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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

(továbbiakban: HK) pályázatot hirdet a Kari Papír 2017 augusztusában megjelenő „Gólyaszám” 

különkiadásának grafikusi, tördelőszerkesztői és véglegesítési feladatainak ellátására. 

JOGOSULT HALLGATÓK  

A pályázaton részt vehet minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos 

hallgató, aki pályázatát a Hallgatói Képviselet részére az adott határidőig eljuttatja. 

A PÁLYÁZAT LEÍRÁSA  

A pályázó pályázatának pozitív elbírálása esetén vállalja a teljes Kari Papír Gólyaszám elkészítését 

és nyomtatási előkészítését a meglévő írásos anyagok alapján, a HK alelnökével való folyamatos 

egyeztetés mellett. 

A Gólyaszám tervezett terjedelme: 28 színes B5-ös oldal. 

Az elkészült anyagok első körös bemutatása: 2017. augusztus 13. 

Az elkészült végleges anyagok leadási határideje: 2017. augusztus 20. 

A pályázáshoz szükséges programismeret: 

 Adobe InDesign,  

 vagy MS Publisher,  

 vagy ezeknek megfelelő grafikai, a nyomdatechnikai sajátosságokat kezelni tudó program. 

A pályázó kiválasztása esetén vállalja, hogy a Kari Papír hagyományaihoz híven színvonalas anyagot 

hoz létre a fent megadott határidőkig. 

Az elvégzett munka díjazása a HK döntése alapján, a kari Közösségi ösztöndíj pályázat keretében, 

a félév végén történik. 

A PÁLYÁZAT BEADÁSA  

A pályázatokat elektronikus formában kell eljuttatni az elnok@epiteszhk.bme.hu e-mail címre.  

A pályázat tartalma: 

 motivációs levél (minimum 500, maximum 2000 karakter terjedelemben), ami tartalmazza a 

pályázó általános adatait, újságírásban/grafikai munkákban szerzett tapasztalatait, és a 

feladathoz kapcsolódó motivációit. 

A pályázattal kapcsolatos kérdések, észrevételek a komonyi.daniel@epiteszhk.bme.hu e-mail címen 

jelezhetőek. 

mailto:elnok@epiteszhk.bme.hu
mailto:komonyi.daniel@epiteszhk.bme.hu


 
Kari Papír tördelőszerkesztői  pályázat 

 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület III. emelet 23. 
 Építészmérnöki Kar • Hallgatói Képviselet  Telefon: 463-1947 • Fax: 463-4314 

 http://epiteszhk.bme.hu info@epiteszhk.bme.hu 

ÜTEMEZÉS  

2017. július 28. Hivatalos hirdetmény Hallgatói Képviselet honlapján 

2017. július 28. Pályázatok leadásának kezdete elnok@epiteszhk.bme.hu címen 

2017.augusztus 4. 2359 Pályázatok leadásának határideje elnok@epiteszhk.bme.hu címen 

2017. augusztus 7.  
Pályázatok eredményeinek 

kihirdetése 

a pályázaton részt vett 

hallgatóknak e-mailben 

 

Budapest, 2017. július 28.                      Hallgatói Képviselet 
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