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TORNATEREM IGÉNYLÉSI TÁJÉKOZTATÓ A 2022/2023-AS TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉRE 

Kedves Hallgatók, Sportbarátok!  

Röviden összefoglaltuk számotokra a fontosabb tudnivalókat a 2022/23-as tanév őszi félévére 

vonatkozó tornaterem igénylésről. Kérjük, olvassátok el figyelmesen, ha ezután is lenne még 

kérdésetek, forduljatok bátran a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. (továbbiakban BME 

ÜMSZ Kft.) (kapcsolattartó: Karászi Alexandra karaszi.alexandra@umsz.bme.hu) a terembérléssel 

kapcsolatban.   

BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft.  

Ebben a félévben továbbra is lehetősége lesz a sportolni vágyó csapatoknak, baráti köröknek a 

Műegyetem sporttermeiben edzeni. A Kármán Tódor Kollégium és a Bercsényi 28-30 Kollégium 

tornatermein kívül, a BME Sportközpont (Bertalan Lajos utca 4-6. ÉL Épület) termeire is lehet 

igénylést leadni. Kedvezményes terembérlésre akkor van lehetőség, ha a pályázatot leadó csapat 

80%-a BME nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az adott szemeszterben. 

Ebben a dokumentumban általános tudnivalót és részletes információt kaphattok a kollégiumi 

tornatermek és a BME Sportközpont terembérleti árairól és a foglalható idősávokról. 

 

Általános tudnivalók  

A sportterem bérlés tájékoztató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: 

BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) honlapján kerül meghirdetésre 

(www.ehk.bme.hu) az igényeket az alább linkelt formon címen keresztül lehet leadni 2022. 

szeptember 7. (szerda) 23:59-ig.  

 Az igénylés leadásánál a csapatoknak kötelező megadni:   

• Csapatnév, Sportág  

• Csapatvezető neve, elérhetőségei (felelős a csapatért az egyetemi sportlétesítményekben)  

• Csapatnévsor, feltüntetve azt, hogy a csapatból ki rendelkezik aktív BME-s hallgatói 

jogviszonnyal  

• Melyik teremben, termekben szeretne sportolni a csapat  

• Hány alkalommal edzene egy héten a csapat  

• Melyik napokon, melyik idősávok felelnek meg a csapat számára (lehetőleg minél tágabb 

időintervallumot)  

• A csapat 3 legjobb eredménye az előző 2 évben (ha van)  

    

  

https://forms.gle/x9heWLmxHZncnLRUA
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További fontos tudnivalók:  

• Az igénylések leadása után a végleges terembeosztás 2022. szeptember 9. (péntek) 10:00 

órától az EHK honlapján tekinthető meg. Pótjelentkezés a szabadon maradt időpontokra (ha 

lesz ilyen): 2022. szeptember 9. (péntek) 14:00 – szeptember 14. (szerda) 14:00-ig.  

• A hiányosan vagy a határidő után beérkező igényléseket nem áll módunkban elfogadni!  

• A beérkezett pályázatok elbírálását a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. 

(továbbiakban: Sport Divízió) végzi, az EHK közreműködésével és egyetértésével. A 

terembeosztás eredményével kapcsolatban fellebbezésre lehetőség nincs.  

• Teremigénylések csak a 2022.09.12. – 2022.12.09. időszakra adhatók le, eseti bérléssel 

kapcsolatban a Sport Divízió kapcsolattartójával kell egyeztetni (ezt legalább 1 hónappal az 

eseti bérlés előtt jelezni kell a Sport Divízió kapcsolattartója felé, Karászi Alexandra 

karaszi.alexandra@umsz.bme.hu email címen). Abban az esetben, ha egy csapat a 

vizsgaidőszakban nem kíván járni a számára fenntartott időpontban, legkésőbb a 12. oktatási 

hét végéig jelezni kell a Sport Divízió kapcsolattartója felé.  

• Túljelentkezés esetén a bíráló bizottság a pályázó csapatok közül a minél több aktív hallgatói 

jogviszonyú műegyetemistát tartalmazó, illetve a sportversenyeken eredményesebben 

szereplő csapatokat részesíti előnyben.  

