
Március havi beszámoló
Bozó Bálint Vid

Gazdasági felelős

Általános KB-s feladatok

KB ülések

● Négy KB ülésen vettem részt

○ Ülés témáira felkészültem

Teljesítményértékelő reflexió

● Részt vettem a KB-s teljesítményértékelő reflexiós gyűlésen, ahol a decemberi és január
teljesítményünket értékeltük

○ Gyűlésre felkészültem

■ Átnéztem az előző két hónap történéseit, összeírtam a magamra és
többiekre vonatkozó észrevételeimet és véleményeimet

Havi beszámolók
● Elkészítettem az eddig elmaradt négy KB-s beszámolómat

○ Összegyűjtöttem az eddig elvégzett tevékenységeimet

■ Átfutottam az összes emailezésemet, a legtöbb slack üzenetem,

jegyzeteimet, táblázatok módosításait, lényegi részét kiírtam dátum

figyelembevételével

○ Megfogalmaztam és megírtam a beszámolókat

Házszintű költségvetés

Hiányzó tételek
● Kollégiumi nyomtató költségeit felvezettem

○ Bekértem a tervezetét a karbantartójától
○ Előző évek nyilvántartásából kikerestem a hozzá tartozó egyéb költségeket

● Támogatott nyári kollégium összegét felvezettem

○ Előző évi igényeket és megvalósulásaikat összehasonlítottam
○ Több szcenáriót készítettem, azokat KB-nak elküldtem

● Reprezentációs adót felvezettem
○ Kigyűjtöttem az előző teljes éves reprezentációs költségeket



○ Összehasonlítottam az idei tételekkel, és megnéztem idén mennyi lesz ez

● Tartalékokat felvezettem

○ Gulyás Róberttel segítségével és az előző évek mintájára határoztam meg

● Projekteket és fejlesztéseket megbecsültem (véglegesíteni a többi rész véglegesítése

után lehetséges csak)

Nyilvántartások

SGR
● SGR-re felvittem a KPR tételeket

○ Összesítettem az áthozandó és idei év tételeit
○ Táblázatból SQL parancsot generáltam az ehhez írt program segítségével

○ Viszonylag régi, ezért többször kellett módosítani a táblázatot, hogy működjön

■ Háromszor derült ki utólag, hogy hibásan lett felvéve valami, vagy

maradt ki tétel, ezért többször újra kellett kezdenem az egész

● folyamatot

Új gazdaságis

● Új gazdaságist és körvezt adminisztráltam

○ Az SGR lehalt hónap közben hálózati hiba miatt, ezért oda még nem kaptak jogot

Házszintű gazdálkodás irányítása

Általános eseti megkeresések
● Eseti megkeresésekre válaszoltam

○ Nem elhalasztható költéseket intéztünk

Kifizetési listák kezelése
● Érintett szervezetektől bekértem listákat

● Összeállítottam és elküldtem ezeket

Simonyi konferencia

● Konferencia költségvetését ellenőriztem és hozzá tartozó kérdésekre válaszoltam

● Tartottam a kapcsolatot Bidló Balázs konf gazdaságissal

● Konferencia költségvetését KB-val elfogadtuk

Gazdasági szervezetek
SVK szerződések

● Részt vettem az SVK futó szerződéseivel kapcsolatos gyűlésen

●Nyomon követtem a futó szerződéskötéseket

○ Többször kértem ki Gulyás Róbert véleményét



● Könyvelőt felkerestük az egyik szerződéssel kapcsolatban

Egyetemi gazdálkodás
HSZI reprezentáció

● Kikerestem a HSZI-n keresztüli reprezentációs költéseket, továbbítottam a HK

gazdaságis felé

○ Nincs ilyenünk

Projektek
Közélet újraindítása

● Kigyűjtöttem a beérkezett összes költési igényt és egyéb kérdést ○

Ezeket továbbítottam a többiek felé

Eseti feladatok

Járműbérlés
● Utánajártam miért nem érvényes a keretszerződésünk a Hertz autóbérlővel ○

Kikerestem a szerződést és átolvastam

○ Leveleztem Fedor Zsomborral (ő tudta a megoldást)

● Továbbítottam Nánási Norbertnek

Nyomtató az irodába

● Dér Leventével megnéztünk nyomtató bérlés ajánlatokat

○ Parragh Viktor segítségével találtuk meg a véglegest

Tanácskérések

● Heti rendszerességgel beszélgettem Gulyás Róberttel gazdasági kérdésekről


