBár buli
október 22.
bALEK keresztelő szakestély
október 23.
1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepe (oktatási szünet)
Őszi szünet nincs

Testnevelés (0 kredit)
Axiómaként ismert már, hogy a mérnökök lusták, és zsenialitásukat arra használják, hogy
még könnyebbé tegyék életüket. Viszont mentálisan a félév során igencsak le lesztek terhelve, így szinte fellélegzés lesz egy kis fizikai
kikapcsolódás. A BME-n két félév tesi kötelező,
enélkül tehát még kitűnő tanulmányi eredmények mellett sem kaphattok diplomát. A sportközpont, és a kampuszon kívüli létesítmények
rengeteg lehetőséget kínálnak, melyekkel érdemes is élni, hiszen így kifejezetten olcsón hódolhattok kedvenc sportotoknak.

november 13.
Gólyabál
november 17.
Tudományos Diákköri Konferencia
(oktatási szünet)
november 27.
Nyílt nap középiskolások számára
(oktatási szünet)
december 11.
Szorgalmi időszak befejezése
december 11.
Gyűrűavató szakestély
december 14–18.
Pótlási időszak

SOMOGYI
IMRE

december 18.
Karácsonyi bál
december 21. – január 27.
Vizsgaidőszak
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Információszerzés

Elsősként nagy erőbedobással indulsz neki az általad választott képzésnek. A tantervi tárgyak keretében, és azokon kívül is nagyon sok újat tanulhatsz majd meg, de a
hatásfokot csak akkor tudod maximalizálni, ha tisztában vagy vele, mit és hol keress.
Ez a cikk ebben próbál meg segítséget nyújtani.
Emlékszem mikor gólyaként belecsöppentem az egyetemi létbe. A nagy tátongó űrben
igyekeztem elhelyezni magamat és a társaimat.
Rengeteg kérdést tettem fel, melyekre vártam
a választ a mentoroktól, a felsőbb évesektől és
persze az évfolyamtársaimtól is. A kari összetartozást csak mértékkel reklámozva kijelenthetem, hogy rövid utánajárással minden kérdésemre választ kaptam. Így tapasztalati úton
bizonyítható, ha ezt a cikket átlapozod, nem
kerülsz hatalmas hátrányba, de jó pár órával
meghosszabbíthatod az életed.

Könyvtár és jegyzetbolt
Már az elején legyünk túl egy tetszik-nem
tetszik tényen. Az egyetemi éveitek alatt tanulni
fogtok. Az, hogy milyen szakmai anyagot választotok majd a tananyag elsajátítására, az egyrészt
tőletek, másrészt az oktatóitokon múlik majd.
Az egyik legjobb ellátó az OMIKK lesz, melyet,
ha becses nevén szeretnétek felkeresni, akkor
érdemesebb az Országos Műszaki Információs
Központ és Könyvtár kifejezéssel próbálkozni.
A K épület mögött található, de a Budafoki út
felől is könnyen megközelíthető könyvtárban
szinte tényleg mindent megtaláltok majd, ami
szükséges a tanulmányaitokhoz vagy a hobbitokhoz, hiszen a műszaki tartalmú könyvek mellett a
legtöbb szépirodalmi művet is beszerezhetitek,
akár a legújabbakat is. Szeretném itt megjegyezni, hogy a könyvtár használatához regisztráció
szükséges, melyet az épületen belül egy minimális pénzösszeg kifizetése és némi papírmunka
után meg is tehettek.
Ha valami mégis hiányozna a kalapból, akkor
felkereshetitek a kar könyvtárait. Az egyiket az St
épület 307-es szobájában találjátok, míg a másikat az L épületben. Megemlíteni illik, hogy van
még egy harmadik könyvtárunk is a J épületben,
de az sajnos nem üzemel, vagy legalábbis az elmúlt négy évben átmenetileg zárva volt.
12 | BME KJK HÖK lapja

A könyveken és szakmai lapokon túl, a jegyzetboltban a nevéhez hűen megvásárolhatjátok
a legtöbb tárgy hivatalos jegyzetét, tankönyvét.
Megtalálni sem lesz nehéz, hiszen az E épület
földszintjén, a kiállított Suzuki Swift lecsupaszított
vázszerkezete után már csak egy ajtót találtok,
mely mögött jelentős nagyságú fehér gerincű
könyvgyűjtemény tárul majd a szemetek elé.

Internet, e-tanulás, kapcsolattartás
Talán a korábbi pár bekezdéstől kicsit megijedtetek, és hatalmas papírhegyeket képzeltetek
magatok elé. Nos, ennyire nem kaotikus a helyzet, hiszen a legtöbb jegyzet és előadásvázlat a
tanszéki honlapokon elérhető. Ezenkívül rengeteg, a tanulmányaitok folyamán hasznos anyagot
találhattok a Merlin FTP szerveren, és a hallgatók
által működtetett Dropbox mappában.
Érdemes lehet még felkeresni a Videotórium weboldalát, hiszen megannyi tantárgy
előadásait megtekinthetitek a MűTeremnek köszönhetően. Szerencsére nem csak streamelni
tudjátok a tartalmakat, hanem egy kattintásra
le is tölthetitek őket. Ez az oldal hasznos lehet
a vizsgák vagy zéhák előtt, ha valamit meg szeretnétek érteni, de akkor is, ha éppen egy-egy
előadásról lemaradtok.
Az egyetem sok épületében használhatjátok a BME wifit. Természetesen az illetéktelen
felhasználók kivédése érdekében itt is meg kell
ejteni egy egyszeri regisztrációt, amit a Hallgatói
Számítógépközpont weboldalán meg is tehettek.
Ha nincs wifiképes eszközötök, vagy egyszerűen
csak kényelmesebben szeretnétek internezni, akkor regisztráció után az R épület 4. emeletén lehetőségetek van asztali számítógépeket használni.
Az oktatók elérhetőségeire tanulmányaitok
alatt mindig szükség lesz. A rengeteg kérdést
megelőzően egy, a keresésekre nagyon produktív találatokat nyújtó oldalt ajánlanék nektek. Az
online BME Telefonkönyvben, a kari weboldalon

és a tanszéki weboldalakon megtalálhatjátok a
legtöbb oktató email címét, telefonszámát és az
irodájának szobaszámát.
Remélem egy kicsit közelebb tudtam nektek
hozni azt az információtengert, melyen hamarosan evezni fogtok. Természetesen a cikk a teljesség igénye nélkül készült, hiszen az idő múlásával mindig változni fognak az elérhetőségek és
hozzáférhetőségi módok.

SOMOGYI
IMRE
A kar weboldala:
kozlekedes.bme.hu
A kar Facebook oldala:
facebook.com/kozlekkar
A hallgatói képviselet weboldala:
www.kozlekkar.hu
A hallgatói képviselet Facebook oldala:
facebook.com/bmekjkhok
Merlin FTP:
ftp://ftp.bgk.bme.hu
Azonosító: bme
Jelszó: bme
Dropbox mappa:
goo.gl/tj2Prx
OMIKK Könyvtár:
omikk.bme.hu
Videotórium:
bme.videotorium.hu
BME Telefonkönyv:
telefon.eik.bme.hu
Hallgatói Számítógépközpont:
hszk.bme.hu
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Szia Gólya! Ha csak egy kicsit is olyan vagy, mint én voltam az első félévben, most
ott ülsz valahol a kampuszon, és tanácsokat fürkészve, megváltást várva szorongatod ezt az újságot. Hadd adjak én is egy kis segítséget egy elég fontos témához!
Elmondom, hogy hogyan tanulj.
Bár a hallgatói képviselet egyre jobban
igyekszik megkönnyíteni az átmenetet a gimnáziumi évek és az egyetem között, a hatás
attól még olyan, mint amikor a vasútállomás
peronján állsz, és a kinyújtott kezedet a TGV
elé tartod. A BME nevű vonatba kapaszkodva
0-ról elég hamar gyorsulsz szédítő sebességre.
Bekerültök egy teljesen új világba, ahol nem
csak önállóan kell tanulnotok, hanem azt is
nektek kell eldönteni, hogy miből és hogyan
készüljetek fel. Később majd fontossági sorrendet kell felállítani, mert nincs idő egyszerre
több zhra tanulni, vagy fizikailag nem tudtok
elmenni mindkettőre, mert egy időben vannak.
Bár a tankörrendszer az első félévben még támaszt nyújt, utána egymásra vagytok utalva.
Következzék tehát néhány létfontosságú infó.
A felsőoktatás struktúrája sokkal szabadabb,
mint a gimnáziumé; a szüleitek erre gondolnak,
amikor az egyetemi évek szabadságára céloznak.
De ez a szabadság veszélyes: nagyon könnyen
tud ártani magának az ember, mert senki nem
fogja nógatni, ha nem teljesít. A tárgyak eltérőek:
vannak csak előadásos tárgyak, és vannak olyanok is, amelyekhez gyakorlat, esetenként labor is
tartozik. De előadás minden tárgyhoz tartozik, és
ez általában a következőképpen néz ki: a tanár,
táblán krétával vagy vetített diasorral vázolja a
téma törzsét; itt a hallgatóság nagy része csak
jegyzetel, az értelmezést későbbre hagyja. Ha
nyilvános a diasor, tehát az előadást követően
is elérhető lesz, sokan a terem átellenes sarkába dobják a tollat, pedig ekkor is érdemes írni
a lényeget, mivel egyrészt tanuláskor elég csak
elővenni a jegyzetet, másrészt az előadó mindig
kiegészíti a ppt-t egy-két hasznos dologgal. Ezek
az előadások egyébként nem interaktívak, bár
egyre többen igyekeznek azzá tenni, de egy több
száz fős előadóban a legtöbben félénkek, csak
kevesen mernek kérdezni. Miután hazamentek a

jegyzettel, rajtatok áll megítélni, hogy elég-e csupán abból tanulni, vagy meg kell-e venni a könyvet
is (ez egyre ritkább, de ilyenkor jól jön a könyvtári
tagság). Továbbá érdemes időnként mindenből
összefoglalni az addig tanultakat, hogy ne havazódjatok el. Ez viszont nagy lelkierőt igényel.
Nagyon fontos még a tájékozódás, ugyanis
nem mindig világos, hogy pontosan mi az anyag,
mennyit kell tudni egy-egy zh-hoz. Tájékozódás
alatt annak a felmérését is értem, hogy milyen,
a korábbi évfolyamok által írt segédanyagok érhetőek el a Merlinen vagy a Facebook csoportban, ahol (szó szerint) az utolsó pillanatban is
érkezhetnek sorsdöntő információk. Ha nem
így tesztek, könnyen előfordulhat, hogy a zh
kiosztása után jöttök rá, hogy valamit mégsem
néztetek át. Egymás segítése is létszükséglet,
de egy idő után már úgyis olyanok lesztek, mint
katonák a háborúban.
Minden tárgyból előre bejelentett számú és
időpontú számonkérés van, és ezek garantáltan
nem ütköznek más tárgyak zh-ival, amíg mintaterv szerint haladtok. Ha ez már nem mondható
el, a tanszékek mossák kezüket, de ha elegendő
számú embert érint az ütközés, az új időpont lehet alku tárgya. A zh-n több felügyelő járkál körbe, általában doktoranduszok is vannak köztük.
Kis segítséget a legtöbbjüktől lehet kérni, de ez
inkább rávezetést jelent. Ha már megvan a zh
eredménye, és a pontszámod közel van valamelyik ponthatárhoz, érdemes bemenni, és megnézni, hátha vannak még ott elveszett pontok.
Gyakorlat általában olyan tárgyakból van,
amelyek példamegoldást igényelnek. Ezeken
nincs óráról órára megoldandó házi feladat, és
az aktív részvétel is mindenkinek a lelkiismeretére van bízva. Van, amelyen a megjelenés sem kötelező, de azért minden esetben, minden tárgyból ajánlott. Laborra általában készülni kell, de ez
rendszerint kimerül egy rövid anyag memorizálá-

sában, amelyből az óra elején beugrót tartanak,
a foglalkozás után pedig be kell mutatni a mérési eredményeket összefoglaló jegyzőkönyvet.
Ha egy tárgy házi feladatos, akkor azt általában jó
előre kiadják, tehát bőven van idő megcsinálni.
A tanárok legtöbbször nyitottak a konzultációra,
ha bármiben elakadtok, érdemes látogatást tenni az illetékes oktatónál. Ne féljetek ettől, ők csak
örülnek neki, hogy foglalkoztok a tárggyal.
Ha már végeztetek a félévközi jegyes tárgyakkal, és megvan minden aláírásotok, következhet
a vizsga. Érdemes (ha lehet) egy vizsgára
legalább 4-5 napot hagyni. Ami a felkészülést
illeti, jó módszer (szóbeli vizsgára mindenképp,
írásbelire sem árt), ha kidolgoztok minden tételt. Így nem csak a saját logikátok szerint lesz
rendszerezve az innen-onnan összecsipegetett
anyag, hanem a kidolgozás alatt már félig a fejetekbe is megy, utána már csak 1-2 nap kell az
ismétlésre. Fontos még tudni, hogy egy félévben
csak egy vizsgának lehet háromszor nekifutni,
a többiből csak kettő próbálkozás engedélyezett. Továbbá hat alkalomnál többször semmiből nem lehet vizsgázni. Akinek mégsem sikerül
a hatodik vizsgája, arra elbocsátás vár. A félév
utolsó vizsgaalkalmát sem célszerű elsőnek felvenni, mert ilyenkor már nem lehet ismételni, és
a vizsgaanyag is általában nehezebb. Érdemes
azt a tárgyat előre venni, amelyből esetleg egy
kényszerű harmadik vizsgát is el tudtok képzelni
magatoknak.
Egyelőre ennyi, a többit úgyis meglátjátok útközben. Üdv a fedélzeten!

