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Üzemeltetési felelős

Általános KB-s feladatok

Ülések

● Részt vettem a hónapban tartott üléseken.

○ Az üléstémákat elolvastam, saját témáimat beterjesztettem, valamint ezekből

felkészültem.

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

KB többi tagjának.

● Részt vettem két projekt workshopunkon.

○ Ezekre felkészültem és előadtam a gondolataimat.

● Részt vettem egy leltár ülésen.

Csapatépülés

● Részt vettem a hónapban tartott csapatépüléseken és közös programokon.

FNT

● Elkészült a nagytermet érintő érintésvédelmi jegyzőkönyv, amit továbbítottam a

megfelelő szervek felé.

● Megtörtént az FNT ellenőrzése az üzemeltetés által.

○ Biztonsági világítás és irányfény rendszer ellenőrzése.

○ Tűzgátló ajtók és HFR ellenőrzése.

○ Elektromos hálózat szemrevételezése.

○ Nem találtak problémát.

● Megtörtént az FNT területére telepített tűzjelző eszközök rendeltetésszerű
működőképességének felülvizsgálata.

○ Nem találtak problémát.

● Az FNT minden szükséges ellenőrzése megfelelt, így újra alkalmas, hogy

rendezvényeket tartsunk benne.
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HSZI

● Fenyő Mátéval és Szodfridt Gergellyel részt vettünk a hónapban két HSZI

megbeszélésen, ahol számos, a félévben előkerült problémát sikerült átbeszélnünk.

● Első megbeszélés:

○ HSZI - KB viszony javítása, egymás partnerként kezelése

○ Tűzvédelmi bejárás eredményei és felmerülő problémák átbeszélése

○ Dezső buli problémái és feloldásuk a jövőben

○ FNT aktuális helyzete és tisztázása

○ Havi monitoring visszavezetése

○ ÜKH távlati tervek

● Második megbeszélés:

○ Tűzjelzők helyzete a bejárás után

○ Várárok bejárás eredmények

○ Közösségi helyiségek használata

○ Monitoring időpontjának fixálása

○ Mosókonyhák bekamerázása

○ Nyári festés időpontja

○ Nagyterem felújítások

○ Biciklitároló helyzete és problémák megoldása

● Ezen kívül részt vettem még egy HSZI megbeszélésen, ahol a BODY konditerem

belépőiről, valamint a kollégium termeinek kulcsairól beszéltünk.

Általános üzemeltetési teendők

Engedélyek
● Kiviteli engedélyek intézése.

● Behozatali engedélyek intézése.

● Parkolóhelyek igénylésével foglalkoztam.

○ Elfogadták, tájékoztattam az érintetteket.

● Kulcs- és vendéglistával foglalkoztam.

○ A félreértéseket tisztáztuk a HSZI-vel és el lett fogadva.

● Szintfestés engedélyekkel foglalkoztam.

○ A felmerülő kérdéseket megválaszoltam, a HSZI-vel egyeztettem a problémás

mintákról.

● Tetőengedélyek.

● Egyebek.
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Bejelentések
● Kezeltem a weboldalra érkező bejelentéseket, 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.

● Folyamatos egyeztetés Kövesdy Kristóffal.

● bejelentes.sch.bme.hu folymatos fejlesztése Csupity Lászlóval.

● Bejelentési rendszert ért változások kezelése:

○ Homárral való egyeztetés.

○ Bejelentő rendszer újragondolása.

Egyéb
● HSZI-vel és üzemeltetéssel való állandó kapcsolattartás.

● Body konditerem problémáival foglalkoztam.

○ Átbeszéltük a felmerülő problémákat.

○ A kevésbé sürgős témákat eltoltuk a nyárra.

Egyebek
● Befejeztem a főrendező tanfolyam anyagainak aktualizálását.

○ Ezzel kapcsolatban egyeztettem Ládi Kornéllal, valamint Stahorszki Mártonnal.

○ A tőlük kapott visszajelzéseket beépítettem a dokumentumba.

○ A képzés végén lévő “ZH”-t idő hiányában nem fejeztem be, a következő
hónapban erre is sor kerül.

● A ház klímáival való haladás kicsit visszavetette, hogy folyamatosan változik a helyzet

az InviAir-el kapcsolatban
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