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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Rendezvényszervező Bizottság utánpótlására 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet (ÉMK HK) pályázatot hirdet a Rendezvényszervező 
Bizottság (RB) utánpótlása érdekében. 

Pályázhat minden, a 2020/21. tanév őszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali 
tagozatos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának hallgatója. 
A Rendezvényszervező Bizottság feladata karunk legfőbb rendezvényeinek lebonyolításának 
segítése, emellett elvégzi az ÉMK HK által rábízott feladatokat. A továbbiakban a kari 
rendezvények szervezői és főszervezői feladatainak ellátásánál az RB tagság előnyt jelent. 
 
Rendezvényeink: 

• Kulturális Hét 

• Vásárhelyi Napok 

• Kari Állófogadás 

• Kari tábor 

• Gólyatábor 

• Szakmai Hét 

• Gólyabál 
 
Kiemelt tevékenységek: 

• szponzori támogatások megszerzése, kapcsolattartás a támogatókkal, 

• a rendezvények előzetes munkájának segítése, 

• a rendezvények helyszíni lebonyolításának segítése, 

• a rendezvények koordinációs és főszervezői munkájának elvégzése, 

• marketing feladatok elvégzése, 

• egyéb kreatív munka. 
 
A pályázat tartalmi követelményei (gépelt formátum): 

• fényképes önéletrajz 

• motivációs levél, melyben a pályázó megjelöli, milyen tevékenysége(ke)t szeretne folytatni 
az RB-ben 

• referenciák megnevezése 

• elérhetőségek feltüntetése (telefonszám, e-mail cím) 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az RB gyűlések időpontja szerda 18:00, az azokon való 

részvétel kötelező! 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• korábban szerzett rendezvényszervezői munkatapasztalat 

• kari közéleti tevékenység 
 
A pályázat leadásának módja: 

E-mailben a kepviselet@emkhk.hu címen. 

Határidők: 

Pályázat benyújtásának határideje 2020. október 23. 23:59 

ÉMK HK előzetes döntés 2020. október 26. 

Próbaidőszak vége 2020. november 30. 

ÉMK HK meghallgatás 2020. november 30. 

ÉMK HK döntés 2020. december 2. 

Eredmény:  

Az eredményt az ÉMK HK a döntést követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a pályázókat a 
megadott elérhetőségek egyikén. 

Adatvédelem: 

 A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján az ÉMK HK a pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a 
hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. 

A pályázók közül a megfelelőket az ÉMK HK előzetes döntése alapján próbaidőre jelöli ki. Az RB 
tagság alapfeltétele a próbaidő megfelelő letöltése. A tagság megújítása minden pályázati időszakban 
szükséges. 

A pályázó ismeretében van az ÉMK HÖK SZMSZ 3. számú mellékletében foglaltaknak, mely a 
Rendezvényszervező Bizottság ügyrendje. 

A bizottság tagjai Külső Közösségi Ösztöndíj pályázat keretében jutalmazásban részesülnek, a 
rendezvények után, általuk beküldött beszámolóik alapján. 

A pályázás feltételeiről és a Rendezvényszervező Bizottság munkájáról bővebb felvilágosítás 
kapható Schwendtner Rékánál a schwendtner.reka@emkhk.hu e-mail címen. 

Budapest, 2020. október 12. 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 