BORTEI-DOKU

SHAUN
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Hazamennék két hétre,
aztán jönnék is vissza...
„Egy életre szóló élmény. Meghatározó, hogy mennyire kiszélesedik az ember látásmódja.” – ilyen és ehhez hasonló véleményeket kaptunk azoktól a hallgatóktól, akik
részt vettek valamilyen külföldi tanulmányi programban.
„Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz” –
tartja a mondás. Azaz ha valaki magas szinten ismer egy nyelvet, akkor valószínűleg elsajátította
az adott ország kultúráját, gondolkodásmódját,
viselkedési szokásait, tehát egy teljesen új szemszögből képes vizsgálni a világot. Ez az egyik legfőbb oka annak, amiért érdemes körültekintően
tájékozódni az egyetemen fellelhető rengeteg
külföldi nyelvtanulási lehetőségről és csereprogramról. Másrészt manapság a hazai multi cégek
nagy része megköveteli egy vagy akár több idegen nyelv ismeretét, használatát, így jó, ha az
iskolapadban tanultak mellett akár külföldön,
a mindennapok során is gyakoroljuk a nyelvet.
Kedvcsinálónak álljon itt néhány kari hallgató
esete, akik részt vettek valamelyik programban.

Szakdolgozat Barcelonában
Katona Géza a barcelonai Katalán Műszaki
Egyetemen tanult az építő-, vízépítési és kikötői
mérnöki karon, ugyanis kifejezetten közlekedésmérnök képzést nem talált. A kezdetekben
nem kötött szoros barátságot az egyetemmel.
Egyrészt elég kevés angol nyelven hallgatható
tárgyat talált, másrészt az oktatók sem voltak
segítőkészek. Hosszadalmas folyamat volt, amíg
sikerült egyeztetni velük, hogy milyen nyelven
tartják a számonkéréseket, valamint hogy milyen
típusú házi feladatot adnak. Mivel a tantárgyak
véglegesítésére nagyjából két és fél hét állt a
hallgatók rendelkezésére, így az elhúzódó egyeztetések miatt könnyen idő szűkében érezheti
magát az ember. Érdemes tehát az adminisztratív teendőket minél hamarabb elintézni.
Mivel Géza a szakdolgozatfélévét töltötte
Spanyolországban, így a tárgyak beszámíttatásával nem kellett törődnie, de azt tanácsolta
olvasóinknak, hogy aki be szeretné fogadtatni a
tárgyait, mindenképpen egyeztessen az itthoni
oktatókkal, mielőtt elutazna.
A legnagyobb kiadások általában a szállásra,
étkezésre mennek el. Az ember igényétől függően akár több száz eurót is spórolhat. „Én 280
eurót kaptam havonta. Kint 300 euró alatt az
ember csak egy pincében vagy hasonló helyen
kap szobát. 300-350 között már rendes helyiséget bérelhet. Itthonihoz hasonló kollégium nincs,
általában egy-, ritkán kétágyas szobák vannak, és
a legolcsóbb is négyszáz euró.” – mondta Géza.
Az élelmiszer gyakorlatilag annyiba kerül, mint
itthon. Egy normál adag meleg étel kb. 4-7 euró
között mozog, ezért hosszútávon jobban megéri,
ha saját magára főz az ember.
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„Azért ajánlanám, mert egy egyedülálló lehetőség, hogy egy másik országban éljünk, hogy tágabban gondolkodjunk, hogy megismerjük, mások hogyan állnak egy problémához.” – foglalta
össze a kint töltött idő hasznosságát.

Hat hónap a Balti-tenger partján
Sztrinkó Marcell és ikertestvére, Sztrinkó Péter egy félévet töltöttek külföldön, méghozzá a
Baltikum két különböző országában. Az Erasmus
program segítségével Marci Litvániába, míg Peti
Észtországba utazott egy szemeszterre.
Marci a fővárosban, a vilniusi műszaki egyetem gépészmérnöki karára járt. Annak ellenére,
hogy a BME-n járműtechnika szakirányon tanult,
csak általános gépész tárgyakat tudott felvenni,
ám mivel az utolsó félévét töltötte kint Erasmusosként, itthon az összes tárgya megvolt már,
ezért nem is volt szüksége a tárgyakra. Az egyetemen egyébként közlekedésmérnöki kar is van,
így nem csak gépészeknek érdemes a litván intézménybe jelentkezni.
Peti Észtország fővárosában, a tallinni műszaki egyetemen végezte BSc-s tanulmányai
utolsó félévét. Testvéréhez hasonlóan a tárgyak
befogadtatásával neki sem kellett bajlódnia.
A két országban hasonlóak az életkörülmények. Tapasztalataik alapján havi 4-500 euróból
meg lehet élni, úgy, hogy az ember kirándulni,
szórakozni is tud az egyetem mellett. Kollégiumi
férőhelyet 100-200 euróért kaptak. Kiemelték,
hogy nagyon jó társaság alakult ki a kollégiumukban, több barátukkal azóta is tartják a kapcsolatot, többen még Budapesten is meglátogatták
őket. Mindketten nagyon jó választásnak tartják
a balti országokat. „Az Erasmus Student Network
sok programot szervezett nekünk: városnézéseket, kultúresteket, bulikat. A kollégiumban is
nagyon jó hangulat alakult ki, több szinten csak
erasmusos hallgatók voltak, ami egyrészt előny,
hiszen a multikulturális környezetben több országbeli ember gondolkodásmódját ismerhetjük
meg, másrészt viszont hátrány, hogy kevésbé
találkozik az ember a helyi lakosokkal. Nagy pozitívuma még a külföldön töltött félévnek, hogy az
ember rá van kényszerítve, hogy idegen nyelvet
használjon, ezért egy idő után sokkal nagyobb
magabiztossággal szólal meg.”
„Ha lesz rá lehetőségünk, természetesen szívesen eltöltenénk még egy félévet Erasmuson,
akár a szakmai gyakorlati programmal. Külföldön is szívesen dolgoznánk hosszabb-rövidebb
ideig.” – osztották meg velünk.

Angliai szakmai gyakorlat
Vértesi András az Erasmus szakmai gyakorlati ösztöndíjjal töltött egy félévet Angliában, ahol
egy projektfeladat keretein belül a szakdolgozatát is írta. Mivel nem egy külföldi egyetemen, hanem egy mélyépítő cégnél töltötte a félévet, így
a kiutazását komolyabb szervezés előzte meg.
A kezdetekben több ismert külföldi nagyvállalatnak is elküldte az önéletrajzát, de sehonnan nem
válaszoltak neki, ezért egyik oktatójához fordult,
aki segített neki kapcsolatot teremteni a céggel.
A kiutazást követő első pár hétben megismerkedett a gyártási folyamatokkal, munkagépekkel, valamint munkavédelmi tanfolyamon is
átesett, hogy beléphessen az építési területekre.
Szálláskereséssel külön nem kellett foglalkoznia, a cég saját szállásán néhány munkatársával
lakott együtt, akik az étkezésben, szórakozási lehetőségekben is segítettek neki. Voltak közösen
focimeccsen, az egyik skót kollégája pedig még a
családjához is meghívta vendégségbe.
Az ösztöndíj mellett a cégtől is kapott némi
juttatást a felmerülő költségeire, így szabadidejében nyugodtan szétnézhetett Liverpoolban, vagy
megihatott egy-két sört a kollégáival.
A félév során egy fékpad tervezését kapta feladatul. Az ottani konzulense nem adott túl sok
segítséget; ha bármit kérdezett tőle, azt volt a
válasz, hogy keresse meg az interneten, szervezzen találkozót a cégekkel, érdeklődjön tőlük.
„Szakmailag a legjobb választás egy ilyenre
elmenni, mert az önéletrajzba bekerül a féléves
tapasztalat. Ha megkérdezik, hogy miből írta az
ember a diplomáját, akkor máris tud mondani
az ember egy témát, ami külföldi vonatkozású.”
– értékelte András.
Elég sokáig tanult angolul, középfokú nyelvvizsgája van, de mivel az egyetem alatt nem beszélt, így sokat felejtett, kopott volt a nyelvtudása. Amikor kiutazott, akkor nagyjából felét értette
meg annak, amit neki mondtak, és körülbelül
egyötödét annak, amit az angolok egymás között
beszéltek. A félév végére már szinte mindent sikerült megértenie a helyiek beszélgetéséből is.
Pár hét alatt a gondolkodása is átállt angolra.
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Hol érdemes érdeklődni?
Rengeteg külföldi lehetőséget és segítséget találhatsz a Hallgatói Külügyi Testület
weboldalán, a hkt.bme.hu címen, de a legfontosabb szervezetek elérhetőségeit mi is
kigyűjtttük neked:

És te beszélsz külföldiül?

AIESEC
Az AIESEC a világ legnagyobb diákszervezete, mely 110 országban van jelen.
www.aiesec.hu/bme

Akármi is a válaszod erre a kérdésre, érdemes utánanézned a BME
Idegen Nyelvi Központ által indított ingyenes, órarendi nyelvóráknak; hiszen a jó mérnök nem csak rajzolni, számolni, tervezni tud,
de kommunikálni is - lehetőleg több nyelven.

ESN
Az ESN nemzetközi diákszervezet tagjai az
egyetemünkre érkező Erasmus-os diákok
beilleszkedését, valamint az újra hazatérők
visszailleszkedését segíti.
www.esn.bme.hu
ESTIEM
Az ESTIEM az európai műszaki menedzserek szervezete, mely összeköti a kontinens
MM hallgatóit, valamint a műszaki és menedzser terület iránt érdeklő diákokat.
www.estiem.bme.hu
IAESTE
Az IAESTE tagjai azon dolgoznak folyamatosan, hogy a Műegyetem hallgatói számára
a lehető legjobb külföldi szakmai gyakorlatokat tegyék elérhetővé, így segítségükkel
Magyarország határain túl kamatoztathatod itthon megszerzett tudásodat.
www.iaeste.hu
IMT
International Mentor Team tagjainak feladata, hogy a harmadik országból érkező hallgatók beilleszkedését segítse mind az egyetemi életbe, mind a magyar társadalomba.
hkt.bme.hu
Rákóczi Szövetség
A Hallgatói Külügyi Testület legfiatalabb
tagszervezete, mely lehetőséget biztosít a
hallgatók számára, hogy megismerjék a határon túli magyarok életét, lehetőséget ad a
BME diákjainak, hogy felvegyék a kapcsolatot az ott élő egyetemistákkal.
www. facebook.com/rakoczibme

Valószínűleg mindnyájan, akik bekerültetek
ide, rendelkeztek bizonyos nyelvismerettel, ami
elengedhetetlen volt az egyetemi felvételhez –
elég az idegen nyelvből tett érettségi vizsgára
gondolnunk. Legtöbbször azonban nem elég
egy alapszintű, „éppen el tudok makogni valamit”
nyelvtudás, fontos, hogy magabiztosan, kellő bátorsággal tudjátok használni azt a nyelvet, amibe
már egyszer belekezdtetek. Ehhez nyújthatnak
nagy segítséget az Idegen Nyelvi Központ órái
azoknak, akik jól használják fel az ingyenes nyelvi egységeiket. Igen, jól látjátok: itt arról van szó,
hogy minden hallgatónak rendelkezésére áll bizonyos mennyiségű „nyelvi kredit”, amelyet szabadon felhasználhat egyetemi évei során mindenféle kötelezettség nélkül. Elvárás mindössze
a tárgy teljesítése, ellenkező esetben ugyanis súlyos ezreket fizethetünk meggondolatlanságunkért, de ez gyakorlatilag minden tantárggyal így
van. Mondhatjuk azt is, hogy itt valódi értelmet
nyer a „megfizeti a tanulópénzt” kifejezés! Miért
érdemes szétnézni? Mert rengeteg nyelvi óra áll
rendelkezésre, viszonylag sokféle nyelvből, és jóformán mindenki megtalálhatja a választékban a
számára legmegfelelőbb szintet. A teljesen kezdő, alapfokú óráktól kezdve a középfokú nyelvvizsgára való felkészítésen át a magas szintű
műszaki nyelvórákig minden megtalálható a repertoárban. És ami a legcsábítóbb: ezek az órák
nem csak nevükben tartalmazzák az adott szintet, hanem valójában teljesítik is a hozzá fűződő
reményeinket! Aki például szeretné megszilárdítani angol nyelvtudását, és végre rávenni magát,

hogy elmenjen nyelvvizsgázni, az bátran választhatja a felkészítőt, mert ott egész biztosan fel is
készítik majd úgy, hogy minden félelem nélkül
mehessen bármelyik típusú vizsgára. Ha vannak
efféle ambícióitok, kezdjetek bele bátran akár új
nyelvbe is, hiszen két-három félév aktív nyelvtanulás nagy fejlődést hozhat bárki életében. Lehetőség szerint ne a legelső félévben kezdjetek
idegen nyelvet hallgatni, mert beletörhet a bicskátok az egyetemi időrend kialakításába, de úgy
vélem, az első év után már kellően edzettek lesztek ahhoz, hogy nyugodt szívvel iktassatok be
heti pár óra nyelvet az életetekbe. Nem érdemes
kemény tízezreket kifizetni egy különtanárnak,
ha itt is megvan a lehetőség a tanulásra! Nyilván némelyest kisebb tempóval fogtok haladni,
de a cél így is elérhető. A létszám miatt sem kell
aggódni, a legtöbb foglalkozás kiscsoportos, a
nyolc-tíz fővel induló kurzusok a leggyakoribbak,
így nyugodtan kérdezhettek is órán, és sok idő
jut az élő kommunikációra, ami elengedhetetlen
a magabiztosság elnyeréséhez. Bátran érdeklődjetek felsőbb éves társaitoktól egy-egy kurzus
felől, biztosan segítenek, vagy legalább mutatnak
valaki olyat, aki tud majd segíteni.

