
Május havi beszámoló 
Dér Levente 

Üzemeltetési felelős 
Jogszerű működés biztosítása, károk elkerülése 

OBii ülések 
● Részt vettem 2 OBii ülésen 

○ Az ülésekre meghirdetett témákból felkészültem 
○ Ha volt általam bedobott téma, a szükséges anyagokat és információkat 

összeszedtem, azokból felkészültem a téma megbeszélésére 

Hallgatói tájékoztató fórum 
● Az április elején kialakult helyzetről tájékoztató fórumot tartottunk, amelynek keretein 

belül megpróbáltunk feltárni a kialakult helyzet lehetséges okait, és jövőre vonatkozó 
tanulságokat levonni 

● A fórumra előzetesen felkészültem 
● Részt vettem a fórumon 

Eseti ügyek 
● Foglalkoztam a kb@-on, a Kollégiumi Bizottság felé érkező megkeresésekre 

○ 6 email megválaszolása 
○ Többi levélről egyeztetés a teendőkről (ki foglalkozik majd a megkereséssel) 

KHB elnöki adminisztratív és beszámolási feladatok 
● Részt vettem 3 HK ülésen 

○ Beszámoltam a KB oldalon történtekről 
○ Az esetleges kérdésekre megpróbáltam válaszolni 

Kapcsolattartás a Kollégiumi Felvételi Bizottsággal 
● Egyeztettem a KFB elnökével 

○ A kb@-ra érkező hallgatói levelek megválaszolásáról 
■ Mely kérdésekre válaszoljunk inkább mi 
■ Érkezzen értesítés, ha egy kérdés meg lett válaszolva 

○ A kollégiumba érkezett levelek átvételével kapcsolatos nehézségekről 
■ Tudunk-e még segítséget biztosítani 
■ Mit lehet az olyan levelekkel kezdeni, amikért nem jön senki 

Kapcsolattartás az Üzemeltetéssel 
● Egyeztettünk a nyári időszak tervezett menetrendjéről 



Nyári festés 
● Értesítettem a köröket a nyári festés során érintett szintekről 
● Összegyűjtöttem az érintett körök igényeit 
● Részt vettem egy bejáráson az Üzemeltetővel és a festést végző szakemberrel 

Teljes kollégiumi és részleges közéleti nyitás lebonyolítása 

Schönherz Nyári Tábor 
● Egyeztettem Bagó Lászlóval, hogy a jelenlegi helyzetben miként lenne érdemes 

nekilátni a tábor megrendezésének, hogyan lenne érdemes a tapasztaltabb Five-0 
tagokat felkeresni segítségért 

● Értesítettem a Five-0 tagjait arról, hogy továbbra is meg szeretnénk valósítani a 
tábort és kiírtam számukra a rendezői jelentkezést 

○ Itt 13 ember jelezte, hogy segítene a rendezésben, illetve további 2 ember 
vállalta, hogy operatív dolgokban nem tud segíteni, de bátran kereshetik őket 
tanácsért 

○ A főrendezői posztra ketten is jelentkeztek 
● A tábor főrendezésére jelentkezettekkel tartottam egy beszélgetést 

○ Itt meséltem arról, hogy mivel jár rendezői oldalról az SCH Nyári, illetve, hogy 
idén mi az a plusz, amit kérnénk a főrendezőtől 

○ Végül Bödör András vállalta a tábor főrendezését 
○ Beszéltünk még arról, hogy milyen változásokat, plusz programot szeretnénk 

az idei táborban megvalósítani 

Közösségi Helyiségek 
● A körös helyiségek kulcsainak visszaosztásával foglalkoztam 

○ 5 különböző helyiség 
● A 103-as helyiség beázásával foglalkoztam 

○ Az Üzemeltető általi felmérésekről értesítettem a terem felelősét 
○ Az Üzemeltető kérdéseit továbbítottam a terem felelősének 

● Bödör András, mentorral végigjártuk az összes 20-as klubszobát és az összes 
tanulót egy heves esőzés utáni estén 

