






Tisztelt Leendő Partnerünk!

Örömmel mutatom be Önnek a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
Hallgatói Gazdasági Bizottság kiadványát, melynek célja bemutatni az építész
hallgatók támogatásának lehetséges módjait. Elsődleges célunk ezzel
kapcsolatban annak elősegítése, hogy az itt tanulók még közelebbről ismerhessék
meg a szakmájukat, és diploma utáni pályájukat ezen ismeretek birtokában
kezdhessék meg. A Hallgatói Gazdasági Bizottságot 2015-ben alapította a Hallgatóikezdhessék meg. A Hallgatói Gazdasági Bizottságot 2015-ben alapította a Hallgatói
Képviselet azzal a céllal, hogy új szakmai partnereket találjon a hallgatói
rendezvények, öntevékeny csoportok, projektek és kezdeményezések támogatására.
A Bizottság munkájának köszönhetően számos kölcsönösen eredményes kapcsolat
alakult ki a kari hallgatók és Képviselet, illetve támogatóink között. Rendszeres és
kiemelt támogatóink közé tartoznak olyan neves vállalatok, mint a Velux Hungária
Kft., a BachI Kft. és a Market Építő Zrt.



Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy támogató partnereink ezen rendezvények
során méltó lehetőséget kapjanak a bemutatkozáshoz és megfelelő módon
csatlakozhassanak a programokhoz. Tapasztalatunk, hogy a továbbiakban
bemutatott rendezvények során a résztvevő építész hallgatók igen nagy
lelkesedéssel és érdeklődéssel fogadják partnereinket, akik számára a
legkülönbfélébb lehetőségeket tudjuk biztosítani a megjelenéshez. Kérem,
ismerje meg a támogatási lehetőségek különböző módjait, melyeket azismerje meg a támogatási lehetőségek különböző módjait, melyeket az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. civilszervezeteinek segítségével közvetítünk
a hallgatótársaink számára. Bízom benne, hogy hamarosan Önt is
támogatópartnereink között üdvözölhetjük.

Zakor Fruzsina
Építészmérnöki Kar Hallgatói

Képviselet
elnök



A tavaszi félév legnagyobb, és egyben a hallgatóság  körében az egyik legnépszerűbb
rendezvénye a háromnapos Építész Kari Napok, amely körülbelül  350   építész hallgatót
mozgat  meg, és ez a szám évről-évre  csak növekszik. A  hallgatók  6  fős  csapatokban
versenyeznek   egymással   különböző   ügyességi  és  játékos-szakmai  feladatokban. A
játékosok  a  rendezvény  mindhárom  napján   egyenpólót   viselnek,   melyen   akár  a
támogatók  logói is megjelenhetnek. A Kari Napok ikonikus  programpontja a Várostúra,
melyen  a  csapatok Budapest különböző ismert helyein lévő állomásokat  járnak végig.melyen  a  csapatok Budapest különböző ismert helyein lévő állomásokat  járnak végig.
A  programsorozat  hagyományosan  a   Bercsényi  28-30.  Kollégiumban   zárul.   Cégük
rendezvényen  való megjelenésével  az  elsőévesektől a  diplomához  közeledő  építész
hallgatókig mindenkit el tudnak érni.
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DÁTUM:
ÁPRILIS

VÁRHATÓ LÉTSZÁM:
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HELYSZÍN:
BERCSÉNYI 28-30.
KOLLÉGIUM, ÉS
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NAPOK
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Május közepén a Bercsényi 28-30.Kollégium udvara ad helyet az Építész Pikniknek. Az esemény 
célja, hogy a tanév végén hallgatók és oktatók egy kellemes délutánon összegyűljenek, 
lehetőséget teremtve ezzel a kötetlen társalgásra, egymás megismerésére az egyetem 
keretein kívül is. Az estébe nyúló Piknik, a hagyományokhoz híven közös főzéssel, színvonalas 
előadásokkal, és kellemes zenével várja az érdeklődőket - hallgatókat és oktatókat egyaránt. 
Az esemény hagyományos szervezője az Építész Klub Szakkollégium, mely több évtizedes 
szakmai múltra tekinthet vissza az Építészmérnöki Karon. A délután alkalmával szakmai 
beszélgetések alapját szolgálhatják cégük megjelenésével.beszélgetések alapját szolgálhatják cégük megjelenésével.

