
RISING SUN KB 
KB – GAZDASÁGI FELELŐS BESZÁMOLÓ 
2019. március 28 - 2019. szeptember 23. 

POZÍCIÓHOZ KÖTHETŐ FELADATOK 

• A gazdasági iroda működésének felügyelete 
• A körök és reszortok költéseinek felügyelete 
• A gazdasági és egyéb csoportok költéseinek felügyelete 
• A rendezvények költéseinek felügyelete, elszámolás 
• Az SGR adminisztrációja 
• Kapcsolattartás a Schönherz Iskolaszövetkezet és a Schönherz Informatikai Stúdió vezetőivel 
• Kapcsolattartás a Schönherz Bázis vezetőjével 
• Kapcsolattartás a Schönherz Vállalati Kapcsolatok vezetőjével 
• Kapcsolattartás a Schönherz Telekom ügyvezetőjével 
• Kapcsolattartás és elszámolás a Műegyetemi Hallgatói Kft.-vel 

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK 

• A Ház éves költségvetésének összeállítása 
• A Simonyi Konferencia és a Gólyatábor gazdasági felügyelete 
• KPR 
• HK-KB Deal gazdálkodásról szóló rész kialakítása  
• Tartalékolás 

NAGYRENDEZVÉNYEK 

A Simonyi konferencia gazdasági szempontból sikeresen és zökkenő mentesen zajlott le. Az idei 
előadások mennyiségben és minőségben hozták azt a színvonalat, amelyet a résztvevők elvártak. 

A Gólyatábor szervezéshez szükséges jogi hátteret az Egyetemi Hallgatói Képviselet és a Kancellária 
közös cége, a Műegyetemi Hallgatói Kft. biztosította. A Műegyetemi Hallgatói Kft. működése továbbra 
sem volt tökéletes, de az előző évekhez képest nem járt sokkal több bonyodalommal. Így a kezdeti 
egyeztetések után következő folyamatok is viszonylag gördülékenyebben mentek. Az idei fő hátráltató 
tényezők a szerződések megkötései voltak. Az elmúlt évek tanulságait levonva a beszerzések könnyen 
mentek a lehetőségekhez képest. A beszerzések időpontjai idén is kötöttek voltak, de ezzel számolt 
mindenki és a lebonyolításokat is ehhez igazítottuk. Minden nehézség ellenére jól sikerült a rendezvény 
és a vártnak megfelelő számú gólya jött el. A Gólyatábor megvalósulásához idén is hozzájárult a Dékáni 
Hivatal, idén 4.000.000 Ft támogatást nyújtottak. 

KPR 

A tavalyi év tapasztalatai alapján gyorsan megtörténtek a KPR pályázatok bírálásai. Az előz évi KPR-ről 
készült kimutatásaink nagyban segítették az RVT és a gazdasági iroda munkáját a keretek 
meghatározásában. 



HK-KB DEAL GAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ RÉSZ KIALAKÍTÁSA 

Az elmúlt egy évben ismét nagy hangsúly volt fektetve a HK-KB Deal aláírására. Ugyan úgy, ahogyan 
eddig, most is tiszta volt mindenki számára, hogy a főbb letisztázandó kérdések a gazdálkodásról szóló 
részében szerepelnek a dokumentumban. Ezek a kérdések a HK-s, illetve KB-s egyetemi keretek 
megfelelő szétosztása, a HK számára biztosított SVIE-s keretek, és a reprezentáció. A megfelelő elvek 
letisztázása és az egyetemi valamint a ház szabályai alapján való aktualizálás után a pontos 
megszövegezésre volt helyezve a hangsúly. 

A közös gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket augusztusban sikerült letisztázni a HK gazdasági 
referensével. Ezek után rátérhettünk a Deal további részére. A munkamenet hasonló volt itt is, mint a 
gazdálkodásnál.  