○ A 20-as helyiségek közül 18-tól a 12. szintig mindegyik beázott kisebb (enyhe 
elszíneződés) vagy nagyobb (földön is álló víz) mértékben 

○ A tanulók közül komolyabban csak a 17. és 18. Szinteken találhatóak áztak 
be 

○ Az esetről jegyzőkönyvet készítettünk, illetve egy recepcióssal még egy 
alkalommal végigmentünk, hogy fényképesen is dokumentáljuk a történteket 

Engedélyek 
● Beérkező eszköz kiviteli engedélyekkel foglalkoztam 

○ Összesen 4 db-ot írtam alá 



Házszintű működés folytonosságának fenntartása 

KHB választással kapcsolatos teendők 
● Részt vettem egy workshopon, ahol feltártuk, hogy milyen negatív következményei 

lehetnek, ha a KHB elnökség és a SVIE elnökség nem egyezne meg 
● A következmények feltárása után meghatároztuk és szétosztottuk az elvégzendő 

feladatokat 
● Fő feladatnak az emberek megfelelő tájékoztatását tűztük ki 

KB-s IT infrastruktúra biztosítása 
● Továbbítottam a szolgáltató felé a havi nyomtatóállást 

Betanulás befejezése 

Látogatás az Iskolaszövetkezetnél 
● Részt vettem egy beszélgetésen Soós Istvánnal 

○ A beszélgetés során a Házban jelenleg zajló események mellett más témákat 
is érintettünk. Ez a beszélgetés pedig a hosszú évek tapasztalatait is 
felhasználva jelentős mértékben szemléletformáló volt. És mint ilyen, aktívan 
járult hozzá az általános KB-s betanulásunkhoz. 

Utánpótlás támogatása 

Beszélgetés a Schtart program „öregeivel” 
● Az OBii tagjaival részt vettünk egy beszélgetésen a Schtart programban résztvevő 

Schönherzes öregekkel. A házban történtekről beszéltünk és adtunk számukra 
mélyebb betekintést, illetve elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ők miben lehetnek 
segítségünkre a probléma felderítésében és megoldásában.  

Alumni gyűlésen részvétel 
● Az előző pontban is említett cél érdekében részt vettünk az OBii tagjaival és a fiatal 

tanácsadókkal a Schönherz Alumni vezetőség havi ülésén, ahol többek között 
beszéltük a kipróbálandó mentorprogramról, valamint azokról a dolgokról, amik az 
elkövetkező időszakban biztosan aktuálisak lesznek mindkét szervezet számára 

OBii kialakítás 
Mivel az OBii kialakítása nem illeszthető be az OBii tájékoztatóban is ismertetett célok alá, 
ezért az ide tartozó tevékenységeket ebben a külön pontban jelenítem meg. 

● Részt vettem 2, az OBii-s működést kialakító gyűlésen. 
● Ezekre felkészültem, ami jelen esetben a témák átgondolása mellett az előző 

gyűlésen kiosztott „házi feladatok” elkészítését is magába foglalta. 
● A működésünk kialakítását követően elkészítettük és kiküldtük az OBii tájékoztató 

dokumentumát, ahol igyekeztünk a lehető legteljeskörűbb tájékoztatást adni a 



közélet résztvevői számára, valamint figyelni az egyértelműségre, ami mind a mi, 
mind a közélet résztvevőinek a munkáját hivatott megkönnyíteni. 

● Kiküldtem az elkészült tájékoztatót a körvezetőknek, illetve továbbítottam a Five-0 
felé is. 

● A tájékoztató kiküldését követően hozzánk érkezett visszajelzéseket feldolgoztuk, és 
pár esetben a visszajelzések alapján változtattunk is a meghatározott szabályokon. 

○ Ez esetemben a rendezvények bejelentésének átgondolását jelentette.  
■ Ezt végül úgy ítéltük mégis megpróbáljuk legalább őszre 

megvalósítani, mivel a többi kitűzött célunkkal a vártnál jobban 
haladunk és így jut kapacitás egy „bejelentős emberke” betanítására. 
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