
HORCRUX KB 

KB – ÜZEMELTETÉSI FELELŐS BESZÁMOLÓ 

2018. március 29- – 2018. október 18. 

KB-HOZ KÖTHETŐ FELADATOK 

• Kollégiumi bizottság ülésein való részvétel 

• KKFK bírálás 

• VIKÖ bírálás 

• Részvétel egyeztetéseken és eseményeken (nyári HK tábor,  

Iván nap, ÁB osztó, Nevelőtanári megbeszélések, Felügyelő Bizottsági 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 (köztük QPA és Gólyahét), szükség esetén kivételkezelés 

• Levelező listák folyamatos olvasása 

• Kulcs- és Vendéglisták leadása az őszi félévre 

• Klubszobafelelősök táblázatának bekérése 

• Raktár- és teremfelelősök táblázatának frissítése 

• Mentorok listáinak frissítése 

• KI és EHK felé a rendezvények listáinak megküldése 

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK 

• KSZK szervertermi klíma cseréje 

• 12-18 szintek színes festése  

• Tanulók felújítása, festése 

• Első emeleti körfolyosó átfestése 

• Lomtalanítás megszervezése 

• 103 vízkár lekezelése 

 

12-18 SZINTEK FESTÉSE: 

A tavalyi évtől eltérően idén nem gátolta semmi az éves festést. Idén már jó előre, márciusban készül-

tem rá, hogy a festéssel majd foglalkozni kell. Ez szerencsésen meg is hozta a gyümölcsét, minden szin-

tet sikerült megfelelően és olyan színűre festetni, mint, ahogy azt kérték. Több helyen az átszínezések 

jelentős változásokat hoztak, több ábra lefestésre került, ezzel is helyet biztosítva az új generációk szá-

mára, hogy kézjegyüket rajta hagyhassák a Ház falain. Örömmel tapasztaltam, hogy több helyen is 



szintfestések szerveződtek az átfestéseket követően, és már nem csak a gólyaszintek váltak színe-

sebbé. Minden lakószoba, illetve több klubszoba is felújításra került. Reméljük, hogy ebben mindenki 

örömét leli. 

TANULÓ FESTÉS ÉS FELÚJÍTÁS: 

Bár az ötlet Abigél fejéből pattant ki, én is jelentősen kivettem a részem a projekt megvalósításából. 

Az összes tanuló helyiség újra lett festve, a hibák kijavításra kerültek. Továbbá az ott található eszközök 

is átestek egy karbantartáson, így szeptemberre a tanulók hiánytalan és hibátlan eszközkészlettel ren-

delkeztek, várva a lelkes gólyákat. A nyár során beszerelésre kerültek okos falak is négy tanulóba, de 

erről majd Abigél mesél bővebben. Ha már a tanulóknál jártunk, akkor a konyhaszékeket is kipótoltuk. 

Gratis. 

ELSŐ EMELET FESTÉSE: 

A földszint után az első emeletre haladtunk tovább, pontosabban a körfolyosóra, mivel eléggé leharcolt 

állapotban volt már. A színt a szinten jelen lévő körökkel szavaztattuk meg, ennek eredményeként lett 

a mangómánia szín kiválasztva. Az emelet jelenleg még nincs teljesen készen, a további lépések remél-

hetőleg a félév során lezajlanak. 

KSZK SZERVERTERMI KLÍMA CSERE: 

A nyár folyamán sikerült végre minden engedélyt beszerezni és a szerverterem hűtését biztosítani egy 

új klímaberendezés vásárlásával. Ehhez egy daruskocsit is szereztünk, látványos művelet volt mindenki 

számára. Remélhetőleg ezzel több évre biztosítani tudtuk a szervereink hűtését és nem lesz probléma 

a közel jövőben. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki a félév során bármilyen formában segítette a 

munkámat, illetve a projektjeink előrehaladását.  

Budapest, 2018. 10. 02. Szodfridt Gergely 

 Üzemeltetési Felelős  

 Kollégiumi Bizottság 


