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BME Gépészmérnöki Kar
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Karát az 1782-ben létrejött Műegye-
temen 1871-ben alapították. Az akkori 15 fős aktuális 
hallgatói létszám azóta 3600 fő fölé növekedett. Ezzel 
a Gépészmérnöki Kar jelenleg az egyetem egyik leg-
nagyobb kara. A majdnem százötven év alatt számos 
nagynevű tudóst, mérnököt nevelt ki az intézmény: 
vegyük például Kármán Tódort, Bánki Donátot,  vagy 
Zipernowsky Károlyt.  A fegyelmezett gondolkodás 
és szakmai tudás elsajátításán felül fontosnak tartjuk, 
hogy hallgatóink mindennapi élete ki-
egyensúlyozott legyen, hiszen ez 
a biztosítéka, hogy a képessé-
geiknek megfelelő legjobb 
eredményeket érjék el. 
Ehhez ugyanolyan fon-
tos a közösségi élet-
ben való részvétel, 
egészségük ápo-
lása, a sportolás, 
mint az ezekhez 
kapcsolódó 
szórakozás, ki-
kapcsolódás.

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
A Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK) feladata a 
hallgatók érdekképviselete a BME Gépészmérnöki Ka-
rán és egyetemi szinten. A képviselet a hallgatói élet 
megkönnyítése érdekében különböző feladatokat lát 
el, több fontos területen is jelentős szereppel bír. Az öt 
legfontosabb terület: tanulmányi ügyek és problémák 
kezelése, kollégiumi férőhelyosztás, illetve kollégiu-
mi ügyek intézése, ösztöndíjak elosztása a megadott 
elvek mentén, a szociális juttatások ügye, valamint 

rendezvények szervezése. A felsoroltak mellett fel-
adataink közé tartozik a kari sportélet 

koordinálása, továbbá az öntevé-
keny körök támogatása. 

Célunk, hogy karunk hall-
gatóinak valamennyi

rendezvényen szín-
vonalas programo-

kat biztosítsunk. A 
szervezés során 
felmerülő költsé-
gek egy részét 
támogatások-
ból fedezzük.
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ÖNTEVÉKENY KÖRÖK, SZAKKOLLÉGIUMOK
Karunkon jelenleg több, mint 30 öntevékeny kör működik. Ezeket alap-
vetően két csoportba lehet sorolni: szakmai és közösségépítő körök. 
Körtagként a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy egy közösség 
aktív részeseként bővítsék látókörüket, fejlesszék szakmai tudásukat.
A szakmai öntevékeny köröket két szakkollégium egyesíti: az Energe-
tikai Szakkollégium és a Gépész Szakkollégium. Velük folyamatos kap-
csolatban állunk, segítségükkel a kar hallgatóinak jelentős részét el tud-
juk érni, egyes eseményeinkre még inkább felkeltve az érdeklődést.

Lehetőségek: szakmai és közéleti 
információk megosztása 
Kapcsolattartás: folyamatos, heti 
rendszerességű
Elért hallgatók száma: 30 önte-
vékeny kör, kb. 500-600 hallgató
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KARI SPORTÉLET
A szakmai és közösségépítő programok mellett kiemelt figyelmet for-
dítunk a sportrendezvényekre is. Félévente kerül sor a Kármán Bajnok-
ságra. A teremfoci bajnokságon a gépészkaros hallgatókból álló 10-15 
csapat (csapatonként 5-8 fő) 14 héten keresztül, heti rendszerességgel 
körmérkőzések formájában mérkőzhetnek meg egymással a Kármán 
Tódor Kollégium tornatermében.
A 24 órás focibajnokság hagyományosan a tavaszi félévben szervez-
zük meg. A 25-30 versengő csapat között megtalálhatóak más karok 

hallgatói is. A mérkőzések között más sportokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők, például: kempo, jóga, 
zumba, salsa, taekwondo.

A novemberi Kari Jeges Est közel 
400 résztvevője egy egész estés 
korcsolyázással lazíthat a számon-
kérések között.