ÁDÁM
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Juttatás és térítés az egyetemen
Ez a rövid, ám velős tájékoztató az egyetemi élettel kapcsolatos pénzügyi rejtelmekbe hívatott bevezetni. A zökkenőmentes tanulmányi előrehaladáshoz elengedhetetlen a juttatások és térítések alapjainak ismerete, így nem érhet meglepetés.
A TJSZ
Egyetemünkön a Térítési és Juttatási Szabályzat
rendelkezik a hallgatók pénzügyi kérdéseiről.
Többek között ebben a dokumentumban olvashattok a finanszírozási státuszról, annak
megszűnéséről vagy változásáról, az adott képzéshez rendelt támogatási időről, a különböző
ösztöndíjjakról, valamint a hallgatók térítési kötelezettségeiről. A szabályzat az egyetem a hallgatók irányába teljesítendő kötelezettségeivel
is foglalkozik, így lényeges, hogy ezzel az elsős
hallgatók behatóan megismerkedjenek.

Egyéni támogatási idő
Az állami ösztöndíjas képzéshez rendelkezésre
álló támogatási idő összesen 12 félév, de legfeljebb 2 félévvel lehet hosszabb, mint az adott
képzési idő. Tehát BSc képzésben, legfeljebb 7+2
félév a rendelkezésre álló támogatási időszak.
A BSc képzésen fel nem használt állami féléveket
az MSc képzésben lehet hasznosítani. Ha a hallgató nem tudja befejezni tanulmányait az adott
támogatási idő alatt, akkor csak önköltséges
formában folytathatja tanulmányait, de a diploma megszerzésére legfeljebb a képzés idejének
másfélszerese vehető igénybe, tehát az alapképzés alatt 11 félév. Aki ennyi idő alatt nem szerzi
meg diplomáját, azt az egyetem elbocsájtja.

Finanszírozási státusz
Finanszírozási forma alapján megkülönböztetünk önköltséges, állami részösztöndíjas, illetve állami ösztöndíjas (államilag támogatott)
hallgatókat. Amellett, hogy az egyes státuszok
komoly anyagi vonzattal járhatnak, más jogosultságok és kötelezettségek is tartoznak hozzájuk.
A felsőoktatási felvételinél az egyes szakok több
finanszírozási formába indulhatnak, azokra külön lehet jelentkezni, de a felvételinél elnyert státusz a tanulmányok során megváltozhat.
A hallgatónak ahhoz, hogy tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben folytathassa, az utolsó két aktív félévében legalább 30
mintatanterv szerinti kreditet kell összegyűjtenie,
és legalább 2,00-ás súlyozott tanulmányi átlagot
kell elérnie. Ez minden tanulmányi év végén szűrésre kerül, és a feltételt nem teljesítő hallgatók
csak önköltséges formában tanulhatnak tovább.
A besorolás egy tanév időtartamra szól.
Ha úgy alakul, lehetőség van önköltséges képzésre átjelentkezni, ez akkor lehet indokolt, ha
valaki államilag támogatott féléveit inkább az MSc
képzésre tartogatja.
További lehetőség az önköltséges státuszra
való átsorolásra a támogatási idő lejárta.
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Lehetőség van azonban önköltséges képzésről állami ösztöndíjas státuszra kerülni.
Ez esetben az előző bekezdésben taglalt feltételek teljesítésén kívül egyéb kritériumoknak is
eleget kell tenni.

Hallgatói támogatások
Egyetemünkön megannyi lehetőség van anyagi helyzetünk javítására. A teljesítmény alapú
ösztöndíjakat a hallgatók tanulmányi helyzetük
alapján, illetve kimagasló szakmai, közösségi
tevékenységükért nyerhetik el. Ettől megkülönböztetjük a szociális alapú ösztöndíjakat, melyek
a hallgató szociális helyzetét hivatottak javítani.

Teljesítmény alapú ösztöndíjak
Tanulmányi ösztöndíjban a kar arra jogosult hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesíthető.
A juttatás összege az előző aktív félév ösztöndíjindex alapján kerül megállapításra. Tehát az
első félévében senki sem kaphat tanulmányi
ösztöndíjat, ez az elsősöknek csak a tavaszi félévben lehet esedékes.
A kari BME ösztöndíj szolgál a karunkon végzett kiemelkedő közösségi munka jutalmazására.
Az ösztöndíjat főként a kari közösség számára
hasznos öntevékeny körökben, illetve hallgatói
bizottságokban végzet munkáért ítéli oda a kari
hallgatói képviselet.

Szociális alapú ösztöndíjjak
Rendszeres szociális ösztöndíjra az Egységes
Szociális Rendszer honlapján (szoc.sc.bme.hu)
félév elején lehet pályázni. A rendszerbe a hallgató körülményei alapján kell igazolásokat feltölteni, a pályázatot ezek alapján a Kari Diákjóléti
Bizottság bírálja el. Az ösztöndíjra már az első
félévben lehet pályázni.
Az alaptámogatásra a rendszeres szociális
ösztöndíjjal együtt lehet pályázni, erre a juttatásra azon elsős hallgatók jogosultak, akik a TJSZben meghatározott valamely rászorultsági kategóriába tartoznak, valamint elérik a rendszeres
szociális ösztöndíj jogosultsági határát. A juttatás
a rendszeres ösztöndíjjal ellentétben egyszeri,
egyösszegű kifizetés.
A rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésére
abban az esetben van lehetőség, ha a családon
belül váratlanul olyan esemény következett be,
mely negatívan befolyásolta a háztartás vagy a
háztartásban élők anyagi helyzetét. A pályázat
bármikor leadható a félév során, elbírálását a
Szociális Bizottság végzi. Ilyen eset lehet például
egy eltartó váratlan halála, munkahelyének elvesztése vagy ha gyermek születik a családban.
A Bursa Hungarica ösztöndíj csak részben
kötődik az egyetemhez. Ugyanúgy szociális alapon nyerhető el, de a pályázatot a hallgató lakhelyének önkormányzata írja ki, és bírálja el. Az
ösztöndíj egyik felét az egyetem a másik felét az
önkormányzat biztosítja.

A hallgató térítési kötelezettségei
A hallgatói térítések a Neptun rendszeren
keresztül intézendőek. A hallgató utalással tudja
feltölteni a hozzá tartozó alszámlát, majd onnan
tudja kiegyenlíteni fizetési kötelezettségét. Ilyen
kötelezettség lehet például a kollégiumi térítési
díj, vagy a kollégiumi szolgáltatási díjak valamelyike (az adott kollégium házirendje tartalmazza).
Tanulmányokkal kapcsolatos mulasztás esetén rektori utasítás rendelkezik a fizetendő ös�szegekről. Késedelmes feladatleadásért, zárthelyi második pótlásáért, ismételt javítóvizsgáért,
nem első alkalommal felvett tárgyakért különeljárási díjat kell fizetnünk. A teljesítés elmulasztása esetén a rendszer korlátozza az egyes Neptun
műveleteket elvégzését (például vizsgafelvétel,
tárgyfelvétel).

VÖRÖS
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Mentor Gárda
Szeretettel köszöntünk a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának csapatában! Egyetemistának lenni azonban nem kön�nyű. Nagy váltás ez neked a gimnáziumi légkör után és rengeteg
információ, feladat és kihívás vár rád. Ilyenkor jól jön, ha van melletted valaki, aki segíteni tud, bármilyen problémád is akad: egy
társ, egy barát, egy MENTOR!
Karunkon 2001 óta hallgatói kezdeményezés eredményeként működik a Mentor Gárda,
melynek tagjai önként és szívesen foglalkoznak
azzal, hogy segítsék a beilleszkedésedet az új
környezetbe tanulmányi és közösségi téren egyaránt. Nagyon sok oktatáson vettek részt annak
érdekében, hogy pontos, naprakész információk tudatában, hiteles válaszokkal segítsenek
neked, de persze az évek során szerzett saját
tapasztalataikból is merítve igyekeznek majd
vezetni téged a felsőoktatás bonyolult rendszerében. Ha kérdésed van, bármikor elérheted
őket e-mailben, telefonon, ha kell, személyesen
is. Természetesen el fogják mondani legjobb tudásuk szerint, mi az, amire számíts, amire jó, ha
előre felkészülsz, és remélhetőleg bizalommal
fordulsz majd hozzájuk segítségért. Mert hidd
el, szívesen segítenek szinte bármiben, még a
nem az egyetemhez kapcsolódó dolgokban is.
Természetesen az eléd álló akadályokat neked
kell teljesítened, ők csak abban tudnak segíteni,
hogy kisebbnek tűnjenek, egy ugrás helyett csak
egy lépés kelljen a teljesítésükhöz.

Első segítségként tankörökbe osztanak majd
be, amely leginkább olyan, mint egy középiskolai
osztályközösség. Ezáltal lehetőséged van húsz
évfolyamtársaddal, egy tankörpatronáló oktatóval és egy mentorral szoros barátságot, ismeretséget kötni, valamint naprakész információkhoz
jutni. A hetente megtartott tankörórán bátran
előhozakodhatsz felmerülő kérdéseiddel. Ne feledd: rossz kérdés nincs, csak rossz válasz! Sok
lehetőséget, színes programot is biztosítani fognak számodra az ismerkedésre. Ilyenek lesznek
például a Flekkenparty, a Gólyatúra, a szakestélyek, ahol nem csak hallgatókkal, de az oktatókkal
is megismerkedhetsz. Vég nélkül lehetne sorolni
a lehetőségeidet, és csak rajtad múlik, hogy ezek
közül melyikkel élsz. De elhiheted: itt aztán tényleg érdemes mindent kipróbálni!
Neked nem kell mást tenned, kedves gólya,
mint hogy ugyanazzal a tisztelettel és érdeklődéssel hallgatod meg a mentorokat, mint amen�nyire ezt te is elvárod tőlük, ha valamilyen felmerülő problémáddal megkeresed őket.

A kölcsönösség a legfontosabb, nem csak a
Mentor Gárda és a gólyasereg között, de látni
fogod, hogy később is, az egész életedben a
kölcsönös bizalom nagyon fontos dolgokat tud
eldönteni, pedig csak egy kis adalék egy jóval nagyobb siker eléréséhez. Látni fogod azt is, hogy
milyen kis dolgokon múlhat a diploma felé vezető úton a helyes döntések meghozatala.
Nagyon sokszor fogod hallani a jövőben, főleg
a felsőbb évesektől, hogy ez nem az az iskola, amit
egyedül, barátok és támasz nélkül el lehet végezni. Fontos a közösség, hogy meglegyenek az életre szóló barátságok, a közös tanulások, a hajnalba
nyúló rajzolások, és a csapatmunka a zh-kon.
Lehet, hogy most a fellegekben jársz, bulibárónak érzed magad, hiszen bekerültél egy nem
is akármilyen egyetemre, de egyet ne felejts:
igazán jó csak akkor leszel, ha el is végzed. A
felsőoktatásba nem bekerülni a legnehezebb,
hanem bent maradni! Ezért aztán nem lehet
eléggé hangsúlyozni, hogy a mentorokkal való
együttműködés fontos mérföldkő lehet életedben, amiből csak profitálhatsz!

Simkó Dániel, Svébis József, Práj Regina, Fehér Tamás, Tiszai Tibor, Mészáros Bendegúz, Koskó Péter, Süvöltős István, Nagy Bence, Károlyi Gergő
Fehér Bálint, Hír Edit, Bencsik Ambrus, Ozorai Alex, Gyömrei Anett, Csuha Péter, Zentai Zsófia, Onódi Peti, Novák Júlia, Rontó Levente
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Élet a tanuláson túl
Tudnotok kell, hogy az egyetemen nem csak tanulni kell és lehet, néha szükségetek lesz egy kis kikapcsolódásra és szórakozásra is. Ezen oldalon olvashattok arról, mi
minden vár rátok az elkövetkező egy évben. Megpróbálunk segíteni, nehogy eltévedjetek a lehetőségek útvesztőjében.
Időrendben a Gólyatáborral kezdődött
egyetemi pályafutásotok. A jelentkezőknek
megadatott a lehetőség, hogy Velencén belekóstoljanak az egyetemi élet szépségeibe. Természetesen nem csak a bulizásra gondolok, hiszen bepillanthattatok a szakestélyek világába,
számos új ismerőst szerezhettetek, és az oktatók előadásain egy kicsit is figyelők sok fontos
információra tehettek szert. Ha esetleg nem jött
össze, hogy részt vegyetek a táborban, akkor se
csüggedjetek, bőven lesz még alkalmatok az itt
töltött évek során bepótolni az élményeket – viszont csínján kell bánni az élvezetekkel, nehogy
a ló túlsó oldalán kössetek ki!
A tanévet az úgynevezett regisztrációs hét
nyitja meg, amikor még nincsenek órarendi
tanórák, ám ilyenkor is érdemes a közelben
maradni, hiszen ez a hét remek alkalmat nyújt
arra, hogy a hallgatói képviselet által szervezett
megannyi programon megismerjétek gólyatársaitokat és a környezeteteket. Szintén remek
lehetőség lesz ez a pár nap arra is, hogy lelkileg felkészüljetek a félévben rátok váró nehézségekre és próbatételekre. Ugyanezen a héten
rendezzük meg nektek a kollégium kertjében
a flekkenpartit, ahol egy kis evés-ivás mellett
összebarátkozhattok a felsőbb évesekkel és
néhány oktatótonkkal. Továbbá részt vehettek
a felkészítő tanfolyamon, ami nagy segítséget
nyújthat majd az első félév kemény kihívásainak
legyőzésében.
Szeptember 15–17. között idén kilencedik alkalommal rendezik meg a BME Egyetemi Napokat, ahol egyetemünk többi karával mérhetjük
össze az erőnket, ügyességünket és eszünket
sportban és a karok által kitalált versenyszámokban. Az eddigi években kimondottan jól
teljesített a közlekkar, ne féljetek jelentkezni a
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csapatba, rátok is nagy szükség van a kupa elhódításához! Az esti koncertek és bulik pedig örök
élményként maradnak meg bennetek – akár
emlékek, akár ott készült fényképek formájában.
Észre se veszitek, és máris itt van újságunk életében egy igen fontos esemény. Október 9-én
ünnepli a Közhír a 40. születésnapját egy fergeteges 70-es évek HaBár bulival.
Természetesen eljön az idő, mikor már a tanulással is foglalkoznotok kell, bár ez még nem
teljesen az, amire gondoltok: hogy egy pogány
részt vehessen a komoly selmeci tradíciókkal,
szigorú szabályokkal rendelkező bALEKkeresztelő Szakestélyen október 22-én, ahhoz nagyon
sokat kell tanulnia. A balektudnivalók elsajátítása az első néhány hónapban történik, amikor
megismerkedhettek karunk és a szakestélyek
történetével, dalaival. Felkészültségetekről a
balekvizsgán tehettek tanúbizonyságot, ami
miatt - ha rendesen odafigyeltek az oktatások
alkalmával nem kell aggódnotok. Balekkeresztelésen kívül a szakestélyek célja lehet még
firmaköszöntés, szalagavatás és gyűrűavatás,
utóbbin – már bALEK-ként ti is részt vehettek
december 11-én!
De mindezek előtt egy kis lazításként egyetemi éveitek egyik igen fontos eseménye kerül
megrendezésre – a Gólyabál. Minden elsős nagy
napja ez, hiszen őt hirdeti a plakát, ő táncolja a
nyitótáncot, ő esküszik fel egyetemi polgárnak,
neki mérik a sört, érte dübög a zenekar, neki
dobja Tibi bácsi a pöttyös labdát, neki készítik a
vacsorát, és ő mondhatja el az unokájának régi
képeket nézegetve, hogy volt egy bál, melyen őt
ünnepelték. A szorgalmi időszak méltó lezárásaként december 18-án a Karácsonyi bálon engedhetitek ki a fáradt gőzt, ezzel téve felejthetetlenné a félév utolsó buliját.

