
Schönherz Body kör

Schönherz kollégiumért AlApítvány

Működési 
füzet

schönherz konditereM



Milyen az új 
Konditermünk?Az elmúlt 

egy év során 
többszörös változáson és 
bizonytalan időszakon ment keresz-
tül a Schönherz Konditerem. Mára a Body 
kör, a Schönherz Kollégiumi Bizottság és a Schönherz 
Kollégiumért Alapítvány közötti együttműködésnek 
köszönhetően kialakult a működési modell, mely alap-
ján ősztől ismét megnyitja kapuit a terem.
Ebben a kiadványban mutatjuk be a változásokat, és 
válaszoljuk meg a közösségben, Benned felmerült 
kérdéseket.

Egy Konditerem, amit Te is magadénak érzel,
amit együtt tartunk fenn,

ami minőségi színvonalon, a korábbi évek 
munkáját  folytatva működik,

ami mindenki számára 
átláthatóan gazdálkodik,

és ahol több százan továbbra 
is sportolási lehetőséget 

kapunk.

VÍZIÓNK



Milyen az új 
Konditermünk?

„A Konditerem a 
közösségé”

KÖZÖSSÉG ÁLTAL 
FINANSZÍROZOTT

A Konditerem csak a közösség 
tagjainak, így a Te hozzájárulásodból 

maradhat fenn!

NONPROFIT
Hozzájárulásodat kizárólag a terem-
re fordítjuk, fel nem használt részét 
pedig későbbi teremfejlesztésekre 

tartalékoljuk.

DEMOKRATIKUS
Fejlesztésekről a termet használó 

közösség dönt.

ÁTLÁTHATÓ
Minden kiadás és bevétel 

nyilvánosan elérhető.

13 000,- FT
Az egy főre jutó 

fenntartási költség 
félévente.



Kik használhatják 
a Konditermet?

A Schönherz Konditerem a BME VIK hallgatóit és a 
Schönherz Kollégium minden lakóját szeretettel várja. Az 

egyetem fentieken kívüli hallgatóinak, valamint
más sportolni vágyóknak a közeljövőben

nem tudjuk biztosítani a terem használatát.

Regisztrálj és töltsd ki az adataidat a body.sch.bme.hu oldalon!

Ismerd meg a konditermi házirendet!

Jelentkezz terembelépőért a félévek elején! A Body kör hozzálát a 
belépőd elkészítéséhez, majd értesít, hogy mikor és hol veheted át.

Járulj hozzá a terem fenntartásához! 13 000,- Ft az egy 
főre számított fenntartási költség félévente. Támogasd 

a Konditermet utalásoddal vagy bankkártyával a 
meghirdetett időpontokban!

Élvezd a Konditerem nyújtotta 
lehetőséget!
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Hogyan használhatom a 
Konditermet?



Hogyan támogathatom 
a Konditermet?

UTALÁSSAL
A következő adatok megadásával:
Összeg:
 13 000 Ft
Kedvezményezett:
 Schönherz Kollégiumért Alapítvány
Számlaszám:
 10918001-00000021-36590000 (UniCredit Bank)
Közlemény:  
 „body_2017_ősz”

BANKKÁRTYÁVAL
Meghirdetett időpontokban a Konditeremben bankkártyád használatával. Az aktuális időpon-
tokat megtalálod az sch.hu/body oldalon.

Minden támogatást közvetlenül a Schönherz Kollégiumért Alapítvány fogad.
Adataidat és támogatásod tényét bizalmasan kezeljük, harmadik félnek 
nem adjuk ki.



Hogyan fog megvalósulni 
az átláthatóság?

PÉNZÜGYI NYILVÁNOSSÁG
A Schönherz Kollégiumért Alapítvány viseli a Konditeremhez kapcsolódó 

összes költséget. A kiadásokat és hozzájárulásokat külön nyilvántartjuk, 
és rendszeresen nyilvánosságra hozzuk a sch.hu/body oldalon és egyéb 

médiafelületeinken.

IDŐSZAKOS KONDITEREM JELENTÉS
Minden éves időszak végén részletes beszámolót készítünk. Ebből megtudhatod, 

hogyan alakult az év során a költségvetés, milyen eredményeket ért el a 
Konditerem, illetve milyen távlatok látszanak a következő évekre.

KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSHOZATAL
Minden fel nem használt hozzájárulás fejlesztési tartalékba kerül. Amint a tartalék 

elég nagyra nő, a közösség – így a Te ötleted és szavazatod alapján lesz fejlesztve 
belőle a Konditerem.

NYÍLT KOMMUNIKÁCIÓ
Külön fórumot tartunk fenn a közösségi párbeszéd támogatására, a nyílt 

Konditerem facebook csoportot. Emellett szívesen vesszük ötleteidet, kérdéseidet 
elérhetőségeink bármelyikén. Keress minket bizalommal!

KIEMELT CÉL A MŰKÖDÉS NYITOTTSÁGA 
Te is tudd, mire fordítjuk a hozzájárulásod, mennyibe került a legújabb gép, és hogy 

sikerült-e a közösségnek finanszírozni a terem fennmaradását!



Kapcsolatok

body.sch.bme.hu
facebook.com/schbody

facebook.com/groups/schbody
body@sch.bme.hu

sch.hu/body
facebook.com/alapitvany
kuratorium@sch.bme.hu

Köszönet az Impulzusnak, a VIK HK lapjának 
a kiadvány tördeléséért.