Helyszín: Egyetemi Sporttelep, 
Kármán Tódor Kollégium
Elért hallgatók száma: egyes ren-
dezvényeken 100-400 hallgató
Speciális megjelenési formák: 
megjelenés belépőn/karszalagon
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GÓLYATÁBOR
Karunk egyik legfontosabb eseménye a Gólyatábor. Az újonnan fel-
vételt nyert hallgatók először itt kerülnek kapcsolatba az egyetemmel 
és leendő hallgatótársaikkal. Az itt eltöltött néhány nap során a gólyák 
változatos programokon vehetnek részt. A tankörbeszélgetések során 
az egyetemi rendszerrel ismerkedhetnek meg 15-20 fős csoportokban, 
majd csapatépítő vetélkedőkkel és sportprogramokkal igyekszünk az 
elsősöket minél inkább összehozni. Emellett ellátogatnak a táborba a 
szakmai és közösségi öntevékeny köreink is, akik igyekeznek bemutat-
ni, mennyi lehetőség van az egyetemen a tanulás mellett a szabadidő 
hasznos eltöltésére. Minden évben eljön a gólyatáborba karunk déká-
ni vezetése is, hogy köszöntse a frissen felvetteket. 
A közel 350 gólya és 100 szervező jelenlétével nemcsak a legfontosabb, hanem az egyik legnagyobb létszámú 
eseményünk is egyben.

Célközönség: első éves hallgatók
Időpont: augusztus
Helyszín: Ifjúsági tábor
Elért hallgatók száma: 350-400 fő
Speciális megjelenési formák: 
megjelenés karszalagon, pólón, 
promóciós stand felállítása
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KOLLÉGISTA AVATÓ
A tanév elején az újonnan bekerült elsős kollégisták számára rendez-
zük meg a Kollégista avatót. Nem csak a gépész gólyákat, hanem 
több más kar elsőseit is köszöntjük ilyenkor a Kármán Tódor Kollégium 
aulájában. A felsőbb évesek mulatságos műsorának során a friss kol-
légisták leteszik esküjüket, majd a már végzett hallgatók közül megvá-
lasztott tiszteletbeli kollégisták vehetik át okleveleiket.  Az este zárása-
ként együtt koccintanak az előttük álló sikeres egyetemi félévekre.

GÓLYAHAJÓ
Szeptemberben a gólyáknak szóló rendezvénysorozat keretein belül 
szervezzük meg a Gólyahajót egy dunai rendezvényhajón. A sétaha-
józás során a kivilágított Budapestet csodálhatják meg a vendégek. A 
résztvevők minden évben az est témájának megfelelő jelmezbe öltöz-
nek, és a hajót is az adott hangulathoz illeszkedően díszítjük fel. 
A fergeteges hangulat és gyönyörű környezet miatt nem csak a gólyák 
szállnak vízre, hanem a korábbi évek jó tapasztalatai alapján felsőbb 
évesek is nagy számban szoktak részt venni a rendezvényen.

GÓLYABÁL
Nagy hagyománnyal rendelkező, elsősorban gólyáknak szóló rendez-
vény a Gólyabál, amely novemberben kerül megrendezésre. A báli 
hangulatot az elsősök elegáns öltözete és a termek tematikus díszítése 
teremti meg. Az estet az elsőévesek ünnepélyes keringője nyitja meg. 
Ezek után következik a gólyaeskü, majd a dékáni köszöntő. A rendez-
vény további részében több teremben, különböző zenekarok szóra-
koztatják a részvevőket.

Célközönség: gólyák
Időpont: szeptember
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium
Elért hallgatók száma: 200 fő

Célközönség: gólyák
Időpont: szeptember
Helyszín: rendezvényhajó a Dunán
Elért hallgatók száma: 400 fő
Speciális megjelenési formák: 
megjelenés belépőjegyen

Célközönség: gólyák
Időpont: november
Helyszín: változó
Elért hallgatók száma: 400 fő
Speciális megjelenési formák: 
megjelenés belépőjegyen
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GÉPÉSZKARI NAPOK – SLIP
A Gépészkari Napok a gépészkar egyik legrégebbi rendezvénye. A 
hagyományosan áprilisban megrendezésre kerülő eseményen a hall-
gatók négy napon át kicsit kiszakadhatnak az egyetem és számonké-
rések világából és önfeledten lazíthatnak baráti társaságukkal.
A hét szakmai napján a szponzorok standjainál különböző játékokon 
és előadásokon vehetnek részt karunk hallgatói.
Délutánonként a csapatversenyben 7-8 csapat közel 200 résztvevője 
méretteti meg szakmai tudását és megannyi ügyességi feladatban bi-
zonyíthatják rátermettségüket, hogy a végén ők legyen a SLIP győztesei.
Esténként a meghívott zenekarok koncertjein közel 1000 fő szokott részt 
venni. Igyekszünk minél szélesebb zenei kínálatot nyújtani a résztvevők-
nek, hogy minél több hallgatónk számára vonzóbbá tegyük a rendez-
vényt. Az utóbbi évek fellépői között szerepelt többek között a Kerozin, 
a Firkin, a Compact Disco, a Wellhello, a Cloud9+, és a Supernem.

