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KB-HOZ KÖTHETŐ FELADATOK






Kollégiumi bizottság ülésein való részvétel
KKFK bírálás
VIKÖ bírálás
Részvétel egyeztetéseken és eseményeken (KB Karácsony, ÁB
osztó, NTG ülések)
Részvétel a havi Monitoring értekezleteken a kollégisták érdekeit képviselve

POSZTHOZ KÖTŐDŐ ÁLLANDÓ FELADATOK













Dolgozói kártyák kikérése
Behajtási engedélyek intézése
KI-val és Üzemeltetéssel való folyamatos kapcsolattartás
Szállítólevelek aláírása
Rendezvények engedélyeztetése, szükség esetén kivételkezelés
Levelező listák folyamatos olvasása
Kulcs- és Vendéglisták leadása a tavaszi félévre
Klubszobafelelősök táblázatának bekérése
Raktár- és teremfelelősök táblázatának frissítése
Mentorok listáinak frissítése
KI és EHK felé a rendezvények listáinak megküldése
Klímák karbantartásának megszervezése

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK






Lomtalanítás megszervezése
10. konyhai tűzeset nyomon követése
Első emeleti körfolyosó festés pályázat kiírásában segédkezés
ENT festésének megszervezése és felügyelete
Utódlás szervezése

LOMTALANÍTÁS MEGSZERVEZÉSE:
A korábbiakhoz hasonlóan a QPA után most is tartottunk egy lomtalanítást, mely a Ház tisztábbá tételére irányult. Nagyon boldog voltam, mikor láttam, hogy több szintfelelős is beállt hozzánk segíteni,
ezzel is könnyebbé téve a munkát. Rendkívül sok szemetet szórtunk ki, így a lomtalanítási alkalom teljesen kihasználtnak nyilvánítható.

TŰZESET:
Az ősz folyamán volt egy éles tűzriadó, mely egy a 10. emeleti konyhában kigyulladt fazéknak volt köszönhető. Olajtűz volt, mely megégette a fölötte lévő szekrénysorokat, mire a tűzoltók kiértek, már
nem volt mit oltani. A füstöt kiszellőztették amennyire tudták, majd ezután nekiláttak a kárfelmérésnek. A tűzben a beépített főzőlapok teljesen megsemmisültek, a konyhapult és a fölötte lévő szekrények szintén cserére szorultak. Januárban került átadásra a helyreállított konyha.

ELSŐ EMELETI NAGYTEREM FELÚJÍTÁSA :
Legnagyobb projektem ebben a félévben az első emeleti nagyterem (ENT) felújítása volt. A szín kiválasztása után a folyamat megszervezése, festők felügyelete egy az egyben az én munkám volt. A festés
során lecserélésre kerültek az álmennyezeti lapok is. A korábbi zöld szín helyett, most „Sós karamell”
színű falak és fehér álmennyezeti lapok fogadnak minket. Remélem, hogy mindenki örömét leli majd
benne.

ELSŐ EMELETI KÖRFOLYOSÓ PÁLYÁZAT:
A pályázatot Mátrai Attila kollégámmal karöltve szerveztük. Azt szerettük volna elérni, hogy olyan minták kerüljenek fel a falra, melyet a közösség szeretne. Célunk volt az is, hogy a festés maga egy közösséget építő tevékenység legyen. A megvalósítást kiszerveztük egy projektvezető alá, és a dolog nagyon
szépen halad.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
Ez a rész egy kicsit hosszabb lesz, tekintve, hogy két évet hagyok a hátam mögött.
Először is szeretném megköszönni a volt és mostani Kollégiumi Bizottsági társaimnak ezt az eltelt két
évet, az ő támogatásuk nélkül nem juthattam volna el idáig. Miattuk úgy éreztem, hogy egy nagy családban dolgozunk együtt és sokkal szívesebben foglalkoztam bármivel. Hálás vagyok emiatt Parragh
Viktornak, Bagó Lászlónak, Fedor Zsombornak, Gulyás Róbertnek, Mátrai Attilának, Szabó Bencének és
Tordai Anna Abigélnek.
Köszönöm az NTG mostani és leköszönt tagjainak is, a sok támogatást, amit kaptam. Különösen köszönöm Egyed Zsombornak és Antal János Benjáminnak, akik segítségemre voltak ennek a pozíciónak
megismerésében, elsajátításában. Köszönöm Sztruhár Norbertnek és Bán Dánielnek, akikhez mindig
bártan fordulhattam, mint vezető mentorokhoz. Köszönöm Scheigl Józsefnek, hogy mindig meghallhatott és tanácsokkal látott el.
Köszönöm szépen Fábián Attilának és Kiss Tamásnak a KSZK körüli ügyekben való segítségnyújtást.
Köszönöm Pápay Leventének és Kiss Dávidnak a Simonyi körüli ügyintézéseket.
Köszönöm szépen Kiss Ádámnak és László Tamásnak azt a rengeteg segítséget, amit a projektjeim kapcsán nyújtottak.
Köszönöm szépen Nagy Mátéknak és Varga Flóriánnak a sok segítséget a KFB-KB együttműködéseknél.
Köszönöm a teljes Five-0 csapatának, hogy mindig készen álltak segítséget nyújtani, és bármikor lehetett rájuk számítani.
Köszönöm a teljes RVT-nek, hogy mindig partnerek voltak, és jól tudtunk együttműködni.
Végül pedig szeretném megköszönni Nektek, a Schönherznek, hogy kétszer is bizalmat szavaztatok nekünk. Életem legmeghatározóbb része volt ez a két év és rengeteget tudtam fejlődni. Kérlek Titeket,
hogy a következő KB-t is legalább ilyen fogadtatásban részesítsétek majd, ezzel is motiválva őket, hogy
szorgalmasan dolgozzanak értetek!
Budapest, 2019. 03. 19.

Szodfridt Gergely
Üzemeltetési Felelős
Kollégiumi Bizottság

