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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

VÁSÁRHELYI NAPOK FŐSZERVEZŐI POSZTJÁNAK BETÖLTÉSÉRE 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselete (továbbiakban: ÉMK HK) pályázatot hirdet a 2023. évi 
Vásárhelyi Napok (továbbiakban: Rendezvény) főszervezői posztjának betöltésére. 

Feladatkör leírása: 

• A főszervező személyét terheli a felelősség a Rendezvényért. 

• Koordinálja és felügyeli a szervezők munkáját. 

• Kapcsolatot tart és informálja a Rendezvény előrehaladásáról a Rendezvényszervező Bizottságot, 
leginkább annak vezetőjét. 

• Pénzügyi és gazdasági tevékenységekkel kapcsolatban folyamatosan tájékoztatja és egyeztetéseket 
végez az ÉMK HK Gazdasági referensével, annak akadályoztatása esetén az ÉMK HK 
elnökségével. 

• Szponzorációs tevékenységgel kapcsolatban folyamatos egyeztetetéseket végez a 
Rendezvényszervező Bizottság vezetőjével. 

• A MŰHASZ Kft. munkatársaival folytatott írásos és szóbeli egyeztetésekről és azok tartalmáról 
értesíti az ÉMK HK Gazdasági referensét, annak akadályoztatása esetén a Rendezvényszervező 
Bizottság vezetőjét. 

• Folyamatosan tájékoztatja szóban és írásban az ÉMK HK-t a Rendezvény aktualitásairól.  

• El kell látnia az esetleges felmerülő és az ÉMK HK által kiadott feladatokat.  

• A főszervező kezeli az energiaválság következtében felmerülő változásokat és ennek szabályaihoz 
alkalmazkodik, biztosítja a Rendezvény biztonságos megvalósulását. Az esetlegesen felmerülő 
változásokról az ÉMK HK-t a lehető legrövidebb idő alatt értesíti, a bekövetkező változásokról 
tett javaslat(ok) az ÉMK HK jóváhagyásával alkalmazhatóak. 

• A főszervező felelősséget vállal, hogy a szervezői kiválasztás folyamatában nem következik be 
semmilyen mértékben részrehajlás. 

• A főszervezőt terheli a felelősség a Rendezvény, a Budapesti Műszaki Egyetem és az Építőmérnöki 
Kar hírnevének megőrzésére. 

• Felelősséget vállal, hogy az Építőmérnöki Kar és a Vásárhelyi Pál Kollégium polgárainak a 
személyiségi és egyéb jogai ne sérüljenek.   

• Felelősséget vállal, hogy a rendezvény előkészületei és a lebonyolítása során törvény- vagy 
szabálysértés, illegális tevékenység nem történik. Jelen pont értelmezendő egyetemi és állami 
viszonylatban is.  

A program várható időpontja: 2023. április 

Helyszín: Vásárhelyi Pál Kollégium 

A pályázás folyamata: 

A szükséges dokumentumokat PDF formában kell leadni a jelentkezés+vn@emkhk.hu email címre. 
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Tartalmi követelmények: 
• A pályázónak szükséges csatolnia egy gépelt formátumú fényképes a pozíció betöltésére orientál 

önéletrajzot,  

• egy motivációs levelet, melynek tartalmi követelményei a referenciák megnevezése, az eddigi kari 
közéleti tevékenység (körtagság, rendezvény szervezése, Rendezvényszervező Bizottság keretein 
belül végzett tevékenység) – mely előnyt jelent a jelentkezésnél –, valamint az elérhetőségek 
feltüntetése (telefonszám, e-mail cím). 

• illetve egy esetlegesen alkalmazható programtervet a Rendezvényre, különféle célokkal és ötletekkel. 

 
Határidők: 

A pályázat benyújtásának határideje 2022. november 18. 23:59 

Személyes meghallgatás 2022. november 21. 19:30 

A végleges eredmény kihirdetése 2022. november 22. 

 
Eredmény: 
A végleges eredményt az ÉMK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza 
nyilvánosságra. 

 
Adatvédelem: 
Az ÉMK HK a pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően kezeli. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai kezelésébe. 

 

 
2022. október 24.  

 
Építőmérnöki Kar  
Hallgatói Képvisele 


