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 Kedves Elsőévesek! Kedves Gólyák! 

 
 A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselete nevében szeretnék gratulálni a 

sikeres és eredményes felvételi vizsgákhoz és egyúttal köszöntelek benneteket karunk hallgatói 

közt! Kívánom mindenkinek, hogy hamar beilleszkedjen és könnyedén és sikeresen vegye az első 

megpróbáltatásokat, illetve az MSc-s felvetteknek további sok sikert kívánok. Remélem, hogy 

mindenki megtalálja itt azt, amiért idejött, hisz minden képzésünk nagyon szép szakmával 

foglalkozik és ezt egy igazán kiváló helyen tanulhatjuk. Figyeljetek oda, hogy meglegyen a 

tanulás, a szórakozás és a pihenés közt az ideális egyensúly, hogy évek múlva visszagondolva 

mindig kellemes emlékek jussanak eszetekbe. A mellékletben és a többi link alatt nagyon sok 

hasznos információt olvashattok és ezt, figyelmesen tanulmányozzátok végig.  

 

 

Budapest, 2013. július 6.  

 Üdvözlettel:  

 Varga Ágoston 
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Mellékletek:  

 Hallgatói Képviselet Bizottságainak bemutatása  
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Hallgatói Képviselet Bizottságai: 
 

 Kollégiumi Bizottság: Feladataik közül a legjelentősebb a kollégiumi félőhelyek 

kiosztása, a kollégiumot igénylők közt, emellett a ki- és beköltözések nyomon követése és 

segítése. A hallgatók kollégiummal kapcsolatos problémáinak orvoslása. Valamint a 

Martos Flóra Kollégium felújításával kapcsolatos egyeztetések.  

 Oktatási Bizottság: Az Oktatási Bizottság tagjai több oktatással kapcsolatos kari 

bizottságban a hallgatók érdekeit képviselik. Valamint a TVSZ-ben szereplő ZH és 

vizsgarend betartását ellenőrzik és különböző oktatási problémákban segítik a hallgatókat. 

Részt vesznek a tantervek kidolgozásában és átalakításában.  

 Szociális Bizottság: Legfontosabb feladatuk az elektronikusan beadott szociális 

pályázatokhoz tartozó igazoló dokumentumok begyűjtése és a pályázatok elbírálása az 

egységes egyetemi szociális rendszer szabályainak megfelelően.  

 Pályázati Bizottság: Elbírálja a különböző HK által kiírt pályázatokra érkező anyagokat, 

ilyenek például a Kari BME Ösztöndíj, a különböző kari rendezvények rendezésének joga. 

 PR bizottság: A HK költségvetésének kiegészítésével foglalkozik, azaz támogatókat gyűjt 

és pályázatokat ír. 

 

Zárszóként még egy-két hasznos információt szeretnék megosztani veletek: 

 

 A Hallgatói Képviseletnek van egy hírlevele, melyre érdemes feliratkozni. A feliratkozást az 

alábbi címen teheted meg https://lists.ch.bme.hu/mailman/listinfo/hkhirek. Emellett ajánlom 

figyelmetekbe a honlapunkat is melyet a http://www.vegyeszhk.hu címen tudtok elérni. Itt 

olvashatjátok majd a kollégiumi felvételi eredményét, de számos információ található még rajta 

ezen kívül is. Illetve ha úgy gondoljátok, kattintsatok a képviselet facebook oldalára 

(https://www.facebook.com/vegyeszhk), ahol szintén sok hasznos információt megtalálhattok. Ha 

bármi kérdésetek lenne, akkor nyugodtan keressetek e-mailben (varga.agoston@vegyeszhk.hu) 

vagy telefonon (0620/800-94-03). 
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