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Prologue 
Rácz Gergely vagyok, 1994 szeptember 26-án születtem Győrben. Harmadéves vagyok az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakján, a második félév végén az informatikus 

fizikus szakirányt választottam. Korábban a győri Széchenyi István Egyetemre jártam 

gépészmérnöki szakra, itt másfél év után félbehagytam tanulmányaim különböző okok 

miatt, melyről személyesen szívesen mesélek. 

Ami a magánéletet illeti, két testvérem van, egy öcsém és egy húgom, bő tizenhét éve 

költözünk szüleimmel együtt Nyúlra, ahol azóta is élünk. Két macskánk van, akiknek nem 

tudom a nevét (ez egy új páros, nyáron újította be őket a család). 

Chapter 1. – Motiváció 
Az idei a harmadik év, amikor aktívan veszem ki a részem a közéletből. Az eddigi 

feladataim, feladatvállalásaim főként a fizika szakterület segítését jelentették, először 

Mafihe EHB programfelelősként, majd szakterületi koordinátorként. A harmadév végéhez 

közeledve egyre nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni a tanulmányokra, így a közéletben 

is inkább háttérmunkát szeretnék végezni. Erre tökéletesnek érzem a gazdasági referens 

tisztséget. Mindig is érdekeltek a gazdasági ügyek, érintőlegesen foglalkoztam is velük már 

a korábbi tisztségem alatt. Volt lehetőségem sok részletébe belepillantani, és már a májusi 

alakuló kgy-n is jeleztem Bálintnak, hogy amikor lemond, engem érdekelne a tisztség. A 

pályázásom időpontja viszont az utódképzésemtől is függött. Szerencsére a gazdasági 

ügyeket volt ki ellássa, a szakterület vezetésére viszont nem volt megfelelő helyettes Bálint 

lemondásakor.  

Chapter 2. – Tapasztalatok 
Az alakuló kgy utáni megkeresés után többször is tervben volt, hogy Bálinttal a raktárakat 

rendbe rakjuk. A helyzet felmérésében még részt vettem, illetve a gólyatábori cuccokat 

még közösen szedtük össze, ám a nyári ’incidensből’ kifolyólag kiszorultam kissé az 

önkormányzat ügyeit érintő dolgokból egy rövidebb időre, így a raktár pakolása is 

nélkülem lett elvégezve. A korábbi munkáim során (pl. gólyatábor, gólyabál, überfúziók) 

többször lehetőségem volt találkozni a gyakorlati háttérrel. Bár valószínűleg egy élet nem 

lenne elég arra, hogy valaki az ELTE beszerzési világát átlássa, de szép lassan kezd tisztulni 

a kép, a célom természetesen, hogy ezt sokkal rövidebb idő alatt e tudjam érni. 

Természetesen kértem felkészítést Égerházi Bálinttól és Lukács Mártontól, mint korábbi 

gazdasági referensek/elnökhelyettesek, illetve Horváth Luca elnök kisasszonytól is. Ez a 

pályázat leadásakor még folyamatban van, illetve az esetleges megválasztás után is 

biztos vagyok benne, hogy amennyiben kérdésem van, bátran fordulhatok hozzájuk 

segítségért. 

Chapter 3. – Tervek 
Ez nem feltétlenül az a tisztség, ahol világmegváltó terveket lehet szőni szerintem. Van sok 

rutinfeladat, időszakos munkák (beszerzések, mentorrendszerhez kötődő rendezvények) és 

a rendszeres jellegű feladatok (iktatás, isiszövi, negyedéves elszámolások). Az idei 

költségvetésünk még nem ismert, így annak tervezése lesz vélhetően a közeljövő 

legfontosabb feladata. A leadott tervezet alapján 26 millió forintot szeretnénk kapni, ami 

elég lenne minden álmunk beteljesülésére. 99 százalék, hogy sajnos nem kapunk ekkora 

keretet. A keret nagyságától függően kell gazdálkodni és prioritás alapján költeni. 



Az éves fix költések (leltárfelelős, telefon, posta stb..) mellett több lehetőségből lehet, és 

valószínűleg kell is választanunk. 

