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SZODFRIDT GERGELY 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. április 1. és 2018. április 11. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA 

 
 
 Rendezvények bejelentése: 

1. Kis Kultúr Night 
2. Parkett Salsa buli 
3. MMMK Est 
4. SDS Bevonó Vacsora 
5. Lanosch GameNight 
6. YURI's Night: Úgy gondoltuk, hogy ez az esemény elég magas színvonalú ahhoz, hogy 

megtartható legyen a Schönherzben, egy héttel a Simonyi konferencia előtti hangolódásként. 
A LED-es plafondíszítésre megszavaztunk egy apróbb keretet, mely hozta a várt hatást. 
Csillagképek voltak az FNT plafonján, melyben minden ott tartózkodó gyönyörködhetett. 

7. 1985-ben végzett híradósok öregtalálkozója: Itt hatalmas hiba csúszott a megvalósításba, ezt 
orvosoltam miközben KHB Ovi-ban voltam, így kissé meg volt kötve a kezem. Gyurcsán 
József  segítségével végül sikerült a dolgokat orvosolni. 

8. HK tisztújító buli 
9. Gárdalimpia SSSL 
10. Parkett Rock N Roll Party: Itt is hatalmas probléma volt, hogy a szervezők nem 

kommunikáltak megfelelően egymással és ez a három rendezvény totál összecsúszott. Végül 
úgy döntöttem, hogy a HK tisztújító és a Parkett kerül megtartásra osztott létszámmal(120-
180). A Gárdalimpia eltolása egy nappal megoldotta a problémákat. 

11. Simonyi konferencia after: Hatalmas kavarodás volt itt is, mindent az utolsó pillanatban 
kaptam meg, éppenhogy sikerült áttolni a dolgot az Üzemeltetőn. Ezt is megoldottam. 

12. Borismereti tanfolyam 
13. Németes Vacsi 
14. Felező Bál: Még egy ilyen inkompetens szervező brigádot, mint amit ez a rendezvény kapott, 

annál keresve sem lehet rosszabbat találni. A gólyahét óta nem kellett ennyit „takarítanom” 
egy rendező után. Sem a kiviteli/behozatali dolgok nem voltak időben elintézve(itt 
szerencséjük volt a szombati munkanap miatt), sem a rendezők listája nem volt időben 
leadva. Megjegyzem ez utóbbit sok szálat megmozgatva sikerült még időben kijuttatni a 
portára. De egy friss Üzemeltetési Felelős elvérzett volna egy ilyenen, ha nem kap 
segítséget. A főrendező egy „no comment” ember, aki nem képes sem telefonálni, sem 
emailezni, hanem facebook-on várja a megváltást, sőt még odáig fajul, hogy ex-KB-sokon át 
üzenget, ahelyett, hogy megoldaná ő maga a problémáját. Ennek az egésznek a lényege: a 
rendezvényben benne volt vagy 2-3 napi munkám és végtelenül kiakadtam. 

15. Gólyakocsma 
16. Just Dance 
17. CST Preparty: tapasztalatlanságból fakadó hibákat segítettem orvosolni a rendezőknek. 

 SSSL Gárdalimpia - HK tisztújító buli - Parkett Rock N Roll helyzet rendbetétele 
 KHB-Ovi alatt orvosoltam az Öregtalálkozó problémáját 
 Felező Bál életben tartása 
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 Nagyterem naptárak felügyelete, rendezvények felvezetése 
 Bejelentes@ lista felügyelete, rendezők segítése 
 Monitoring értekezlet: 

1. Takarítás helyzetének átbeszélése a kollégiumban(kint vannak mindenhol az „itt jártam” listák 
a takarítandó területeken, melyeket a takarítók aláírnak), jelentős javulást tapasztaltunk a 
listakihelyezés következtében. 

2. Sütők helyzete: 3 hónap veszekedés után eljutottunk odáig, hogy meg kell venni, de a nagy 
kérdés(ez a nehezebben eldönthető), hogy ki veszi meg. Az Üzemeltető nem akarja 
önrészen megvenni(pedig még így is jobban megéri nekik), az egyetem pedig nem hajlandó 
ebbe több pénzt adni, mint ami keretet erre évente biztosítanak.(ez elég is lenne bőven, csak 
ugye az Üzemeltető ezt a keretet 2 évre előre már elköltötte) 

3. Fegyelmi ügyekről általános tájékoztatás: igazából megmondják, hány vétséget követtek el 
ebben a hónapban a kollégiumban. 

