BESZÁMOLÓ
IACES MID-TERM MEETING 2018
A szakkollégiumunk a 2017-es portói ACCESS-en csatlakozott az IACES (International Association of
Civil Engineering Students) nemzetközi szervezethez, és ugyan itt elnyertük az IACES Mid-Term
Meeting 2018 (hivatalos rövidítés: MTM’18) szervezési jogait. A Mid-Term Meeting-et Budapesten
szerveztük meg 2018. április 30. és május 5. között.
Az MTM’18 a szakkollégiumunk első nemzetközi és talán a legnagyobb, leghosszabb, legösszetettebb
rendezvényeként óriási kihívást jelentett a tagjainak. A rendezvényen végül 42 külföldi vendég
tudott résztvenni, akikért egy 19 fős szervezői csapat felelt. A programon 6 alumi tag is részt vett. A
vendégek három kontinens 13 országából érkeztek, a legtávolabbi résztvevőnk Mexikóból jött, míg
a legkülönlegesebb ország Szudán volt.
Az egyhetes rendezvény rengeteg kisebb programelemből állt, melyek három kategóriába sorolhatóak:
szakmai programok (az építőmérnöki szakmához kapcsolódó konferencia, építkezés- és
üzemlátogatások), kulturális programok (városnézés, szórakozás) és az IACES szervezethez
kapcsolódó programok (küldöttgyűlés, workshopok). A résztvevőket kisebb technikai problémák
miatt négy belvárosi hosztelben tudtuk elhelyezni. A legtöbb programunk a Műegyetem campusán a K
épületben és a Vásárhelyi Pál Kollégiumban (VPK) került megszervezésre.

A legtöbb résztvevő április 29.-én, vasárnap érkezett Budapestre, így este egy Welcome Party-val
kezdtük a programot, ahol palacsintával, vetélkedővel és Just Dance versennyel segítettük a résztvevők
ismerkedését. A május elsejei hosszúhétvége több szervezési nehézséget is okozott, ezért az első
napokban inkább a könnyedebb kulturális programok jutottak: hétfőn egy egésznapos városnéző túrán
vettek részt a vendégeink, majd este megtartottuk az összes IACES rendezvény kötelező
programelemét, az International Night-ot. A program lényege, hogy minden résztvevő ország
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bemutatja a saját kultúráját, és kostólót hoz a helyi ételekből, italokból. Mi csirkepaprikással,
paprikáskrumplival, lecsósrizzsel és természetesen pálinkával készültünk. Későeste a résztvevők
tapasztalt tagjaink szakvezetésével megismerhették a bulinegyedet és több híres pesti romkocsmát.

Május 1.-én, kedden reggel a Szent Gellért Fürdőben kezdett a csapat, ahol sok érdekes információt
tudhattak meg a magyar termálvizekről, gyógyfürdőkről, és betekintést nyerhettek a fürdő
épületgépészetébe. A fürdő látogatását követően a vendégek a Gellért hegyről csodálhatták meg a
budapesti panorámát, majd közkívánatra megnézték a Duna fölötti légiparádét. Délután a Normafára
kirándult a csapat, hogy majálisozzon egyet.
Szerdától kezdődtek a szakmai programok és az IACES szervezetéhez kapcsolódó megbeszélések.
Szerda délelőtt a K épületben az összes résztvevő tagszervezet képviselője bemutatta a szervezete
féléves beszámolóját, és a jövőre vonatkozó problémáit, délután bemutattuk a BME campusát, majd
egy workshopot szerveztünk. A workshop fő témája a bevándorlás kérdése, vízumigénylés nehezítése
volt, illetve, hogy az IACES EU-ban szervezett rendezvényeire hogyan tudnánk jobban segíteni a nem
EU-s tagok részvételét. Délután, a szabad programot követően egy étteremben közösen folytattuk a
kérdés megvitatását.
Csütörtök délelőtt a K épületben zajlott a General Assembly of Representatives, azaz az IACES tavaszi
küldöttgyűlése, ahol több fontos kérdésben döntöttünk a szervezet jövőjével kapcsolatban. Délután egy
hajóra szálltunk, és a Hidak és Szerkezetek Tanszék segítségével bemutattuk a budapesti hidakat a
résztvevőknek, majd a Margit-sziget parkjában pihentünk. Későeste, az üzemzárást követően,
megnéztük az M4-es metró keleföldi irányítóközpontját, a kocsiszínt és sétáltunk egyet az állomás
alagutjaiban.
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Péntek délelőtt két csoportra oszlottunk, az egyik csoport a Puskás Ferenc stadion építkezését nézte
meg, míg a másik az Andrássy út és a Városligetet nézte meg. Délután a – szakkollégium által évente
megrendezett – VII. Zielinski Szilárd Konferencián vettünk részt, ahol idén angol nyelvű szekcióval is
készültünk. A konferencia fő témája a BIM volt. A konferenciát követően állófogadáson folytatódott az
eszmecsere. Este a fiatalok (hallgatók) és az öregek (alumni) szétváltak, s míg a fiatalok Budapest
éjszakai életével ismerkedtek, addig az IACES alumni megismerkedett a szakkollégiumunk senior
tagjaival.

Szombaton, a rendezvény utolsó napján, szintén két csoportra oszlottunk: a maradék emberek is
meglátogatták a stadionépítkezést, míg a többiek sétáltak egyet a Városligetben. Ebédre a Kazinczy
utca környéki streetfood étkezdékhez vezettük a vendégeket, ahol megismerkedhettek az éppen zajló
gasztronómiai forradalmunkkal. Délután az M3-as metró felújítására látogattunk el Újpestre, illetve a
vizesvilágbajnokság helyszínéül szolgált Duna Aréna környékét tekintettük meg. Este pedig egy
magyaros, mulatós búcsúvacsorát szerveztünk a Huszár Étterembe.
A programmal az egyik legfőbb célunk az volt, hogy bemutassuk a külföldi kollégáinknak
Magyarországot, a magyar és európai mérnöki kultúrát, szokásokat és építészeti és kulturális
örökségünket. Ezt maradéktalanul sikerült teljesítenünk. A szervezőknek rengeteg dologra kellett

3

figyelniük: a résztvevők szállásolását, napi háromszori étkeztetését, kisérését, a repülőtérről való be
és szállítását is nekünk kellett intézni. Tapasztalatlanságunk miatt több szervezési hibát is vétettünk,
ennek ellenére csak pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől, akik nagyon élvezték a
programokat és az itt tartózkodásukat. Az MTM óta folyamatosan kapjuk a pozitív visszajelzéseket,
fényképeket és a kérdést: mikor lesz a következő esemény Budapesten?
A program szervezésében óriási segítséget nyújtott a Zielinski Alapítvány és az IACES General Board.
A program lebonyolításában nagy segítséget jelentett a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság által
biztosított pénzbeli támogatás. További köszönet illeti a BME Építőmérnöki Karát, a Budapesti
Közlekedési Központot, a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-t, a Puskás Ferenc Stadion Látogatóközpont
munkatársait, akik a programok szervezésében segédkeztek.

Baráz Csongor Dömötör
elnök és MTM’18 főszervező
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