
2022. Május Havi Beszámoló

Rózsa Dániel

Gazdasági felelős

Általános KB-s feladatok

Ülések

− Részt vettem 4 ülésen a hónapban, a témákra felkészültem, a saját témáimat

beterjesztettem és felkészültem belőlük

Pályázatírás

− Részt vettem egy pályázatírós workshopon, ahol összegyűjtöttük a közös

motivációnkat az induláshoz

Megbeszélés

− Részt vettem egy megbeszélésen, ahol a csapattal összegyűjtöttünk minden olyan

dolgot ami zavart minket, tisztáztuk az esetleges nézeteltéréseket és találtunk

megoldásokat is

Hallgatói fórum

− Részt vettem a hallgatói fórumon, ahol az indulásunkkal kapcsolatos kérdésekre

adtunk választ az érdeklődőknek

− Megtisztelt minket jelenlétével Charaf Hassan, a VIK dékánja is, akinek a

kérdéseire szintén válaszoltunk

ÁB osztó vacsora

− Részt vettem a tavaszi ÁB osztó vacsorán, ahol kiosztásra kerültek a közösségi

élet kiemelkedő szereplőinek az ÁB kártyái



Gazdasági felelős feladatkör

Gólyatábor

− Szerveztem egy meetinget, ahol a Lovagrenddel és a HK-val egyeztettünk az

irányelvekről a dékáni megbeszéléshez

− A Lovagrendi  gazdaságissal elkészítettem a MÜHASZ-os költségvetést

− Részt vettem a dékáni megbeszélésen, ahol végül 8 millió Ft támogatást kaptunk a

Dékán jóvoltából

− Volt egy felmerülő nézeteltérés, amit sikerült megbeszélni a Lovagrenddel

Schönherz nyári tábor

− A rendezőknek sikerült találnia egy alkalmas szállást a táborhoz

− A szállással kapcsolatos szerződéssel foglalkoztam, ahol segített nekem Dalmi és

Marci

− Elküldtem a költségvetési sablont a gazdaságisnak

Felező Bál

− A MÜHASZ-al sikerült egyeztetni költségvetés terén

− A felmerülő problémákat korrigáltam

− A rendezvény végül sikeresen megvalósult és megtörténtek az elszámolások

Könyvelők, mérleg és ÁSZ

− Egyeztettem Anettal hó elején, azt ígérte, hogy 12.-ére meglesz a mérleg

− Egyeztettem vele az adó 1%-ról is

− Ezt az ígéretét nem tudta teljesíteni, mert elcsúszott a teendőivel és segítséget kért

tőlünk

− Body segítségével megválaszoltam a kérdéseit, emiatt régión sajnos nem tudtunk

részt venni

− Végül 16-án megkaptuk a mérleget, amit KGY-n bemutattam

− Nem sokkal ezután az ÁSZ egy általános vizsgálatot rendelt el a civil szervezetek

körében, ez minket is érintett

− 6 dokumentumot kértek be, amit Judit aktualizált nekünk, Fenyi pedig feltöltötte

− Judittal ezen felül sokat egyeztettem a hó középső időszakában



MÜHASZ

− Intéztem a HK tavaszi táborát és irodabeszerzését

− Elszámoltam a Felező Bállal

− Elszámoltam a Forradalmi szakesttel és bejelentettem a Fröccs szakestélyt is

− Elküldtem a Gólyatábor költségvetési tervezetét, amin később még finomítani fogunk

a Lovagrend segítségével

− Ezen felül egyeztettem Szilvivel a rendezvényeinkről és a elkeztem a tranzittal

kapcsolatos kommunikációt a Gólyatábor idejére

Általános működés
− Sokat egyeztettem a HK-val, segítettem nekik a felmerülő kérdésekben, valamint

választ kaptam a saját kérdéseimre, illetve segítettek nekem a HSZI-s költések

intézésében is, a konkrét dolgok:

o HK tavaszi tábor

o Irodabeszerzés

o SCH nyári szállás

− Foglalkoztam az UPRA projekt-el, mert a Linde Gas-al kapcsolatban felmerültek

problémák, ezt Sári segített intézni

− Befejeződött a hó elején a Simonyi Konferencia elszámolása

− Egyeztettem Barbival, Katával és Andrissal is, a felmerülő kérdésekre találtunk

válaszokat, és az esetleges problémákat megoldottuk

− Segítettem a szakestélynek a rendezvények költségvetésének összeállításában

− Egyeztettem Flow-al és Blinttel a Mátrixxal kapcsolatban, ez végül nem valósult meg

− Egyeztettem az SVK-val és a Simonyival az AH-s szerződés kapcsán

− A szerződéshez tartozó számlát kiállítottam

− Egyeztettem a QPA iroda felújításával kapcsolatban a rendezőkkel

− Válaszoltam az e-mailben megkeresésekre

− Kezeltem az SGR-t (új felhasználók, KPR módosítók és RVT keretigények)

− Felügyeltem a költéseket

− Küldtem egy e-mailt a korvezetok@-ra a gazdaságis kihagyásáról

− Felkerestem a KSZK-t és a Simonyit egy eszköz listával kapcsolatban, hogy nyújtsanak

információt

Egyéb

− Részt vettem a Felező afteren és egy csapatépülésen ahol jól éreztem magam


