
 
 

 

A Hallgatói Külügyi Testület egyszeri, rendkívüli pályázatot ír ki a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen félévente megrendezésre kerülő Külügyi Börze arculatának 

megtervezésére. A nyertes pályázó 30 000 Ft jutalomban részesül. Az elnyert ösztöndíj utalása a 

2014/15 tavaszi félévi kifizetési időpontok egyikében egy összegben történik. Az időpontok 

megtekinthetők a tampont.bme.hu oldalon. 

A pályázaton részt vehet minden osztatlan, alap- és mesterképzésben részt vevő, a 2014/15 

tavaszi félévben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos hallgató.  

A nyertes pályázó megállapodásban vállalja, hogy a HKT szabadon felhasználhatja 

pályamunkáját a Külügyi Börzével kapcsolatos digitális és nyomtatott kiadványok és 

marketingeszközök (plakátok, honlap, facebook esemény, szórólapok, KB Kalauz, stb.) tervezésekor. 

Egy pályázó csak egy pályaművet adhat le. 

A pályamű tartalma: 

1db A/3-as plakát, 1db szórólapterv (a méret lehet tetszőleges, A/5, trifolder vagy 

bármilyen kreatív forma), 1 db facebook cover (méretekhez segítséget itt találtok: 

https://www.facebook.com/PagesSizesDimensions), 1db Külügyi Börze logó (png-ben) a Külügyi 

Börze hirdetésére, mely tartalmazza az esemény megnevezését, időpontját (2015. 03. 12-14.), 

helyszínét (BME K épület II. emelet) , a támogató szervezetek logóit (EHK, BME, HKT, Műegyetemi 

Állásbörze, BME DIK, AIESEC, IAESTE, ESTIEM, ESN). A pályaműveket szerkeszthető digitális (pl. Psd) 

és pdf formátumban, a beszkennelt adatlappal és nyilatkozattal egy fájlba tömörítve személyesen (pl. 

pendrive, CD) kell leadni az Egyetemi Hallgatói Képviselet irodájában: 1111 Budapest, Műegyetem 

rkp. 3. K.ép. 1.em. 61. 

Az iroda fogadóideje: hétfő - csütörtök: 9:00 - 16:00, péntek: 9:00 – 13:00 

„kb_arculat_ neptun kód” 

Az elbírálás a során a következő szempontok kapnak hangsúlyt: 

 egységes, ízléses design, könnyen áttekintető elrendezés 

 figyelemfelhívó jelleg 

 jól látható információs tartalom 

 nemzetköziséget tükröző hangulat 

 a design átültethető legyen más formátumú és célú felületre /pl. névtábla, Kalauz, stb./  

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a kitöltött pályázati Adatlapot és Nyilatkozatot. 

A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Képviselet a bíráló bizottság véleménye alapján értékeli. A bíráló 

Bizottság a HKT Koordináló Bizottságának tagjaiból áll. Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a 

pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A bíráló és 

az odaítélő bizottság tagjai a pályázaton pénzbeli jutalomban nem részesülhetnek.  

Pályázati felhívás  

a Külügyi Börze arculatának megtervezésére 
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Felszólalási szándékot a pályázat elbírálása ellen az értesítéstől számított 15 napon belül a 

palyazat@sc.bme.hu címre küldött e-mailben lehet jelezni. Az email tárgyában Felszólalás_ Neptun 

megjelölést kell szerepeltetni. Ezt követően e-mailben egyeztetett személyes találkozóra kerülhet sor. 

 

Kérdéseiteket a szepessy.zsofia@sc.bme.hu címre írhatjátok meg. 

A pályázat beadási határideje: 
 

2015. Február 20. 23:59 

 

Budapest, 2015. Január 22. 
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