• A BME sportlétesítményeiben az adott idősávban csak a teremigénylés során leadott listán 

szereplő személyek sportolhatnak, ezért mindenkit kérünk, hogy a sportolásra mindig vigyen 

magával személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt. Abban az esetben, ha olyan 

személy sportol a csapattal, aki nincs rajta az igénylés során leadott listán, a csapat elveszti a 

teremre való jogosultságát és az üzemeltető nem köteles az előre kifizetett bérleti díjat 

visszafizetni a csapat számára. A szemeszter közben minimális mértékben van lehetőség a 

csapatnévsor módosításán, ezt előre kell jelezni a Sport Divízió kapcsolattartója felé: Karászi 

Alexandra karaszi.alexandra@umsz.bme.hu e-mail címen. 

• Azon csapatoknak, akik a kollégiumi tornatermekben szeretnének sportolni, a teremigénylés 

során leadott taglistában meg kell jelölniük maximum 4 kulcsfelelőst, akik jogosultságot 

kapnak a tornatermek kulcsainak felvételére a kollégiumok portáin.  

• A kollégiumi tornatermekbe, valamint a BME Sportközpont pályáira csak olyan 

sportcipőben lehet belépni, amely világos talpú és nem hagy nyomot. Amennyiben a 

Sport Divízió, a házirendben leírtak szerint, nem tartja megfelelőnek valakinek a 

sportfelszerelését (cipő, ruha, eszközök stb.), indoklás nélkül megtagadhatja tőle a 

sportolás lehetőségét, visszafizetési kötelezettség nélkül.   

• A BME sportlétesítményeiben a házirend betartása mindenki számára kötelező, ennek 

megszegése esetén a Sport Divízió megtagadhatja a szabálytalankodó(k)tól a pályákon való 

sportolást.  

    

  

mailto:karaszi.alexandra@umsz.bme.hu
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Kollégiumi tornatermek bérlése  

A Kármán Tódor Kollégium (továbbiakban: Kármán) és a Bercsényi 28-30 Kollégium 

(továbbiakban: Bercsényi) tornatermei főként kosárlabdázásra, röplabdázásra, tollaslabdázásra és 

kispályás futballozásra alkalmasak. A kollégiumi tornatermek üzemeltetője a BME Üzemeltető és 

Műszaki Szolgáltató Kft. Sport Divízió, a terembérleti díjakat a BME ÜMSZ Kft. Sport Divíziónak 

kell befizetni.  

Foglalható idősávok  

• Kármán  

o egész héten, 0-24 óráig  

• Bercsényi  

o hétköznapokon 0-8:00, valamint 17-24 óráig  

o hétvégén 0-24 óráig  

 

Árak a Kármán tornaterem esetén  

• BME-s csapatoknak főidőben (H-P 6:00-8:00 és 14:00-24:00) bruttó 4500 Ft/óra.   

• BME-s csapatoknak főidőn kívül és BME diákoknak éjjel 3800 Ft/óra.  

Árak a Bercsényi tornaterem esetén  

• BME-s csapatoknak főidőben (H-P 6:00-8:00 és 14:00-24:00) 5900 Ft/óra.   

• BME-s csapatoknak főidőn kívül és BME diákoknak éjjel 5100 Ft/óra.  

 

A terembérleti díjakat az érintett csapatoknak legkésőbb 2022.10.14-ig be kell fizetniük. Ezzel 

kapcsolatos információkról a Sport Divízió fogja tájékoztatni a csapatokat. 

A Kármán tornaterem esetében edzés jellegű teremfoglalások lehetségesek, a mérkőzésekkel járó 

edzéseket a Bercsényi tornateremben javasoljuk tervezni. Nem zárjuk ki a Kármános mérkőzések 

lehetőségét sem, de ekkor a csapatoknak figyelembe kell venniük azt, hogy az öltözők nyitottak, 

azokat nem csak tornateremben sportoló csapatok, hanem konditerembe érkező vendégek is 

használhatják.  

