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Gazdasági felelős

Általános KB-s feladatok

Ülések

− Részt vettem 3 ülésen a hónapban, a témákra felkészültem, a saját témáimat

beterjesztettem és felkészültem belőlük, amiről prezentáltam az ülés

résztvevőinek

Leltár projekt

− Részt vettem a leltár projekt kickoff meetingjén

Make the koli szép again

− Részt vettem a Make the koli szép again projekt workshopon, ahol lefektettük a

projekt céljait és az alap koncepciókat, a Fice-0 később átvette tőlünk a projektet

FKPR bírálás

− Részt vettem az FKPR dobáláson

− Később Cshéé segített az importban, SGR-be felkerültek a tételek, így

elindulhattak az FKPR költések is



Gazdasági felelős feladatkör

Gazdasági adminisztrátor

− Sári elkezdte a ‘22-es évvel a munkát, folyamatosan frissen tartotta a költések

adminisztrációját

− Eljött velem az új könyvelőhöz, Judithoz

− Sokat segít a munkában, adaptív, könnyen észrevesz összefüggéseket,

megoldáscentrikus

Könyvelő
− A régi könyvelőnek leadtam az utolsó számlát is, ami nálunk volt ‘21-ről

− 14.-én megbeszéltem egy találkozót az új könyvelővel

− Több kérdéssel érkeztem, lefektettük a közös munka alapjait, illetve egyeztettünk

adminisztratív kérdésekben

− A hónap során többször is kerestem különféle kérdésekkel, amikre gyorsan válaszolt,

így sokat segített a Gazdasági iroda munkájában

− Leadtuk neki az eddig beérkezett számláinkat

Simonyi Konferencia

− Sokat egyeztettem Bidló Balázzsal, a konferencia gazdaságisával

− A költségvetésben pontosításokra volt szükség, amikor először bejött, ezeket Balázs

rendre elvégezte

− A KB nem sokkal ezután elfogadta a költségvetést és elkezdődhettek a költések

− Az AH-s szerződéssel kapcsolatban felmerült egy kérdés a költségvetéssel

kapcsolatban, amivel aktívan elkezdtem foglalkozni, hogy hosszú távú megoldás

szülessen rá

Felező Bál

− Elkezdtem aktívan foglalkozni a rendezvénnyel, sokat egyeztettem a gazdaságissal,

Ancsin Zsolttal, valamint Karé Bencével a rendezvény költségeiről

− Kontaktoltam a MÜHASZ-t, az ígéretek ellenére sajnos lassabb volt a kommunikáció,

mint vártuk

− Ennek ellenére a mi oldalunkról mind a Gazdasági iroda és a rendezők közt gyorsan

folyt az információ, rajtunk nem történt felesleges csúszás

− Elfogadtuk a költségvetést is kisebb módosítások után, majd megkezdődtek a

költségek is

− A MÜHASZ-os oldalon okét csak májusban kaptam, ezt a következő havi

beszámolóban részletezem



Általános működés

− Egyeztettem a KSZK-val egy előfizetéssel kapcsolatban

− Egyeztettem az iskolaszövetkezettel is több üggyel kapcsolatban

− Beszéltem a HK gazdasági referensével számlaleadási ügyben

− Foglalkoztam a HK tavaszi táborával (MÜHASZ-os kommunikáció)

− Az SVK költségvetéséről folytattam a csoporttal kommunikációt, pontosításokat

végeztem az SGR-es költségvetésükben

− Egyeztettem a QPA-sokkal is a QPA iroda felújításával kapcsolatban, valamint a

táborokkal kapcsolatban

− Kezeltem az SGR-t, tételeket fogadtam el, felügyeltem a költéseket

− KPR módosítókat és RVT keretigényeket vezettem fel

− Adminisztráltam az új felhasználókat

− Felfedeztem egy problémát, amivel kapcsolatban írtam korvezetok@-ra, hogy

kontaktoljon aki tapasztalja, az ebből a problémából adódó hibákat kezeltem és

javítottam

− Reagáltam az e-mailben megkeresésekre

− Bozó segítségével kialakítottunk egy tervezetet a jövőbeli teendőimről, ehhez

készítettünk egy időbeosztást is, ami alapján elkezdtem haladni velük

Egyéb tevékenység

− Részt vettem egy meetingen, ahol megismertem Orbán Balázst, a MÜHASZ

ügyvezetőjét

− Elkezdődött a szorgalmi időszak nehéz része, a szünet alatt volt egy kis időm felvenni

a fonalat a tanulmányokkal