Februárban örvendezhetünk a már hagyománnyá vált Jeges Estnek, amely nagyon jó alkalom arra, hogy a vizsgaidőszak után mindenki kikapcsolódjon egy kicsit, korit vegyen a lábára, és
hajnalig csúszkáljon és jéghokizzon némi forralt
bor társaságában. De vigyázat! Esni csak ügyesen ér, hiszen egy törött láb vagy kéz nagyon
megnehezítheti a következő félévet.
Április közepén már XXXV. alkalommal rendezzük meg a Kari Napokat. Ez a legnagyobb
közlekkari ünnep, egy egyhetes programsorozat, mely során a csapatok különböző vicces,
de sokszor teljes komolyságot igénylő feladatok
teljesítésével próbálják megszerezni jelöltjüknek
a Főkormányosi címet. A próbák rendkívül változatosak, akadnak köztük olyanok is, melyek
hosszú felkészülést igényelnek; ilyen például a
csapat arculatának kitalálása, és a Baross Filmszemlére nevezett film elkészítése. Egy hét
versengés után a győztes csapat jelöltjét régi
Főkormányosok avatják be, ezután pedig félretéve a fáradtságot (hiszen egy hétig alig alszunk
valamit) mindenki egy hatalmasat bulizik. A Kari
Napok a legjobb lehetőség arra, hogy jobban
megismerjétek egymást. Összetartó társaságot
kovácsol belőletek, ráadásként pedig egy egész
éven át lesz miről sztorizgatnotok.
Arra viszont nagyon figyelnetek kell, nehogy
utat tévesszetek a végtelen lehetőségek labirintusában. Jegyezzétek meg, hogy az egyetem nem
csak móka és kacagás, alkalomadtán azt is meg
kell mutatnotok, hogy az eszetek is vág! Nem
szabad átesni a már említett ló túloldalára, meg
kell találni az egyensúlyt a tanulás és a szórakozás között! Ebben segítségetekre lesznek mentoraitok, de azért nektek is ügyelnetek kell az
egészséges rend megőrzésére!
jó szórakozást!
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Egy csapat van: Kari Napok
Miért érdemes közlekesnek lenni? Tíz emberből kilencnek a Kari Napok szerepel a
válaszában. Hogy miért is? Várd meg a tavaszt, és te is megtudhatod!
A Kari Napok jelentik egy közlekesnek az év
fénypontját. Egy hét, ami csak rólunk szól, amikor mindent szabad, és ami összeköti a kari
hallgatókat. De mégis mi ez?
Az egész hetes programsorozat, ami egy
csapattá kovácsolja az évfolyamokat. A hét
vetélkedői és programjai egy összetett csapatverseny részét képezik, ahol a cél, hogy a
te csapatod főkormányosjelöltje méltó utódjává válhasson az elődöknek, és főkormányossá
válva, serlegbe gravírozott nevével örök dicsőséget szerezzen csapatának. Az egy hetes verseny alatt életre szóló emlékek és örök barátságok születnek, ami egész életében elkíséri a
közlekkar hallgatóit.
Az előkészületek már hetekkel korábban
megkezdődnek: összeáll minden évfolyam
krémje, és elkezdenek agyalni, vajon mi legyen
a csapat témája, neve, ki legyen a főkormányosjelölt. A programokkal zsúfolt hét előtt elkészítik
a csapat zászlaját és saját pólóját is.
Aztán eljön a várva várt áprilisi nap, pénteken már mindenki lázban ég. A Kari Napoknak
otthont adó Baross koli bejáratáról lekerül a
forgóvilla, megkapja dekorációját a díszterem, a
HaBárba pedig az eddiginél is több emlékcsökkentő nedű kerül. Kora este megmutatják magukat a csapatok, a bevonulásnál az évfolyamok
előadják a gondosan kitalált műsorukat, megalapozva ezzel a hét hangulatát. Egy bemelegítő
sörváltó után a Baross Single-Plex mozivá átalakult díszterem bemutatja a csapatok filmjeit,
melyek miatt megannyi embert néztek hülyének

az elmúlt hetek alatt a kerületben és az egyetemen egyaránt. Ezt követi az első este a HaBárban, amiről általában senki nem tud mesélni.
Szombat reggel a Baross előtt gyűlik össze a
nép. Lengenek a csapatzászlók, fogynak az előzőleg gondosan előkészített italok, majd irány
Budapest egyik fejpályaudvara. Bizony, 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 lépnénk. Erre remek
lehetőség a helyi vegyesbolt, valamint a kocsma
felkeresése. Ha már a bátorság megvan, irány
az erdő! A túra kijelölt útvonalán, és annak közvetlen környezetében elszórtan mászó, ülő, fekvő vagy éppen „faltól-falig” ideális íven közlekedő embereket találhatunk. A kollégiumba való
visszaérkezés időpontja fakultatív.
Érkezés után, a még talpon maradt csapattagok összeszedik utolsó erejüket, mert jön az
első, már a pontozásba is beleszámító sörváltó. A csapatok tíz legjobb, és éppen bevethető
sörivója áll az asztalhoz, majd egyesével, minél
gyorsabban döntik le a fél liter hideg nedűt.
Természetesen az estét a HaBárban zárjuk, buli
kifulladásig...
Vasárnap a sporté a főszerep. A dühöngőben minden félórában 2x4, a másnapossággal
és egymással küzdő ember rúgja a bőrt, majd
lassacskán elindulnak a további mozgós programok is: erősember próba, beer-pong, kidobós
és élőcsocsó. A napot, mint mindig sörváltó,
koncert, és hajnalig tartó buli zárja.

Hétfőn az ügyességé a főszerep, Egyetemi
portya, Rablópandúr és Komplex potenciál.
A nevek mögött rejlő feladatokban a koordinációs képességetek és az ízlelő bimbóitok lesznek
főszerepben. Este a csapatok legelszántabb
tagjai teljesíthetik az előző évi főkormányos
próbáját, mitől egész évben rettegnek. Ez egy
mókás kis vetélkedő, némi alkohollal. Ajánljuk
mindenkinek a lelki felüdülésre.
Kedden a mérnöki képesség kerül előtérbe.
Az előre meghatározott, hetek alatt megépített,
látványos technikai feladatban mérik össze tudásukat a csapatok. Egy sörváltó után a kari
napok legkalandosabb és egyben leg összetetteb feladata, az Aranykerék veszi kezdetét.
Itt sokat számít a csapatmunka, az ügyesség,
és az, hogy ki menynyire téved el a különböző
állomások között. A versenyen Budapest különböző pontjain kell elgondolkodtató feladványok
alapján megtalálni a szervezőket, akiktől újabb
feladványt kapva tudhatjuk meg a következő
állomást, már ha kitaláljuk belőle. A nyertes
az, aki az utolsó állomáson megkaparintja az
Aranykereket.
Szerda a Kari Napok záróakkordja is, délelőtt szakmai előadásokkal. Este extra sörváltók,
a pontösszesítések, a győztes csapat kihirdetése és a főkormányos beavatása következik.
A rendezvényt természetesen egy eszméletlen
HaBár-bulival zárjuk, lehetőleg úgy, hogy jövő
évig kitartsanak az ott szerzett emlékek.
Hogy ezek után megéri-e kipróbálni? Döntsd
el magad!
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A Baross-palota
Vidéki nagyvárosból származom, ezért anno gólyaként én is jelentkeztem a kollégiumba, de először csak várólistára kerültem. Miközben kerestem a lakhatási lehetőségeket, jött a telefon, hogy valaki visszamondta a férőhelyét, így mégis beköltözhettem. Ha akkor nem így alakul, lehet, hogy egyetemi éveim alatt nem tapasztalhattam
volna meg, milyen is a kollégista lét. Úgy érzem, nagyon sok baráttal és élménnyel
lennék most szegényebb...
A kapun kívül
A Baross Gábor Kollégium impozáns épülete
Újbudán, a Bartók Béla út 17. szám alatt helyezkedik el, az egyetem K (központi) épületétől, a karunk
által használt ST épülettől, az egyetem központi
könyvtárától és sportközpontjától csupán néhány
percnyi sétára. Számos busz-, villamos-, és metróvonal érhető el szintén rövid idő alatt, így fél órán
belül a frekventáltabb budapesti helyekre, pályaudvarokra is eljuthatunk. Nem elhanyagolható
szempont a környéken található tengernyi kisbolt,
étkezde, könyvtár, pláza, mozi, kulturális és sportolási lehetőség, vendéglátó- és szórakozóhely és
ezen kívül szinte minden, amire egy egyetemistának szüksége lehet.

A kapun belül
Az épület szép, régi kapuján belépve rögtön
megérint a hely szelleme. Természetesen nem egy
ijesztő kísértetre kell gondolni, hanem arra a lég-
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körre, amit a kollégium falai magukból árasztanak.
Az intézményben egy olyan lakóközösség él, melynek tagjai – csupa közlekedés-, jármű- és logisztikai
mérnökpalánta – hasonló céllal kezdték meg felsőfokú tanulmányaikat: mérnökké akarnak válni.
Ehhez azonban hosszú és rögös út vezet, amiben
a kollégiumban szövődő barátságok, közös tanulások, bulizások, egymás átsegítése a gondokon is
nagyon nagy szerepet játszik. Természetesen azzal, hogy az ember kollégiumban lakik, nem zárja
el magát a külvilágtól sem, ugyanúgy barátkozhat
külsős hallgatókkal is, hiszen a „Baross-palota” biztosít helyszínt a kar hallgatói rendezvényeinek, legyen az szakestély, Kari napok, Iron Hook focikupa,
vagy akár egy jó kis HaBár-buli, melyekről a Gólyahír további lapjain olvashattok bővebben.

Felszereltség
A kollégiumban 2-3-4 ágyas lakószobák
vannak, melyek teljesen bútorozottak, tehát
ágy, szekrény, íróasztal található bennük, ta-

valy nyáron pedig még az épület legtöbb külső nyílászáróját újakra cserélték, melynek következtében a szobák fényesebbek lettek, és
télen a meleg levegő sem szökik a külvilágba.
A kollégium gondnokságán lehet kérni takarót
és ágyneműt is, de aki a sajátját szeretné használni, természetesen arra is van lehetőség.
Minden szobában van mosdókagyló és tükör
is, ahol akár a reggeli fogmosást, készülődést
is le lehet bonyolítani, azonban a folyosókon
található több vizesblokk is, gyakran takarított
zuhanyzókkal, mosdókagylóval és toalettel.
A vizesblokkokban kaptak helyet a mosó- illetve szárítógépek is, annak érdekében, hogy a
szennyes ruhát ne kelljen mindig hazavinni.
A folyosók végein alakítottak ki szintenként
két-két konyhát, ahol villanytűzhely, mosogató- tálca és egy viszonylag nagy asztal áll azok
rendelkezésére, akik megunják a menzakosztot
vagy a környékbeli gyrososok ételeit és főzésre
adják a fejüket. Ha valaki szeretné eltenni, lefagyasztani a kaját, megteheti, hiszen a szobákban hűtőszekrény is van.
Néhány, manapság szinte nélkülözhetetlen – de legalábbis praktikus – berendezést
azonban a kollégistáknak kell beszerezni, például mikrohullámú sütőt, vízforralót. Ezeket a
tárgyakat érdemes a lakótársakkal együtt megvenni, vagy előzetesen egyeztetni, hátha valakinek van otthon felesleges, ugyanis szobánként
egy-egy bőven elég, a többi csak a helyet foglalná, így azonban minimális költségből komfortosabbá tehetjük a lakhelyünket
Minden kollégiumi szobában van internet
elérési lehetőség is, mely egy előre meghatározott összegért egész félévre igénybe vehető,
a rendszergazdák pedig készségesen segítenek mindennemű probléma esetén. A frissen
beköltöző lakóknak már kezdetektől biztosított
a net egy darabig, hogy a regisztrációt és a jelentkezést le tudják bonyolítani, illetve a tanulás, kapcsolattartás az otthoniakkal is zökkenőmentes legyen az első pár hétben.
Az épületben állandó (0-24) portaszolgálat,
mágneskártyás beléptető-rendszer, néhol biztonsági kamerák próbálják minél hatékonyabban kiszűrni a hívatlan vendégeket. A kollégisták
a portástól tudják elkérni a különféle helyiségek
kulcsait, valamint a takarításhoz szükséges porszívót. További „szolgáltatásként” említendő
meg, hogy a portások igazán szeretnek beszélgetni, így szabad óráinkban akár velük társalogva is elüthetjük az időt.

