
 

 

Iktatószám: 34000/8643/2021. ált. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Ötletpályázat a kollégiumi épületek zöldítésére 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat ötletpályázatot ír ki a 

kollégiumi épületek zöldítésére vonatkozóan. 

Várjuk az Egyetem bármely hallgatójától színvonalas ötletpályázatát, amely egyedi ötleteit 

tartalmazza a kollégiumi épületek fenntarthatóságának növelésére és a környezethez való 

közelítésének előmozdítására. A pályázatban benyújtható minden olyan, megvalósítható 

ötlet, amely specifikusan az egyetemi kollégiumok egyikére vonatkozik, továbbá egy 

ötlet közösségszervezési területre ÉS egy ötlet infrastrukturális fejlesztésre 

irányul. 

I. Az ötletpályázat alapadatai 

Cím: Ötletpályázat a kollégiumi épületek zöldítésére 

Kiíró: NKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2021.06.12. 

A pályázati anyagok benyújtásának határideje: 2021.06.27 23.59 

A pályázati anyagok benyújtásának helye: ehok@uni-nke.hu  

Tárgymutató: pályamunkák „A kollégium zöldítése” témában 

II. Az ötletpályázatok befogadásának formai és tartalmi feltételei 

1. A pályamunkáknak a fentarthatóság és/vagy a környezettudatosság témához kell 

kapcsolódniuk. 

2. A pályamunkáknak tartalmazniuk kell olyan megvalósítható ötleteket, amelyek 

specifikusan az egyetemi kollégiumok egyikére vonatkoznak. 

3. Egy ötletnek közösségszervezési területre ÉS egy ötletnek infrastrukturális 

fejlesztésre kell vonatkoznia, tehát a pályamunkáknak két ötletet kell 

tartalmazniuk. 

4. A pályázat benyújtása díjmentes, a pályázathoz nevezési díj nem tartozik. 

5. A pályázók kizárólag olyan pályamunkákat nyújthatnak be, amelyek még nem 

voltak publikálva, és még nem jelentek meg semmilyen más platformon, azok a 

pályázó saját szellemi termékei. 

6. A pályamunkák tartalma nem lehet jogsértő és nem sértheti a pályázat kiírója, 

valamint harmadik személyek szerzői, személyiségi és adatvédelmi jogait, egyéb 
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jogos érdekeit; nem lehet továbbá közízlést vagy közerkölcsöt sértő; nem 

tartalmazhat trágár vagy gyűlölet keltésére alkalmas kifejezéseket. 

7. A pályázat formai követelményei: A pályázatok minimális terjedelme egy oldal, 

maximális terjedelme nincs. A benyújtandó dokumentumok betűtípusa: Verdana 

betűtípus, 10-es betűméret, 1,15-ös sorköz, sorkizárt bekezdések, 2,5-ös 

margók, PDF vagy DOCX formátum. A pályázatban a pályázó felhasználhat a 

pályázat tartalmát szemléltető vagy azt kiegészítő képeket, ábrákat, azonban, 

amennyiben az nem a saját szellemi terméke szükséges a forrásának 

feltüntetése.  

III. Az ötletpályázat benyújtásának módja és helye 

A pályaműveket e-mailen mellékelve PDF vagy DOCX formátumban, a pályázatokat 

az ehok@uni-nke.hu címre kérjük eljuttatni. Kérjük, hogy ne feledkezz meg neved, 

telefonszámod feltüntetéséről sem. 

IV. Az ötletpályázatok elbírálása 

Amennyiben a pályázat a jelen kiírásnak és útmutatásnak nem felel meg, az a pályázó 

formai okokból történő kizárását eredményezheti, pályaműve érdemi elbírálásra nem 

kerül. 

Az érvényes ötletpályázatokat érdemben a beérkezési határidő után az NKE EHÖK 

által erre felkért szakmai zsűri bírálja el. A szakmai zsűri tagjai a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem felkért szakmai vezetői, illetve az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat vezető tisztségviselői: 

- Szalontainé dr. Czettisch Barbara, főtitkár 

- Finta Zita, Campus főigazgató 

- Horvátth Orsolya, Kommunikációs és Program igazgató 

- Fodor Márk Joszipovics, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnök 

- Mészáros Kinga, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kollégiumi 

ügyekért felelős elnökhelyettes 

V. Az ötletpályázatok elbírálásának szempontrendszere 

A pályázatok komplex tartalma kerül bírálásra, tehát a pályázatban leírt ötletek 

egységesen kerülnek elbírálásra az alábbi szempontrendszer alapján: 

Specifikusság, részletgazdagság 0-30 

Megvalósíthatóság 0-25 

Kreativitás 0-10 

A tematikának (környezettudatosság, 

fenntarthatóság) való megfelelés 
0-10 



 

 

A pályázat esztétikai megjelenése, 

illusztrációja, képi világa 
0-5 

 

VI. Az ötletpályázat díjnyertes alkotásainak felhasználása 

A zsűri által kiválasztott legjobb pályamunkákat a Kiíró az általa választott több 

médiaplatformján is nyilvánosságra hozhatja, illetőleg nyilvánossághoz közvetítheti 

sugárzással vagy más módon terjesztheti. Az NKE Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzata vállalja, hogy a dobogós pályázatot közzéteszi az EHÖK Facebook 

oldalán, illetve a Forum Publicumban, továbbá aktívan támogatja a közösségi 

programok megvalósítását. 

VII. Az eredmény közlésének módja 

A pályázat leadási határidejét követő 14 napon (2021. 07. 11.) belül az EHÖK 

közösségi média platformjain és a pályázat kiírására szolgáló Facebook eseménynél, 

valamint a jelentkező elektronikus levelezési címére. 

VII. A dobogós pályamunka díjazása 

Az első helyezett számára EFOTT bérlet VAGY1 az 2021/2022. tanév során ingyenes 

belépés (kísérővel) minden HÖK-ös (összegyetemi szinten) rendezvényre.  

A második és harmadik helyezett számára EFOTT napijegy VAGY2 az 2021/2022. 

tanév I. féléve során ingyenes belépés (kísérővel) minden HÖK-ös (összegyetemi 

szinten) rendezvényre. 

Budapest, 2021.06.12. 

 

 

Fodor Márk Joszipovics s.k. 

elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

                                                           
1 Amennyiben az EFOTT fesztivál ebben az évben nem kerül megrendezésre, akkor a nyerteseknek 

egy tanéven keresztül ingyenes a belépés az egyetemi HÖK rendezvényekre kísérővel. 
2 Amennyiben az EFOTT fesztivál ebben az évben nem kerül megrendezésre, akkor a nyerteseknek 
egy tanéven keresztül ingyenes a belépés az egyetemi HÖK rendezvényekre kísérővel. 


