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“Ez egy nehéz tisztség, de lelkesen és 
precízen szeretném vinni.” 

 
Pályázat az ELTE TTK HÖK Gazdasági 

Referens Tisztségére 



Bemutatkozás 

Hócza Szabolcs vagyok, 1997.11.30-án születtem Egerben. Középiskolai tanulmányaimat az egri          
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban végeztem angol kéttannyelvű képzésen. Érettségi után          
egyből ide kerültem az ELTE TTK-ra és jelenleg másodéves biológus hallgató, mentor és a Hallgatói               
Önkormányzatban képviselő vagyok.  

Motiváció 

Gimnáziumban eltöltött 5 évem alatt szinte az elejétől kezdve aktív tagja voltam a             
Diákönkormányzatnak és gólyaként a mentoraim könnyen rávettek, hogy részt vegyek már az első             
Küldöttgyűlésen a 2017-es őszi félév elején. Azt és az azt követő összes gyűlést serényen végigültem               
és próbáltam minél több információt magamba olvasztani a HÖK működésével kapcsolatban. Ez            
vezetett ahhoz, hogy mentornak és képviselőnek is jelentkeztem. Tavasszal, nagy meglepetésemre,           
egy informális szavazáson megválasztottak, mint a HÖK Ígéretes Tehetsége és nagyrészben a            
teljesítésvágy, hogy megfeleljek az elvárásoknak és, hogy egy olyan tisztséggel amire alkalmasnak            
érzem magam segítsem a HÖK munkáját vezetett a pályázásomhoz. Úgy érzem a képességem, hogy              
jól tudok másokkal együtt dolgozni alkalmassá tesz a pozícióra. 

Tapasztalatok 

Mint első megpályázott tisztségem, túl sok tapasztalattal nem rendelkezek egy évnyi KGy figyelmes             
követésén kívül, de próbáltam minden eseményen a lehető legaktívabban résztvenni és olyan            
embereket megismerni, akiktől a HÖK-kel és eme tisztséggel kapcsolatban sokat tanultam.           
Megkerestem Égerházi Bálintot, Rácz Gergelyt és HÖK Elnökünket, Horváth Lucát is, hogy minden             
fontos információt, amire szükségem lehet, átadjanak. 

Tervek, feladatkörök 

Négy darab kategóriába tudnám sorolni a feladatokat. Főleg rutinmunka mind és nem igényelnek túl              
nagy kreativitást ugyan, de nagy lelkesedéssel és felelőséggel szeretnék mindhez hozzáállni. 

● Igénybejelentések és beszerzések tervezése, intézése: 

A Hallgatói Önkormányzatok valamennyi költését beszerzés/közbeszerzés keretében kell        
lebonyolítani, szoros együttműködésben az EHÖK-kel és a Kancellária Beszerzési Osztályával. Mivel           
3 szerv együttműködéséről és kötött jogszabályi alapokon nyugvó eljárásról van szó, fix határidőkkel             
kell dolgozni, ami pontos előre tervezést igényel majd részemről, rendezvény esetén pedig az érintett              
tisztségviselők/képviselők részéről is. 

● Leltározás, eszközpark: 

Szeretnék egy saját kis leltárat is vezetni magamnak a kötelező leltározás mellett és lehetőleg minden               
nyilvántartásban lévő eszközt a helyén tudni és terveim között van mindkettő hallgatói iroda             
valamilyen módon rendbetétele is. 



● Iskolaszövetkezeti kifizetések intézése: 

Itt fontos a pontos kommunikáció is, hogy az érintettek ismerjék mi szükséges és mi lehetséges az                
Iskolaszövetkezeti bérezésnél. A havi iskolaszövetkezeti jelenléti ívek leadását figyelmesen végezném          
és minden tárgyhónapban a pontos listákat időben szeretném eljuttatni az EHÖK irodába. 

● Iktatás, Parkolási ügyek intézése: 

Ez a kettő csupán adminisztrációs feladatkör, amiért teljes mértékben a gazdasági referens felelős. A              
tisztséggel együtt ezek elvégzését is természetesen vállalnám. 

Zárszó 

Nem egy túl nagy kreativitást igénylő tisztség, de ha alkalmat találok rá szeretném minél              
leleményesebben és kreatívabban végezni és szeretném a hallgatói irodákat jobban áttekinteni           
leltározás során és egyúttal minden szükségesnek vélt változtatást akkor elvégezni.  

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom! Eleinte lesznek olyan dolgok, amikre nem biztos, hogy             
tudok majd válaszolni, de fontosnak tartom a kommunikációt és próbálok minél hamarabb minden             
hiányosságot pótolni! Ha bármi kérdés merülne fel a pályázatommal kapcsolatban keressetek           
személyesen vagy hoszaby@caesar.elte.hu e-mail címen nyugodtan még a Küldöttgyűlés előtt is,           
mivel sok pályázat érkezik és ezzel is csökkenteni tudjuk a gyűlés hosszát. 

Budapest, 2018.10.05. 
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