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Schönherz és BME-VIK Alumni Hírlevél 

Kedves Barátunk! 

 
A Schönherz és a BME-VIK Alumni közös hírlevelét olvasod, amelyben szeretnénk aktuális 
információkkal szolgálni arról (bővebben), mi történik mostanság a Ház körül, illetve a Karon. 
 

Kollégiumi Hírek 
 
COVID-19 állandó tájékoztató – a Kollégiumot a járványveszély miatt kiürítették márciusban.  
Az Alumnis eseményeket is lemondtuk először május végéig, majd augusztus közepéig, jelenleg 
pedig a teljes őszi félévre 2021.01.31-ig. 
 
A kollégiumot nyáron megnyitották, oda azonban szinte CSAK a kollégisták léphetnek be jelenleg. 
Mindez azt jelenti, hogy még a normál vendégfogadás sem lehetséges, rendezvényt tartani pedig 
szigorúan TILOS, így immár NINCS remény arra, hogy bármilyen elmaradt rendezvényt pótoljunk / 
szervezzünk a Házban az idei évben, melyet őszintén sajnálunk.  
 
KB bemutatkozó – a nyár során kialakult a KB új felépítése és munkamegosztása, mely az alábbi 6 
fős koncepció mentén épül fel a jövőben: 

 Elnök: A KB munkáját koordinálja a funkcionális területek összehangolásának érdekében, 

a SVIE elnöke. 

 Kollégiumi felelős: A kollégiumi irányítás funkcionális területének vezetője, a kollégiumi 

ügyekért felel, a HK mandátumos képviselője és a KHB elnöke, mediátor és közvetítő a 

HK és a KB között. 

 Közéleti felelős: A közéleti irányítás funkcionális területének vezetője, a közéleti 

ügyekért felel oly módon, hogy az RVT munkáját koordinálja, mediátor és közvetítő a 

KB és az RVT között. 

 Gazdasági felelős: A gazdaság funkcionális terület vezetője, a gazdálkodásért és a 

gazdasági ügyekért, a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartásért és 

ügyintézésért felel. 

 Üzemeltetési felelős: Az üzemeltetés funkcionális terület vezetője, a kollégiumi és 

közéleti üzemeltetési ügyekért, az üzemeltetési és fenntartói szervezetekkel való 

kapcsolattartásért és ügyintézésért felel. 

 Five-0 vezető: A funkcionális területek működését és feladatainak ellátását támogató 

csoport vezetője. 

Ahogy ígértük, bemutatjuk Nektek az októberi KGy által megválasztott új KB tagjait is 1-1 

motivációs gondolatukkal, amit a pályázatukból ragadtunk ki szubjektíven: 

- Elnök - Nánási Norbert – Náni: „Nagyon sokat fejlődhettem az eddig eltelt évek alatt 
mind emberileg, mind szakmailag is. Éppen emiatt úgy érzem, kötelességem tenni azért, 
hogy a Ház megfelelően tudjon működni, és tudjon fejlődni, ezáltal vissza tudom adni a 
közösségnek azt, amit én is megkaptam régebben.” 
 

- Kollégiumi felelős - Zelenyánszki Dorottya – Dorka: „Felhasználva a HK-s és a KFB-s 
tapasztalataimat úgy gondolom, hogy megfelelő alappal tudnék nekiindulni a munkának.” 
 

- Közéleti felelős - Kalydi Zoltán – Zoli: „Ez az a hely és ez az a környezet, közösség 
amiért én szeretnék az elkövetkező egy évemben időt és energiát nem sajnálva minél 

https://svie.hu/wp-content/uploads/2020/09/Black-Pearl-KB-palyazat.pdf


többet tenni, hogy épüljön és szépüljön, legfőképpen azért, hogy a minket követőknek is 
megadathasson legalább az, ami nekem is megadatott.” 

- Gazdasági felelős - Bozó Bálint Vid – Bozó: „ .. mindenképp szeretném elérni azt, hogy 
amikor eltelik az egy év, büszke lehessek arra a munkára, amit leraktam az asztalra” 
 

- Üzemeltetési felelős - Dér Levente – Levi: „ .. KB-zni is azért szeretnék, mert úgy érzem 
itt tudok a legtöbbet segíteni a Schönherznek, a kollégistáknak, a közéletnek.” 
 

