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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (továbbiakban: 

Kar) Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) felvételt hirdet a 2018/19. tanév őszi félévére 

a Rendezvény Csoportba (továbbiakban: RCS). 

JOGOSULT HALLGATÓK 

A pályázaton részt vehet minden, a Karral hallgatói jogviszonyban álló, a pályázat 

kiírásakor aktív félévre bejelentkezett nappali tagozatos hallgató, aki vállalja, hogy 

megismeri és elfogadja a Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 4. számú mellékletét és a fent megjelölt időszakban aktívan részt vesz az 

RCS féléves feladatainak ellátásában (kari rendezvények szervezése, lebonyolítása). 

PÁLYÁZÁS MENETE 

A pályázatokat a kozelet@epiteszhk.bme.hu címre kell elküldeni (üzenet tárgya: 

RCS_jelentkezes_vezeteknev_keresztnev).  

 

A pályázat tartalma: 

  

- Rövid, néhány mondatos bemutatkozó szöveg. 

- Motivációs levél, melyben a pályázó részletezi motivációját a feladat ellátására, 

kitérve az eddigi rendezvényszervezői tevékenységekre, különös tekintettel a kari 

közéletben szerzett tapasztalatokra, és olyan egyéb ismeretekre, melyek 

hasznosíthatók az RCS féléves munkája során, illetve röviden ismerteti, az alábbiak 

közül milyen tevékenységet szeretne folytatni a Rendezvény Csoportban: 

o lebonyolító - előzetes szervezésben nem vesz részt, a helyszíni 

munkálatokban közreműködik; 

o szervező – részt vesz az előzetes szervezési munkákban, vállalja, 

hogy csapatban dolgozik, teljesíti a főszervező kéréseit; 

o főszervező – feladata az adott rendezvény teljes körű megszervezése, 

lebonyolítása, a szervező-, és rendezőcsapat összeállítása, a HK 

közéleti felelősével való aktív kommunikáció és együttműködés; 
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o egyéb: kreatív munka – ötletekkel segíti a csoportot. 

(Megjegyzés: Azon hallgatóknak, akik a jelen pályázási félévet megelőző félévben is aktív 

tagjai voltak az RCS-nek, elégséges a motivációs levél elküldése, részletezve benne a 

terveik szerint vállalandó feladatköröket.) 

 

A pályázók vállalják, hogy a jelentkezést követően előre egyeztetett időpontban személyes 

elbeszélgetésen vesznek részt a HK közéleti felelősével. 

 

Határidőn túl beérkezett pályázatokat a Hallgatói Képviseletnek nem áll módjában 

elfogadni. 

ÜTEMEZÉS 

2018. július 25. Hivatalos hirdetmény Hallgatói Képviselet honlapján 

2018. július 25. Pályázatok leadásának kezdete 
kozelet@epiteszhk.bme.hu 

címen 

2018. augusztus 4. 

2359 

Pályázatok leadásának 

határideje 

kozelet@epiteszhk.bme.hu 

címen 

2018. augusztus 5.  
Pályázatok eredményeinek 

kihirdetése 

a pályázaton részt vett 

hallgatóknak e-mailben 

 

Budapest, 2018. július 17. Hallgatói Képviselet 
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