Közösségi élet | Közhír

Baross Gábor Kollégium
1114 Budapest, Bartók Béla út 17.
Kollégium igazgatója:
Dr. Rémai Zsolt
Kollégiumi gondnok:
Varró Ferencné
Kollégiumi felelős hallgatói képviselő:
Lábas István
Kollégiumi mentorok:
Baranyai Dávid
Udvari Benjámin

HaBár megihatnánk
egy sört...
Bizonyára sokat hallottátok az elmúlt napokban a HaBár nevét a
felsőbb évesektől. Extrémebb esetben már valami véletlen folytán
találkoztatok is a hellyel. Most megpróbálom leírni a leírhatatlant,
hogy mi is a HaBár, és mit is jelent egy közlekes számára.

További lehetőségek
Ahogy azt már korábban írtuk, a Baross koli a
kari hallgatói közösségi élet fellegvára is. Itt kapnak helyet a rendezvények, illetve itt találhatók a
hallgatókból szerveződő öntevékeny körök bázisai
is, melyek szakmai, hagyományőrző vagy éppen
egymást szórakoztató tevékenységeket űznek.
A mozgás szerelmesei is könnyedén megtalálhatják a számításaikat, hiszen kollégiumban
található külön kondi- és kardióterem, pingpongterem, jól felszerelt sportszertár, illetve lehetőség van kerékpárt bérelni, mindezeket pedig ingyenesen, vagy igen kedvezményes áron vehetik
igénybe a lakók.
Hogy semmilyen terület ne maradjon lefedetlen, meg kell említeni az alagsorban található
szigetelt próbatermet, ahol a zenészek élhetik ki
vágyaikat. Érdekesség, hogy ez a helyiség nagy
szerepet játszott a csupa volt és jelenlegi kari
hallgatókból álló Kisföldalatti zenekar megalakulásában. (A srácok azóta sok kari rendezvényen
zenéltek, sőt még az EFOTT-on is adtak egy remek hangulatú koncertet a közlekkari hallgatók
nagy örömére. – a szerk.)
Akik szeretnek kicsit elvonulni, csendben
tanulni, azok a tanulószobában vagy a számító- gépteremben sajátíthatják el a tananyagot.
A tavaszi-nyári időszakban pedig az utóbbi években megszépült, kuriózumnak számító kollégiumkert ad otthont a természetre, nyugalomra vágyóknak. A kertben található padokon lehet tanulni,
beszélgetni, üldögélni, míg a nemrégiben átadott
filagória remek helyszínt biztosít baráti összejövetelek, sütögetések lebonyolításához.

Nem vettek fel a koliba?
Első félévben, mivel főleg szociális helyzet
alapján történik a felvétel, sokan nem kapnak
férőhelyet azok közül, akik szeretnének. Mivel a
további félévekben a pontszámítás (néhány apró
kivételtől eltekintve) a megszerzett kreditek és
közösségi pontok alapján történik, így már csak
azért is érdemes jól tanulni és közösségileg aktívnak lenni, hogy az ember bekerüljön a koliba.

MAJKUT
LÁSZLÓ

Létezik kerek e világon egy hely, melynek
neve Baross Gábor Kollégium. Ennek a kollégiumnak a legeslegalján van egy hely, a HaBár.
Oda jár a leendő közlekedési értelmiség napról
napra, hétről hétre. Egy laza sör vagy egy hatalmas buli, jöhet bármi, a hangulat garantáltan
jó. Fiúk és lányok, kolisok és külsősök, DJ-k és
pultosok, na meg az alkohol és a jó hangulat az
összetevői az alagsor útvesztőjének.
Nem untatlak titeket sokáig a történelmi pillanatokkal, elvégre örültök, hogy letudtátok a töriérettségit, és innen csak a jövőbe tekintetek, de az
alapvető közlekes intelligenciához hozzátartozik
a HaBár múltjának és jelenének ismerete. Az első
HaBár 1993-ban debütált a kisközönség számára. A kétezres évek végén a falak faburkolatot
kaptak, a mostani, ám akkoriban még jóval szűkösebb helyén egy kicsit komorabb állapotban, rönkasztalokkal üzemelt elég sokáig. Jelenlegi állapotát 2011-ben nyerte el, amikor hatalmas felújítást
és bővítést kapott, amivel máig rengeteg régi és
új vendég szívét dobbantja meg nap, mint nap.
Nem részletezem, mik azok a dolgok, amiktől
az áll lent marad, a szem kikerekedik, ez legyen
a regisztrációs hét legkellemesebb meglepetése
számotokra. Egy biztos: a rengeteg lelkes, szorgos kéz, melyeknek gazdái mind olyan hallgatók,
mint ti, olyan helyet teremtett, ahova nem lehet
nem visszatérni.
A HaBár a hétköznapokon egyszerű leülős,
beszélgetős kocsmajelleggel bír. Csütörtökönként viszont elszabadul a pokol és hatalmas
emlékezetvesztős buli van. Azoknak a buliknak
a hangulata egyszerűen leírhatatlan, de olyankor történnek az emberrel a legjobb dolgok. Ha
épp lapozgatjátok az újságot, bizonyára felfe-

deztétek már, hogy van olyan, hogy Kari Napok,
különféle kari rendezvények, Szakestélyek, stb.
A HaBár minden ilyen esetben „alapozó”, „szintentartó” és „ereszd el a hajamat buli” funkciókkal várja a közlekeseket.
Honnan tudod, mikor van buli? Nyilván a
legbiztosabb, ha mindennap lemegy az ember,
egyszer csak belecsöppen egy partiba. Ez megterhelő lehet viszont a pénztárcának, a szervezetnek és a gyűjtőszámla-forgalomnak, így én
azt javaslom, figyeljük a hirdetőfelületeket a
kollégiumban és a közlekes épületekben (St, J)
vagy a HaBár ajtón. A bulikon túl lehetőség van
sportközvetítések, karaokeestek, csocsó- és
dartsbajnokságok szervezésére is, ez csak a lelkesedésen múlik, az eszközök adottak.
Jogosan fogalmazódhat meg a kérdés benned, hogy vajon kik a pultosok. Biztos vagyok
benne, hogy már az első sört is ismerős kezéből
kapod meg, ugyanis a pultosok egytől egyig a
közlekkar lelkes kocsmárosai, akik csak arra várnak, hogy teljesíthessék kívánságodat.
Magam részéről biztos vagyok benne, hogy
akár csak eddig már több generációnak, nektek
is végig fogja ez a kellemes kis közlekes barlang
kísérni egyetemi pályafutásotok. Élvezzétek ki a
lent töltött idő minden egyes percét!
Találkozunk a következő sör mellett!

STEFÁN
PÉTER
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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 Szakestélyek eredete nagyon régi időkre tekint vissza: az első ilyen jellegű összejöveteleket a
XVIII. században tartották, kialakulásuk tulajdonképpen a középkori iparos céhek közösség-ös�szetartó szokásainak köszönhető. 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 intézményét
tisztelhettük benne. Az Akadémia hallgatói Selmecbányán külön társadalmi réteget alkottak: a
közösség az általános szokásoktól eltérő íratlan
szabályokkal és hagyományokkal rendelkezett,
melyek végigkísérték a hallgatókat tanulmányaik
során, az elsőévesek beavatási szertartásától a
végzősök búcsúztatásáig, később pedig ezek a
szokások jelentették (és jelentik ma is) az adott
szakma összetartó erejét.

A balek klasszikus meghatározása:
„A balek ész és értelem nélküli véglény,
mindig nagy mennyiségű dohányt vagy
cigarettát köteles magával hordani.”

Fotók: Dr. Lévai Zoltán

A szakestély ünnepélyes együttlét, melynek
célja a rituális szabályok szerinti ivással egybekötött nótázás és kulturált szórakozás. Ezalatt
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, összefüggésben a tanulmányi előrehaladással. Karunkon hagyományosan
négy ilyet tartunk: Balekkeresztelő Szakestélyt az
elsőévesek, Firmaköszöntőt a tanulmányaik feléhez értek, Szalagavató és Gyűrűavató Szakestélyt pedig a végzősök tiszteletére rendezünk.
Mindegyiknek megvannak az ünnepélyesebb és
a kevésbé komoly részei, a forgatókönyvben pedig ismétlődő, illetve csak az adott estére jellemző elemeket is megtalálhatunk.
22 | BME KJK HÖK lapja

Általánosságban még sokat lehetne írni a
szakestélyekről, és annak fontos részeiről, ezeket
azonban még első félévben részletesen meg fogjátok tanulni a balekoktatáson. Akik voltak gólyatáborban, azoknak már nem újdonság az egésznek a hangulata, hiszen már ott is sokat meséltek
nekik ezekről a rendezvényekről, és halhattak,
valamint énekelhettek dalokat is. A többiek számára talán furcsa lesz, mikor először hallják a
balekoktatások időpontjait, és hirtelen fogalmuk
sem lesz róla, hogy miért is kellene ott lenniük.
Nos, ezek az oktatások a balekvizsgára 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 fénypontja a keresztelés, ez

után fogyaszthattok 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 semmit
nem tud, és csak egy kívülálló. A lényeg tehát,
hogy balekként elmehettek a Szalagavatóra, a
Firmaköszöntőre és a Gyűrűavatóra is. Elsőben
ugyan ezeket még nem számotokra szervezik,
de ha megragadott a hangulat, akkor nyugodtan
részt vehettek rajtuk. Ami lényeges, hogy a későbbiekben másodikosként vagy végzősként csak
akkor mehettek el a nektek szóló Szakestélyekre,
ha már megkeresztelkedtetek. Pogányként nem
kaphattok Firmává válást jelképező gyűrűt, végzéskor szalagot és pecsétgyűrűt, melynek avatása sok-sok éves közlekes hagyomány.
Ha valaki elsőben nem keresztelkedik meg,
ő kimarad abból, hogy az évfolyamtársaival
együtt izgulhassa végig a balekvizsgát, illetve
együtt válhassanak balekká. Így egy évig elvileg
szakestélyre sem járhat el, és csak másodikban
tud legközelebb részt venni az oktatásokon és a
keresztelésen. A Firmaköszöntőről nem fog lemaradni, mert azt csak tavasszal tartják, de így
utólag sokkal kényelmetlenebb. Ezért is figyeljetek oda, mikor megjelennek a Hagyományőrző
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 fontosabb
dalokat és az egész menetét), de ezeket mind el
fogják nektek mondani, így ennél könnyebb szóbelitek talán nem is lesz az egyetemen.

KONCZ
PETRA
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Hallgatói Képviselet
Azzal, hogy a félév elején beiratkoztatok, automatikusan a BME Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban: BME HÖK) tagjává váltatok.
A HÖK képviselő testülete a Hallgatói Képviselet, melynek tagjait a HÖK tagjaiból szavazással
választják. Fontos tudnotok, hogy a HÖK minden tagja, azaz a kar minden hallgatója választó
és választható.
A Közlekkar hallgatói képviselete 11 fővel
működik, és tagjait az egyetemen egyedülállóan
„posztra választással” szavazzák meg a hallgatók. A megválasztott képviselők mandátuma egy
évre szól. A HK legfontosabb tevékenységei közé
tartozik a hallgatók érdekeinek képviselete a kar
vezetése felé, a félévenkénti ösztöndíjosztás, a

kollégiumi férőhely elosztás, illetve a szociális
pályázatok elbírálása. Öntevékeny csoportok
létrehozásának segítése, kulturális programok
szervezése (mint például a szakestélyek, a Karácsonyi Bál, a Kari Napok) és a Közhír számainak
kiadása, tehát a hallgatók közösségi életének támogatása, ugyancsak fontos képviseleti feladatok. Ezeket a feladatokat a megválasztott posztokért felelős hallgatók látják el.
A képviselők munkáját könnyítik meg az állandó bizottságok. Ilyen a Kari Diákjóléti Bizottság,
amely a szociális pályázatok elbírálásán dolgozik,
valamint a Programszervező Öntevékeny Csoport, akik a HK által szervezett programok előkészületeiben és lebonyolításában segédkeznek.

Csányi Norbert a kari HK elnöke
Irányítja a hallgatói képviselet működését.
különböző fórumokon, és a kar vezetőségénél képviseli a kari hallgatók érdekeit.
Németh Ákos Zoltán és Tompos Balázs
az Egyetemi Hallgatói Képviselet delegált tagjai.
Lövei Dorottya juttatási-térítési felelős
A Kari Diákjóléti Bizottság (KDJB) elnöke is.
Feladata a szociális támogatások és ösztöndíjak szétosztásának levezénylése.
Koltai Soma oktatási és tanulmányi felelős
Feladata többek között a tanulmányokkal
kapcsolatos szabályzatok betartásának
felügyelete, zárthelyi- és vizsgarendek
kialakítása a tanszékekkel egyeztetve.
Balla Péter és Cseh Tamás programfelelős
Nekik köszönhető a Gólyatábor, a Kari Napok és az egyéb kari, egyetemi rendezvények megszervezése és lebonyolítása.
Németh Mátyás kommunikáció felelős
Feladata a karon belüli információáramlás
biztosítása.
Tiszai Tibor tankör felelős
Feladata a Mentor Gárda koordinálása, a
hallgatók pályafutásának segítése.
Lábas István kollégiumi felelős
A Kollégiumi Bizottság elnöke. Elkészíti a
kollégium szobabeosztását, kapcsolatot
tart a Baross Gábor Kollégium vezetőivel.
Lindtner Andor Csaba közéleti felelős
Felügyeli és támogatja az öntevékeny körök
munkáját.

