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Rendezvényszervező Bizottság 

Pályázati felhívás 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar 

(TTK) Hallgatói Képviselete (HK) pályázatot ír ki rendezvényszervezői posztra a Rendezvény-

szervező Bizottságába (RB). Az RB tetszőleges számú jelöltet terjeszthet fel a HK-nak. A ren-

dezvényszervezők elsődleges feladata a kari rendezvények szervezése és koordinálása, különösen 

a TTK Bál lebonyolítása. Az RB vezetője a TTK HK mindenkori rendezvényfelelőse, tagja lehet 

a Kari Hallgatói Önkormányzat bármely tagja, mely tagság e pályázat benyújtása és elfogadása 

útján nyerhető el. Az RB feladata saját munkájának önálló szervezése a kiemelt feladatkörökben. 

A bizottság célja továbbá előterjesztéseivel a HK döntéseinek előkészítése minden kari rendez-

vényt illetően. 

Kiemelt feladatok: 

• Tervezés-beszerzés: 

• Programterv készítése 

• Anyagigény felmérése 

• Beszerzés koordinálása 

• Felhasználás ellenőrzése 

• PR: 

• Kapcsolattartás 

• Marketing 

• Gazdasági ügyek: 

• Költségvetés készítése 

• Gazdálkodás felügyelete 

• Beszámoló készítése 

• Szponzorok keresése 

• HR: 

• Élőmunka igény felmérése 

• Munka koordinálása 

• Szervezők értékelése 

Az ideális pályázó: 

• szeret és tud csapatban dolgozni, 

• önálló munkavégzésre is képes, 

• kreatív és rugalmas, 

• nagy munkabírású, 

• fogékony az új ötletek megvalósítására, 

• részt vett már a főbb közösségi programok valamelyikén. 

http://www.ttkhk.bme.hu/
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A pályázás folyamata: 

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet: link. 

Jelentkezési határidő: 2019. március 30. 23:59. 

Az űrlap kitöltése után a HK a jelentkezőket személyesen is meghallgatja. 

 

Jutalmazás: 

A rendezvényszervezők a Rendezvényszervezői Ösztöndíj pályázat keretében kiemelten kezelt 

jutalmazásban részesülnek, az általuk beküldött beszámolóik alapján. 

Eredmény: 

Az eredmény közzétételének időpontja: 2019. április 2. 

A pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerült kérdéseket a ttk_rendezveny@lists.ktk.bme.hu e-

mail címre várjuk.  
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