
Április havi beszámoló 

Bozó Bálint Vid 
Gazdasági felelős 

Általános KB-s feladatok 

Teljesítményértékelő reflexió 
● Részt vettem két KB-s teljesítményértékelő reflexiós gyűlésen, ahol a márciusi 

teljesítményünket értékeltük, illetve megbeszéltük az egyéni motivációnkat, igényeinket, és 
hogy miként képzeljük az elkövetkező időszakban a közös munkát. A sok különbség és 
kizárólagosság miatt sajnos nem tudtuk hatan folytatni a Kollégiumi Bizottságot 

○ Gyűlésre felkészültem 
■ Átnéztem az előző hónap történéseit, összeírtam a magamra és többiekre 

vonatkozó észrevételeimet és véleményeimet 

Havi beszámolók 
● Elkészítettem a márciusi beszámolómat 

○ Összegyűjtöttem az elmúlt hónapban végzett teendőimet 
■ Emaileimet, jegyzeteimet, naptáram és slackam végignéztem 

○ Megfogalmaztam és megírtam a beszámolót 
 

Házszintű költségvetés 

Házszintű haladás 
● Gulyás Róbert és Parragh Viktor visszajelzései alapján javítottam a házszintűt 

○ Több javítanivalót, pontosítani valót, illetve hosszú távon kifizetődő változtatni valót 
írtak össze, ezeknek nagy részét elvégeztem 

● Ismét lábakra osztottam a KPR tételeket a változtatások alapján  

Nyilvántartások 

Nyilvántartás vezetés 
● Új gazdaságisokkal frissítettem a nyilvántartást 

○ SGR egyelőre nem működik, később oda is felviszem őket 

Házszintű gazdálkodás irányítása 

Általános eseti megkeresések 
● Eseti megkeresésekre válaszoltam 

○ Nem elhalasztható sürgős költéseket intéztük és számoltunk el 



Kifizetési listák kezelése 
● Érintett szervezetektől bekértem listákat 
● Összeállítottam és elküldtem ezeket 

Simonyi konferencia 
● Költségvetés módosítást szavaztunk meg a KB-val 
● Konferenciával kapcsolatos gazdasági kérdésekre válaszoltam 

○ Nyeremény átvétel módjának jártunk utána 
● Rendezvény gazdasági elszámolását elvégeztem 

○ Rendezvény gazdaságisával, Bidló Balázzsal leellenőriztem a számlákat és a 
megvalósulást 

Konferencia szerződések 
● Ügyvéd által írt, számunkra előnytelen szerződést írtam újra 

○ Fedor Zsomborral és Parragh Viktorral is átnéztem és értelmeztem az eredeti 
szerződést 

○ Megírtam a szerződést 
■ Hasonló típusú szerződéseket végigolvastam és értelmeztem 
■ Könyvelő véleményét kikértük és kiegészítettem vele ezt 
■ Parragh Viktorral még egyszer leellenőriztük 

Körös külső szponzor kérdések 
● Gazdasági megvalósíthatóságát vizsgáltam a körök SVK-n keresztül történő céges 

szponzorációjainak 
○ Beszéltem erről az előző KB gazdaságisokkal 

■ Nincs rá kidolgozott eljárás, több helyen sértené a jelenlegi rendszert, ki kell 
dolgozni, mielőtt megvalósíthatnánk 

Költségvetés tervezés 
● Parragh Viktor bemutatta a költségvetés összeállítás lépéseit 

○ Rendezvény és körös gazdaságisoknak legközelebb be tudjam mutatni ugyanezt 

Egyetemi gazdálkodás 

MÜHASZ problémák 
● EHK kérésére a Gulyás Róbert által összeírt MÜHASZ problémákat összegeztem és 

küldtem tovább a HK-nak 

Egyesületi gazdálkodás 

Számla átvétel 
● Bankban átírattuk az egyesület számláját a mi nevünkre 

○ Mostantól a jognak megfelelően én és Nánási Norbert kezeljük az utalásokat 



Projektek 

Közélet újraindítása projekt 
● Részt vettem a közélet újraindítását célzó KB-s workshopon 

○ Felkészültem rá az előző workshop eredményeiből 

Eseti feladatok 

RVT szervezetfejlesztés 
● RVT szervezetfejlesztés jövőjével kapcsolatban összeültem Kalydi Zoltánnal, Palkovics 

Gáborral és Parragh Viktorral 
○ Összefoglaltuk az eddigi eredményeket 
○ Új irányt határoztunk meg hozzá 

■ Kisebb projekt szintű feladatrészekből fog állni, azokat egyénileg lehet majd 
végezni 

■ Pénzügyileg az általános RVT feladatokhoz adódik hozzá, nem külön 
tételként fog szerepelni az RVT szervezetfejlesztés 

FNT kérdőív 
● Közösen átnéztük Kalydi Zoltánnal, Dér Leventével és Parragh Viktorral a kérdőívet 

OBii megalakítás 
● Részt vettem két gyűlésen a maradó KB-sokkal és tanácsadóinkkal 

○ Felmértük a jelenlegi körülményeket és lehetőségeinket 
■ Megbeszéltük az egyéni illetve közös hozzáállásunkat 
■ Összeszedtük a jogi kötelezettségeinket 
■ Opreatív Bizottság (OBii) kialakítása mellett döntöttünk 

○ Lemondásokkal kapcsolatos feladatokat szétosztottuk 
■ Segítettem a tájékoztató emailek megfogalmazásában 

○ Meghatároztuk az OBii céljait 
■ Ezeket emailben közzé tettük 

GTB előzetes megbeszélés 
● Lovagrend nagymesterével, Gulyás Róberttel és a KB-val beszéltünk a Gólyatáborral 

kapcsolatos közös teendőkről  

HK ülés 
● Részt vettem HK ülésen 
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