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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 
 
Új Alumni Vezetőségi tag – örömmel mutatjuk be Nektek a vezetőség új tagját, Kovács Kokó 
Pétert, aki a Lovagrendből érkezett közénk (aki esetleg nem ismerné: Dezső buli körvezető, SSSL 
nagymester, CST főrendező volt, emellett rendezett Qpát, Pizzásch tag volt) és augusztustól 
kezdi meg a munkát körünkben – szeretettel köszöntjük. 
 
COVID-19 állandó tájékoztató – a Kollégiumot a járványveszély miatt kiürítették 2020 
márciusban. Az Alumnis eseményeket is lemondtuk először tavaly május végéig, majd  
augusztus közepéig, legutóbb pedig a teljes őszi félévre 2021.01.31-ig. A kollégiumot bár tavaly 
nyár végén megnyitották, azonban a fokozódó őszi járvány miatt novemberben ismét bezárták, 
így az elmaradt rendezvényeinket sem pótolhattuk a Házban ez idáig, melyet őszintén sajnálunk.  
A tavaly novemberi intézkedések továbbra is fennmaradnak, így a Kollégium a külsősök és az 
öregek előtt továbbra is ZÁRVA tart, ott jelenleg azok tartózkodhatnak, akik engedélyt kaptak.  
 
UPDATE – a jelenlegi információink szerint megnyílt a nyári kollégium és van vendégfogadás a 
védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára, mely még sajnos nem jelenti a(z öreg) 
rendezvények automatikus visszatérését is a Házba. Amint ez a helyzet változik, rögtön hírt 
adunk róla a hírlevélben, vagy a facebookon, hiszen mi is nagyon várjuk már az őszi nyitást. 
 
KB tájékoztató - szeretnénk tájékoztatni Titeket, hogy a múlt heti SVIE küldöttgyűlés bizalmat 
szavazott Fenyő Máté Attila csapatának, így hivatalosan is megalakult a Green Pillar KB, melyhez 
ezúton is gratulálunk és eredményes munkát kívánunk a srácoknak, akiket részletesen is 
bemutatunk a következő hírlevelünkben. 

 
Kari Hírek 
 
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is köszöntötte a Bprof üzemmérnök-
informatikus képzés első, végzett évfolyamának hallgatóit a július 23-i diplomaátadó ünnepségen. 
  
A 2020/21-es tanévben 1103 fő végzett a VIK képzésein, közülük 22,7% kitüntetéses oklevélben 
részesült. A július 23-i jelenléti diplomaátadó ünnepség megtekinthető ide kattintva.  
 
A Kar együttműködési megállapodást kötött a Webunival az informatikai tanfolyami kínálat 
bővítésére. A hetente jelentkező ingyenes webináriumokon bepillantást kaphatsz az iparág 
szereplőinek jövőképébe. Regisztráció: https://webuni.hu/regisztracio 
 
Megérkeztek a gólyák! Több mint 1200 hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a BME-VIK-en. 
 

Felvételi ponthatárok 2021 
 

Mérnökinformatikus alapszak: 385 pont, átlagpont 438, felvettek száma 687 
 

Villamosmérnök alapszak: 350 pont, átlagpont 424, felvettek száma 323 
 

Üzemmérnök-informatikus alapszak: 330 pont, átlagpont 382, felvettek száma 98 
 

http://www.vik.bme.hu/hir/2818-golyainfo-2021 

http://www.vik.bme.hu/hir/2820-diplomaatado-unnepseg-20210723
https://www.youtube.com/watch?v=izeSjk5-ws4
https://webuni.hu/regisztracio
http://www.vik.bme.hu/hir/2818-golyainfo-2021


 
BME oktatásszervezési tájékoztató érhető el a linken, mely folyamatosan frissül. 
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 – Nyár/Ősz 
 
Gyertek velünk a Várban, avagy ismét Alumni sörözést hirdetünk a Fekete Hollóba az ideo 
Vártúra alkalmából. Facebook esemény is lesz hamarosan, ott tudjátok követni pl. az aktuális 
(járványügyi) információkat. Tér / idő: 2021.09.02. csütörtök 20-22h. 

 
Schönherzes Videó / Képek Rovat 
 
Ahogy az első, 2020 tavaszi online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítettük hírlevelünket - 
immár nem csak a karantén idejére – jelezzetek vissza róla, sőt bátran ajánljatok videókat, 
képeket is a következő számokba pl. az alumni@sch.bme.hu címünkre küldött e-mailben,  
vagy a facebookra küldött linkekkel - köszönjük! 
 
Július a nyári táborok ideje, s az idei évben kifejezetten nagy igény mutatkozott rájuk, de nézzük 
milyen is volt mindez annó 2004-ben a BSS jóvoltából: 
 
https://bsstudio.hu/video/schonherz-nyari-tabor-2004 
 
Július másik fő eseménye a diplomaosztó, melyről hozzuk Nektek az idei friss képeket: 
 
https://spot.sch.bme.hu/photo/2021/20210723_diplomaoszto/ 

 
Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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