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POZÍCIÓHOZ KÖTHETŐ ÁLLANDÓ 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  

● Az Egyesület könyvelésével és gazdálkodásával kapcsolatos ügyek intézése 

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK 

● A Gólyabál gazdasági felügyelete 

● Az Első-Másodéves Tábor gazdasági felügyelete 

GÓLYABÁL 

A Gólyabál gazdasági és Kari szinten egyedi volt minden eddigi Gólyabálhoz képest. Évek óta nem volt                
szerencsénk vendég karhoz, 2019-ben pedig sikerült megegyeznünk a Vegyészmérnöki karral egy           
közös rendezvény kialakításával. Habár már ez is örömteli volt, ezt tovább fokozta az a tény, hogy a                 

Budapesti Műszaki Egyetem központi épületében tarthattuk a rendezvényt. A rendezvény          
szervezésének kezdetekor sem én és szerintem sem a főrendezők nem számoltak azokkal az             

akadályokkal, amik a szervezés során bukkantak fel. 

A Bál megszervezéséhez három egyetemi szervezettel kellett tartani a kapcsolatot és együtt dolgozni:             
VIK Dékáni Hivatal, BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI), Műegyetemi Szolgáltató Kft.           

(Műhasz). A Központi épület lefoglalását a rendezvényre mind a három szervezet teljesen máshogy             
képzelte el, ráadásul egyik elképzelés sem fedte le teljesen azt, ahogy a szervezők szerették volna               
megvalósítani. Ennek következtében többször kellett külön egyeztetni mindenkivel annak érdekében,          

hogy a főrendezők elképzelése tudjon megvalósulni. Habár sokszor nagyon hosszú időbe telt,            
szerencsénkre ezeken az egyeztetéseken sikerült érvényesíteni az akaratunkat és a mi elképzeléseink            

valósultak meg a végén. 

A vegyészek részéről végig érezhető volt a teljes mértékű támogatás. Akár a költségvetés             

összeállításáról, akár az emberi erőforrások elosztásáról, vagy a pontos programtervről volt szó,            
mindig hamar egyetértésre tudtunk jutni. Jó érzés volt hallani tőlük, hogy megbíznak bennünk és a               

tapasztalatainkban. 



Gazdasági oldalról hatalmas kihívás volt a rendezvény. Habár a vegyészek által a rendezvénybe             

forgatott egyetemi keret tehermentesíteni tudta a Ház tisztán Schönherzes (nem egyetemi) kereteit,            
ez azzal is járt, hogy a rendezvényhez tartozó költések nagyon nagy százalékban Műhasz oldalon              
lettek megvalósítva. Mint minden egyetemi oldalú költés, így a Műhaszos is sokkal körülményesebb,             

hosszabb és összességében bonyolultabb, mint bármilyen Házon belüli. Ennek ellenére minimális           
számú kisebb fennakadásokon kívül nem volt gond a költések levezénylésével, az elszámolással pedig             

egyáltalán nem. 

Szeretném itt is kifejezni gratulációmat a Gólyabál minden szervezőjének a rendezvény lovagrendi            

oldali megvalósításához. Külön szeretném köszönetemet nyilvánítani a két főrendezőnek, Handrik          
Lászlónak és Ombódi Marcellnak azért, hogy ilyen kiemelkedően el tudták látni főrendezői            
feladataikat. Szeretném továbbá megköszönni az egyetemi egyeztetésekben nyújtott segítséget         

Zelenyánszki Dorottyának. 

ELSŐ-MÁSODÉVES TÁBOR 

Az Első-Másodéves Tábor gazdasági szempontból problémák nélkül lezajlott. Az előző évvel           

ellentétben sikerült a rendezvényt egyetemi keretből is támogatni. Ez úgy vált kivitelezhetővé, hogy a              
2018-as egyetemi keret egy részét még 2018 decembere előtt sikerült lefoglalni a HSZI-nél. Az              
egyetemi keret lefoglalásában és az egyetemi keretből való költésnél nyújtott segítséget szeretném            

megköszönni Zelenyánszki Dorottyának. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Szeretnék köszönetet nyilvánítani elnökségi társaimnak, az NTG-nek és az RVT-nek, az elmúlt évben             

végzett közös munkáért. 

Szeretnék köszönetet mondani Miklós Istvánnak, Baross Leventének, Soós Istvánnak, Varga          
Ferencnek, Sztruhár Norbertnek minden segítségükért, amit az elmúlt időszakban nyújtottak Céges           

oldalról. 

Külön szeretnék köszönetet nyilvánítani Parragh Viktor gazdasági nevelőtanárnak és tanácsadónak,          

valamint Gönczy Grétának, akik nélkül sem az elvégzett munka, sem az irodai hangulat nem lenne               

olyan, mint amilyen. 

 
Budapest, 2020. 09. 14. Gulyás Róbert 
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