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Gazdasági felelős

Jogszerű működés biztosítása, károk elkerülése

OBii ülés

• A hónapban 2 OBii gyűlésen vettem részt 

◦ Felkészültem előtte

▪ Minden témáról előre összegyűjtöttem gondolataimat egy oldalban

Havi beszámoló

• Elkészítettem a májusi beszámolómat

◦ Összegyűjtöttem az elmúlt hónapban végzett teendőimet 

▪ Emaileket, jegyzeteket, naptárat és slacket végignéztem

◦ Megfogalmaztam és megírtam a beszámolókat

2020 egyesület éves beszámoló

• Éves számviteli mérleg elkészítéséhez szüksége könyvelő által küldött kérdésekre segítettem
válaszolni

◦ Hiányzó számláknak és ismeretlen támogatóknak jártam utána

▪ Ha valaki tudja, hogy Józsa Erika Marianna miért küldött támogatást, kérem jelezze!

2021 Házszintű

• Befejeztem a KPR tételek ismételt lábakra osztását

• Véglegesítettem a házszintű működési tételeinek az összegeit

Kifizetési lista

• Érintett szervezetektől bekértem listákat

• Összeállítottam és elküldtem ezeke

• SpinOff számlát elküldtem a szövetkezetnek

Egyetemi eseti gazdasági ügyek

• HK kérdésére válaszoltam

◦ Rendezvényekre szánt halllgatói kereteket elosztottam

Rendezvények

• GTB gazdaságis előzetes tudnivalókról beszéltem a Lovagrend gazdaságisával, Vass Viktorral



◦ Sablonköltségvetést javítottam, és elküldtem neki

• SCH Nyári Tábornak a szállásfoglalását intéztem

◦ Felvettem ímélben és telefonnal is a kapcsolatot a szolgáltatóval

◦ Szerződést fogalmaztam a foglaláshoz

Hallgatói tájékoztató fórum

• Lemondásokról  és a jelenlegi helyzetről tartottunk Hallgatói fórumot

• A fórumra előzetesen felkészültem

• Részt vettem a fórumon

Pályázatírás

• A kialakult helyzet miatt, ki kellett írni egy új KHB választást

• Részt vettem a KHB jelentkezéshez szükséges pályázat megírásában

Eseti költések

• Eseti sürgős költéseket intéztünk

◦ pl ügyvédi költségek, domain lejárat stb

Teljes kollégiumi és részleges közéleti nyitás lebonyolítása

Éves beszámoló elfogadás és osztalékdöntés

• Felvettem a kapcsolatot Soós Istvánnal és Varga Ferenccel 

• Elfogadtuk a Studió osztalékdöntését 

◦ Végignéztük az Iskolaszövetkezetben a 2020-as céges beszámolójukat

◦ Több SVIE-t érintő kérdéskörről beszélgettünk

▪ Figyelmeztettek az egyesületet működésével kapcsolatos veszélyekre

Házszintű működés folytonosságának fenntartása

SGR működtetés

• Torma Kristóf életre lehetle az SGR-t, itt is köszönöm neki!

◦ Körgazdaságisok jogait firissítettem

KHB választás

• Részt vettem KHB SVIE kettéválás lehetőségeit mérlegelő workshopon

◦ Végigvettük a két poszt egymásra épülő jogköreit, okozhat-e problémát a kettéválás

▪ Jelentősen megnehezítené a munkánkat, többet ártana, mint segítene

Betanulás befejezése

Gazdaságis tanácsadói megbeszélés

• Gulyás Róberttel beszéltem



◦ Elmaradó feladataimban segítséget kértem

• Összeállítottuk a nyári gazdaságis ütemtervet

◦ Ehhez viszonyítva fogok haladni a ciklus hátralévő részében

Utánpótlás támogatása

Beszélgetés Schönherzes „öregekkel”

• Idősebb Schönherzesekkel beszéltünk a lemondásokkal, kollégiumi helyzettel illetve a 
vezetői utánpótlással kapcsolatban

◦ Segítettünk nekik a pontos állapot felmérésével

◦ Több ötletet találtak a helyzet javításához

◦ Felajánlották több esethez a segítségüket

Eseti feladatok

OBii működés kialakítás

• Részt vettem három OBii kialakításáról szóló ülésen

◦ Ebből kettőt én vezettem le

▪ Témákat és feladatokat előre összegyűjtöttem

▪ Tapasztaltakkal beszéltem, hogy hogyan kell ülést vezetni, illetve felkészülni rá

• Összegyűjtöttem a legfontosabb KB-s gazdaságis feladatokat Gulyás Róbert segítségével

• A működésünk kialakítását követően részt vettem az OBii tájékoztató megfogalmazásában 
és megírásában

• A tájékoztató kiküldését követően hozzánk érkezett visszajelzéseket feldolgoztuk, és pár 
esetben a visszajelzések alapján változtattunk is a meghatározott szabályokon
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