ÉPÍTÉSZ
PIKNIK



A Kari Tábor helyszíne a BME Ifjúsági tábor Balatonlellén, melynek kapacitása 180 fő, viszont 
sátorhelyekkel együtt 200 résztvevőre is számíthatunk. A tábor a Balaton partján fekszik, saját 
stéggel, röplapdapályával, tűzrakóhelyekkel és egy közösségi teremmel rendelkezik. A Kari Tábor 
célközönsége a felsőbbévesekből, főként a kari közéletben aktívan tevékenykedő 
hallgatókból tevődik össze, akik minden évben nagyon várják, hogy nyáron Lellén pihenhessék ki 
az elmúlt év fáradalmait. A táborban a Hallgatói Képviselet programjain, tanárokkal való 
beszélgetésekenbeszélgetéseken és támogatóink által szervezett szakmai vagy játékos programokon van 
lehetőségük részt venni. A tábor hétvégére eső napjain már lediplomázott hallgatótársaink is 
csatlakozni szoktak a táborozókhoz. Minden második évben a Tábor szombati napján 
Badacsony túrát is szoktunk szervezni. Ezen a napon a hallgatók reggel utaznak Badacsonyba, 
ahol a napjukat kirándulással és borkóstolással töltik. A Badacsonytúra csomag ennek a költségeit 
is fedezi, illetve természetesen lehetőséget biztosít arra, hogy a cégüket kisebb
ajándékcsomagokkal vagy tárgyakkal promótálják a hallgatók körében.
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GÓLYA PÓLÓKON VALÓ
MEGJELENÉS

AKTÍV PROGRAM

MOLINÓK
HIRDETMÉNYEK

SZERVEZŐI ÉS GÓLYA
PÓLÓKON VALÓ
MEGJELENÉS

AKTÍV PROGRAM

A Gólyatábor helyszíne a BME Ifjúsági tábor Balatonlellén, melynek kapacitása 180 fő. Ebből 
30 főt a szervezők tesznek ki, így 150 gólya elszállásolására van lehetőség, ezeket a helyeket 
minden évben fel is szoktuk tölteni. A tábor lehetőséget ad az elsőéves hallgatók mielőbbi 
beilleszkedésére az egyetemi életbe, melyről a szervezők, a felsőbbéves hallgatókból álló 
Senior Kör tagjai gondoskodnak. A tábor programterve alaposan felépített, napközben 
kiscsoportos beszélgetésekkel és nagycsoportos játékokkal ismerkednek meg egymással a 
leendő elsőévesek , a Kar felépítésével, és persze az őket támogató cégekkel is. Erre remek le-
hetőséghetőség a második napon tartott állomásos vetélkedő, melyen a gólyák csoportokban külön-
böző állomásokon vesznek részt a délelőtt folyamán. Itt cégükkel akár interaktív 
programot is tarthatnak az egyik állomás keretein belül. A Gólyatáborban a szervezők és a 
gólyák is egyenpólóban vannak, melyen lehetőségük van cégük logójával megjelenni, ennek 
árát a második illetve a harmadik csomag fedezi.

ÉPÍTÉSZ
GÓLYA-
TÁBOR



A félév kezdete előtt, hagyományosan szeptember első hetében kerül megrendezésre a 
Gólyahét, melyen már azok az elsőévesek is részt vesznek, akik a Gólyatáborba valamilyen 
oknál fogva nem juthattak el. Itt gyűlik össze először teljes létszámban a 300 fős gólyaévfoly-
am. A héten további ismerkedős és csapatépítő programokkal készülünk, többek között az 
elegáns Gólyaesttel, játékos vetélkedőkkel, a Gólyatáborhoz hasonló forgóval, és egy buda-
pesti Várostúrával is. Itt szintén állomásként, illetve az eseményeken kihelyezett molinókkal van 
lehetőségük megjelenni.
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SZAKMAI PROGRAM
VÁROSTÚRA CSOMAG

