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A leltár projekt fontossága és rövid története: 
Mint ti is tudjátok, a Kollégiumi közéletünk egy meglehetősen nagy szervezetet alkot, 
jelentős eszközparkkal amiről szükséges nyilvántartást vezetnünk. Ez nem csak a köröknek 
fontos, hogy lássák milyen eszközeik vannak, hanem jogi és könyvelési szempontból is, 
hogy ne kapjunk büntetést semmilyen állami szervtől. Emelett a bírálások során is fontos, 
mivel megállapítható kell, hogy legyen egy adott eszközről, hogy milyen állapotban van. 
Ebből is látható, hogy ezen dolgok lefedéséhez jóval több kell, mint egy szoftver megírása. 
Az utóbbi években sokat hallhattatok erről a témáról. Sajnos továbbra is úgy kell beszélnünk 
róla, mint egy olyan projekt mely nem közeledik a lezárás irányába kellően gyorsan. Sajnos 
ez a mi megválasztásunk óta sem változott. Én voltam az aki felkarolta ezt az egészet, és el 
is kezdtem foglalkozni vele, de nem sikerült felvennem a ritmust ahhoz, hogy érdemben 
tudjak vele haladni a betanulás illetve a közben beeső ügyek mellett. Mivel láthatóan nem 
járható ez az út amelyet erőltetünk már egy ideje, ezért szeretnénk az egész koncepciót egy 
új irányba elvinni. 
 

A leltár projekt jövője: 
A következő lépés a leltár projekttel kapcsolatban, hogy beszerezzünk egy megfelelő 
szoftvert, és ezt töltsük fel a frissített adatokkal. Az évek során többször, többen is próbáltak 
lefejleszteni egy ilyen szoftvert Házon belül, de ez mindig elakadt, a fejlesztő motivációja 
csökkent, vagy végzett a közéleti tevékenységével. Mivel már ennyi ideje húzódik ez a 
dolog, úgy gondoltuk, hogy a jövőben ne ilyen bizonytalan próbálkozásokra építsünk, hanem 
keressünk külső megoldást a problémára. Ezek a szoftverek, jellemzően egy komplex 
vállalatirányítási (ERP) rendszerek moduljaiként érkeznek, ezért egy a jövőben bővíthető 
rendszert szeretnénk felépíteni (tagnyilvántartás, könyvelés, stb.). Ezzel megoldódna Házon 
belül fejlesztett szoftverek egyik legnagyobb problémája a tudástranszfer hiánya, így 
amennyiben új funkciót szeretnénk bele, vagy esetleg egy nagyobb hibát kell javítani, nem 
kell majd teljes rendszereket újraírni 

A költségekről: 
A leltár projekt költségeként 1M Forintot állapítottunk meg a jövő évre. Ez sajnos csak egy 
becsült összeg, mivel nem tudtuk még felmérni a szoftverpiacot, illetve nem tudjuk 
megállapítani a felmerülő költségek nagyságát, tekintettel az új irányra. Ez egy hosszabb 
folyamat lesz. 
Ez az összeg az alábbi felmerülő költségekre lett becsülve: 

● Szoftver licensz díj 
● Amennyiben szükséges, a projektvezető jutalmazása 
● Infrastrukturális beruházások 
● A köröknél felmerülő reprezentáció jellegű költségek 
● Ügyvédi, könyvelői munkadíj 