 Dolgozói kártyák intézése: 
1. Homáros dolgozói kártya első hét: 

 2018. április 8. vasárnap – Bélteczky Márton, Nagy Gábor 
2. Homáros dolgozói kártya második hét: 

 2018. április 10. kedd – Nagy Gábor 
 2018. április 12. csütörtök – Nagy Gábor 
 2018. április 13. péntek – Major Mátyás 
 2018. április 15. vasárnap – Bélteczky Márton, Nagy Gábor 

3. Homáros dolgozói kártya harmadik hét: 
 2018. április 17. kedd – Nagy Gábor, Vetési Dániel 
 2018. április 21. szombat – Nagy Gábor, Major Mátyás 
 2018. április 22. vasárnap – Bélteczky Márton, Nagy Gábor 

4. Homáros dolgozói kártya negyedik hét: 
 2018. április 24. kedd – Nagy Gábor, Bélteczky Márton, Major Mátyás 
 2018. április 27. péntek – Nagy Gábor, Major Mátyás, Vámos Sándor 

5. Felező Bál dolgozói kártyák „elintézése” 
 Behajtási engedélyek elintézése: 

 Simonyi Konferencia vízszállítmány április 10. + gazdasági felnyitása a pakoláshoz 
 SSSL Képzés záró tábor tranzit április 12. - április 15. 
 Simonyi Konferencia április 17. - április 19. 
 Felező Bál borszállítmány + gazdasági bejáró felnyitása 
 Csillagtúra(CST) április 27. - május 2. 

 Parkolóhasználati problémák orvoslása: egy ember nem tudja, hogy hol a helye, és folyamatosan 
mások helyét foglalja el, ezzel számos kellemetlenséget okozva mindenkinek. Ezzel az emberrel 
beszélgetünk/beszélgettünk és orvosoltuk a problémát. 

 Következő LVL Up buli biztonsági őrzésének egyeztetése Palcskovics Gáborral: Több őrre lenne 
szükségük, hogy a rendezvény értelmesen megvalósítható legyen. Körbejártuk a 
dolgokat(MŰHASZ, Üzemeltetés) a lehetőségeket kutatva, és végül abban maradtunk, hogy 3/4-
es lezáratással lesz megtartva a következő remélhetőleg teltházas buli. 

PROJEKTEK 
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 FNT konnektorok rendbetétele: A felújítás után csupaszon maradt konnektorokat immár értelmes 

formára csináltattuk. Megtartottam amit ígértem az AC-sok felé. Az Üzemeltetés embereivel 
formára vágattunk egy fém lapot, majd erre fogattuk rá a konnektorok műanyag külső részét, így 
nem vesznek el a fal belsejben és értelmesebben lehet azokat használni. 

 Következő nevtanárokon való gondolkodás: A vezetők szerepét már sikerült tisztázni az NTG-n 
belül. Következő lépcsőként velük fogjuk együttesen egyeztetni, hogy kiket látnánk szívesen az 
új NTG-ben. Ezek mellett fontos megjegyezni, hogy szeretnénk az NTG szerepét kicsit 
átvizsgálni a Házon belül, remélhetőleg ez a most már teljes megújulás meghozza azt a 
lendületet, amire szükségünk lehet a jövőben. 

 KSZK szervertermi klíma cseréje: Árajánlatot kértem már rá. Daruzást intézzük. Üzemeltetés 
részéről és KI részéről rendben van. Az időpont kérdéses, illetve az összeg. A régi klíma 
leltárban van, így ezt le kell selejteznünk, erről már írtam az Alapítványnak, így remélhetőleg már 
elkezdték a selejtezési folyamatot, így lehetőség szerint még a nyáron meg tudunk szabadulni a 
régi gépezettől. 

 Body helyzete: Jelenleg működik, de szeretnénk felülvizsgálni a félév végén az elmúlt évet. 
 Új projektek eljuttatása legalább tervezés szintjére 
 Festési rendek kialakítása, erről egyeztetés az Üzemeltetéssel és a KI-val 
 Új szárítógépek: Árajánlatot kértem róla, de rendkívül magas az összeg, így ezen még 

gondolkodni fogunk 
 F19 ablakcsere: Árajánlat kikérve, meglátjuk hova jutunk vele. 
 ENT, első emelet állapotának felmérése: ENT terem átalakítás/felújításáról beszélgettünk, erről 

majd még lesznek egyeztetések 
 Nyári felújítások tervezése, Üzemeltetéssel egyeztetve a tanulók normális állapotba hozása 
 FNT további csinosítása: ez még csak terv szinten szerepel 
 Park projekt: információkkal segítem az ezzel foglalkozó Five-O embereket.  

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


