
 
 

PÁLYÁZAT RENDEZVÉNYSZERVEZŐ 
BIZTOS POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉRE  

  KÉSZÍTETTE: 

  NAGY GERGELY 



BEMUTATKOZÁS: 

Nagy Gergelynek hívnak, 1988.11.17-én születtem Budapesten. Sokat költöztünk fiatal 

koromban, ezért gyakran váltottam az általános iskoláimat. Középiskolai tanulmányaimat 

Vácon végeztem, a Piarista Gimnáziumban. 2007 és 2008 között ugyanitt végeztem 

számítógép kezelői technikumot, és ezután jelentkeztem a Budapesti Műszaki Főiskolára (a 

mai Óbudai Egyetemre), mérnökinformatika szakra. Itt ismerkedtem meg a Hallgatói 

Önkormányzat munkájával (ezt később szeretném részletesebben kifejteni). 3 évet töltöttem 

itt el néhány passzív félévvel, majd elkezdtem dolgozni a vendéglátásban. Dolgoztam a 

Morrison’s Operában, 2-ben és a Ligetben is, valamint a Budapest Parkban és a Limit Bárban. 

2014 szeptemberében kezdtem az ELTE matematika-fizika osztatlan tanári szakán.  

TAPASZTALATOK: 

Gimnáziumi éveim alatt csatlakoztam a cserkész közösséghez. Ennek köszönhetően már 

akkor megtanulhattam ezt-azt a rendezvények mivoltáról, azok szervezéséről és 

lebonyolításáról. 

2008-tól kezdve részt vettem a kari hallgatói önkormányzat munkájában. Először, mint 

érdekvédelmi felelős; később, mint a rendezvényes alelnök segítője. Sok sikeres rendezvényt 

bonyolítottunk le. A RegHétFeszt nevezetű programsorozatnak én voltam az ötletgazdája, 

mely azóta egész egyetemi rendezvénnyé nőtte ki magát. 

Tavaly októberben én szerveztem meg a Schönherz Qpára a „Gyűjtsük össze az összes 

MOL bubit a koli elé” programot – ez igen jól sikerült: teljesen ingyenes lebonyolítással, több 

mint száz résztvevővel, komoly támogatókkal és pozitív média visszhanggal. 

2011 előtt még másképpen működött a rendezvényszervezés, nem volt közbeszerzés. Ez 

volt az egyik legnagyobb hiányosságom. Részt vettem az április végi rendezvényes képzésben 

és itt sikerült egészen részletesen belelátnom a közbeszerzési pályázatokba. 

Sajnos az idei évben komoly probléma volt a rendezvényekkel, így nem láthattam, hogyan 

is néz ki egy jól megszervezett TTK-s program, és nem volt alkalmam egy ilyen szervezési 

folyamatot látni az elejétől a végéig. Az általános teendőket, a folyamat mikéntjét tudom, 

hogyan működik, de bízom a felsőbb évesekben, hogy a hangulatról majd adnak némi képet, 

hogy a TTK rendezvényei újra olyan fényben tündököljenek, mint egykor. 
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MOTIVÁCIÓK: 

Fontosnak tartom a közösségi életet az egyetemen. Úgy gondolom, hogy a tanulás, a tudás 

megszerzése mellett a hallgatóknak közösségi élményekkel is gazdagodniuk kell egyetemi 

éveik alatt. Szükséges olyan alkalmat teremtenünk a hallgatók számára, ahol kicsit 

elereszthetik magukat, legyen az egy buli, sport program, vezetőképző, vagy bármilyen egyéb 

rendezvény. Ez azért is fontos, mert a hallgatóságnak mindenképpen van igénye ilyen jellegű 

programokra, és jobb lenne, ha nem más egyetemek rendezvényeire kellene menniük 

kikapcsolódni. Emellett nem elhanyagolható az sem, hogy a rendezvényeknek remek 

közösségépítő funkciója van – ha a hallgatók majd egyszer visszagondolnak az egyetemi 

éveikre, nem csak az fog eszükbe jutni, hogy mennyit kellett tanulni, mennyit ültek a padban 

és mekkora nehézséget jelentett némelyik vizsga, hanem az is, hogy milyen jó közösség 

alakult ki és milyen jól érezték magukat az egyetemi rendezvényeken. 

TERVEK: 

Szeretném, ha 5 rendezvényünk mindenképpen megrendezésre kerülne. Ezek sikeres 

teljesítése után, amennyiben marad még keretünk, akkor egyéb kari rendezvényeket is meg 

tudnánk szervezni. 

Gólyahajó: 

Ezt a rendezvényt hagyományosan az Európa hajóra szervezzük meg. Még nincs 

elképzelésem arról, hogy milyen finanszírozáson keresztül szeretném megvalósítani, ezt majd 

a költségtervezetek fejében mondanám meg. 

Gólyabál: 

Közbeszerzési pályázaton keresztül, hagyományosan a Lágymányosi kampuszon. 

Nedves Est: 

Alapítványon keresztül, tavasszal. Valahol a belvárosban, semmiképpen nem periférián, 

hogy elérhető és persze vonzóbb legyen a hallgatóknak. 

Jeges Est: 

Alapítványon keresztül, novemberben. Terveim szerint a WestEnd tetőkerten tartanánk, 

bár mindenképpen több ajánlatot is végig fogunk nézni. 

Lágymányosi Eötvös Napok: 

Közbeszerzési pályázaton keresztül, a régebbi főszervezők segítségével, a hagyományokat 

megtartva. 
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Szeptemberben legkésőbb szeretném már fixálni az időpontokat (bár jó volna még az idei 

tanév zárása előtt), és elkezdeni a szervezéseket, hogy minden időben elkészüljön, és a 

hallgatókat is időben tudjuk informálni, hogy tudjanak készülni és lehessen tervezni az 

egyetemi rendezvényekkel. 

Szeretném bevonni a hallgatók lehető legnagyobb részét (és elsősorban a hallgatói 

önkormányzat aktív tagjait) az Alapítványon keresztüli programok lebonyolításába és 

segítésébe – leginkább a megfelelő promotálás elvégzésére –, hiszen közös érdek, hogy 

legyenek rendezvényeink. 

Terveim között szerepel továbbá az utódképzés fontosságának hangsúlyozása, és ennek 

szeretném megteremteni a lehetőségét egy vezetőképző megszervezésével. 

Ezeken felül nyitott vagyok minden egyéb gondolatra, ötletre és szívesen segítek, amiben 

csak tudok, legyen szó gólyatáborról, vagy bármilyen más szakos rendezvényről. 

 

Szeretném kérni a küldöttgyűlés támogatását és szavazatát, hogy véghez tudjam vinni az 

elképzeléseimet, hogy visszaállíthassuk közösen a Természettudományi Kar rendezvényeinek 

fényét. 

 

Köszönöm, hogy végigolvastátok a pályázatomat. 

Ha bármi kérdés merülne fel bennetek, keressetek bátran személyesen vagy az alábbi 

elérhetőségek egyikén: 

Telefon: 06/30 895-37-10 

E-mail cím: nagygery88@yahoo.co.uk 

Facebook: https://www.facebook.com/nagygery 

 

Kelt: Tisztelettel: 

Budapest, 2015. május 4. Nagy Gergely 
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