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PÁLYÁZAT 

A Kari Rendezvény Bizottságban 

Tankörvezető posztra a 2020/2021. tanévre 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki Kar (GPK) Gépészkari 

Hallgatói Képviselet (GHK) pályázatot ír ki tankörvezetői posztra a 2020/2021. tanév őszi félévében 

felvételre kerülő BSc hallgatók segítésére. 

Pályázat részletes ismertetése  

A 2020 augusztusában megrendezendő BME GPK Gólyatábor (Gólyatábor) tankörprogramjainak, a 

regisztrációs hét programjainak és a félév további tankörprogramjainak megszervezésére és lebonyolítására 

várjuk a hallgatók jelentkezését. 

A jelentkezést követően minden résztvevőnek egy tesztben kell számot adni a megszerzett tudásról. A 
teszt sikeres teljesítése a tankörvezetői poszt elnyerésének feltétele. Ezután a GHK személyes 
elbeszélgetés, a teszten elért eredmény és a foglalkozásokon nyújtott teljesítmény alapján sorrendet állít fel 
a jelentkezők között, és az alapján dönt a poszt odaítéléséről. A felvettek száma függ az adott szakokra 
várhatóan felveendő BSc-s hallgatók számától. 

A tankörvezető poszt betöltésének feltételei  

 BSc elsőévesek esetén minimum 3,0 görgetett tanulmányi átlag, vagy 2,7 korrigált kreditindex, 

minden más esetben minimum 3,0 görgetett tanulmányi átlag. 

 N*20, mintatanterv szerint teljesített kredit (a szabadon választható tárgyak a 
mintatanterv követelményeinek mértékéig számítanak be, N a lezárt aktív félévek száma). 
A tanulmányi mérőszámok ellenőrzésére a júliusi hónapban kerül sor. 

 Aktív gépészkari hallgatói jogviszony a pályázás félévében, valamint aktív jogviszony a 
2019/2020. tanév tavaszi és az azt követő őszi félévben. 

 Gépészmérnöki alapszakon folytatott tanulmányok a 2019/2020. tanév tavaszi félévében.  

 Legalább 1 megkezdett aktív félév a BME GPK-n a jelentkezés idején. 

 Gyűléseken, találkozókon való részvétel kötelező: a találkozók a jelentkezők többsége 
által megválasztott időpontokban lesznek. 

 Folyamatos aktivitás, jó kommunikációs készség, magabiztos megjelenés, csapatjátékos 
hozzáállás. 

 Kötelező részvétel az augusztusi Gólyatáborban. 

 Büntetlen előélet. 

 Etikai és magatartási kódex írásos nyilatkozatban történő elfogadása a Gólyatábor előtt, 
valamint annak maradéktalan betartása. 

 Képzések, tréningek során a rátermettség, elkötelezettség és motiváció bizonyítása, illetve 
a lezáró felmérés megfelelő szintű teljesítése és a szóbeli elbeszélgetésen való bizonyítás. 

 Aktív Gépészkari Hallgatói Képviselő nem jelentkezhet tankörvezetői posztra. 
  



 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar  

Gépészkari Hallgatói Képviselet  

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. 
Telefon: 06/20 224-4139, 06/30 747-3759 
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu 

 

A tankörvezető feladata  

Regisztrációs hét:  

 A Regisztrációs hét programjain kötelező részvétel. 

 Gólyák körbevezetése az egyetemen. 

 Azon hallgatók tájékoztatása az alapvető tudnivalókról az egyetemmel kapcsolatosan, akik 
nem voltak Gólyatáborban. 

 Beiratkozáson, tanévnyitón kötelező jelenlét. 

 Tárgyfelvétel segítése. 

Szorgalmi időszak:  

 Heti rendszerességgel tankörprogram szervezése (például beszélgetés, konzultáció, 
csapatépítés). 

 A gólyarendezvényeken való részvétel (például Kollégista avató, Gólyahajó, Gólyabál). 

További feladatok:  

 A tudásanyag (TVSZ, TJSZ, további szabályzatok és egyéb általános ismeretek) 
elsajátítása, teszten való megfelelés. 

 Facebook csoport vezetése. 

 Együttműködés a Kari Rendezvény Bizottsággal és a Gépészkari Hallgatói Képviselet 
tagjaival. 

 Gólyatábort megelőző nyári elfoglaltságokon való részvétel: Gólyatábor helyszínének 
bejárása, havi 1-2 budapesti felkészítőn részvétel, gólyatábori előkészületekben való 
részvétel. 

A pályázás folyamata 

A pályázat leadására elektronikus levélben van lehetőség. A pályázatnak tartalmaznia kell a jelentkező 
motivációját és bemutatkozását. A jelentkezést az alább megadott határidőig kell elküldeni az 
info@ghk.bme.hu e-mail címre. A jelentkezési határidő 2020. július 15.  (szerda) 23:59. 

Egyéb információk 

Korábbi években tankörvezetői posztot elnyerő személyeknek is minden évben újra kell pályázniuk!  
A tankörvezetők a teljesítményük alapján közösségi pontokban részesülnek.  
A jelentkezők a további részletekről értesítést kapnak.  
Felmerülő kérdéseddel fordulj hozzánk bizalommal az info@ghk.bme.hu címen!  
 
Sikeres pályázást kívánunk!  

 
 
Budapest, 2020. július 12..  

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
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