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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 

● 2020. Márciusól Októberig tartó időszakra vonatkozó halaszthatatlan kiadások megtervezése 
és levezénylése 

● Az Egyesület éves beszámolójának elkészítése 

● A Gólyatábor gazdasági felügyelete 

● Tartalékolás 

HALASZTHATATLAN KIADÁSOK MEGTERVEZÉSE ÉS LEVEZÉNYLÉSE 

Egy májusban tartott Operatív Bizottsági ülésen megállapodtunk abban a testülettel és a            

tanácsadókkal, hogy a Házban működő szervezetek és a közélet csak akkor tudja megfelelően lezárni              
az idei rendhagyó gazdasági évet, ha a karantén alatt is képes legalább minimális szinten költeni.               
Ehhez szükségünk volt olyan költésekkel kapcsolatos alapelvekre, melyet több szervezettel kellett           

egyszerre kidolgozni. 

Parragh Viktor gazdasági tanácsadóval közösen megírtunk egy a költésekkel kapcsolatos javaslati           
csomagot, melyet prezentáltunk az Operatív Bizottság többi tagja és tanácsadói felé. Ezek után             

áttárgyaltuk a Reszortvezetők Tanácsával, akik továbbították ezeket a körök felé. 

Meghatároztuk, hogy közéleti szinten milyen költéseket tudunk támogatni a meghatározott elvek           

alapján és megvizsgáltuk, hogy ezek közül mely kiadások kivitelezhetők. A Reszortvezetők által            
kinevezett Szonda Katalin segítségével sikerült nem csak a Ház szinten szükséges, hanem a reszortok              

és a körök számára fontos költéseket is. 

Szeretném megköszönni Parragh Viktor gazdasági tanácsadó és Szonda Katalin reszortvezető          

munkáját a kivitelezés megtervezésében és megvalósításában végzett munkájukért. 



GÓLYATÁBOR 

A Gólyatábor szervezése már az elejétől kezdve bonyolultnak tűnt és senki sem tudta, hogy milyen               
módon fog megvalósulni, ha egyáltalán meg fog tudni valósulni. Hétről hétre, sokszor napról napra              

változtak azok az információk, amiket Egyetem, vagy a Műegyetemi, Hallgatói kft. (Műhasz) oldalról             
kaptunk. Külön kihívás volt számunkra a közel lehetetlen határidők betartása annak érdekében, hogy             

meg tudjunk felelni bizonyos előírt követelményeknek. 

Lovagrendi oldalról hatalmas köszönetet érdemelnek a főrendezők és mindenki, aki hozzájárult a            

rendezvény megvalósításához. Az én tapasztalatom a Pozsik Mátéval és Handrik Lászlóval folytatott            

közös munkám során, hogy a velük folytatott kommunikáció gyors és pontos. 

Gazdasági oldalról a Dékáni Hivatal 4.000.000 Forinttal támogatta idén a Gólyatábort. A készpénzes             
költések kivitelezése a koronahelyzet miatt természetesen nehezebb volt, mint eddig. Külön           

érdekessé tette a helyzetet, hogy idén sokkal több készpénzforgalmat generáltunk Műhasz oldalon,            
mint az elmúlt években. Ugyanakkor ezen kihívások ellenére a Házon Belüli és a Műhasz oldali               

elszámolás is tökéletesen pontos volt. 

Szeretném megköszönni Pozsik Máté és Handrik László a Gólyatábor szervezésében és           

megvalósításában végzett kiemelkedő munkájáért és segítségükért. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: 

Szeretnék köszönetet nyilvánítani az Operatív Bizottság minden tagjának és tanácsadójának az elmúlt            

fél évben nyújtott munkájukért, ami nélkül a Ház nem tudta volna így átvészelni ezt az időszakot. 

Szeretném megköszönni a Reszortvezetők Tanácsának a támogatását és az együtt végzett konstruktív            
munkát, ami nélkül a gazdasági terület nem tudott volna ilyen eredményeket elérni ezalatt az időszak               

alatt. 

Budapest, 2020. 09. 14. 

Gulyás Róbert 

Gazdasági Felelős 

Operatív Bizottság  