Célközönség:
gépészkari hallgatók
Időpont: április
Helyszín: Goldmann György tér
Elért hallgatók száma:
naponta 1000 fő
Speciális megjelenési formák: 
stand felállítása, előadás tartás, 
megjelenés belépőjegyen/ 
karszalagon
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SZAKMAI ÉS KULTURÁLIS HÉT
A márciusban megrendezett programsorozatnak a Kármán Tódor Kol-
légium aulája ad helyet. A hét folyamán délutánonként különböző 
szakmai és ismeretterjesztő előadásokat, interjúkat hallgathatnak meg 
az érdeklődők. Az előadók között megtalálhatóak voltak a korábbi 
években karunk elismert oktatói és neves szakértők, sportolók is, mint 
például dr. Stépán Gábor, karunk volt dékánja; Dr. Zacher Gábor toxi-
kológus, Görög Ibolya protokoll-szakértő, Hartlein Károly fizikus, illetve 
Cseh László olimpiai bajnok úszó. Az előadásokon átlagosan 70-80 fő 
szokott részt venni.
Esténként kari kötődésű zenekarok adnak koncerteket.

KÁRMÁN NAP
A Szakmai és Kulturális hét keretein belül kerül megrendezésre a Kármán 
Nap. Ünnepélyes koszorúzás és megemlékezés után, a kollégium tornater-
mében tíz, 8-9 fős csapat mérheti 
össze tudását. A szakmai, kreatív 
megoldást igénylő feladatokat 
karunk tanszékei állítják össze, és a 
megoldásokat is ők értékelik.
Az első három helyezett díjazás-
ban részesül, a legjobbnak bi-
zonyuló csapat pedig egy évre 
megkapja a vándor plakettet is.

Célközönség:
gépészkari hallgatók
Időpont: márciusban
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium
Elért hallgatók száma:
programonként 80 fő
Speciális megjelenési formák: 
megjelenés belépőjegyen/ 
karszalagon

Célközönség:
gépészkari hallgatók
Időpont: március
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium
Elért hallgatók száma: 100 fő
Speciális megjelenési formák: 
szakmai feladat a vetélkedőre, 
stand felállítása, előadástartás, 
zsűritagság, különdíj biztosítása, 
megjelenés pólón
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HARMADOLÓ EST
A kétciklusú képzési rendszer beveze-
tése után a Felező Bált felváltotta a 
Harmadoló Est.
Karunk negyedik félévében járó 
hallgatói a Kármán Tódor Kollégium 
aulájában vehetnek részt egy közös 
vacsorán. Az est folyamán együtt 
gondolhatnak vissza az elmúlt két 
évre, és ünnepelhetik meg, hogy már 
a képzésük harmadát teljesítették.

GYŰRŰ- ÉS KITŰZŐAVATÓ VÉGZŐS BÁL
A Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős 
Bál karunk egyik legrangosabb 
eseménye. Itt a diploma előtt álló 
hallgatók egy vacsora keretében 
kötetlenül beszélgethetnek egy-
mással és tanáraikkal képzésük 
utolsó megmérettetése, a záró-
vizsga előtt.
A vacsora után karunk néhány ok-

tatója humoros diplomavédést ad elő. Ezután a résztvevők élőzene mellett, 
báli hangulatban folytathatják a közös szórakozást, nosztalgiázást.

Célközönség:
negyedik féléves hallgatók
Időpont: március
Helyszín: Kármán Tódor Kollégium
Elért hallgatók száma: 150 fő
Speciális megjelenési formák: 
megjelenés belépőjegyen és 
pólón

Célközönség:
végzős hallgatók
Időpont: május
Helyszín: Egyetemi kampusz
Elért hallgatók száma: 180 fő
Speciális megjelenési formák: 
megjelenés belépőjegyen
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AJÁNLÁS

A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara nagy hangsúlyt fektet az Egyetem, 
a Kar és a Kármán Tódor Kollégium több évtizedes hagyományainak ápolására.

KARI RENDEZVÉNYEINK

megszervezése az egyik legfontosabb feladat, amit hagyományaink és értékeink megőrzése érdekében megteszünk.
A Gépészkari Hallgatói Képviselet és a Kari Rendezvény Bizottság tagjai minden évben gondoskodnak ezen 
események lebonyolításáról, hírnevünk öregbítése és a hallgatói összetartás növelése érdekében.
Ezúton ajánlom összejöveteleinket mindenki figyelmébe, aki fontosnak tartja ezt, valamint az ipar és a leendő 
mérnökgenerációk közötti élő kapcsolat fenntartását. 
Kérem, hogy amennyiben szervezetének módjában áll, vegyenek részt rendezvényeinken, és részvételükkel 
támogassák a fenti célok elérését.

Budapest, 2017.04.18.

Dr. Czigány Tibor
BME Gépésznérnöki Kar Dékánja