Mivel az ISZTK keretünkből eddig nem költöttünk egyszeri közéleti ösztöndíjra, így vagy az 

EHÖK közéleti ösztöndíját vagy az ELTE Iskolaszövetkezetet tudtuk felhasználni közéleti 

munka jutalmazására/honorálására. Az új tárgyévnek köszönhetően mindenki tiszta lappal 

indul (na azért nem teljesen), így szerintem ezt is át kéne értékelnünk, hogy az ilyen jellegű 

munkákat jutalmazzuk-e, és ha igen, akkor milyen módon. Egy biztos, az 

Iskolaszövetkezeten keresztül kifizethető keretet a lehető legjobban ki kéne használni, 

amihez elméletileg minden adott, hiszen a korábbi (’16 gólyabál) nehézségek után 

szerencsére már külön elkülönített forrásból tudjuk fizetni a dolgozóinkat, így egy hasonló 

káosz már nem ismétlődhet meg.  

A beszerzések és közbeszerzések okozzák minden évben a legnagyobb káoszt. Mivel nem 

csak tőlünk függ a dolog, együtt kell működni az EHÖK és a Kancellária megfelelő 

szerveivel. Ez sosem egyszerű, de kihívások nélkül unalmas lenne az élet. Minden 

rendezvénynek az alapja az alapos tervezés. A gólyatábort illetően egész jól állunk, az 

utóbbi 3 évben nem indult el ilyen korán a gólyatáborok szervezése. A továbbiakban is ezt 

kell folytatni. A Mentorrendszer programjait illetően is időben szeretném elkezdeni a 

szervezési procedúrát Ádival karöltve. Ebbe a korábbi pályázásom során sikerült 

belepillantanom Bálint felkészítésének köszönhetően. A következő 2-3 héten belül 

szeretném lefixálni az időpontot és megfelelő helyszínt keresni a tábor jellegű 

eseményeknek. 

Emellett tervben van egy tavaszi bevonó/vezetőképző hétvége is. Ennek körülményeit, 

kereteit az elnöki párossal kell egyeztetnem, ez véleményem szerint egy olyan pont, ami 

szűk keret esetén elhagyható, akár a campuson is megvalósítható. 

Az irodabútor beszerzése megtörtént, többnyire meg is kaptuk azokat, amiket kértünk. Az 

leadott igények között szerepel irodabútorok fejlesztése is, ezt Lukival egyeztetve tervezem 

megejteni elegendő keret esetén. Az informatikai rendszerünket illetően Áronnal 

egyeztetek majd, hogy szükséges-e eszközbeszerzés. (Korábbi években tervben volt a 

HÖK-ös tabletek beszerzése is, de az Északi jobb oldali gép is elbírna minimum egy új 

monitort.) Ami mindenképp szükséges, az szeretett Rozink nyugdíjazása és utódlásának 

megoldása. 

Elegendő keret esetén úgy gondolom, itt lenne az ideje, hogy megfelelő PR-t építsünk a 

TTK HÖK számára. Az új arculattal megfelelő alapanyag van hozzá, hogy a következő 5 

évre egy stílusos megjelenésünk legyen egyes rendezvényeken, ami vonzó mindenki 

számára. Fannival egyeztetve, szeretnék pár molinót, plakátot, hirdetőfelületet csinálni, 

amit az egyes rendezvényeken (pl.: educatio, nyílt nap, gólyatábor, gólyabál, vezképző, 

mentorrendszer, stb..) fel tudnánk használni, mint hirdető, figyelemfelkeltő felületek. 

Szeretett TéTéKás Nyúzunk sokszor nyúz minket. Na mielőtt még nekem esne a sokaság, az 

anyagi oldalára gondoltam. Az Alapítvány állta eddig a Nyúz költségeit, ami le is terhelte 

őket, jelentős forrásokat vont el más területekről (pl. kisrendezvények támogatása), amiket 

nem tudtunk más forrásból pótolni. Közösen kell találni egy olyan megoldást, ami 

mindenkinek megfelel (pl egy ötletem lenne, hogy továbbra is az Alapítvány állja a 

nyomtatási költségeket, de ebbe keretátadás révén a HÖK is beszállna, mondjuk az 

összköltség 1/3-ával.) 

Mivel idéntől már a parkolási ügyek intézése is a Gazdasági referens feladatai közé tartozik, 

így természetesen ennek is eleget tennék. Korábban saját parkolást sikeresen intéztem, azt 

hiszem menni fog a dolog. 



Epilogue 
Ahogy olvashattátok, nincsenek világmegváltó ötleteim, de mindig van hova fejlődni és 

természetesen nyitott vagyok minden javaslatra, hiszen a majdani költségvetést közösen 

kell megalkotnunk. Utódképzést még nem emlegetnék, egyelőre örülök, ha én kiismerem 

magam a dolgok közepén, de érdeklődő esetén természetesen eleget fogok tenni ennek 

is. 

Ha kérdésed van, keressed bizalommal! 

Budapest, 2018. február 10. 
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