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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

PR munkacsoport tagságra      

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet (továbbiakban: ÉMK HK) pályázatot hirdet a PR 
munkacsoport tagság elnyerésére.      

Pályázhat minden, a 2022/23. tanév őszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali 
tagozatos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának hallgatója.      
A PR munkacsoport feladata karunk legfőbb rendezvényeinek promótálása, a karunk hallgatóit is 
érintő hírek és felhívások megosztása, az ÉMK HK arculatának megtervezése, a kari lap 
üzemeltetése, emellett az ÉMK HK által rábízott feladatok elvégzése.       

 

Kiemelt tevékenységek: 

● a képviselet online felületeinek működtetése, 

● hírek készítése és/vagy megosztása, 

● kari lap üzemeltetése, 

● a rendezvények promótálása, 

● egyéb kreatív munka. 
 
A pályázat tartalmi követelményei (pdf formátum): 

● fényképes, rövid önéletrajz (korábbi tapasztalatok megjelölésével, elérhetőségek 
feltüntetésével) 

● továbbá megjelölhető, milyen tevékenysége(ke)t szeretne folytatni a későbbiekben, mint PR 
munkacsoport tag 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

● korábban szerzett munkatapasztalat 

● kari közéleti tevékenység 

● korábbi munka, referencia csatolása 
 

A pályázat leadásának módja: 

E-mailben a  jelentkezes+pr@emkhk.hu címen. 
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Határidők: 

Pályázat benyújtásának határideje 2022. október 16. 23:59 

     Próbaidőszak vége 2022. december 12. 

ÉMK HK meghallgatás és döntés 2022. december 12. 

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

A pályázók közül a megfelelőket az ÉMK HK próbaidőre jelöli ki. A PR munkacsoport tagság 
alapfeltétele a próbaidő megfelelő letöltése. A tagság megújítása minden pályázati időszakban 
szükséges. 

A munkacsoport tagjai Külső Közösségi Ösztöndíj pályázat keretében jutalmazásban részesülnek, 
a feladataik elvégzése után, általuk beküldött beszámolóik alapján. 

A pályázás feltételeiről és a PR munkacsoport munkájáról bővebb felvilágosítás kapható az ÉMK 
HK-nál a kepviselet@emkhk.hu e-mail címen. 

Adatvédelem: 

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

 

Budapest, 2022. szeptember 24. 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 


