
 
 

 

 

 

Netikett 

BME Építészmérnöki Kar 

Fontos szabályok, melyek minden, a Hallgatói Képviselet által üzemeltett levelező 

listára érvényesek: 

1. A levelezőlistákra maximum 1,5 MB méretű levél küldhető. 

2. Mindig ellenőrizd a címzettet, mielőtt elküldöd a leveled! A levelezőlistáinkon az 

alapértelmezett cím maga a lista, nem az eredeti feladó.  

3. Ne küldj a levelezőlista témájához nem kapcsolódó leveleket! 

4. Mindig legyen tárgya a levelednek, és az legyen informatív! 

5. Kerüld a trágár szavakat, fellángolásokat és az oda nem illő megjegyzéseket! 

6. Igyekezz világosan, nyelvtanilag helyesen, jó helyesírással írni! 

7. Nyugodtan tegeződj! 

8. Tilos felajánlani vagy kérni rajzolást, makettezést, számítógépes rajzolást 

pénzért, illetve bármi egyéb egyetemi intézkedéssel ellentétes szolgáltatást 

bármelyik listán! (Ez a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 38. pontjában is meg 

van fogalmazva.)  

A szabályokat te is alakíthatod, javaslataidról értesítsd az aktuális IT felelőst! 

A levelező listákon való nem egyetemistához való viselkedés a Hallgatói Fegyelmi, 

Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzat szerint is büntetőpontokkal, illetve 

eltiltással járhat.  

Általános információk a listák használatáról: 

 Az Interneten át történő levelezés nem biztonságos, ne adj ki bizalmas 

adatokat magadról (bankkártyaszám, lakcím, stb.)! 

 Tiszteld a szerzőjét  annak az anyagnak, amit másolsz. Majdnem minden 

országban léteznek szerzői jogokat védő törvények. Ne próbálkozz, hogy 

hátha nem ellenőrzik, nemcsak magadnak, másnak is sok gondot okozhatsz! 

 Ha újraküldesz vagy továbbítasz egy üzenetet, ne változtasd meg azt. Ha az 

egy neked írt személyes üzenet volt, és valamilyen csoportnak kívánod 

továbbadni, először kérj engedélyt a feladótól. 



 
 

 

 

 Tilos aláírást gyűjteni vagy egyetemmel nem kapcsolatos hirdetéseket 

feltenni (politikai, bulvár, stb.) Ha ilyesmit kapnál, értesítsd az aktuális IT 

felelőst!  

 Egy ökölszabály: légy konzervatív a küldésben és légy liberális a fogadásban. 

Ne küldj indulatos leveleket, még akkor sem, ha provokálnak. Ugyanakkor ne 

legyél meglepve, ha ilyen levelet kapsz, ne válaszolj ezekre!  

 Légy óvatos a címzéssel! Vannak címek, amelyek egy csoportot jelentenek, a 

cím mégis úgy néz ki, mintha egyetlen ember lenne. Légy tisztában azzal, 

hogy kinek írsz!  

 Figyelj a cc:-re válaszoláskor. Ne vegyél bele újabb embereket, amikor már 

csak két személy között folyik a kommunikáció. 

 Elküldött levelet utólag visszavonni nem lehetséges, ezt a Rendszergazda 

sem tudja később megtenni. Ez azt jelenti, hogy csak akkor szabad 

elküldened az üzenetedet, ha már bizonyos vagy benne, hogy szeretnéd, 

hogy megjelenjen.  

 A moderált listára (hivatalos)  csak rendszergazdai engedéllyel írhatsz. Ha 

válaszolnál egy levélre ezen a levelezőlistán, célszerűbb inkább a feladónak 

címezni. 

Levelezőlistákról röviden: 

 hivatalos@epiteszhk.bme.hu 

Ez a Hallgatói Képviselet hivatalos hírcsatornája. Ide érkezik minden, az 

egyetemmel kapcsolatos, nélkülözhetetlen információ.  

Erre a levelezőlistára csak a Hallgatói Képviselet tagjai küldhetnek emailt. De 

nyugodtan válaszolhatsz rá, ha úgy érzed, közérdekű az általad feltett 

kérdés. Ekkor a rendszergazda engedélyezi a leveled levelezőlistára történő 

kiküldését. 

 hirdet@epiteszhk.bme.hu 

A különböző hirdetések, mint például könyveladás, korrepetálás, használt 

tanszerek vagy albérlet erre a listára érkeznek.  

Fontos, hogy az álláshirdetésekkel kapcsolatos levelek ne érkezzenek erre a 

listára. 

 tanulmany@epiteszhk.bme.hu 

Erre a levelezőlistára küldhetitek be a tanulmányaitokkal kapcsolatos 

kérdéseket és anyagokat. A tanulmányaitok előrehaladtával vissza tudjátok 

keresni az archívumból a korábban felsőbb évesek által feltett és 

megválaszolt kérdéseket. 

 

 bercsenyi@epiteszhk.bme.u 



 
 

 

 

A Bercsényi 28-30 Kollégium belső levelező listája. Csak jelenlegi vagy volt 

kollégisták lehetnek rajta. Többnyire a mentorok , kollégiumi referens és a 

gondnok osztja meg a közérdekű információkat a kollégistákkal ezen 

keresztül. 

 golya@epiteszhk.bme.hu 

Az elsőéves BSc-s és osztatlan képzéses hallgatók listája. Minden évben 

frissítjük. Újra jelentkezni rá nem lehet. 

Hasznos tippek: 

 Fontos, hogy rendszeresen olvasd a leveleket, ezért olyan email címet adj 

meg, amit naponta használsz (TVSZ III. fejezet. 15.pont 52§-ban is meg van 

fogalmazva). 

 Ha szeretnél feliratkozni egy levelező listára vagy megváltozott az email 

címed, a mailman.epiteszhk.bme.hu oldalon jelentkezhetsz (majd az 

adminisztrátor elfogadja) vagy írj az aktuális IT felelősnek. 

 Levelezőlistáról leiratkozáshoz kattints a levelek legvégén található apróbetűs 

linkre, vagy írj az aktuális IT felelősnek. 

 Ha kérdésed van, de nem tudod eldönteni, melyik levelezőlistán vagy kinél 

érdeklődj, az info@epiteszhk.bme.hu-ra bármilyen egyetemmel kapcsolatos 

kérdéssel írhatsz. 

 

Köszönjük az együttműködést! 

 


