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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

KB tréning

− Részt vettem az etikett tréning alkalmakon, összesen kettőn, nagyon tetszett,

rengeteg hasznos információt sikerült felvennem

− Részt vettem egy ClickUp tréningen, amit Csábi Dániel tartott nekünk

csapatszinten

FKPR bírálás

− Részt vettem az FKPR elvi bírálásának két alkalmán

− Az RVT-nek összeálltottunk egy visszacsatolást

Tanácsadás

− Felkértem Kiss Dávidot (Dave) KB-s tanácsadónak, örömmel fogadta a felkérést,

el is kezdtük a közös munkát



Gazdasági felelős feladatkör

Gazdasági adminisztrátor

− Felvettünk egy új adminisztrátort, Sárit, akivel e hónapban megkezdtem az intenzív

munkát

− Elvégeztem a betanítását

− Aláírásra került a munkaszerződése

− Megkapta szükséges rendszerekhez való hozzáférést (SGR, házipénztár-rendszer,

gazdasagis@, SVIE-s e-mail fiók)

− Átvette a házipénztárt Bodolóczki Bálinttól (Body)

− Kidolgoztuk és lefektettük a ‘22-es nyilvántartásaink formai szabályait, annak

érdekében, hogy számára is gördülékenyebb legyen a munka és ne legyen probléma a

visszakövethetőség terén

− Több kintlévőséget is segített lekezelni, sok céget kontaktolt, a munkája

eredményeként kaptunk könyvelési dokumentumokat és kint maradt összegeket, így

a régi könyvelővel a ‘21-es év lezárását nagy mértékben gyorsította

− Tetszik neki a csapat és a munkahely, stabil és összeszedett, gyorsan dolgozik, jól is

érzi magát a posztban

Könyvelő
− A régi könyvelővel tartottam a kapcsolatot, többször találkoztam vele és adtam le

neki dokumentumokat, a kintlévőségeink jelentős része rendezésre került

− A főkönyvet tervezete alapján eljuttatja hozzánk áprilisban

− Az új könyvelő szerződését Fenyő Máté (Fenyi) intézte, én átnéztem a szerződést,

feltettem a kapcsolatos kérdéseimet, illetve válaszoltam a könyvelő kérdéseire

− A szerződést aláírása után felvettem vele a kapcsolatot, jelenleg az első találkozó

időpontját egyeztetem vele

Évzárás, évnyitás

− A szükséges lépéseket átgondoltam és aszerint érdemben megvalósítottam a ‘21-es

év zárását és a ‘22-es év nyitását, ebben Bozó Bálint segített nekem

− A régi rendszereket archiváltam majd kisepertem, az újakat elindítottam, ebben

segítségemre volt Zámolyi Csaba (Cshéé)

− Felvezettem az SGR-be a hátralévő tételeket, a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban

kontaktoltam az érintetteket

− Megírtam az általános tájékoztató és szabályzati e-mailt az évnyitásról, ebben többek

közt szerepel: iroda nyitvatartás, ügyeleti időm, számlaleadási határidők, költséi

irányelvek, lábakról információk



Általános működés

− Segítettem az EMT költségvetés elkészítésében

− A KB határozata alapján módosítottuk az EMT keretét

− Megvalósult az EMT, majd az elszámoltam a főrendezőkkel, ahol a felmerülő
problémákat megoldottam

− Felvettem a kommunikációt a Simonyi Konferencia gazdaságisával, akitől megkaptam

az előzetes költségvetést

− Elkezdtem foglalkozni a Felező bállal, a gazdaságissal felvettem a kapcsolatot

− Fenyő Mátéval (Fenyi) egyeztettünk a lovagrendi gazdaságissal a Dékán Úrral való

tárgyalás előkészületeiről (Gólyatábor támogatás)

− Évindítás után elkezdtem kezelni az SGR-t

− Sok körvezető és gazdaságis váltást adminisztráltam, ezzel kapcsolatban sajnos

probléma lépett fel az SGR-ben, ezt megoldottam, a korvezetok@-ra írtam egy

e-mailt, amiben megkértem a hibát tapasztalókat, hogy jelezzék nekem és kijavítom

− Egyeztettem a költségvetési kérdésekről többek közt a SZITA-val, a HK-val, a Vik

Szakestéllyel valamint az SVK-val

− Sárinak segítettem a pénzek kiadásában és költések adminisztrálásában, hogy a hó

elején kapott elméleti tudást gyakorlatban is gördülékenyen tapasztalhassa meg

Egyéb tevékenység

− Részt vettem a KB-s tablófotózáson, a 1419-ben a SPOT csinált rólunk képeket az új

tablóhoz

− Megtartottuk az év első KB-s csapatépülését

− Résztvevőként lent voltam az EMT-ben, ahol nagyon hasznos tapasztalatokra

tehettem szert


