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Hallgatói Külügyi Testület menedzser pályázat 

Hallgatói Külügyi Testület szervezeteinek tagjai számára 

Pályázati felhívás a 2021. évre 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet 

(EHK) pályázatot hirdet a HKT SZMSZ (HÖK Alapszabály 7. számú melléklet) 5. § alapján, azon 

hallgatók számára, akik a tanulmányi kötelezettségeik teljesítésén felül közösségi tevékenységet vé-

geznek, és a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) legalább egyik szervezetének tagjai vagy delegáltjai. 

Pályázati feltételei 

A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzé-
sének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki minimum az elmúlt egy éves idő-
szakban tagként vagy delegáltként aktív munkát végzett a HKT egy vagy több szervezetében. 

Elbírálás alapelvei 

A beérkezett pályázatokat az EHK bírálja el. A pályázatok beérkezése után a végleges döntést meg-
előzően személyes interjúra kerülhet sor.  

A pályázás folyamata 

A pályázatot az elnok@bmeehk.hu és az adu.izabell.hkt@gmail.com e-mail címre kell elküldeni. A 
pályázatnak tartalmazni kell a pályázó önéletrajzát magyar és angol nyelven és egy rövid motivációs 
levelet magyar nyelven.  

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások 

A pályázathoz NEM szükséges további igazolás csatolása. 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

A menedzseri pozíció betöltéséért elnyerhető, havi rendszerességű ösztöndíj nagyságát az EHK 
állapítja meg a pályázatok elbírálása során az EHK külügyi referense javaslatára, a beérkezett pályá-
zatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése ösztöndíj for-
májában történik az elbírálást követően, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifize-
tési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontokban. A juttatás a megbízás időtartamára 
szól. 

Eredmény 

A jelentkezést követően a pályázók e-mailben értesülnek a pályázati eredményről.  

Határidők 

Jelentkezés határideje 2020. december 6. 23:59 

Végleges eredmény 2020. december 13.  

Pozíció betöltésének kezdete 2020. január 1. 
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A nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat 
nem áll módunkban elfogadni. Határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

2020. december 1. Egyetemi Hallgatói Képviselet 