Közlekedésmérnöki Szakkollégium
A szakkollégiumot karunk lelkes diákjai alapították 2008 őszén, mivel úgy találták,
hogy az egyetemi képzés során nem jut elég idő a gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. A szakkollégium célja ennek megfelelően, hogy a közlekedési tudományok
iránt érdeklődő hallgatóknak lehetőséget biztosítson önálló tudományos tevékenységek művelésére és a szakma közelebbi (másképpen „olajosabb”) megismerésére.
A szakkollégium tevékenysége igen szerteágazó: egyrészről az egyetemi tanulmányokhoz
kapcsolódó konzultációkat, felzárkóztató és továbbképző oktatásokat tart, másrészről minden
hallgató számára nyitott üzemlátogatásokat,
mérnökversenyeket, valamint szakmai programokat szervez.
A bővülő tagság számára minden adott, amit
csak egy szakkollégium nyújtani tud: külön szakkollégiumi szárny áll rendelkezésre a Baross

Gábor Kollégiumban, melynek földszintjén saját
klubhelyiségeikben az informatikai eszközeik és
a házi könyvtáruk könyvei is megtalálhatók, ezen
felül természetesen itt tartják meg heti rendszerességgel az üléseiket.
A tagság másik – nem elhanyagolható előnye, hogy a fent említett különböző tevékenységek révén sok új (szakmai és emberi) ismeretet szerezhetsz, sőt, ha szeretnél valamilyen
kutatást végezni (akár önszorgalomból, akár Tu-

dományos Diákköri (TDK) dolgozat keretében),
a szakkollégium minden tőle telhető anyagi és
technikai segítséget megad neked. A szakkollégiumi munkájukkal kitűnt tagok pedig külföldi tanulmányutakon vehetnek részt Európa különböző nagyvárosaiba, úgy, mint Párizs, Stockholm,
Glasgow és Barcelona.
Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor további információkért keresd fel a szakkoli honlapját (szakkollegium.com) vagy Facebook oldalát!
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Öntevékeny Bográcskör Bringakör
körök

Mindenkinek szüksége van egy hobbira,
egy élvezetes elfoglaltságra, hogy ne őrüljön
bele a tanulásba, és érdekesen, élvezetesen
töltse el szabadidejét. Ebben nyújtanak változatos lehetőségeket a kar öntevékeny körei. Öntevékeny köröknek a hallgatók olyan
önszerveződő csoportjait nevezzük, ami nem
csak a kör tagjainak, hanem szélesebb társaságnak nyújt szórakozási vagy kulturális lehetőséget. A körök tagjai és választott vezetői
mind hozzád hasonló hallgatók, akik szívesen
fektetik energiáik egy részét hasznos és élvezetes tevékenységekbe.
Ha téged is érdekel egy kör munkája, és
szívesen kipróbálnád magad köztük, akkor
jelentkezz bátran, hiszen nem elvárás, hogy te
legyél a kar legjobb szakácsa, vagy legjobb fotósa. A cél éppen az, hogy egymástól tanulva
fejlődjünk, és közben jól érezzük magunkat,
a munkánk eredményével pedig sok más
hallgatónak szerezzünk örömet. A felmerülő
feladatokból mindenki annyit vállal magára,
amennyit az ideje és kedve engedi.
Ha részt veszel egy kör működésében,
akkor nem csak feladatok, de jó társaság is
vár rád, több kör tagjai szerveznek csoportos
programokat. A közös munka pedig életre szóló barátságokat eredményezhet.
Az öntevékeny körök tevékenységében
való részvétel nem csak az adott feladat ellátásához szükséges képességeid fejődését és
kapcsolati hálód növekedését eredményezi,
de akár a munkaerőpiacon kamatoztatható
hasznos tulajdonságokat is szerezhetsz. Megtanulsz csapatban dolgozni, felelősséget vállalni az elvállalt feladatért, de akár kipróbálhatod magad mások munkájának szervezésében
is.Az öntevékeny körök elérhetőségeit megtalálhatod a hallgatói képviselet weboldalán, a
www.kozlekkar.hu címen.

Feladatunk, ami egyben a hobbink is: a főzés.
A kari rendezvények során mi biztosítjuk a harapnivalót, ami egy jó flekken vagy akár egy komolyabb pörkölt is lehet. A menü általában nem
vegetáriánus és pláne nem diétás, de szerencsére a főzőcskézések általában HaBár buliba
torkollnak, ott pedig úgyis lemozogjuk. Ezen kívül
minden szülinapi bulihoz, évfolyam-találkozóhoz
vagy bármilyen baráti sütögetéshez mi biztosítjuk az eszközállományt (és ha szükséges, akkor
a tudást is). Minden rendezvényünkön szívesen
látunk a pult bármelyik oldalán. Ha tudsz főzni,
nagy segítségünkre leszel, ha nem, akkor megtanítunk. Csatlakozz hozzánk, és garantáltan felejthetetlen élményekben lesz részed!

A kör fő feladata a Baross Gábor Kollégium kerékpárkölcsönző szolgáltatásának üzemeltetése,
a használatukban lévő kerékpárok karbantartása valamint szerviz szolgáltatás nyújtása a kollégium lakói számára. A földszinti helyiségükben
bármi, a kétkerekűekkel kapcsolatos problémát
orvosolnak, keressétek őket bátran!
Ha te is szívesen bütykölöd a saját kerékpárod,
és nem riadsz vissza attól, ha a karbantartás
után olajos marad a kezed, akkor jelentkezz
a Bringakörbe és sajátítsd el az összes kerékpárszerelési trükköt!A kollégiumban elérhető
kerékpárkölcsönzésről és a további sportolási
lehetőségekről az 26. oldalon olvashatsz.

EZK

Hagymányörző kör

Az öntevékeny körök között nem csak a kari
életben fontos, de az egész Műegyetemet
megcélzó társaságok is vannak. Ilyen például
az Egyetemi Zöld Kör is:
Érdekel a környezetvédelem gyakorlati oldala?
Új szakmai kapcsolatokat és ismereteket szereznél? Kipróbálnád magad rendezvényszervezésben? Szabadjára engednéd írói vénád,
grafikai tehetséged? Bujkál benned egy kis
világmegváltó hajlam? Szeretnéd a tanuláson
túl valami igazán hasznossal eltölteni az idődet? Lenne kedved többet megtudni a téged
körülvevő világ működéséről? Szereted az új
kihívásokat? Szeretnél az egész Egyetemre
hatással lenni? S Ha legalább egy kérdésre
igennel válaszoltál, akkor az Egyetemi Zöld Kör
Neked való! Csatlakozz hozzánk! Írj egy rövid
bemutatkozó levelet az info@ezk.bme.hu-ra és
hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot. Az
első héten gyere el a PET párbajra! Részletek
Facebookon!

A kör célja karunk diákhagyományainak ápolása, és azoknak a kör követelményeihez igazodó, méltó életben tartása, a szakestélyek hagyományok szerinti megszervezése, a selmeci
tradíciók minél alaposabb megismertetése az
elsőéves hallgatókkal (ennek érdekében bALEKoktatást tartanak). Továbbá feladatuk protokolláris feladatainak ellátása és egy nyilvántartási rendszer kiépítése és üzemeltetése a
végzős hallgatókkal történő kapcsolattartás elősegítése érdekében. A műegyetemi és a selmeci
hagyományokhoz köthető programok, például
előadások, tanulmányutak szervezése és lebonyolítása is a kör tevékenységei közé tartozik.
Az 22. oldalon többet is megtudhatsz a szakestélyekről és a selmeci hagyományokról.

BISZ

Kertépítő kör Riszáljkör

A kör célja a kollégiumi informatikai infrastruktúra, valamint a Baross Gábor Kollégium 413-as
számú számítógéptermének üzemeltetése és
karbantartása. Ők teremtik meg a technikai feltételeket a kolinethez, a különböző kari FTP szerverekhez és weboldalakhoz. Ha bármi probléma
merülne fel a kollégiumi internettel kapcsolatban, keresd őket bátran! Ha pedig te is szeretsz
rendet tenni a kábelek és programkódok tengerében, akkor keresd meg őket, és vegyél részt te
is a 21. század elengedhetetlen rendszereinek
fenntartásában!

A kör célkitűzése a Baross Gábor Kollégium
kertjének szépítése és gondozása, a kollégisták
számára esztétikailag és funkcionálisan megfelelő állapotban tartása, valamint a kulturális rendezvényekhez, a hallgatóság hétköznapjaihoz a
kellemes környezet megteremtése. A tanulástól
kimerült agyat tökéletesen pihenteti a fizikai
munka a szabadban, a fáknak köszönhető tiszta
levegőn. Évszakfüggő, hogy virágültetés, levélsöprés vagy hólapátolás van napirenden, de a
Barosslakók és vendégeik hálás mosollyal köszönik meg, hogy kulturált, csendes helyen élvezhetik a szép időt. Ha az ismertető olvasása közben
neked is megdobbant a szíved, akkor jelentkezz!
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A kör célja a hallgatók környezettudatos gondolkodásmódjának kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése a kollégiumban,
valamint annak népszerűsítése a kollégisták
körében. A Baross Gábor Kollégiumban jelenleg
szelektíven gyűjthető a papír, műanyag, sütőolaj,
szárazelem, üveg és alumínium italdoboz. Lelkes
hallgatók munkája nyomán már minden folyosón megtalálhatjátok a szelektív szemeteseket.
Ha számodra is fontos a környezetvédelem, és
szívesen részt vennél a kollégiumi szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetésében, akkor
jelentkezz a kör tagjai közé!
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Baross
Rádió
Előfordult már veled, hogy mindenki téged
hallgatott, miközben a legújabb sztoridat mesélted? Mindenki nagy mosollyal köszönt, mert
várják az aznapi jókedvet? Ha a válasz igen, akkor nem is kell gondolkoznod tovább, hogy karunk rádiójában műsorvezetőként használd fel
a beszédhez elvitathatatlanul jó képességedet.
Itt hetente érkező műsoroddal sokakat ültethetsz le a mikrofon mögé, vagy a hangszórók
elé. A Baross koli stúdiójában minden arra vár,
hogy a mondanivalódat az éterbe szórjuk.
Ha az első kérdésre nemmel válaszoltál, akkor se csüggedj! Elég, ha érdeklődsz a hangtechnika iránt, és nem esel kétségbe egy kis tanulástól, hogy egy igazán jó hangszerkesztő váljon
belőled. Lehetőséged lesz megvágni a műsorokat, felvételeket készíteni együttesekkel, valamint
megismerkedni egy stúdió felépítésével.
Lássuk csak! Eddig olyan feltételeknek kellett megfelelni, mint a jó kommunikációs készség vagy a hangtechnika iránti érdeklődés.
Rád nem jellemzőek ezek? Az sem baj, hiszen
a lehetőségek száma végtelen, nálunk mindenképpen hasznos lehetsz! A Baross Rádió várja a
hírszerkesztőket, lelkes spotírókat és azokat is,
akik szeretik a zenét, és szívesen döntenének
arról, hogy mi kerüljön a lejátszóba.
Amint látod, mi éppen téged keresünk! Gyere
és csatlakozz csapatunkba, légy a leghangosabb öntevékeny kör tagja!
Baross Rádió – Összeköt minket

Közhír

MűTerem

A Közhír a kar 40 éve alapított hallgatói újsága, aminek éppen egy különszámát tartod a kezedben. Az legelső szám lapjairól a kar és a párt
folyó ügyeiről kaphattak tájékoztatást a mérnökhallgatók. Az ekkor még hetente megjelenő kiadványt írógéppel készítették, majd az ollóval hasábokra vágott szöveget egy lapra ragasztották, és
így sokszorosították. A Közhír szerkesztősége ma
a kar egyik legaktívabb közössége. A tanév során
minden hónapban elkészítjük a kari hallgatóknak
szánt lapot, melyben az egyetemi aktualitások
mellett szakmai témákat is boncolgatunk.
Egy lapszám elkészítéséhez megannyi feladatkört kell összehangolni. Az újság tartalmát
a cikkek szerzői szolgáltatják, akiknek bármilyen
ötletük van, az általában a legközelebbi szám hasábjain olvasható. A kész írásokat olvasószerkesztőink ellenőrzik, akik kiemelkedő nyelvhelyességi
érzékükkel javítják a helyesírási hibákat. Hogyha
csak szöveggel találkoznátok a lapban, nem sok
kedvetek lenne olvasgatni a cikkeket, ezért a
MűTerem fotósai és grafikusai segítenek abban,
hogy élettel töltsük meg az újságot. Ha már minden tartalom rendelkezésre áll, akkor kezdődik a
tördelőszerkesztők munkája, akik a nyers képeket és írásokat magazin formába töltik.
Egy szerkesztőségben mindenki megtalálhatja a számára szimpatikus tennivalót, ezen feladatok elvégzéséhez viszont rád is szükségünk van!
Ne ijedj meg attól, ha nem vagy profi újságíró
vagy olvasószerkesztő: mi is ugyanolyan hallgatók vagyunk, mint te. A legfontosabb kompetencia, amire szükséged lesz, a lelkesedés!
Ha részt veszel a Közhír elkészítésében, akkor nem csak a kinyomtatott kiadvány megpillantásakor tölt majd el szülői büszkeség, de egy
jó társaságnak is a tagja lehetsz! Részt vehetsz
a hagyományos tavaszi grillezésünkön, a Baross
Rádióval és a MűTeremmel közös nyári balatoni
hétvégénken és a többi remek programon!
Nem érdemes kihagyni!

