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Repohár grafika tervező pályázat 

Pályázati felhívás ÉMK kari repohár grafika tervezésére 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építőmérnöki Kar Hallgatói 

Képviselet (ÉMK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet. A pályázaton részt vehet a BME Építőmérnöki 

karának teljes idejű alap- vagy mesterképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, 

aki az alábbi formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot küld be a megadott leadási 

határidőig. A pályázat célja a kari repoharak grafikájának megtervezése. 

Alapelvek, követelmények 

- a grafikát az alábbi linken található méret és formai elvárások szerint kell elkészíteni: 

https://hanaplast.com/wp-content/uploads/2021/01/HPEi05_kreativ-sablon.pdf 

- színvilága: kétszínű, (nem lehet több színárnyalat!) 

- vektoros képként kerüljön elküldésre 

- a grafikának tartalmaznia kell az ÉMK HK hivatalos logóját és az Építőmérnöki Kar 

megnevezést. 

Elbírálás alapelvei 

A pályázatot az ÉMK HK bírálja el. A pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat 
vesszük figyelembe: 

- kreativitás 

- kivitelezés 

- minőség  

A pályázás folyamata 

A pályaműveket e-mailen, a kepviselet@emkhk.hu címre kell küldeni. Az e-mailben átküldött 
pályázati anyag mellé kérjük, csatold egy dokumentumban a neved, elérhetőséged (e-mail és postai 
cím, telefon) és egy nyilatkozatot arról, hogy a beküldött pályamű saját alkotás, ahhoz harmadik 
személynek nem fűződik joga. A nyilatkozat tartalmazza továbbá azt, hogy a beküldött munkát az 
ÉMK HK teljeskörűen felhasználhatja, azok szerzői jogáról lemondasz.  

Pályázni a kepviselet@emkhk.hu címre küldött e-mailben lehet a Határidők pontban 
meghatározott időpontig. Az e-mail tartalmazza: 

- pályázó teljes nevét, Neptun kódját, képzéskódját (BSc esetén: 1N-AEM) 

- a pályázó e-mail címét 

- az elkészült grafikákat szerkeszthető vektoros formátumban! 
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A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A legjobbnak ítélt grafika 25 000 forint díjazásban részesül, de további pályaművek is díjazhatók 
5000 és 10 000 forint közötti értékben. A nyertes pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett további 
grafikusi munkákra is felkérést kaphat.  

Az elnyert ösztöndíj nagyságát az ÉMK HK állapítja meg az előre meghatározott keretek és a 
beérkezett pályázatok figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyszeri, a pályázat tartalma 
alapján megítélt ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére 
folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.  

Határidők 

A grafika leadásának határideje 2021. április 18. 

 Eredmény: 2021 április 20. 

Nem a kiírás szerint benyújtott, hiányos vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott 
pályázatok nem fogadhatók el. 

Eredmény 

Az eredményt az ÉMK HK a döntést követő 2 munkanapon belül, legkésőbb a Határidők 
részben megjelölt határidőre, a saját holnapján (https://emkhk.bme.hu/)  hozza nyilvánosságra a 
grafikával együtt. 

Adatvédelem: 

Az ÉMK HK a pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi 
szabályoknak megfelelően kezeli. 

 

A pályázás feltételeiről és bővebb információ kapható Csete Balázsnál (csete.balazs@emkhk.hu) 
és Schwendtner Rékánál (schwendtner.reka@emkhk.hu). 

 

 

 

Budapest, 2021. március 29.  

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 
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