
HORCRUX KB 

KB – GAZDASÁGI FELELŐS BESZÁMOLÓ 

2018. március 29- – 2018. október 18. 

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 

• A Schöhnerz Kollégiumért Alapítvány kuratóriumi üléseinek látogatása 

• Kapcsolattartás a Schönherz Iskolaszövetkezet és a Schönherz Informatikai Stúdió vezetőivel 

• Kapcsolattartás a Schönherz Bázis vezetőjével 

• Kapcsolattartás a Schönherz Vállalati Kapcsolatok vezetőjével 

• Kapcsolattartás a Schönerz Telekom ügyvezetőjével 

• Kapcsolattartás és elszámolás a Műegyetemi Hallgatói Kft.-vel 

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK 

• A Ház éves költségvetésének összeállítása 

• A Simonyi Konferencia, a Gólyatábor és a Schönherz Qpa gazdasági felügyelete 

• KPR 

• Schönherz Mátrix fejlesztési projekt  

• Támogatások és hozzájuk kapcsolódó problémák menedzselése 

NAGYRENDEZVÉNYEK: 

A Simonyi konferencia gazdasági szempontból sikeresen lezajlott zökkenő mentesen. Az idei előadások 

mennyiségben és minőségben hozták azt a színvonalat, amelyet a résztvevők elvártak. 

A 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 tö-

kéletes, 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, illetve a teljesítések kifizetései voltak. Az elmúlt év tanulságait levonva a be-

szerzések könnyen mentek a lehetőséghez 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 Gó-

lyatábor megvalósulásához idén is hozzájárult a Dékáni Hivatal, idén 3.000.000 Ft támogatást nyújtot-

tak. 



Az idei Schönherz Qpa a kisebb-nagyobb akadályok ellenére sikeresen lezajlott. A rendező csapat kitett 

magáért annak érdekében, hogy ebben az évben is egy mindenki által élvezhető rendezvénysorozatot 

tudjon a Ház számára megteremteni. 

Viszonylag nagyobb akadálynak minősült a rendezvény alatt a Vidéki Nap pénzügyi hátterének biztosí-

tása. A HSZI lassú és bonyolult belső működésének és egy nem megfelelő külső kapcsolattartónak kö-

szönhetően a rendezvény helyszínének és programjainak biztosítása kis hílyán nem tudott megvaló-

sulni. A rendezvény előtt egy nappal a helyszínnel egy pénzügyi megállapodás során arra a konklúzióra 

jutottunk, hogy a SVIE és a Qpa rendezők elállnak a HSZI által nyújtott támogatástól és saját, egyesületi 

pénzből finanszírozza. A helyszín és az Egyesület által megkötött szerződés megkötése után minden 

akadályt sikerült elhárítanunk, amely veszélyeztette volna a megrendezését. 

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 meghatáro-

zásában. Az RVT-vel közösen megalkotott irányelveknek és szabályoknak köszönhetően a hibás pályá-

zatok száma ismét csökkent. 

SCHÖNHERZ MÁTRIX FEJLESZTÉSI PROJEKT: 

A nyár folyamán megkereste az elnökséget Kiss Ádám, a Schönherz Elektronikai Művek körvezetője a 

Mátrixot illető felújításokkal kapcsolatban. A kör tagjai megállapították, hogy a korábbi Mátrix 2-es 

verzió elöregedett és az idei használata sok kockázatot hordoz magában. Arra a következtetésre jutot-

tak, hogy ha a Schönherz Qpáig nem történik meg a Mátrix felújítása, az eddig használt hardverek és 

szoftverek nem lesznek képesek biztosítani az elvártakat, így a Mátrix az idei rendezvényre nem állna 

a rendelkezésünkre. Az elnökséggel együtt úgy döntöttünk, hogy a Schönherz Qpáig fel kell újítanunk 

a Mátrixot, hogy a rendezvény ezen része idén is biztosítva legyen mindenki számára. 

Mivel a tavalyi költségvetésben a Mátrix felújítása nem szerepel, így a ráfordított összeget az F19 pro-

jektből és az irodafenttartásra szánt keretből allokáltunk át annak érdekében, hogy a fejlesztés minél 

hamarabb és minél gördülékenyebben valósuljon meg. A fejlesztés költsége 1.481.000 Forint volt. 

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK MENEDZSELÉSE: 

A nyár folyamán felmerült egy probléma a fő támogatóinktól, a Schönherz Iskola Szövetkezet részéről, 

miszerint nem tudnak olyan összegben támogatni minket, mint ahogyan azt korábban megbecsülték. 

A fő oka ennek egy olyan törvénymódosítás volt, miszerint az iskolaszövetkezetek nettó árbevételének 

legalább 85 százalékát tagi kifizetésekre kell költeni. Mivel az általuk biztosított támogatás megakadá-

lyozta volna a törvény által megszabott százalék elérését, úgy kellett döntenünk, hogy az eddigi évekkel 

szemben ilyen formában nem tudja támogatni az Iskolaszövetkezet az Egyesületet. 

Tovább bonyolította a dolgot, hogy a támogatásként kifizetett összeg a mennyisége és a felhasználása 

miatt, a jelenlegi jogszabályok miatt könnyen a „TAO megkerülés” hamis vádjának célkeresztjében ta-

lálta volna magát az Iskolaszövetkezet. 

Közös megállapodásunk értelmében a két szervezet egy új, rövidtávú megoldást kellett találjon a prob-

léma megoldásának érdekében. Az idő szűke ellenére az Egyesületnek és az Iskolaszövetkezetnek egy 

olyan megoldást sikerült találnia, ami nem veszélyezteti a szervezetek törvényes és szabályos műkö-

dését és a kívánt összeggel is sikerül a következő egy éves költségvetésben tervezni. A megállapodás 

fennmaradt jogi kérdéseit október 8-a és 12-e között sikerült letisztázni. 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Szeretnénk köszönetet mondani Jánvári Bálintnak és Ottó Tivadarnak, az Egyesület és az Iskolaszövet-

kezet közötti pénzügyi problémák elhárításáért végzett munkájukért az Egyesület részéről, a Schönherz 

Iskolaszövetkezetnél és Schönherz bázisnál dolgozó Kardinál Petrának, Soós Istvánnak, Miklós István-

nak és Varga Ferencnek minden megbeszélésért, amit a Bartók Béla úton kivétel nélkül sikerült ered-

ménnyel befejezni és bármilyen pénzügyi kérdés esetén kapott segítségükért és tanácsaikért. 

Külön szeretnék köszönetet nyilvánítani Parragh Viktor gazdasági nevelőtanárnak, aki a gazdasági fe-

lelős pozíció elhagyása után sem távolodott el a Háztól és a benne élőktől és ez új poszton bizonyítja 

újra és újra, hogy miért kiemelkedően hasznos tagja a közösségünknek. 

Végül de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani elnökségi társaimnak, akik a kezdetektől 

fogva hozzájárulnak ahhoz, hogy sikerrel zárhassuk a mögöttünk álló félévet. 

 

Budapest, 2018. 10. 02. Gulyás Róbert 

 Gazdasági Felelős  

 Kollégiumi Bizottság 