DÁTUM:
SZEPTEMBER ELSŐ

HETE

VÁRHATÓ LÉTSZÁM:
350 FŐ

HELYSZÍN:
BERCSÉNYI 28-30.
KOLLÉGIUM,
BME KÖZPONTI
ÉPÜLET, EGYÉB

BUDAPESTI HELYSZÍNEK

ÉPÍTÉSZ
GÓLYA-
HÉT



Az őszi félév első kari szintű programsorozata, a Szakmai Napok, mely októberben kerül 
megrendezésre. A rendezvény célja, hogy évente frissülő tematikájával és az ehhez szorosan 
kapcsolódó, változatos programjával közelebb hozza az építészhallgatókat, oktatóikat, a 
szakmagyakorlókat, valamint az építész szakmai közélet iránt érdeklődőket a szakmához, és 
nem utolsó sorban egymáshoz is. Az esemény helyszíne a Bercsényi 28-30. Kollégium,
  a Műegyetem központi épülete, valamint a Kortárs Építészeti Központ szokott lenni. A hét 
népszerű programjai közé tartoznak az épület- és építkezésbejárások, telephelylátogatások és 
különböző workshopok is. Ezen a rendezvényen lehetőségük van szakmai irányból is 
megszólítani a hallgatókat előadásokkal, workshopokkal és egyéb programokkal. 
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Az Építész Gólyabál az őszi félév legjobban várt programja, melyre hagyományosan 
novemberben kerül sor. 2022-ben már negyedik éve a Gépészmérnöki Karral kiegészülve 
rendeztük meg közös Bálunkat. A karok közötti együttműködés jóval nagyobb szabású 
esemény megszervezését teszi lehetővé, melyen így közel 1000 fő vesz részt. Bár a bálnak 
elsősorban az első évfolyam a célközönsége, oktatóink, a kari vezetés és nagy számban 
felsőbbévesek is meg szoktak jelenni. A báI népszerűsítése évről évre ugyanolyan magas 
színvonalonszínvonalon folyik: már a rendezvény előtt két-három héttel megindul a jegyek árusítása, a 
plakátolás, valamint promóvideó is készül, mely mindig nagy nézettséget ér el. Cégüknek 
sokszínű megjelenésre van lehetősége: a rendezvényen kihelyezett molinókkal vagy standdal,
a minden évben népszerű tombola nyereményt is támogatva, vagy megjelenés a fotózás
támogatójaként, akár céges paravánnal, vagy a logójuk megjelenítésével a képeken.
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PROMÓCIÓS TÁRGYAK
NYEREMÉNYJÁTÉK

DÁTUM:
NOVEMBER VÉGE

VÁRHATÓ LÉTSZÁM:
 1000 FŐ

HELYSZÍN:
VÁLTOZÓ,
2022-BEN:

BME KÖZPONTI
ÉPÜLET, AULA

ÉPÍTÉSZ
GÓLYA
BÁL



100 000 Ft 150 000 Ft

300 DB LOGÓVAL 
ELLATOTT POHAR 
ÉPÍTÉSZ KARI NAPOK  

500 DB LOGÓVAL
ELLATOTT POHAR

GÓLYATÁBOR, KARI TÁBOR

EGYÉB
LEHETŐSÉGEK



Az Építész Kari Napok és a Gólyahét egyik legkedveltebb programpontja a Várostúra. Míg a 
Kari Napokon a felsőbbévesek és már a második félévüket teljesítő elsőéveseknek szól, addig 
a Gólyahét résztvevői először ismerkednek Budapesttel és az egyetemi élettel. Mindkét 
rendezvényen csapatok járják be a várost, miközben különböző állomások feladatait teljesítik. 
Amennyiben a Kari Napok és a Gólyahét várostúráján is megjelennek cégükkel, akár 500 
építészhallgatót is elérhetnek a Kar minden évfolyamáról. 

Ugyanerre ad lehetőséget a második csomag is, de ez kifejezetten az elsőévesek 
Gólyatáborában és Gólyahetén való együttes megjelenést biztosítja.Gólyatáborában és Gólyahetén való együttes megjelenést biztosítja.

400 000 Ft500 000 Ft

MEGJELENÉS AZ ÉPÍTÉSZ KARI NAPOK
ÉS A GÓLYAHÉT VÁROSTÚRÁJÁN

MEGJELENÉS A GÓLYATÁBOR
ÉS A GÓLYAHÉT PROGRAMJAIN

EGYÉB
LEHETŐSÉGEK



A CSOMAGOKTÓL VALÓ ELTÉRÉS JOGÁT FENNTARTJUK, ILLETVE KÖZÖS MEGEGYEZÉS
ALAPJÁN EZEK TARTALMÁTÓL EL LEHET TÉRNI.

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
HALLGATÓI GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

A fényképeket köszönjük a Képkocka öntevékeny körnek.




