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SZODFRIDT GERGELY 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018.11. 1. és 2018.11. 30. között végzett tevékenységéről 

 

 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 
 Dolgozói kártyák kikérése 
 Behajtási engedélyek intézése 
 Rendezvények bejelentése: 

1. 11.01. Just Dance 
2. 11.05. La'Place 
3. 11.06. Parkett Kizomba és BSS Újoncbevonó vacsora / számokkal kicsit zsonglőrködni kellett 

a beengedéseknél, de le lett rendezve 
4. 11.07. Schörpong nyitás 
5. 11.08. Mentor-Senior est / Lezáratás nem volt, ennek ellenére minden rendben zajlott. 
6. 11.10. Halloweeni buli és Simonyi Születésnap / A szülinapnál lezáratás volt, így ott jobban 

oda kellett figyelni, szerencsére itt sem volt probléma. 
7. 11.12. KultúrNight 
8. 11.13. Simonyi által szervezett tankörlátogatás üzemeltetési oldalát intéztem, ezután 

kezdődött a Gólyakocsma 
9. 11.14. Filmklub és Simonyi szakmai napok / Megkerestek, hogy egy filmklub keretein belül 

szeretnék igénybe venni az ENT-t, örömmel támogattuk 
10. 11.15. Simonyi szakmai napok és Just Dance 
11. 11.19. Lovagrendi kerekasztal és La'Place 
12. 11.20. Parkett élőzenés Rock&Roll 
13. 11.21. Lovagrendi kerekasztal, Konzi, Filmklub / sűrű lett a nap a teremfoglalások 

tekintetében 
14. 11.23. Lanosch bajnokság döntője 
15. 11.24. Lanosch bajnokság döntője 
16. 11.26. Budapest Comes Around Simonyi /vendéglista leadását kérték, ezt megtettem 
17. 11.27. BSZ Konzi számára kértek tőlem termet 
18. 11.28. Bulis Reszort Vacsora 
19. 11.29. Tanköri filmezés, Lanosch, Just Dance Bajnokság 
20. 11.30. Konzultáció számára terem biztosítás, PPP10 / PPP10-en mint saját rendezvényen, 

segítettem az előkészületeknél, engedélyeknél, behozatali papíroknál; részt vettem a 2 órás 
kerekasztal beszélgetésen, majd utána a rendezvény konstruktív részén végig jelen voltam, 
vigyáztam a visszaemlékezős sarokra, illetve Shaddel és Abussal karöltve osztottam a tortát. 
Illetve minimális Networkinget is folytattam a HK elnökével. A rendezvényt ameddig kellett, 
aktívan felügyeltem és segítettem megoldani a felmerülő gondokat. A létszámtól eltekintve, 
aki ott volt azt mondta, hogy jól érezte magát, szóval a rendezvény sikeresnek mondható. 
Továbbá | mivel mindenki meg volt hívva | aki nem élt a lehetőséggel, hogy szórakozzon egy 
jót, ráadásul ingyen étellel és tortával is, az magára vessen. :) 

 Tűz eset nyomon követése, KI-val folyamatos egyeztetés a mentor gárdával karöltve. /Az ügy 
folyamatban van, ameddig le nem zárul nem adhatunk ki több információt. 
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 1420 ajtó megrendelése és beszereltetése 

PROJEKTEK 

 
 
 Parkolónk gazdagodott egy tranzit hellyel, a többi tervezet tűzvédelmi okokból elvetésre került 
 Kiírtuk az Első emeleti körfolyosó pályázatot, és elég intenzíven PR-oltuk, ahol csak lehetett. 
 ENT felújításban kilőttük a mérföldköveket, a festés ajánlat már megvan, most jön az 

engedélyeztetés. Tartjuk a menetrendet. Terv szerint január 2. hetén lesz a kivitelezés. 
 Sütőkkel továbbra is viaskodunk, érdemi döntés nem született, de talán van egy szikrányi 

remény az új megállapodások kapcsán. 
 Beszereztük az irodai karácsonyi díszeket 

 
 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 


