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PÁLYÁZAT 

A gépészkari rendezvények  
Műsorvezetői posztjának betöltésére a 2023. évben  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) Gépészmérnöki Kar (a 

továbbiakban GPK) Gépészkari Hallgatói Képviselete (továbbiakban: GHK) pályázatot ír ki a 2023. évben 

tartandó gépészkari rendezvények a műsorvezetői feladatainak betöltésére. 

A műsorvezetői poszt betöltésének feltételei 

• Aktív hallgatói jogviszony a 2023. évben. 

• Legalább 2 megkezdett aktív félév a BME GPK-n a jelentkezés idején. 

• Büntetlen előélet. 

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

annak maradéktalan betartása a gólyák számára rendezett programokon 

A műsorvezető feladatai 

• A rendezvényeken a feladatok előkészítésében és lebonyolításában való segédkezés. 

• A Kulturális és Szakmai Hét különböző programjainak vezetése a színpadról. 

• A Gépészkari Napok különböző programjainak vezetése a színpadról. 

• A GPK Gólyatábor különböző programjainak vezetése a színpadról. 

• A GPK Gólyabál különböző programjainak vezetése a színpadról. 

• A GHK által felkért egyéb események lebonyolításában való segítségnyújtás. 

• Együttműködés a Kari Rendezvény Bizottság és Gépészkari Hallgatói Képviselet tagjaival . 

• Az etikai és magatartási szabályok betartása, példamutatás a hallgatók számára. 

A jelentkezésnél előnyt jelent 

• Jó kommunikációs készség. 

• Korábbi rendezvényeken szerzett szervezési tapasztalat. 

A pályázás menete 

A pályázat leadására az alábbi email címen van lehetőség: info@ghk.bme.hu 

A jelentkezési határidő: 2023. március 5. (vasárnap) 23:59. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: 

• pályázó neve, NEPTUN kódja, képzéskódja, e-mail címe, telefonszáma; 

• rövid összefoglaló az eddigi, hasonló területen szerzett tapasztalatairól; 

• motivációs levél a pozíció betöltésével kapcsolatban. 

A pályázat leadását követően szükséges személyes meghallgatáson részt venni. 

A pályázat eredményéről e-mailben értesítünk minden jelentkezőt 2023. március 16-ig. 
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Egyéb információk 

Korábbi években műsorvezetői posztot elnyerő személyeknek is minden évben újra kell pályázniuk! 

A jelentkezők a további részletekről értesítést kapnak.   

A műsorvezetők ösztöndíj jutalmazásban és közösségi pontban részesülnek. 

Felmerülő kérdéseddel fordulj hozzánk bizalommal az info@ghk.bme.hu címen! 

Sikeres pályázat kívánunk!  

Budapest, 2023. február 22. 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
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