
 
 

 

 

Tájékoztató a SCHIS elmúlt évi működéséről 

 

A Schönherz Informatikai Stúdió (Schis) a Schönherz Diákönkormányzat vállalkozása, 

mely két céget foglal magában, a Schönherz Informatikai Stúdió Kft-t és a Schönherz 

Iskolaszövetkezetet. A két cég szoros együttműködésben végezi tevékenységét, annak 

érdekében, hogy céljai megvalósítása mellett minél nagyobb mértékben tudja támogatni a 

Schönherz Kollégium diákönkormányzatának tevékenységét. Missziónk szerint a Schis hidat 

teremt az üzleti világ gyakorlati tudást igénylő cégei és a felsőoktatásban műszaki területen 

tanuló, elméleti tudással rendelkező hallgatók között. Azaz elsősorban nem diákmunkával 

szeretnénk foglalkozni, hanem abban szeretnénk segíteni, hogy mindenki megtalálja azt a 

munkahelyet, ahol már az egyetemen (vagy amellett) megszerzett tudását kamatoztathatja.  

 

A 2019-es év kiemelkedően sikeresen zárult, a korábbi évek átszervezése és 

szervezetfejlesztése ebben az évben már a bevételi számokban is meghatározó emelkedést 

mutat. Árbevételünk 23,59%-kal 3,59 milliárd Ft-ra nőtt. 

 

A 2019-es évben új Dékán került a BME-VIK élére, akivel egy hosszabb 

tárgyalássorozat eredményeként sikerült kialakítani egy több lábon álló stratégiai 

együttműködést. Ezúton is szeretnénk megköszönni Vetési Dániel KB elnök és a Schönherzes 

öregkollégisták segítségét. A megállapodás keretében egyedüli Iskolaszövetkezetként 

jelentős szerepet vállaltunk a BPROF képzés piaci bevezetésében, valamint a BME-s diákok 

foglalkoztatása és a szakmai gyakorlat lebonyolításában is jelentősebb szerephez jutottunk. 

Az együttműködést a 2020-as Educatio kiállítás hivatalos megnyitóján, a miniszteri megnyitót 

követően írtuk alá ünnepélyes keretek között.  

 

A 2020-as évnek stabil csapattal, szilárd, jól működő szervezeti struktúrával és nagyon 

jó kilátásokkal indultunk neki. Nagy örömmel értékeltük az évet 2020 januárjában, hiszen 

amellett, hogy jelentős árbevétel emelkedést sikerült elérnünk, minden kitűzött célunkat 

teljesítettük: sikerült megerősíteni a pozíciónkat a szakmai diákmunka piacán, és több jelentős 

stratégiai partnerséget is sikerült kialakítani (IVSZ, BME-VIK, HTE, HÖOK) 

 

2020 márciusában berobbant a COVID-19 hazánkban is, ami egyik napról a másikra 

megváltoztatta a teljes piaci környezetet. A váratlan helyzetre gyorsan és hatékonyan 

reagáltunk: március 12.-én kötelező homeofficera álltunk át, és egy folyamatban lévő 

fejlesztési projektünk felgyorsításával március 16-tól bevezettük a Doqdrive technológiát a diák 

irányú adminisztrációs folyamatban, azaz ettől a naptól kezdve személyes találkozó nélkül 

voltunk képesek a munkavállalókkal munkaszerződést kötni és minden munkaügyi 

adminisztrációt elvégezni.  

 

Értékesítő és ügyfélkapcsolati kollegáink folyamatos kapcsolatban voltak a 

partnereinkkel, így sikerült elérni, hogy az IT területen dolgozó diákjaink több, mint 80%-a 



 
 

 

megtarthatta munkáját és távoli munkavégzés keretében otthonról dolgozhatott. Sajnos a 

fizikai jelenléthez kötött projektjeink azonnal megálltak, így március április május hónapban 

jelentős bevételkiesést szenvedtünk el. Az ezekben a hónapokban keletkező üzleti veszteség 

a gondos tervezésnek és a szigorú költségkontrollnak köszönhetően a likviditási 

tartalékképzés felszabadításával kezelhető maradt. Ezúton is köszönjük az OBI támogatását 

a válságkezelési intézkedésekben.  

 

 Üzleti tervünket idén 3x újraírtuk, ennek köszönhetően úgy sikerült minden belsős 

munkavállalónkat megtartani, hogy éves szinten a nyereséges működés garantálható és a 

SVIE osztalék kifizetése nincs veszélyben. 

 

 A vírus 3 hónapja alatt kollegáink rengeteg energiát fektettek abba, hogy az újraindulás 

minél gördülékenyebb legyen. Egyik legjelentősebb eredményünk, hogy a DoqDrive-ot sikerült 

a partneroldali adminisztrációra is kiterjeszteni, így ma képesek vagyunk az ország bármely 

településén lévő vállalkozással leszerződni személyes találkozás nélkül. Június hónapban 

megindultak az új megrendelések, de sajnos egy alacsonyabb bázisról, mint ami a „békeidős” 

terveinkben szerepelt, így azok a növekedési tervek, amiket 2019 év végén kitűztünk magunk 

elé 2020-ra bizonyosan szertefoszlottak.  

 

Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a váratlan helyzetet jól kezeltük, a cég 

megerősödve, nagyon stabil pénzügyi helyzettel és jó gazdasági kilátásokkal vágott neki a 2. 

félévnek. Ha a COVID helyzet nem okoz nagyobb leállást a gazdaságban, mint amit 

szeptember első felében tapasztaltunk, akkor minden gátló tényező ellenére szerény 

növekedéssel fogjuk tudni zárni a 2020-as évet, 3,8 milliárd környéki árbevétellel számolunk. 

 

Budapest, 2020 szeptember 25. 

 


