
RISING SUN KB 
KB – ÜZEMELTETÉSI FELELŐS BESZÁMOLÓ 

2019. szeptember 23. – 2020. március 14. 

KB-HOZ KÖTHETŐ FELADATOK 

● Kollégiumi Bizottság ülésein való részvétel 

● KKFK bírálás 
● VIKÖ bírálások 
● Részvétel a havi Monitoring értekezleteken a kollégisták       

érdekeit képviselve 

POSZTHOZ KÖTŐDŐ ÁLLANDÓ FELADATOK 

● Dolgozói kártyák kikérése 

● Behajtási engedélyek kezelése 
● KI-val, majd a HSZI-vel és Üzemeltetéssel való folyamatos kapcsolattartás 
● Szállítólevelek aláírása 

● Rendezvények engedélyeztetése, szükség esetén kivételkezelés 
● Levelező listák folyamatos olvasása 
● Kulcs- és Vendéglisták frissítése a tavaszi félévre 

● Raktár- és teremfelelősök táblázatának frissítése 

● Klímakarbantartások megszervezése 

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK 

● KI eddigi tevékenységeinek átszerveződése HSZI alá 
● HSZI leltárellenőrzés segítése és kapcsolattartás 
● Rendszeres víznyomásgondokról egyeztetés 

● Műszaki bejárás, valamint Hő- és Füstelvezető Rendszer tesztelése során kapcsolattartás 
● Schönherz Body klímafelújításának megkezdése 
● Őszi lomtalanítás megszervezése és levezetése 

● Schönherz Alumnival folytatott együttműködés újratárgyalása 
● FNT rendbetétel folytatása – F15ös VIP terem felszabadításában segítség 
● Rendezvénybejelentő és Szállítólevél nyomtatványok aktualizálása 

● Márciusi kiköltözés előtti ügyek segítése 

● Feladatok átadása az Operatív Bizottságnak 

KI EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINEK ÁTSZERVEZŐDÉSE HSZI ALÁ: 

2020 kezdetével a kollégiumok felügyelete, illetve minden ehhez tartozó feladat átszervezésre került            
az egykori Kollégiumok Igazgatóságától a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságának egyik osztályához.          

Ezzel együtt személy béli változások is történtek ezen a területen, vagyis mind a felelős személyek,               

mind pedig a velünk és az Üzemeltetéssel közvetlen kapcsolatban állók is változtak. 



Ehhez az új helyzethez mindenkinek alkalmazkodnia kellett: újra át kellett beszélni alapvető            

folyamatokat, megismertetni a HSZI-vel az eddigi működést, alkalmazkodni az ő munkamenetükhöz           
is. Ez szinte elengedhetetlen volt, hogy mind a Kollégium, mind pedig a közélet jól tudjon működni                

továbbra is. 

Továbbá ez egy jó lehetőségnek jelentkezett, hogy egyes elavult, berögzött és nem teljesen jól              

működő folyamatokat újragondoljunk velük, illetve újult hozzáállással nézzünk szembe az          

üzemeltetéssel feljövő konfliktusoknak. 

Ehhez eleinte többszöri egyeztetéseket tartottunk a mentorokkal és gondnokokkal együtt, ahol           
bemutattuk az eddig működött rendszert a Házban és átbeszéltük a már régóta fennálló problémákat              

is. 
Későbbi tárgyalások során szóba kerültek a rendszeresen felmerülő feladatok, illetve azok           
gördülékennyé tétele, valamint a monitoring értekezleteken való közös érdekek képviselete. 

Sikerült megegyezni rendszeres találkozóban is, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a heti szinten            
felmerülő gondokat ne csak a havi monitoring értekezleten tudjuk megbeszélni. 

Azóta már Szodfridt Gergely nevelőtanár vette át tőlem teljesen ezeket a feladatokat és tudtommal              
sikerült fenntartani továbbra is a jó kapcsolatot és a sikeres együttműködést. Egyúttal köszönöm a              

segítségét! 

FNT RENDBETÉTEL FOLYTATÁSA 

Folytatódott az FNT rendbe tétele is az ősszel, ahol a kisebb lépések mellett nagyrészt felszabadításra               

került a „VIP” helyiség, így azt majd rendezvényeken pakolásra és a fellépők megpihenésére lehet              

ismét használni. Reméljük erre mihamarabb sor kerülhet! 

Nem áll meg a hibák javítása, továbbiakban is nagyban dolgozik rajta a hetifőnöki gárda és Kovács                

Dávid és lelkes csapata. Köszönöm nekik az eddigi munkát és kitartást kívánok nekik a továbbiakban! 

SCHÖNHERZ BODY KLÍMAFELÚJÍTÁSÁNAK MEGKEZDÉSE 

Tavasszal elkezdődtek a Schönherz Body klímáinak felújításáról az egyeztetések. Itt egyrészt újból            
felkerestem a klímáztató céget egy friss árajánlatért, valamint az Üzemeltetés felé is            

lekommunikáltam az igényeinket. Az ügy jól haladt, már az időpontról kezdtünk egyeztetni a céggel,              

de erre a Kollégium kiürítése végett sajnos már nem került sor. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Szeretnék köszönetet mondani barátaimnak és nevelőtanáraimnak, hogy segítettek ebben az          
időszakban, mind személyesen, mind szakmailag helyt állni! 

Köszönöm KB-s társaimnak és az RVT-nek a közös munkát és az együtt töltött időt is! 

Köszönettel tartozom még az Operatív Bizottságnak is, hogy tehermentesítettek minket az átmeneti            

időszakban! 
 
Budapest, 2020. 09. 14. Varga Dániel 

Üzemeltetési Felelős  
Kollégiumi Bizottság 


