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Üzemeltetési felelős

Általános KB-s feladatok
Ülések

- Részt vettem a hónapban tartott 4 KB ülésen

o Az üléstémákat elolvastam, saját témáimat beterjesztettem, valamint ezekből

felkészültem

o Ülések közti tevékenységeimet összeszedtem, hogy be tudja számolni róluk a

KB többi tagjának

- Ezen kívül részt vettem egy működési stratégia workshopon, 2 db HK ülésen, valamint

egy régión

Általános üzemeltetési teendők
Engedélyek

- Kiviteli engedélyek intézése a(z)

o MGNYT-re (3 db)

o KB ovi-ra

o BSS külső megjelenésre

- Behajtási engedélyek intézése a(z)

o Gólyabál rendezői számára

o QPA rendezői számára

- Egyebek:

o Áramigény és dolgozói kártyák igénylése a QPA rendezői számára

o A Mátrix pakolásához lift kikulcsolása és bejutás

o Kulcs- és Vendéglista elkészítése és leadása

o HA5KFU tetőkijárási engedély

o Homár időszakos és állandó dolgozói kártyák

o Szintfestések engedélyezése
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Projektekkel kapcsolatos teendők
- FNT projekt számára ajánlatkérés az üzemeltetéstől az alábbi dolgokról:

- FNT ajtajának cseréje
- FNT tánctér világítás megjavítása
- 118 raktár szellőzése

- Indulásch projekt számára ajánlatkérés az üzemeltetéstől:
- Fali konzol felfúrása és kábelek kivezetése

Irodai kulcsok
- A hónap során az irodában lévő kulcsokat osztottam ki a körök felelőseinek
- Felmerült az igény egy szerkeszthető dokumentum létrehozására, amiben a kulcsok aktuális

felelősét lehet jelezni és keresni, ezzel elkezdtem foglalkozni

Bejelentések
- A bejelentes@sch.bme.hu címre érkező levelekre válaszoltam, az esetleges rendezvény

ütközéseket feloldottam
- Az alábbi rendezvényeket engedélyeztem (és jelentettem be), valamint kezeltem az esetleges

felmerülő problémákat, valamint intéztem a rendezvényeknél felmerülő egyéb igények
(dolgozói lista, vendéglista) engedélyezését

Nem bejelentés köteles rendezvények:
- AC gyakorlás
- Etalon takker és főrendezői tanfolyamok (1 + 3 db)
- Gólyabál táncpróbák (3 db)
- La’Place nyitás
- Játszóház nyitások (3 db)
- Körvezető training (2 db)
- BSS stúdióavatás
- QPA workshop
- Mátrix panel programozás
- Játszóház gyűlés
- Gazdaságis training (2 db)
- KSZK Vacsi
- AC felvételi
- SPOT körvacsora

Bejelentés köteles rendezvények:
- Schörpong Nyitás
- LevelUp Party
- AC tanfolyam
- Lanosch nyitás
- Schönherz QPA (9 db)
- MMMK Élőzenés Karaoke
- Kakas Nyitó
- Németes Vacsi
- Simonyi F&F
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