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Pótpályázati felhívás 

Érettségi felkészítő munkacsoport tagságára 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet a 2021. májusában tartandó szakgimnáziumi 
szakmai érettségi vizsgatárgyak közül statikai, magasépítéstani és ábrázolási feladatok felkészítését tartó 
munkacsoport tagságára. A munkacsoport tagjai jelentkezésükkel vállalják a fent említett ismeretek 
elmélyítését szolgáló feladatok elkészítését, megoldásaikkal, magyarázatukkal együtt, valamint lehetőség és 
affinitás szerint részt vesznek a munkacsoport többi tagja által elkészített feladatok megfelelősségi 
ellenőrzésében, illetve igény és lehetőség szerint online konzultációk tartásával segíthetik az ezt igénylő 
középiskolás diákokat.  

A munkacsoport tagságra jelentkező hallgatók vállalják, hogy a középiskolások előzetes igényfelmérése 
alapján amennyiben szükséges, 2021. július 2. határidőig videófelvételt készítenek, mely az ezt igénylő diákok 
számára a későbbiek során megosztásra kerül. 

A munkacsoport tagjai, az elvégzett tevékenységükért és elkészített feladataikért a 2021/22.-es tanévre 
vonatkozó Konzultáció ösztöndíj során jutalmazásban részesülnek. 

A pályázás folyamata  
A szükséges dokumentumot elektronikus formában kell leadni a kepviselet@emkhk.hu e-mail címre. 

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások 
A pályázónak szükséges csatolnia egy gépelt formátumú motivációs levelet, valamint szakmai önéletrajzát, 
melyekben szerepel indíttatása a munkacsoport tagságra, illetve a munkacsoport céljának elérésére. Emellett 
fontos, hogy szerepeltesse korábbi szakmai referenciáját, illetve tanulmányait. 

Határidők 

A pályázat benyújtásának határideje 2021. március 7. 23:59 

A végleges eredmény kihirdetésének határideje 2021. március 8. 23:59 

 

Eredmény 
A végleges eredményt az ÉMK HK a Határidők részben megjelölt határidőig küldi meg személyesen a 
pályázó által megadott e-mail címre. 

Adatvédelem 
Az ÉMK HK a pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően kezeli, harmadik fél számára nem adhatja ki. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik 
személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe. 

Felszólalás, jogorvoslat 
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen elsőfokon az ÉMK HK-ál élhet jogorvoslattal, melyet a 
kepviselet@emkhk.hu e-mail címen tud megtenni. Másodfokon – a közléstől, ennek hiányában a 
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál (HJB) 
jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető a 001-es számú kérvény leadásával. 

Budapest, 2021. március 1. 
Építőmérnöki Kar 

Hallgatói Képviselet 
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