
 
 

 

 

 

Instruktorgárda Pályázat 2022 

A GTK Hallgatói Képviselete (a továbbiakban GTK HK) pályázatot ír ki a 2022/23-as tanévre az 

Instruktorgárdában való tagságra. A BME GTK minden aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója 

pályázhat az Instruktorgárda tagságára, amennyiben  

 a BME GTK egyik mesterszakján folytatja tanulmányait, vagy  

 a BME GTK egyik alapszakján rendelkezik aktív jogviszonnyal és 2022/2023. őszi félévében a 

BME GTK egyik mesterszakján folytatja tanulmányait. 

 

Lételemed a közösség és a programok? Szeretnél szerepet vállalni a GTK közösségi életében?  

Itt a remek lehetőség, hogy kibontakozhass! Ha kedvet és motivációt érzel magadban ahhoz, hogy a 

leendő elsőféléves mesterhallgatóinkat segítsd az egyetemi közösségbe való beilleszkedésben, akkor 

nincs más dolgod, mint leadni instruktori jelentkezésedet! 

 

A jelentkezés menete: 

 

A pályázat érvényes leadásához az alábbi dokumentumok elküldése szükséges a jelentkezes@gtkhk.hu 

címre „Instruktor2022-[Saját név]” tárggyal. 

 

1) Mesterszakos hallgatók esetén: 

 Bemutatkozó levél (max. 2 oldal) 

 Pályázati adatlap pontos kitöltése (kézzel aláírva, majd beszkennelve vagy Ügyfélkapun 

AVDH hitelesített formátumban) 

 

2) Alapszakos hallgatók esetén: 

 Bemutatkozó levél (max. 2 oldal) 

 Pályázati adatlap pontos kitöltése (kézzel aláírva, majd beszkennelve vagy Ügyfélkapun 

AVDH hitelesített formátumban) 

 Neptun képernyőfelvétel arról, hogy teljesített/felvett státuszú Szakdolgozat nevű 

tantárggyal rendelkezel 

 Felvi.hu képernyőfelvétel arról, hogy a BME GTK mesterszakja első helyen szerepel a 

megjelölt jelentkezéseid között 

 

 

mailto:jelentkezes@gtkhk.hu


 
 

 

 

 

 

A bemutatkozó leveled lényege, hogy megismerjünk téged, így kérlek erre fordítsd a legnagyobb 

hangsúlyt! Ezen felül térj ki: 

 Az Instruktorgárdával és a Mesteres Gólyahéttel kapcsolatos észrevételeidet/tapasztalataidat 

 Te idén milyen ötletekkel színesítenéd a programokat 

 

A pályázat leadásának határideje: 

 

2022. május 22. (vasárnap) 23:59 
 

A kiválasztás menete: 

 

A pályázatot leadók vállalják, hogy egy rövid szóbeli meghallgatáson vesznek részt, melynek időpontja: 

2022. május 23-26. A pontos időpontól e-mailben előzetesen egyeztetünk a jelentkezőkkel.  

 

A kiválasztási folyamat második fordulójában, egy személyes, pár órás, közös programra is sor kerül, 

hogy jobban megismerhessük a jelölteket. Ennek megrendezésére június 3-5. között kerül sor. 

 

A jelentkezés feltételei: 

 

A jelentkezéseddel vállalod, hogy részt veszel a GTK Nyári Táborban (augusztus első hetében), 

illetve a Mesteres Gólyahéten (regisztrációs héten). 

 

A kiválasztást követően heti rendszerességgel lesz megbeszélés. Ezeken az alkalmakon képzéseket 

tartunk, és kialakítjuk a nyári táborok feladatköreit és programjait, felkészülünk a gólyák koordinálására, 

ezért a rendszeres jelenlét elvárt. 

 

Az Instruktorgárda, a Mentorgárda, a Rendezvényszervező Csoport tagság és a Hallgatói Képviseleti 

mandátum és tanácskozási jogú tagság egymást kizárja az adott tanéven belül. A Sportszervező Csoport 

és az Instruktorgárda tagság azonban nem zárják ki egymást. 

 

Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban keressetek bizalommal az info@gtkhk.hu email címen! 
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