
Június 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 fórum 
● A KB-s lemondások után kialakult helyzet miatt, működésünk jogszerűségének 

biztosítása érdekében KHB választást írattunk ki 
● A választás során kötelezően megtartandó hallgatói fórumra felkészültem és azon 

aktívan részt vettem 

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

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

KHB elnöki adminisztratív és beszámolási feladatok 
● Részt vettem 1 HK ülésen 

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

Kapcsolattartás a Kollégiumi Felvételi Bizottsággal 
● Egyeztettem a KFB elnökével a nyári költözési irányelvekkel kapcsolatban 

Kapcsolattartás az Üzemeltetéssel 
● Egyeztettünk a nyári költözési irányelvekkel kapcsolatban a KFB-vel közösen 
● Egyeztettünk a KSZK szünetmentes tápjának kialakításával és annak 

megtervezésével kapcsolatban 

Nyári festés 
● Egyeztettem az Üzemeltetővel a festés végleges lebonyolításának módjáról és 

fizetéséről 

KSZK klíma 
● A szerverteremben váratlanul elromló klíma javíttatásával foglalkoztam 



● Segítettem ideiglenesen pótolni mobilklímával 

Teljes kollégiumi és részleges közéleti nyitás lebonyolítása 

Schönherz Nyári Tábor 
● A rendezők felmerülő kérdéseire próbáltam válaszolni és segíteni az esetleges 

problémák megoldásában 

Közösségi Helyiségek 
● A körös helyiségek kulcsainak visszaosztásával foglalkoztam 

○ 2 különböző helyiség 

Engedélyek 
● Beérkező eszköz kiviteli engedélyekkel foglalkoztam 

○ Összesen 3 db-ot írtam alá 

Támogatott nyári kollégium 
● Részt vettem az OBii bírálásán 
● Segítettem a végleges leadandó dokumentum összeállításában 

Házszintű működés folytonosságának fenntartása 

Folyamatban levő ügyek átadása 
● Összegyűjtöttem a folyamatban levő ügyeket, azok előrehaladottságát, határidőket, 

valamint elvégzendő teendőket. 

Jutalmazás 
Mivel a hónap második felében jelentős munkát már nem végeztem, a havi javadalmazásom 
feléről lemondok a júniusi hónapot illetően. 
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