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PÁLYÁZAT 

a Kari Rendezvény Bizottságban 

Rendezvényszervezői poszt betöltésére 

A BME Gépészkari Hallgatói Képviselet (továbbiakban: GHK) pályázatot hirdet a Gépészmérnöki 

Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban GPK HÖK 

SZMSZ) 6. számú melléklete alapján a Kari Rendezvény Bizottságban (továbbiakban: KRB) 

rendezvényszervezői poszt betöltésére. 

A pályázat részletes ismertetése 

A Gépészmérnöki Kar hallgatói rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását kizárólagosan a 

GHK alá tartozó külső bizottság, a KRB rendezvényszervező csapata látja el 2015. februárjától. A 

KRB rendezvényszervező csapatához tartozik így különösképpen a 2023. évi BME Gépészkari 

Gólyatábor (továbbiakban: Gólyatábor) és a regisztrációs heti gólyaprogramok szervezése.  A KRB 

rendezvényszervező csapata által a következő programok, rendezvények kerülnek megszervezésre: 

1) 2022/23. tanév őszi félév 

a) Ismerkedő és felkészítő foglalkozások, csapatépítés 

b) Gólyabál (11. oktatási hét) 

2) 2022/23. tanév tavaszi félév 

a) Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál (regisztrációs időszak) 

b) Kulturális és Szakmai hét (4. oktatási hét) 

c) Kármán nap (4. oktatási hét csütörtökje) 

d) Harmadoló est (4. oktatási hét csütörtökje) 

e) SLIP - Gépészkari Napok (11. oktatási hét) 

3) 2022/23. tanév nyári időszak 

a) Gólyatábor (2023. augusztus közepe/vége)  

b) Regisztrációs heti gólya programok (regisztrációs időszak) 

c) Gólyahajó (regisztrációs időszak) 

d) Kollégista avató (4. oktatási hét) 

A rendezvényszervezői poszt betöltésének feltételei 

• Aktív hallgatói jogviszony a BME Gépészmérnöki Karán a pályázás félévében és várhatóan 

az azt követő két félévben. 

• Büntetlen előélet. 

• Az etikai és magatartási kódex írásos nyilatkozatban történő elfogadása a Gólyatábor előtt, 

valamint annak maradéktalan betartása a gólyák számára rendezett programokon. 

• A jelen pályázat hiánytalan leadása a megadott határidőig. 

• Kiemelkedő aktivitás, jó kommunikációs készség, csapatjáték.  

A rendezvényszervezői posztot aktív Gépészkari Hallgatói Képviselő nem pályázhatja meg. 

A pályázás során előnyt jelent a rendezvényszervezési tapasztalat, illetve közösségi tevékenység. 
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A rendezvényszervező jelöltek kötelezettségei és feladatai 

• Köteles aktívan részt venni a hetente megtartandó gyűléseken, felkészítőkön. A heti 

rendszerességű KRB gyűlés általános időpontja szerda 20:00. 

• Köteles részt venni a belső csapatépítő foglalkozásokon. 

• Köteles részt venni a KRB által szervezett rendezvényeken és azok lebonyolításával 

kapcsolatos teendők ellátásában. 

• Folyamatos aktivitás, jó kommunikációs készség, magabiztos megjelenés, csapatjátékos 

hozzáállás, a képzések, tréningek során a rátermettség és elkötelezettség bizonyítása. 

A rendezvényszervezők kötelezettségei és feladatai 

• Köteles aktívan részt venni a hetente megtartandó gyűléseken, felkészítőkön. A heti 

rendszerességű KRB gyűlés általános időpontja szerda 20:00. 

• Köteles részt venni a belső csapatépítő foglalkozásokon. 

• Köteles részt venni a KRB által szervezett rendezvényeken és azok lebonyolításával 

kapcsolatos teendők ellátásában. 

• Feladata a rendezvények sikeres és biztonságos előkészítése, lebonyolítása, különösképpen: 

o rendezvények koncepciójának megalkotása; 

o rendezvények népszerűsítése a rendelkezésre álló platformokon; 

o rendezvények programtervének kialakítása; 

o rendezvények helyszíni lebonyolítása; 

o rendezvények utólagos feladatainak ellátása. 

• Köteles beszámolót vezetni a tevékenységéről. 

• Köteles együttműködni a KRB vezetőjével és a GHK tagjaival. 

• Köteles az etikai és magatartási szabályokat betartani. 

A pályázás folyamata 

A pályázat leadására az alábbi kérdőívben van lehetőség: 

https://forms.gle/5DU3R4rKUibKD6xQA 

A jelentkezési határidő 2022. október 9. (vasárnap) 23:59. 

Az elbírálás alapelvei 

A pályázatok elbírálását a GHK végzi a GPK HÖK SZMSZ 6. számú melléklet 3.§ (2) bekezdése 

alapján a jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint.  

• A GHK abszolút többséggel dönt arról a pályázás lejárta után, hogy a jelöltek közül kik 

lesznek a KRB aktív rendezvényszervező tagjai, illetve próbás rendezvényszervező tagjai. 

• A GHK egyszerű többséggel dönt arról, hogy KRB próbás rendezvényszervező tagjai közül 

kik lehetnek a KRB aktív rendezvényszervező tagjai. A döntés alapját az őszi és tavaszi 

féléves gyűléseken, felkészítőkön és csapatépítő foglalkozásokon való részvétel, a 

rendezvényeken tanúsított aktivitás és teljesítmény adja. 

https://forms.gle/5DU3R4rKUibKD6xQA
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• A GHK egyszerű többséggel dönt arról, hogy a Gólyatáborban a KRB aktív 

rendezvényszervezői tagjai közül kik vehetnek részt. A döntés alapját az gyűléseken, 

felkészítőkön és csapatépítő foglalkozásokon való részvétel, a rendezvényeken tanúsított 

aktivitás és teljesítmény adja. 

Egyéb információk 

Korábban rendezvényszervezői posztot elnyerő személyeknek is minden évben kell pályázniuk!  

Az aktív rendezvényszervezői tagok közösségi pontokban, továbbá félévenkénti jutalmazásban 

(ösztöndíj formájában) részesülhetnek a tevékenységük alapján. 

A jelentkezők a további részletekről értesítést kapnak. 

A pályázatot utólagosan le lehet adni az info@ghk.bme.hu címen a feltételeknek megfelelően. Az 
utólagos jelentkezéseket a GHK estileg bírálja el.  

Felmerülő kérdéseddel fordulj hozzánk bizalommal az info@ghk.bme.hu e-mail címen.   

Sikeres pályázást kívánunk!  

Budapest, 2022. szeptember 20. 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

mailto:info@ghk.bme.hu
mailto:info@ghk.bme.hu