Ha lemaradtál volna a teremigénylésről, de szívesen edzenél hosszabb távon valamelyik kollégiumi 

tornateremben (eseti foglalásra nincs lehetőség), érdeklődj a Sport Divízió kapcsolattartójánál 

(Karászi Alexandra karaszi.alexandra@umsz.bme.hu) címen a szabad időpontokkal kapcsolatban. 

A BME Sportközpont tornatermeinek bérlése  

A BME Sportközpontban két nagypálya, egy tatami borítású küzdősport terem, egy multi-funkciós 

„dühöngő” terem és aerobic terem foglalható. A két nagypálya kosárlabdázásra, kispályás 

futballozásra, röplabdázásra, floorballozásra és tollaslabda edzésekre alkalmas elsősorban. A 

multifunkciós „dühöngő” terem közel 100 m2 alapterületű és 3/3-as ketrecfocizásra, valamint aerobic 

foglalkozásokra használható. Az aerobichoz a terem mellett lévő szertárból mobil tükrök pillanatok 

alatt átguríthatók. A tatami szőnyeggel borított termet a küzdősportok és jóga kedvelőinek ajánljuk. 
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Az Aréna terem asztalitenisz, csoportos foglalkozások, edzések lebonyolítására alkalmas. A BME 

Sportközpontban további egyéni- és csapatsport lehetőségek is vannak, amelyről részletesen a 

www.bmesport.hu oldalon tájékozódhattok. 

Foglalható idősávok  

 

• Tornaterem I. 

o kedd 21:30-23:30 

o csütörtök 21:30-23:30 

o péntek: 21:30-23:30 

 

• Tornaterem II. 

o kedd 20:30-23:30 

o szerda: 21:30-23:30 

o csütörtök: 22:00-23:30 

o péntek 21:30-23:30 

 

• Tatami borítású terem 

o hétfő, kedd, szerda, csütörtök 15:00-17:00  

o hétfő-csütörtök 21:00-23:00 

 

• Multifunkcionális „dühöngő” terem (teremfocira is alkalmas, kiskapuval) 

o hétfő, kedd, szerda, csütörtök 15:00-17:00 

o hétfő, kedd, szerda: 21:00-23:00 

 

• Aréna terem 

o hétfő, szerda: 20:30-23:00 

o kedd 21:00-23:00 

o csütörtök 20:00-23:00 

 

Árak a BME Sportközpont termeiben  

• Tornatermek és Aréna terem 

Pálya/fő Bruttó óradíj 

1-12 fő 6 800 Ft 

13-14 fő 7 300 Ft 

15-16 fő 7 900 Ft 

17-18 fő 8 400 Ft 

19-20 fő 9 500 Ft 

21-22 fő 11 000 Ft 

23 fő és fölötte* 
(*max.30 főig mérkőzések esetén) 

 

12 000 Ft 

 

http://www.bmesport.hu/
http://www.bmefitness.hu/
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• Tatami borítású küzdősport terem, Multifunkcionális terem (aerobic és teremfocira alkalmas 

terem kiskapuval)  

Pálya/fő Bruttó óradíj 

max.8 fő 4 500 Ft 

 

A Sportközpont további szolgáltatásait is kedvezménnyel használhatják a BME hallgatói, ezzel 

kapcsolatban a www.bmesport.hu oldalon tájékozódhattok. A Sportközpont kedvezményes 

használatához belépéskor igazolni kell a személyazonosságot, és az aktív hallgatói státuszt (ez a 

Neptunban a 068-as kérvényével tehető meg). 

A Sportközpont terembérleti díjainak befizetésével kapcsolatban a Sport Divízió kapcsolattartója 

keresi az érintett csapatokat. 

Az EHK pályázatot hirdet sportpálya bérlés támogatása céljából is, BME-s csapatok, illetve csoportok 

részére, melynek részleteit a Sportpálya támogatás pályázat tartalmazza. 

Budapest, 2022. szeptember 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bmesport.hu/

