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Üzemeltetési felelős

Általános KB-s feladatok
Ülések

- Részt vettem a hónapban tartott 1 KB ülésen

o Az üléstémákat elolvastam, saját témáimat beterjesztettem, valamint ezekből

felkészültem

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

KB többi tagjának

- Ezen kívül részt vettem egy VIKÖ bíráláson

Általános üzemeltetési teendők

Engedélyek
- Kiviteli engedélyek intézése

- Behozatali engedélyek intézése

- Egyebek

Bejelentések
- Ebben a hónapban már tisztán a weboldalon keresztül terveztük a rendezvények

bejelentését, ennek ellenére több bejelentés is érkezett még a levelezőlistán

keresztül. Ezeket megválaszoltam, valamint jeleztem mindenkinek, hogy a bejelentés

már kizárólag az oldalon történik.

- Kezeltem a weboldalra érkező bejelentéseket is, az esetleges ütközéseket feloldottam.

- A beérkező rendezvényeket engedélyeztem (és jelentettem be), valamint kezeltem az

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

Egyéb
- bejelentes.sch.bme.hu oldalról folyamatos visszajelzés Csupity Lászlónak, hogy az

oldal fejlesztése gördülékenyen menjen.

- A kollégiumban tartott rendezvényekkel kapcsolatos problémák megbeszélése az

adott rendezvények főrendezőivel.
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- HSZI-vel és üzemeltetéssel való állandó kapcsolattartás
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Projektekkel kapcsolatos teendők

FNTeam:
- A FNTeam projekt bizonyos részeihez szükség volt üzemeltetési árajánlatokra. Ezek az

eredeti tervhez képest részben az én hibámból, részben pedig elrontott árajánlatok

miatt késnek, de lassan a végéhez érünk és megérkeznek a végleges ajánlatok, amik

alapján tud tovább haladni a projekt.

Indulásch:
- Az F19/a pályázat keretein belül az AC műhellyé alakítja a termet. Ehhez szükség van

egy csőcsonk behelyezésére, valamint a füstérzékelő cseréjére. Ezekről egyeztetések

után elindult az árajánlat elkészítése, valamint a HSZI engedélyek beszerzése.

F19/a:
- Az InduláSCH projekt keretein belül árajánlatot kértem az üzemeltetéstől egy TV

konzol felfúrására, valamint 2 db 230V-os dugalj kivezetésére. Felmerült az UTP

kábelek elvezetése is, ezeket végül a KSZK segítségével oldjuk meg.

Saját projektek és eseti teendők

Inviair
A nyár folyamán feljött több félreértés a cég, az üzemeltetés és a Kollégiumi Bizottság között. Ennek
hatására megegyeztünk a céggel, hogy feltárjuk a félreértések okait, hogy a jövőben ne
fordulhassanak elő. Ez jelenleg abban a szakaszában tart, hogy átvizsgáljuk a jelenleg elvégzett
feladatokat, a szerződést, valamint a Kollégiumi Bizottságnál lévő dokumentumokat. Miután ezeket
egyeztettük, a folyó ügyeket le fogjuk zárni, valamint felmerült egy esetleges új szerződés megkötése
is.
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