
 

  

  

Gólyatábor szervezői pályázat  

  
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet (továbbiakban: ÉMK HK) pályázatot hirdet a 2022. évi 

Gólyatáborának szervezői posztjaira. 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 tábor tervezett időpontja: 2022. augusztus 22-25.  

  

A pályázatok előírt tartalma:   

• rövid (posztorientált) fényképes önéletrajz   

• egy oldalas motivációs levél a megpályázott posztok betöltésével kapcsolatban   

• eddigi közéleti tevékenységek megnevezése, körtagságok felsorolása   

• elérhetőségek feltüntetése (e-mail cím, telefonszám)   

• szabadon választhatóan egy, a gólyatábor programtervezetébe beépíthető 

esemény/csapatvezetőként a csapat foglalkoztatásával, motiválásával egybevágó feladat 

vagy a gólyatábor lebonyolításához köthető reformötlet, változtatás részletes kifejtése és 

kidolgozása minimum 1000 karakterben  

• előnyt jelent, viszont nem kötelező jelleggel megadható tematika a gólyatábor arculatához 

és lebonyolításához (például indiántábor stb.)  

• előnyt jelent a megpályázott poszttal kapcsolatos ismeretek, feladatköri leírások 

meghatározása és definiálása a pályázatban  

  

Általános elvek:  

• A jelentkezők pályázatuk benyújtásával vállalják, hogy a Gólyatábort megelőző szervezői 

gyűléseken, felkészítőkön hiánytalanul részt vesznek, teljes mértékben segítik a főszervező 

munkáját az előkészületekben is, a tábor előtti napokban maradéktalanul rendelkezésre 

állnak.  

• A szervezők két körös kiválasztás során kerülnek elbírálásra.   

o Első körös meghallgatás időpontja: 2022. március 13.  

o A második körös döntésről a járványhelyzet függvényében kapnak tájékoztatást az 

első körben kiválasztott személyek a főszervező által.  

• A szervezőknek első körben egy személyes meghallgatáson kell részt venniük, majd egy 
egész napos szervezői napon, ahol felmérésre kerülnek a szervezői kompetenciák is. Az 

esemény 2022. március 20. vasárnap kerül megrendezésre, melyen a részvétel minden 

pályázónak kötelező. A meghallgatás a fentiekben megadott napon kerül megrendezésre, 

előre kihirdetett időpontokban. A meghallgatás után előzetes bővített szervezői csapat kerül 

meghatározásra, mely a második körös döntés után kerül véglegesítésre és redukálásra. A 

személyes meghallgatásról történő hiányzás a pályázó automatikus elutasítását vonja maga 

után, indokolt esetben a meghallgatás halasztását lehet kérni a jelentkezes@emkhk.hu 

címen, melyet az eseti bizottság mérlegel és bírál el.  

• Túljelentkezés esetén a bizottság szervezői várólistát állít fel, melynek joga a második körös 

döntés után is fenntartásra kerül.  

• A határidőn túl leadott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.  



 

• A pályázatra előírt kötelező és esetleges feladatok során felmerülő kérdések feltevésére, 

valamint az igény szerint felmerülő egyeztetésre a jelentkezes@emkhk.hu címen van 

lehetőség.  

• A megpályázni kívánt posztok listája és rövid leírása lent található.  

  

A pályázat leadási határideje 2022. március 6. 23:59  

  

A jelentkezők legkésőbb 2022. március 25-ig kerülnek értesítésre a pályázatuk előzetes 

eredményéről.  

  

  

A pályázatok leadásának módja:   

• e-mailben, pdf formátumban a jelentkezes@emkhk.hu címen   

  

Kérdés esetén keressetek minket bizalommal!   

  

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet   

  

     



 

  

  

Megpályázható posztok  

  

Csapatvezetők   

• A csapatok mellé (2-3) fő csapatkísérő   

• Csapatok vezetése, felügyelete   

• Általános szervezési feladatok ellátása  

• Kiválasztásnál az esetleges csapatvezető pár megnevezése előnyt jelent  

  

Általános szervező  

• Segítségnyújtás a vetélkedők lebonyolításában, állomások vezetése  

• Csapatvezetők munkájának segítése  

• Pakolási és takarítási segítség nyújtása   

• Konyhai feladatokhoz segítség nyújtása   

• Ad hoc feladatok ellátása  

  

Fotósok   

• Események rögzítése, dokumentálása   

• Munkaidőn kívül pakolási és takarítási segítség nyújtása, általános szervezők segítése  

• Tábor után a képek meghatározott határidőre való szerkesztése, elkészítése   

• Kiválasztásánál a Képítő öntevékeny köri tagság, valamint körvezetői ajánlás előnyt jelent  

  

Speakerek   

• Minden esemény levezetésénél felkonferálás   

• Az időpontok betartatása a gólyacsapatokkal (a programokat ők vezetik fel és zárják le)   

• Folyamatos kapcsolattartás a főszervezéssel  

• Kiválasztásánál az esetleges speaker pár megnevezése előnyt jelent  