Fotózol, videózol, szereted a hangtechnikát
vagy a grafikát? Esetleg meg szeretnéd ezeket ismerni? Ez esetben a MűTerem médiakörben van
a helyed! De mit is csinál pontosan a MűTerem?
Karunk médiakörével sok helyen találkozhatsz. Megannyi lelkes ember készít nap, mint
nap plakátokat és más olyan grafikákat, amikkel
az egyetemi épületekben találkozhatsz.
Fotósaink készítik többek között az emlékfrissítő HaBár-buli fotókat vagy a Közhíres cikkek
illusztrációit. A videózás iránt érdeklődők a kari
rendezvények mellett egyes tanulmányi előadásokat is felvesznek. Ezek mellett a rendezvények megfelelő decibel értékéért is a MűTerem
audiósai felelnek. Mint az öntevékeny körökben
mindenről, a különböző médiaeszközök megfelelő műszaki állapotban tartásáról is a hallgatók
gondoskodnak.
Miért is érdemes ennek az igazán szerteágazó és sokszínű körnek tagja lenni? Leginkább
azért, mert olyan kompetenciákat szerezhetsz
meg vagy épp adhatsz át, amik nem képezik az
egyetemi képzés törzsanyagát, viszont hatalmas
értéket képviselnek. Azon túl, hogy meg tanulhatsz profin fotózni, videózni, grafikai programokkal bánni, videót vágni, vagy potmétereket
tologatni, egy összetartó közösségnek is tagja
lehetsz, izgalmas feladatokban tudsz részt venni,
és különleges helyekre juthatsz el.
Négy MűTerem médiakörben eltöltött esztendő után nagyon bátran javasolom a csatlakozást, mert nincs is annál jobb érzés, mikor
megformálódik egy szép grafika, egy gyönyörű
fotó, vagy egy fantasztikus videó, ezzel több száz
ember találkozik a mindennapokban, és illetik elismerő szóval vagy tekintettel.
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Sporthallgató
A mérnökhallgató leterhelt mentálisan. A mérnökhallgató lusta. Segítsünk hát neki
kiegyensúlyozott életet élni, és bemutatni, hogy milyen lehetőségek vannak itt, szó
szerint karnyújtásnyira a karon belül! Segítsünk magunkon!
Mielőtt elolvassátok a cikket, szeretnék leszögezni valamit, ami miatt nagyon sokan kihagyják a
lenti lehetőségeket. A felsoroltak közül sok a Baross Gábor Kollégiumban található, így aki nem a
diákszálló lakója az joggal feltételezhetné, hogy
neki nem nyitottak ezek a lehetőségek, pedig de.
Egyik sportolási lehetőségnek sem alapszabálya,
hogy kollégisták legyetek, sőt többnél még hallgatói jogviszony megléte sem kritérium. Mozogjatok hát alanyi jogon! Hajrá!

Közlek Henger
A kosarasoknak sem kell szomorkodniuk, mert
az Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók
Egyesülete által megrendezett bajnokságban már
sok-sok éve jelen van a közlekkaros hallgatókból
verbuválódott csapat. Itt is csak egy kritérium teljesítése választ el titeket a játéktól, a jelentkezés.
Ha az megvan, már be is vághatjátok a lepattanót!

Ha te is részt vennél a kari sport felpezsdítésében, akkor csatlakozz a BSC csapatához, ahol a tagok a meglévő szakágak szervezésével foglalkoznak,
mint a futball, röplabda, tenisz.
A kondi-kardió terem, a sportszertár és a tornaterem is felügyeletük alá tartozik.

Ha már tudsz teniszezni, akkor jelentkezz a
karok közti bajnokságra, ahol egyéniben
és párosban is megmérettetheted magad más karok hallgatói ellen.

Röplabda
A kar lelkes játékosai heti 2 alkalommal mennek el edzeni
a Kármán Tódor Kollégium
egyik tornatermében szórakozásképp vagy egyesek
akár fontosabb versenyekre készülve. Ilyen a Műkupa, melyet szemeszterenként rendeznek meg, és
a Műegyetemi Strandröplabda Torna, mely a tanév
első röplabda eseménye.

Bringakör
Ez az öntevékenykör azon
kívül, hogy jó csapat-összekovácsoló erővel bír, még
az egyetem melletti megfelelő mennyiségű mozgásigény kielégítésében is
segít. Helyre tudod hozni
a biciklid apróbb-cseprőbb
bajait, és tárolni is tudod
a kétkerekűt a kollégiumban. Ha úgy érzed macera
a saját kerékpár fenntartása
Budapesten, akkor egy gyors
egyeztetéssel már viheted is a kölcsönbiciklit a körnek köszönhetően.
Eszközt találhatsz, kifogást nem a biciklizéshez! Széles utat!

Sportszertár
Ha a cikkben megfogalmazott helyiségeket végigjárjátok,
már egy alapos sétát is magatok
mögött tudhattok. Visszatérve a
HaBár folyosóra megtalálhatjátok a
szertárt. Többek között pingpongszettet, jégkorcsolyát, squashütőt, focilabdát,
kosárlabdát is tudtok kölcsönözni minimális
áron. Az árlistát a www.kozlekkar.hu weboldalon
böngészhetitek.

Focibajnokság
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Két éve ősszel nyitotta meg kapuit a kampusz szívében található sportkomplexum, ahol a kötelező testnevelés órák nagy része is zajlik. Aerobik,
falmászás, fallabda, küzdősportok, foci, kosárlabda, stb. mellett akár személyi edzők segítségével
is formába hozhatod magad a remekül felszerelt
kondi- vagy kardiótermekben. További információt a bmefitness.hu honlapon találsz.

Karok közötti teniszbajnokság

Baross Sport Club

Évek óta élvezhetjük a félévente megrendezett
Iron Hook kari focibajnokságot. Kortól, nemtől
függetlenül küzdenek a csapatok 3+1 felállásban
egymás ellen az értékes nyereményekért. Először
csoportmérkőzések majd egyenes kieséses küzdelmek vannak. A meccseket a Baross koli dühöngőjében rendezik meg, amit a HaBár folyosójáról
tudtok megközelíteni. Akik komolyabban érdeklőnek a sport iránt, azoknak erősen ajánljuk a Baross Wanderers, karunk csapatának edzéseihez
való csatlakozást. Tagjai az év folyamán többször
is rúgják a bőrt a nagyközönség előtt a Műegyetemi Villanyfényes Bajnokság mérkőzésein, amit a
BME Sporttelepen rendeznek meg.

BME Sportközpont

Kondi- és kardióterem
Ha a kollégium HaBárral szemközti alagsorában
jártok, mindenképpen nézzétek meg a testépítésre és kellemes izzadtságtengerben úszásra
alkalmas edzőtermeket. A gépek és eszközök
segítségével a testetek minden porcikáját megmozgathatjátok. Természetesen ez nem ingyenes, mint a legtöbb ilyen célú szolgáltatás, de egy
félév ára nagyságrendileg annyi, mint a legtöbb
fővárosi teremben egy hónap.

Pingpongterem
A szertár mellett maradva rögtön betérhettek
a pingpongterembe, melynek használata ingyenes. Itt két asztalt találtok, melyeken korlátlan
ideig játszhattok, csak egy kulcsot kell kérni az
éppen szolgálatban lévő portástól.
A sportolási lehetőségekkel kapcsolatos részleteket a www.kozlekkar.hu weboldalon találhattok
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Útmutató a helyes táplálkozási
szokásokhoz

Bárkivel előfordulhat, hogy bokros teendői közepette megfeledkezik alapvető létszükségleteiről.
A táplálkozás esetében ez igen kellemetlen érzetet válthat ki, könnyen zavaró lehet a produktív munkavégzésben. Az alábbi útmutató abban segít a hallgatóknak, hogy minél gyorsabban, és minél olcsóbban a számukra legmegfelelőbb élelmiszert tudják magukévá tenni a kérdéses szituációban.
Ha unod a zöldet. Hentes.
A Budafoki út és a Karinthy Frigyes út sarkán
helyezkedik el eme intézmény. Többnyire húsféleséget árulnak, és készítenek el frissen. Repertoárjukban megtalálható a sült kolbász, hurka,
csirkecomb, oldalas, rántott csirkemell. Természetesen a sütési folyamatok közben kellő men�nyiségű zsiradékot használnak fel. A fent taglalt
húsféleségek mellé választható kísérőnek savanyúságok (uborka) és öntetek (mustár) tárháza,
valamint kenyér. Az élelmet kimérve árulják,
mindenki költséghatékonyan megtalálhatja magának az ideális adagot.

Ha szereted a Stoczek Rántott
Húst®. Stoczek Menza.
Az intézmény a Bertalan Lajos utca és a Stoczek
utca sarkán található, közel az St épülethez. A
Stoczek Menza biztosítja napközben a karok és
oktatók közti kapcsolattartást. Míg az előadótermekben megkülönbözetünk mestert és tanítványt, addig a menzán mindenki csak egy éhes
ember. Az alsó szinten található a rendkívül
ösztöndíjbarát és nagyméretű napi diákmenü
(leves és főétel), a felső szinten nagyobb választékkal bíró kifőzde üzemel. A választék körülbelül délután kettő óráig jelenti a közismert fogalmat, utána eggyé válik a Stoczek rántott hússal.
Az emeleten mindenki a saját pénztárcájára
szabva válogathat, vannak levesek, különféle főételek, saláták, desszertek, italok. Ha valaki szomját ingyen szeretné oltani, a menza biztosítja számára az iható folyóvizet, a kancsót és a poharat.

valamelyik irányba tekintve nagy eséllyel megpillanthatjuk a szervezet egyik képviselőjét. A vélemények ugyan megoszlanak kínálatukról, de az
igazán éhes ember nem utasít vissza egy adag
szezámmagos csirkét zöldséges rizzsel. Természetesen az összes alapanyag friss, magyar
termékből eredeztethető. A kínálat mindenütt
hasonló, az árak kedvezőek, az árrés változása
az egyes éttermek közt elhanyagolható. Ha nem
szimpatikus az étterem megjelenése, akár elvitelre is kérheted a menüdet, ezután már csak
a megfelelő helyet és időt kell kiválasztanod az
étek elfogyasztásához.

Éjjel-nappal. Gyros.
Az időközben felfokozódott piaci versenynek
köszönhetően mára mindenki anyagilag megkímélve tud hozzájutni a balkán kulturális csemegéjéhez, a gyroshoz. A verseny nem csak az
árakat taszította a mélybe, de a szolgáltatásokat
is kibővítette, így akár hajnali fél négykor is hozzájuthatunk az imádott eleséghez. Lehet kérni
hagyma vagy akár csípős nélkül is, a készítő bármelyik nemkívánatos adalékot mellőzi az összeállított alkotásból. Lehet kérni tálban, menüben,
baklavával, vagy anélkül. Az árusítóhelyek megtalálhatók a Móricz Zsigmond körtéren, a Bartók
Béla úton, valamint mindenhol.

Az amerikai kultúra fellegvára.
Gyorsétterem.
A gyorséttermek által szolgáltatott termékek
köztudottan egészségtelenek.

Interkontinentális gasztronómia.
Kínai.

Már csak 5 perc van az előadásig.
Büfé.

A szóban forgó intézmény nem egy konkrét
helyhez kötött létesítmény. Amennyiben a kampusz környezetében megállunk egy utcasarkon,

A büfészolgáltatás megtalálható több egyetemi
épületben, az St büféjével azonban biztosan
mindenki találkozni fog sűrű hétköznapjaiban.

Egy kellemes előadás még kellemesebb szünetében elégíthetjük itt ki gasztronómiai igényeinket. A választékban megtalálhatóak a különböző
ízvilágú, méretű és megjelenésű, előre összeállított szendvicsek, valamint gyorsfagyasztott
aprósütemények. A szendvicsekhez darabáron,
az aprósüteményhez tömegből számított árértéken juthatunk hozzá. A szolgáltatások közül
kiemelendő a melegszendvics alkotás, mely kellemesen friss hatásával képes leemelni a napi
terhet vállainkról. Hajni minden nap mosollyal
vár titeket az St aulájában.

Baross Gábor Kollégium. Pizza.
Az utolsó fejezet főként a kollégiumban élőknek,
illetve alkalmi vendégeiknek szól. Ha a fáradság
már olyan szinten kerített hatalmába, hogy maximum a kollégium portájáig (és jobb esetben
vissza) tudod testedet mozgásra bírni, akkor
ajánlom figyelmedbe az évszázad csodáját. Természetesen az internetes rendelésről beszélünk. Pizzériák sokasága megannyi szórólappal
és kedvezménnyel verseng a kimerült kollégisták
kegyeiért. Nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb terméket. Az
ember saját választása, hogy olaszosan, vastagtésztával, duplasajttal, vagy májkrémmel szereti
a pizzát. A nem kollégiumban élőknek tudom
ajánlani a Budafoki úton (a Hentes közelében)
található Pizza Boy nevű létesítményt, ahol kellemes környezetben, költséghatékonyan, mégis kiadósan tudunk táplálkozni. További előny,
hogy az étlapon megtalálhatóak a gabona-, és
gyümölcsszármazékú alkoholos jellegű készítmények is (sör).
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Budapest
Elsős hallgatóként az otthon nyugalmát hátrahagyva elengedhetetlen, hogy felfedezzük és kiismerjük új környezetünket. Kilépve a kampusz biztonságos fészkéből
egy világváros fogad minket. E rövid útikalauz segítséget nyújt abban, hogy mindenki megtalálja a saját helyét, szórakozását, kikapcsolódását: a saját Budapestjét.
Deák Ferenc tér - A város központja
Budapest legnagyobb közlekedési csomópontja, három metróvonal közös megállója.
Népszerű találkozási pont, mivel Pest szívében
helyezkedik el, mindenkinek könnyen megközelíthető (az egyetemről a 47-es, 49-es villamossal).
Itt található a sokszínű programokkal szolgáló
Akvárium klub. A Deák tér közvetlen szomszédságában fekszik a parkosított Erzsébet tér, ami
a nyári időszakban számos koncertnek, valamint
egy gigantikus óriáskeréknek ad otthont, a hétköznapokban pedig sok fiatal választja délutáni
kikapcsolódásának helyszínéül.
A Duna-part felé haladva érkezhetünk el a
Vörösmarty térig, ami egyben a kisföldalatti végállomása. A tér főleg a karácsonyi vásárról híres,
de az év minden napján találkozhatunk itt árusokkal, utcazenészekkel, és megannyi finomsággal. Innen indul a híres Váci utca, amely főként
turisták körében közkedvelt, de egy kellemes
őszi sétához mindenkinek ajánlott.
A Deák tér és a Fővám tér (Szabadság híd
pesti hídfő) között húzódik a Kiskörút. Ez az
út, átszelve az Astoriát és a Kálvin teret, ad
helyet a Nemzeti Múzeumnak és tucatnyi antikváriumnak. Amennyiben irodalmi vágyainkat
inkább kölcsönzéssel kívánjuk kielégíteni, a
Kálvin tér közelében helyezkedik el a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár.

