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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
Az Egyesület könyvelésével és gazdálkodásával kapcsolatos ügyek intézése

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK


Az Egyesület éves beszámolójának elkészítése



HK – KB közös gazdálkodási projektjének továbbvitele és vezetése



A Gólyabál és az Első-Másodéves Tábor gazdasági felügyelete



Alapítvány és Body helyzete

NAGYRENDEZVÉNYEK:
A gólyabál gazdasági szempontból tele volt fennakadással. A kapcsolat és az együttműködés a Műegyetemi Hallgatói Kft. és a főrendezők között sok dologban akadályozta a rendezvény pénzügyeit is és az
operatív megvalósítást is. A problémákat rendezvény előtti és alatti eseti kezelésével sikerült elhárítanunk. A vártnál kevesebb résztvevő jelent meg a rendezvényen, de a rendezvény gazdasági határait
ennek ellenére sem lépte át. A házszintű, valamint a Műegyetemi Hallgatói Kft.-vel közösen végzett
elszámolás gond nélkül zajlottak le.
Az Első-Másodéves Tábor gazdasági szempontból problémák nélkül lezajlott. A rendezvényt idén teljesen a Ház finanszírozta, egyetemi keretet idén nem tudtunk bevonni. Ennek oka, hogy az egyetemi
gazdasági év már a rendezvény előtt lezárult, így nem lehetett költeni egyetemi keretből azon időszak
alatt. A rendezvény után a gazdasági elszámolás szintén gond nélkül valósult meg.

A HK ÉS KB KÖZÖS GAZDÁLKODÁSA:
Az elmúlt félévben nagy hangsúlyt kapott a HK és a KB részéről a két szervezet közötti megállapodás
(HK-KB deal) újra írása és finomítása. A dokumentum egyik legfontosabb része a két szervezet közös

gazdálkodásáról szóló rész. Eddig a két szervezet nem tudott megállapodni abban, hogy melyik egyetemi keret és a kerettel való gazdálkodás melyik szervezetnek a felelőssége.
Megállapodás hiányában ez azt jelenti, hogy a hallgatói közéletre szánt „Kari létszámarányos keret”-et
(a következőkben: kultúr) és a „Sport keret”-et a Kollégiumi bizottság nem tudja a következő egy évben
teljes egészében a hallgatói közéletre költeni.
Ezen hiányzó pénz egy részét a Hallgatói Képviselet a Kari Tanulmányi Verseny finanszírozására fordítja.
A támogatásra szánt összeg 300,000 Forint. Korábban a kari vezetőség a kereteinktől függetlenül, saját
pénzből támogatta.
További pénzt költ ebből a keretből a Hallgatói Képviselet a szociális pályázat bírálói számára, annak
érdekében, hogy nyáron a pályázatok bírálási időszaka alatt kedvezményesen tudjanak a kollégiumban
lakni. Az erre fordított összeg nagyjából 280,000 Forint.
Az elkövetkezendő időben a Kollégiumi bizottság azon szeretne dolgozni, hogy a két szervezet úgy tudjon közösen gazdálkodni, hogy az mind a két szervezet számára megfelelő legyen és elsősorban a hallgatói közéletet szolgálja.

ALAPÍTVÁNY ÉS BODY HELYZETE:
A gazdasági év beindulása óta több kérdés felmerült az Schönherz Kollégiumért Alapítvány és a Schönherz Body működésével kapcsolatban. Az elsődleges kérdés mind a kettőnél a „hogyan tovább” kérdésköre volt.
Az alapítvány esetében, a küldöttgyűlés döntése szerint jártunk el. Ennek értelmében azokat a feladatköröket, amik korábban az Alapítvány hatáskörébe tartoztak, sorban fokozatosan átvettük. Az ilyen
projektek közé tartozik többek között a leltár és a Body.
A félév során az NTG, Név szerint Parragh Viktor és Gyurcsán József segítségével megtörténtek a körök
és reszortok leltárazása. Az eszközparkok sokszínűsége és mérete miatt több leltárazás is kihívást jelentett. Ezek főleg a Simonyi és a KSZK reszortok és az alájuk tartozó körök leltárazása volt.
A Body-nál az utóbbi időben főleg a pénzügyi kérdések miatt nem tudtunk nagyobb áttörést elérni. A
fő probléma és visszatartó erő nagyrészt a két szervezet kommunikációjának hiánya, egyet nem értése
és az Alapítvány szervezeti struktúrájának átalakulása volt. Ezeknek a problémáknak a legnagyobb részét az elmúlt időszakban sikerült leküzdenünk. Úgy gondolom, hogy ha az előbbiekben felsoroltakat a
két szervezet maga mögött tudja hagyni, az elkövetkezendő időszakban erre a kihívásra is sikerül megoldást találni.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
Szeretnék köszönetet mondani Miklós Istvánnak, Soós Istvánnak, Varga Ferencnek, Sztruhár Norbertnek minden segítségükért, amit az elmúlt időszakban nyújtottak a Bartók Béla Útról. Hálásak vagyunk
minden megbeszélésért, támogatásért és tanácsadásért, amit bármikor szívesen nyújtottak, akármikor
is volt rá szükségünk.
Szeretném megköszönni a segítségét Gyurcsán Józsefnek és Parragh Viktornak, akik bármelyik schönherzes szervezetről, bármilyen problémáról legyen is szó, mindig ott voltak, hogy segítsenek nekünk.
Köszönöm a szüntelen kitartását Grétinek, aki nélkül a gazdasági iroda hangulata, motivációja és meszsze nem utolsó sorban a produktivitása nem lenne olyan, mint amilyen most.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani elnökségi társaimnak, akik a kezdetektől
fogva hozzájárultak ahhoz, hogy egy ilyen évet hagyjunk magunk mögött.
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