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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 egy projekt workshopunkon.

○ Erre felkészültem és előadtam a gondolataimat.

● Részt vettem az FKPR bírálásokon.

KB tréning

● Részt vettem a hónapban tartott tréning alkalmakon.

○ A tréning témáit elolvastam és felkészültem rájuk.

● Részt vettem 2 üzleti etikett tréningen.

○ Nagyon hasznosnak bizonyult, az ott szerzett tapasztalatokat el is kezdtük

beépíteni a munkánkba.

● Tartottam a Kollégiumi Bizottság számára egy ClickUp tréninget, hogy könnyebben

tudják követni mindennapos teendőiket.

Csapatépülés

● Részt vettem a hónapban tartott csapatépüléseken.
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Menekülthelyzet

● A kialakult helyzetről egyeztettem Szodfridt Gergellyel és Fenyő Mátéval.

○ Átbeszéltük a HSZI-től kapott információkat, valamint, hogy hogyan is

kezdjünk neki a helyzet kezelésének.

● Részt vettem egy mentorgyűlésen, ahol Szodfridt Gergellyel tájékoztattuk a

mentorokat a helyzetről.

● Részt vettem egy rendkívüli ülésen, ahol megalakult a helyzetet kezelő Task Force.

○ Átbeszéltük a segítségnyújtással kapcsolatos operatív és adminisztratív

teendőket.

○ Elvállaltam az adományraktárral való aktív foglalkozást.

● Az adományok raktározásáért elkértük a HSZI-től a volt fogorvosi szobát, amit

raktárként rendeztünk be.

○ Adományokat kaptunk szervezetten, magánszemélyektől, valamint kollégista

felajánlások formájában is.

○ Kitaláltunk egy kérdőívszerű rendszert, amivel fel tudtuk mérni a menekültek

igényeit és aszerint állítottunk nekik össze csomagokat.

● Készítettünk tájékoztatást a kollégiumban való élés szabályairól, valamint a kollégium

eszközeinek használatáról.

● A kialakult Task Force-szal aktívan figyeltük az eseményeket és azonnal reagáltunk az

esetleg felmerülő problémákra.

EMT

● Részt vettem az első - másodéves tábor Csövek blokkján, valamint az azt követő
nagyfeladatban.

● Rengeteg jó kérdés érkezett felénk, valamint többen fel is kerestek az este folyamán,

akikkel hosszasan elbeszélgettünk azokról a témákról, amelyek érdekelték őket.

HSZI konfliktus

● Az időközben felmerült problémák miatt összeültünk egy megbeszélésre, ahol több

problémás esetet is sikerült tisztázni.

○ A Dezső buli körüli félreértéseket tisztáztuk, a rendezvény jövőjéről még

tárgyalunk.

○ Az FNT helyzetét sikerült tisztázni mind a három fél között, tisztáztuk a projekt

jelenlegi állását, valamint, hogy hogyan legyen folytatva.

○ Beszéltünk a kommunikáció eddigi hibáiról, valamint arról, hogy a jövőben

hogyan viszonyuljunk egymáshoz.

○ Nagyon pozitív volt a megbeszélés.
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○ Ezt megelőzően egyeztettem Fenyő Mátéval a VIBO és HSZI házbejárásról.
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Általános üzemeltetési teendők

Engedélyek

● Kiviteli engedélyek intézése.

● Behozatali engedélyek intézése.

● Parkolóhelyek igénylésével foglalkoztam.

● Kulcs- és vendéglistával foglalkoztam.

● Szintfestés engedélyekkel foglalkoztam.

● Egyebek.

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.

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

Egyéb

● HSZI-vel és üzemeltetéssel való állandó kapcsolattartás.

● Body konditerem problémáival foglalkoztam

Egyebek

● Aktívan foglalkoztam a főrendezői tanfolyam leadott anyagainak aktualizálásával.

○ Ezzel kapcsolatban egyeztettem Ládi Kornéllal, valamint Stahorszki Mártonnal.

● Ládi Kornéllal rendbe szedtük a nagyteremosztó naptárat.

○ Ezzel kapcsolatban felmerült a rendszer fejlesztése.

○ Csupity Lászlóval egyeztettem, hogy megvalósítható-e a nagyteremosztó

bejelentes.sch.bme.hu-ba való integrálása.

● Foglalkoztam a ház klímáival, hogy  következő InviAir kiszállás a lehető
legeredményesebb legyen.

○ Sajnos az egyéb teendőim miatt ez egy kicsit háttérbe szorult, de

remélhetőleg a nyár előtt ezt is be fogjuk tudni fejezni.
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