Zsidónegyed - Éjszakai élet Pesten
Az elnevezés a VII. kerület Deák térhez közeli részét jelöli. A nagykörút és kiskörút között
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terül el Pest éjszakai életének egyik legfelkapottabb helyszíne. A 2000-es évektől kezdve itt
nyitották meg kapuikat az első, mára hungarikumnak számító romkocsmák. Főként kiüresedett bérházak udvarait, vagy éppen lakásait
alakították át szórakozóhellyé, a berendezést
általában használt bútorok, a dekorációt eklektikus díszítőelemek, mécsesek, lampionok alkotják. Minden helynek megvan a maga varázsa
és italválasztéka. A stílus legismertebb képviselői a Kazinczy utcában található Szimpla Kert és
Ellátó Kert, a Király utcában fellelhető Kuplung,
és az Akácfa utcában fekvő Fogasház.
Aki a retro stílust kedveli, annak a szocializmus
estéit megigéző Akácfa utcában található Előre
57 fantázianevű létesítményt, valamint a Dohány
utcában elhelyezkedő Akácfa sörözőt ajánlhatjuk
figyelmébe. Itt rendkívül kedvező áron fogyaszthatunk, és nem csak minőségi alkoholokat.
Idegen nyelvi ismereteink fejlesztésére is kiváló
lehetőség belecsöppenni Pest éjszakai életében,
hiszen igen sok külföldi egyetemista és turista tölti
szabadidejét a népszerű szórakozóhelyeken.

Városliget
Sok pestinek a Városliget jelenti az igazi pihenést, kikapcsolódást. A főváros egyik legnagyobb
zöld területe a Hősök tere mögött fekszik. A központból az Andrássy út alatt haladó kisföldalatti
vezetheti ide az érdeklődőket.
Itt található az Állatkert, a Vajdahunyad vára,
nyáron csónakázó tó, télen Műjégpálya. A nappali programok széles választékán túl az esti romantikus sétákhoz, beszélgetésekhez is kiváló,

főként, ha az Andrássy úton sétálunk hazafelé.
A Hősök terén egymással szemben áll a Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum, melyben a
számtalan híres képzőművészeti alkotást felvonultató állandó kiállításon kívül nagy volumenű
időszakos kiállítások is megtekinthetők.

Margitsziget
Ha már minden látnivalót megnéztünk Pesten, és Buda felé vesszük az irányt, érdemes egy
kis kitérőt tenni Budapest legismertebb szigetére, melyet gyalogosan a Margit híd és Árpád híd
lejáróiról tudunk megközelíteni.
Távol a forgalom zajától hatalmas zöldterület,
sportuszoda, és a sziget körüli futópálya nyújt lehetőséget a testmozgásra. Amennyiben inkább
szórakozással töltenénk a szabadidőnket, bérelhetünk bringóhintót, ehetünk perecet és vattacukrot, vagy csobbanhatunk egyet a Palatinus
Strandfürdőben.
A szigeten este sem áll meg az élet, megannyi
hangulatos szórakozóhelyen tölthetjük el az időt
barátainkkal.

Széll Kálmán tér- Várnegyed
A Széll Kálmán tér, avagy régi nevén a Moszkva tér Buda egyik legnagyobb közlekedési csomópontja, a 2-es metró megállója, és megan�nyi nagy forgalmú villamos vonal végállomása.
Innen közelíthető meg a Városmajorból induló
Fogaskerekű, vagy a Hűvösvölgyből induló Gyermekvasút. Mindkettő kihagyhatatlan egy leendő
vasutas számára. Ha távolabbi úti célt keresünk,
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autóbusszal egyszerűen megközelíthető a Normafa, ahonnan egy kis sétával akár a János-hegyi
libegőhöz is felkapaszkodhatunk.
A Széll Kálmán tér környékén érdemes még
felkeresni a Széna térről induló Lövőház utcát. A
bevásárlóközpont utáni része sétálóutcának lett
kialakítva, mindkét oldalán kávézók, hangulatos
borozók találhatóak, ahol mindenki meglelheti a
szívéhez legközelebb álló helyet.
A Széll Kálmán térről a 16-os busszal tudunk
feljutni a Várba. Amennyiben még kényelmesebb
és még drágább útvonalon szeretnénk közlekedni, választhatjuk akár a Clark Ádám térről induló
Siklót is. A Vár számos kulturális és szórakoztató programnak ad otthont, rengeteg látnivalót,
múzeumot foglal magába. Ezek közül érdemes
megtekinteni például a Sziklakórházat, a számtalan időszaki kiállítást felvonultató Nemzeti
Galériát, vagy a Budavári Labirintust.

Kerékpárutakon
Aki a kerékpáros közlekedés szerelmese, annak a fővárosban sem kell felhagynia kedvenc
tevékenységével. A BKK jóvoltából városi közlekedéshez kölcsönözhető kerékpár a viszonylag
sűrűn telepített állomásokon, azonban ha hos�szabb időre, és költséghatékonyan szeretnénk
igénybe venni a járművet, akkor a Baross kollégium Bringaköréhez fordulhatunk.
Budapest nem rendelkezik nagy lefedettségű, jó minőségű kerékpárút hálózattal, de
biciklizés közben vagy előzetes tervezéssel biztosan találunk biztonságos, kényelmes útvonalat
célunk eléréséhez.

A Dunai-Vízi közlekedés Budapesten
Ha már unjuk a kerékpárosok és turisták
kerülgetését a járdákon, itt az ideje a közleke-

dés egy viszonylag új lehetőségét kipróbálni a
fővárosban.
A járatoknak a városon végig, mind Pesten,
mind Budán vannak kikötői, így bárhol, akár az
egyetem mellett is fel tudunk szállni egy kis hajókázásra. A legészakiabb kikötő a Római-parton
található Rómaifürdő állomás.
A Római-part története az 1800-as évekre
nyúlik vissza, ugyanis onnantól számít az evezés és a csónakázás budapesti központjának.
A 2000-es évekre már nem sok maradt az óriás csónakházakból, de a helyszín önmagában
is hangulatos kikapcsolódást tud biztosítani. A
Duna-parton egymást érik a számtalan halétellel
szolgáló falatozók, és a jókedvet biztosító sörözők. Az utolsó hajójáratok 20 óra előtt elindulnak
visszafele, ezért figyelnünk kell, nehogy mámoros állapotban ott ragadjunk.
A hajójáratok hétköznapokon Budapest-bérlettel vehetők igénybe, hétvégén azonban mindenképpen jegyet kell váltani rájuk.
Hajóval jelenleg sajnos nem megközelíthető,
de emiatt nem érdemes kihagynunk az egyre
népszerűbb kikapcsolódási helynek számító Kopaszi-gátat (a Rákóczi híd budai hídfőjétől délre). A gyönyörűen kialakított partközeli sétány
mentén vendéglátóhelyek és sörözők várják a
pihenni vágyókat.

Lágymányos - BME kampusz
A legfontosabb városrész Budapesten talán
minden egyetemista életében a XI. kerület, azon
belül Lágymányos. Az egyetemi épületegyüttesen kívül a diákok mindennapi életének helyszíne, megannyi vendéglátóhely, söröző, üzlet várja
a kíváncsi hallgatókat.
A Móricz Zsigmond körtér közelében helyezkedik el az Allee bevásárlóközpont és a Fehérvári úti vásárcsarnok. Az Allee-ban üzletsorokon,

szupermarketben, a vásárcsarnokban piaci hangulatban vásárolhatjuk meg a legfontosabbakat.
A kollégium környékén széles tárháza nyílik
az esti szórakozásnak a hallgatók elé. Az utcák
telis-tele vannak vendéglátóhelyekkel, kocsmákkal, bárki megtalálhatja a törzshelyét. Remek alkalom más karok hallgatóinak megismerésére az
egyetemi klubok felfedezése. Az egyes kollégiumok szórakozóhelyei hallgatóbarát árakon, hétről hétre különféle programokkal, hajnalig tartó
bulikkal várják az ifjúságot.
A megfáradt hallgatóknak kiváló időtöltés
délutánra egy kis séta a Gellért-hegyen. A hegyet
a Duna-part felől érdemes megközelíteni, egészen a Citadelláig gyalogos út vezet felfele.
További lehetőség az időtöltésre Budapest
egyik legújabb és legkisebb városrésze, az Infopark. Az egyetemi épületek miatt sok fiatal fordul
meg itt a hétköznapokban, valamint az Infopark
szolgál helyszínéül a minden év szeptemberében
megrendezésre kerülő BME Egyetemi Napoknak.
Újbuda másik nevezetessége a Feneketlen-tó
a Kosztolányi Dezső tér mellett, melyet egy méltán közkedvelt park szegélyez. Tökéletes hely a
tanulásra, beszélgetésre, sportolásra.
Ha azonban nem akarunk túl messzire
menni, akkor a kikapcsolódást megtalálhatjuk
a Baross Gábor Kollégium hegyoldalba nyúló,
filagóriával és padokkal rendelkező, hangulatos
kertjében is.
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Humor
Drágám, elromlott a mosógép!
- Mi vagyok én, mosógépszerelő?
- Édesem, nem jó a vasaló!
- Mi vagyok én, vasalószerelő?
- Szívem, folyik a csap!
- Mi vagyok én?
Másnap jön haza férj, minden működik.
- Kincsem, hívtál szerelőt?
- Nem, a szomszéd fiú megjavított mindent.
Azt mondta, cserébe süssek sütit vagy feküdjek
le vele.
- És mit sütöttél?
- Mi vagyok én, cukrász?
--Igor és Szása beszélgetnek.
- Most a hátam mögé teszem a vodkát, és ha
eltalálod, melyik kezemben van, akkor
megisszuk, ha nem, akkor összetörjük és
leszokunk. Na, melyik kezemben van?
- Bal!
- Gondolkozz, Szása! Gondolkozz!
--A rendőr szeretkezik a feleségével. Az asszony
nagyokat nyögdécsel meg sikoltozik, mire megkérdezi a rendőr:
- Mi az, csak nem fáj?
- Nem, épp fordítva.
- Hogy-hogy? Jáf?
--Két munkatárs beszélget:
- Te, figyelj, manapság annyira stresszes vagyok,
hogy tök feledékeny lettem! Például a minap
pizsamában mentem ki az utcára.
Mire a másik:
- Ez semmi. Én tegnap fogkefével a számban
mentem be az irodába dolgozni. De nem is ez
a félelmetes...
- Hanem?
- Hát például egy medve.
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Ment, mendegélt a kis virág az úton. Egyszer
csak odaért egy táblához: „Behajtani tilos”.
- Jó - mondta, és kihajtott.
- Honnan tudni, hogy tüzel a kutyánk?
- Onnan, hogy fogy a szén a pincéből.

- Papa, igénybe vehetjük a vőlegényemmel az
autódat?
- Nincs benne benzin, kislányom!
- Nem baj, úgysem akartunk kimozdulni a garázsból.

---

---

Döncike azt kérdezi a papájától:
- Apu, tudod melyik vonat késik a legtöbbet?
- Nem én!
- Amit tavaly karácsonyra igértél.
--Egy fiatal srác ül a buszon. Egyszer csak felszáll
egy öreg nénike és azt mondja a srácnak:
- Fölállna, fiatalember?
- Áááá, ismerem ezt a trükköt! Én felállok, maga
meg gyorsan elfoglalja a helyemet.
--Nyuszika megy az erdőben, egyszer csak a fejére esik egy piros bicikli. Felnéz az égre, nem lát
semmit. Megy tovább, megint a fejére esik egy
piros bicikli. Felnéz az égre, még mindig nem lát
semmit. Megy tovább, harmadjára is a fejére esik
egy piros bicikli. Felnéz az égre, ott a bagoly.
– Bagoly, te dobálsz engem piros biciklivel?
– Igen.
--Diszkóban egy srác leszólít egy csajt:
– Megiszunk valamit?
– Köszi, de nem kérek semmit.
Erre a fiú átváltozik úttá. A lány felkiált:
– Nahát! Elutasítottam!
--- Anyu, elmehetek a diszkóba?
- Diszkóba? 13 évesen? És elfeledkezel anyád 25.
születésnapjáról?

Egy járókelőt megállít az utcán egy ember:
- Elnézést, megmondaná, hogy hogyan jutok el
a postára?
- Az attól függ. Kocsival van?
- Nem.
- Akkor gyalog.
--Férj hazamegy a munkából:
- Asszony, ma este megerőszakolósat játszunk!
- DE ÉN OLYAT NEM AKAROK!
- Ez a beszéd, szívem!
--Négy férfi beszélget:
- Én a feleségemet havonta egyszer teszem a
magamévá. - mondja az első.
- Én havonta kétszer. - kontráz a második.
- Én hetente egyszer. - így a harmadik.
- Én hetente háromszor is. - mondja büszkén a
negyedik férfi.
- De hiszen neked nincs is feleséged! - mondja
neki értetlenül az első.
- Ja, nem a tiédről volt szó?
--A légitársaság egyik gépe késve száll fel. A légikisasszony
közli az utasokkal:
- Elnézésüket kérjük a késésért, a pilótának
nem tetszett a motor hangja. A problémát
most már megoldottuk, az új pilóta mindenkinek
kellemes utazást kíván.

