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ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

AZ ÉMK HK HIVATALOS KARI LAPJÁNAK FŐSZERKESZTŐI POSZTJÁRA 

Az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselete 

(továbbiakban: ÉMK HK) pályázatot hirdet a 2023. január 10. – 2023. november 30. közötti időszakra 

az ÉMK HK hivatalos kari lapjának főszerkesztői posztjára. 

 

Pályázati feltételek: 

A pályázaton részt vehet minden az Építőmérnöki Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali 

tagozatú hallgató, aki a pályázatát az ÉMK HK részére az adott határidőig a megjelölt elérhetőségre 

eljuttatja. A pályázó pályázatának pozitív elbírálása esetén vállal az Építőmérnöki Kar Hallgatói 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 16. § szerinti feladatokat és kötelezettségek 

betartását.  

 

Feladatkör leírása: 

• felelős a Szerkesztőség működésért, feladatinak ellátásáért; 

• bírálja és döntést hoz a lap tartalmáról; 

• felelősséggel tartozik a lap formai és tartalmi követelményeiért a felelős kiadó felé; 

• felelős a szerkesztőségi gyűlések összehívásáért és a szerkesztőségi rendezvények előkészítéséért, 
illetve annak zavartalan lebonyolításáért; 

• felelős a Szerkesztőség által használt helyiségekért és eszközökért; 

• koordinálja a szerkesztőségi tagok munkáját; 

• havonta köteles írásos formában beszámolni a szerkesztőség munkájáról a Hallgatói Képviseletnek. 

 

A pályázás folyamata: 

A szükséges dokumentumokat PDF formában kell eljuttatni a jelentkezés+foszerkeszto@emkhk.hu 

email címre. 

A pályázattal kapcsolatos kérdések esetén az info@emkhk.hu címen lehetséges az érdeklődés. 

A pályázat leadásának határidejét követően a pályázót az ÉMK HK meghívja egy interjúra, a döntést a 

pályázatra benyújtott anyagokat, illetve a személyes meghallgatást figyelembevéve hozza meg. 

A főszerkesztő és a szerkesztőségi tagok díjazása az ÉMK HK döntése alapján, a kari Közéleti ösztöndíj 

pályázat keretében történik, havi beszámolást követően. 



 

*a személyes meghallgatás helyszíne: 1111 Budapest, Kruspér utca 2. Vásárhelyi Pál Kollégium, a meghallgatás pontos időpontjáról 

a pályázót az ÉMK HK emailben értesíti. 
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A pályázat tartalmi követelményei: 

• fényképes önéletrajz, a feladatkör betöltésével kapcsolatba hozható korábbi tapasztalatok 

feltüntetésével, referenciák feltüntetése (körtagság, vezetői pozíció, rendezvény szervezés); 

• motivációs levél, a feladatkör betöltésével kapcsolatban (minimum 1000 karakteres 

terjedelemben); 

• elérhetőségek (telefon és email elérhetőség). 

 
Határidők: 

A pályázat benyújtásának határideje 2023. január 6. 23:59 

Személyes meghallgatás* 2023. január 9. 

A végleges eredmény kihirdetése 2023. január 10. 

 
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. december 05.  

 
Építőmérnöki Kar  

Hallgatói Képviselet 