TARTALÉKOLÁS 

2018 Novemberében megtörtént a 2017 októberi küldöttgyűlés által megszavazott tartalékolásra szánt 
összeg lekötése az alábbi módon: 37,000,000 Ft. az OTP Optima Tőkegarantált, mérsékelt kockázatú 
befektetési alapba lett befektetve és 9,000,000 Ft. az OTP Prémium Származtatott, közepes kockázatú 
befektetési alapba lett befektetve. 

2019 Augusztusban megtörtént a 2018 októberi küldöttgyűlés által megszavazott tartalékolásra szánt 
összeg lekötése az alábbi módon: 29,800,000 Ft. az OTP Optima Tőkegarantált, mérsékelt kockázatú 
befektetési alapba lett befektetve és 9,200,000 Ft. az OTP Prémium Kiegyensúlyozott, közepes 
kockázatú befektetési alapba lett befektetve. 

Az alapokba való befektetések óta, a kamatokból származó idei hozam: 1,365,943 Ft. 

GAZDASÁGI KONZULTÁCIÓ 

Az elmúlt 1-2 féléven viszonylag sokann jelezték, hogy valamilyen gazdasági pozíciót vállaltak el a 
közéletben és segítséget szeretnének kérni az elindulásban. Kezdetben ezeknek az embereknek nem 
volt kiugró a száma, egy-egy beszélgetéssel, e-mail váltással el lehetett intézni és később sem volt 
probléma. Nagyjából február-március környékén ugrott meg ez a szám, sőt bővült olyanokkal, akik még 
nem vállaltak el pozíciót, de a jövőben szeretnének. 

A Körvezető-tréninget alapul véve sikerült egy gazdasági konzultációt tartani azoknak az embereknek, 
akik úgy érezték, hogy szükségük van erre vagy, mert csak érdekelte őket (nagyjából 20 fő). A 
konzultáció során szó volt a gazdasági lábakról, bizonyos keretek költéséről, költési módokról és az 
ezekhez tartozó szabályokról. 

örömmel töltött el, hogy miután a konzultáció a végéhez ért, többen maradtak, hogy további 
kérdéseket tegyenek fel. A kérdések javarészt az SGR-rel voltak kapcsolatosak, de voltak akik 
rendezvények megszervezésére voltak kíváncsiak gazdasági oldalról. Figyelembe véve azokat a 
hozzászólásokat, amiket a konzultáció alatt és után kaptam, összességében sikeresnek tudom 
értékelni. 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki tanácsokkal látott el azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen 
projektnek hogyan is lehet hozzáfogni és sikerrel zárni, elláttak olyan tanácsokkal, hogy mit és hogyan 
érdemes átadni a gazdaságisoknak és a vezetőknek annak érdekében, hogy a legtöbbet tudjanak 
tanulni és a későbbiekben tudjanak boldogulni. Szeretném megköszönni azoknak az embereknek, aki 
részt vettek a konzultáción, hozzászólásukkal, vagy kérdésükkel segítettek nekem és segítettek azokon, 
akik szintén ott voltak, emelték a konzultáció tartalmi értékét, színvonalát és hangulatát.  



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Szeretnék köszönetet nyilvánítani az NTG-nek, az elmúlt fél évben nyújtott segítségéért, Soós 
Istvánnak, Baross Leventének, Varga Ferencnek, Miklós Istvánnak és Sztruhár Norbertnek a folyamatos 
tanácsadásért valamint, az RVT-nek a közös és hatékony munkavégzésért.  

Külön szeretnék köszönetet nyilvánítani Parragh Viktor gazdasági nevelőtanárnak és Gönczy Grétának, 
akik nélkül sem az elvégzett munka, sem az irodai hangulat nem lenne olyan, mint amilyen. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani elnökségi társaimnak, akik a kezdetektől 
fogva hozzájárulnak ahhoz, hogy sikerrel zárhassuk a mögöttünk álló félévet. 

 
Budapest, 2019. 09. 23. Gulyás Róbert 
 Gazdasági Felelős  
 Kollégiumi Bizottság 


