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SZODFRIDT GERGELY 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018.9. 1. és 2018.9. 30. között végzett tevékenységéről 

 

 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 
 Schönherz QPA: 

1. Rendezvények bejelentése (8 esemény), engedélyeztetése 
2. Behajtási engedélyek elintézése 
3. Dolgozói kártyák kikérése 
4. Áram szerzése 
5. Készenlétben állás 

Kijelenthető, hogy idén a QPA rendezése üzemeltetési szempontból kifejezett jól sikerült, nagyon 
kevés kihágás és rongálás történt eltérően az előző évekhez képest. A Hajtás áthelyezése egy kiváló 
ötletnek bizonyult. 

 Ökörsütés: 
1. Kiviteli engedélyek 
2. Behajtási engedélyek 

 Rendezvények bejelentése: 
1. BSS féléves szerkesztői és operatív tanfolyamok 
2. Kakas rendezvények október végéig 
3. ÁB osztó 
4. GHK vacsora (bár elmaradt) 
5. Tengerparti Gólyakocsma 
6. MMMK Est - élőzenés karaoke 
7. Gólyabál bevonó vacsora 
8. Just Dance 
9. MMMK Est 
10. Parkett Salsa Party 
11. Simonyi Félévnyitó és Felvételi vacsora 
12. SSSL Öregvacsora 

 Monitoring értekezlet: Takarításon veszekedtünk, semmi érdemi téma nem volt. 
 

PROJEKTEK 

 
 

 Kulcs- és vendéglisták az őszi félévre leadásra és frissítésre kerültek 
 KI felé a rendezvények a félévre előre szintén bejelentésre kerültek 
 A nagyteremosztó elkészülte után egyeztettem a Bulis Reszort vezetőjével, és átvettem a 

naptár kezelését 
 A parkolók átalakításáról készültek tervek, a megvalósítás október első 2 hetében várható 



 

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 
Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 A januári felújítás kapcsán elkezdtük gyűjteni az információkat, illetve árajánlatokat 
 103 beázás lekezelése: Simonyi, Alapítvány, NTG/KB segítséggel sikerült a helyzetet 

megfelelően kezelni. Két kárfelmérés is történt. Az épületkárok néhány héten belül kijavításra 
kerültek, az eszközkárok nem voltak jelentősek, ezeket a biztosító gond nélkül cserélni fogja. 
Sajnos a fa bútorok közül áldozatul esett néhány, melyekért nem sikerült kártérítést 
kiharcolni. 

 Rendezvénybejelentés terén történtek jelentős szabály változások: Minden rendezvényünk 
után reggel 5-ig be kell fejezni a takarítási munkálatokat, máskülönben jegyzőkönyv készül, 
és a rendezvény a félév során többször vagy nem kerül engedélyeztetésre vagy hajnal 2-kor 
bezár. Ez a döntés eset függő. 
 

 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 


