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SZODFRIDT GERGELY 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. október 1. és 2018. október 31. között végzett tevékenységéről 

 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA

 
 
 Dolgozói kártyák kikérése 
 Behajtási engedélyek intézése 
 Rendezvények takarításával kapcsolatos probléma végigkövetése: Rendezvények bejelentése: 

1. MMMK est 10.01. 
2. Parkett DJ Salsa 10.02. 
3. Felvételi és félévnyitó vacsora 10.03. Itt egyeztettük az első részleteit a PPP10-nek az 

Alumnival. 
4. 10.04. Délelőtt odaadtam a termet az Üzemeltetésnek, hogy megtarthassák a 

tréningjüket. Apró szívesség, mely később még jól fog jönni. 
5. Lanosch és Just Dance 10.05. Vendéglisták leadása miatt fontos. 
6. Főrendezői tanfolyam 10.07. és 10.08. Mind a két alkalmon részt vettem és a hetifőnököknek 

segítettem a nehezebb kérdések megválaszolásában, illetve gondoskodtam róla, hogy 
minden főrendezőhöz eljusson a takarítós botrány híre. Felhívtam a figyelmüket, hogy mit kell 
tenniük, ha el akarjuk kerülni a további problémákat. 

7. Gólyakocsma 10.09. Immár lecserélt felelősségvállalóval. 
8. VI. Programozói Konferencia 10.11. 
9. Öregtalálkozó és Németes vacsora 10.12. 
10. KultúrNight 10.15. 
11. Parkett Magyar Táncház 10.16. 
12. MMMK Est 10.17. 
13. KGY 10.18. 
14. Korsóavató Szakest 10.19. 
15. SSSL Öregvacsora 10.20. Itt nem kaptam vendéglistát, így voltak problémák a 

beengedéssel. 
16. Hungary Comes Around Simonyi 10.19-10.21. 
17. Parkett Salsa 10.23. 
18. Schönherz Meetup és Lanosch 10.24. A Lanosch rendezvényt a KGY miatt át kellett 

mozgatni. Ennek minden részét aktívan követtem, hogy véletlenül se legyen problémájuk 
semmivel. 

19. Játszóház Halloweeni nyitás 10.25. 
20. Parkett Bachata táncoktatás 10.28. 
21. Dezső buli és véradás 10.29. Minden rendben zajlott, engedélyek, dolgozói kártyák időben 

lettek kérve és kiadva is. 
22. LevelUP Buli 10.30. Halloweeni buli, még tököt is faragtak. Lekapcsolt folyosó világítással 

rendkívül hangulatos volt. 
23. KSZK félévnyitó vacsora 10.31. 

 KGY dolgainak rendezése: régiók, kulcsok; Régión én meséltem a tervezett első emelet 
felújításról(körfolyosót már csak mintákkal kell ellátni, így a hangsúly a nagytermen lesz). 
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 Fény- és világításproblémák megoldása: Jelezték felém, hogy nem engedik a plafon világítását 
lekapcsolni a rendezvényeken, ezt egy rövid megbeszélés után sikerült elérni. 

 Az okosfalas úr folyamatos zaklatása: Minden meg van tőle szerezve, ami kell, de az ember még 
mindig nálunk „tartja” a festő eszközeit. 

 1420 ajtóra kértem ki árajánlatot, mert a QPA alatt megrongálták. 
 Szintfestések engedélyeztetése. 

PROJEKTEK

 
 

 Lomtalanítás: A korábbi időszakokhoz hasonlóan elég jó hatásfokkal zajlott, sok minden került 
kidobásra. A szokásos ellenőrzésen idén először a szintfelelősök is sokkal aktívabb szerepet 
vállaltak, ezt itt is szeretném megköszönni nekik! Hatalmas piros pont a mostani Kofer reszort 
vezetőnek, így tovább! Sikerült az egész Házat röpke 1,5-2 óra alatt végigjárni és minden zavaró 
dolgot eltűntetni. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 