- Five-0 vezető - Török Ambrus – Ambrus: „A Five-0 mindig is fontos volt számomra, mert 
itt ismerkedhettem meg sok olyan emberrel, akit most barátomnak hívhatok.” 
 

Kari Hírek 

 
MSc felvételi előkészítő konzultációt szervezünk Teams formában, jelentkezési határidő 
november 2. Bővebben: http://www.vik.bme.hu/hir/2655-msc-felveteli-elokeszito-konzultacio 

 
Forradalmi 1956-os VIK  kvíz a VIK Start Appon, teszteld történelemtudásod! Határidő: 11.04. 
 
A BME VIK meghirdette első nyilvános online képzését a Webuni-val közös szervezésben, 
amelyben a tanfolyam 2 hónapja alatt bemutatjuk az Android fejlesztés alapjait. 

 
A novemberben induló képzési program oktatója és mentora Dr. Ekler Péter, a BME VIK egyetemi 
docense, aki több mint 14 éves mobilfejlesztői tapasztalata mellett, évente átlagosan 250 
hallgatót tanít mobilszoftver fejlesztésre. 6x kapott Aranyfokozatú kar kiváló oktatója és 2x 
Műegyetem kiváló oktatója címet, 2014-ben pedig elnyerte az Év Informatika Oktatója díjat is. 
 
A képzésre bárki beiratkozhat, de a mentoráció miatt a férőhelyek száma limitált. 
Ha szívesen tájékozódnál még a programról, további információt itt találsz.  
 
BME oktatási tájékoztató érhető el az alábbi linken, mely folyamatosan frissül: 
http://www.bme.hu/hirek/20200722/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol 
 
Naprakész információk és események a kar életéből - töltsd le a VIK Start mobilalkalmazást, 
kattints a VIK Youtube csatornájára, iratkozz fel az új, hetente jelentkező VIK Weekly hírlevélre, 
vagy látogass el a kari facebook oldalra is ! 

 
Programajánló – Ősz (COVID-19) 

 
A Simonyi Károly Szakkollégium ismét on-line eseményt szervez, csatlakozni ajánlott: 
https://simonyi.bme.hu/szakmaihet/ 
Tér/idő: ONLINE, 2020.11.13-18. 
 
A hazai COVID-19 intézkedések miatt sajnos MINDEN Kari és Kollégiumi rendezvény ELMARAD. 
 

 
Schönherzes Videó Rovat 
 
Ahogy az első tavaszi online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítettük hírlevelünket - immár 
nem csak a karantén idejére – jelezzetek vissza Nekünk róla, sőt bátran ajánljatok videókat is a 
következő számokba pl. az alumni@sch.bme.hu címünkre küldött e-mailben, vagy a facebookra 
küldött linkekkel - köszönjük! 
 
A COVID miatt elmaradt QPA feelinget idézzük fel az alábbi 10G-s feeling videóval: 
https://bsstudio.hu/video/schonherz-qpa-2004-feeling 
 
Egy másik, idén 10 éves jubileumát ünneplő, ugyancsak elmaradt eseményt (színes mátrix) 

http://www.vik.bme.hu/hir/2655-msc-felveteli-elokeszito-konzultacio
http://felvi.vik.bme.hu/hir/2609-vik-start-app-toltsd-le
http://androidfejlesztes.webuni.hu/
http://www.bme.hu/hirek/20200722/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol
https://secondscr-bme.autsoft.hu/public/store
https://www.youtube.com/channel/UCSKGqtDtqvlvc_ADiRdnlLA
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=b311295cd8dab0779ee3f5008&id=1d92b9ebec
https://www.facebook.com/BMEVIK
https://simonyi.bme.hu/szakmaihet/
mailto:alumni@sch.bme.hu
https://www.facebook.com/SchonherzAlumni/
https://bsstudio.hu/video/schonherz-qpa-2004-feeling


idézzük fel az alábbi videóval: 

https://bsstudio.hu/video/schonherz-qpa-2010-szines-matrix-oriaskijelzo 
  
 
Vigyázzatok magatokra és egymásra!  

 
Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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