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VARGA DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 4. 1. és 2019. 4. 10. között végzett tevékenységéről 

 
ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Kiviteli és behozatali engedélyek intézése, felmerült eseti ügyek kezelése 
 Behajtási engedélyek kérése (6 alkalom - Seniorképzés, Felezőbál, Dohanics Pál mentor, 

Simonyi Konferencia, Csillagtúra, KB-Ovi részére) 
 Dolgozói kártyák kikérése (Homár - 5 alkalom, Rendezvények - 6 alkalom) 
 KHB üléseken való rendszeres részvétel 
 Folyamatos egyeztetés és tanácsadás kérése az elődömtől a poszttal és a KB-s teendőkkel 

kapcsolatban 
 Rendszeres, heti szintű egyeztetés a KI-val, valamint az Üzemeltetéssel az aktuális ügyekről 
 Rendezvények bejelentése: 

 04.02. Borismereti Tanfolyam 
 04.04. Just Dance Buli 
 04.05. Interkoll (+ lezáratás intézése) 
 04.07. - 05.12. (heti rendszerességű) Vörös Kakas Fogadó 

 A havi monitoring értekezleten való részvétel (04.01.) 
 A 19-es és 20-as klubszobák bejárása a KI-vel és az Üzemeltetéssel közösen, az 

Üzemeltetés kezdeményezésére (04.04.) 
 Az ezekhez kapcsolódó e-állapot hozzáférésről jelenleg is tárgyalok 

 Kollégium állapotának felmérése az EHK kérésére: 
 Házbejárás és részletes állapotfelmérés (leghangsúlyosabban a közösségi 

helyiségek és eszközeik: sütők (ezek le is mérve), mikrók, konyhaszekrények, 
radiátorok, liftközök, mosókonyhák, tanulók ablakai, klubhelyiségek ablakai) 

 Állapotfelmérés megírása az EHK-nak (a részletes mérésekkel együtt 
(sütőhőmérséklet, mikróállapot)) 

 A megszervezett tudásátadó tréningeken való részvétel, valamint az ehhez kapcsolódó KB-
Ovin való részvétel  

 Segítségnyújtás a Felezőbál főrendezőjének üzemeltetési téren, valamint rendszeres 
egyeztetés a rendezvényt megelőzően 

 Csillagtúrát megelőző Mátrixhoz engedélyek kérése (tetőkijárás, liftkikulcsolás, 19. emeleti 
raktár használata), valamint maga a rendezvény engedélyeztetése egyetemi és üzemeltetési 
oldalról 

 Kapcsolatfelvétel és ügyintézés a klímáztató céggel 
 sürgős eset intézése: elromlott klíma a BSS reckhelyiségben 
 új klímák beszerelésének felügyelete (BSS stúdiójába és AC helyiségébe) (04.05.) 
 egyik új klíma javíttatása 
 konditerem felméretése egy potenciális új klímáztatás kiépítése végett 

 Egyeztetés a KFB-vel és az NTG-vel, ahol készültünk a május 1-ei tárgyalásra a KI-vel és az 
Üzemeltetéssel a kollégiumon belüli átköltözésekről (költözési időszakban) 
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PROJEKTEK 

 
 

 A nyáron tervezett 4. és 11. szint közti festések szervezésének elkezdése 
 festési rendszer és munkafolyamatok megismerése a posztátadás részeként 
 igényfelmérések elvégzése a köröknél (klubhelyiségek és raktárak) és az érintett 

mentoroknál (körfolyosók és mentorszobák) 
 egyeztetés a KB-val az előző pontban le nem fedett festendő részekről 
 igények továbbítása a KI és az Üzemeltetés felé 

 Az E-Bejelentő projekthez korábban is feljött ötletek és tervek átvétele és kapcsolatfelvétel a 
korábbi projektvezetőkkel 

 Egyeztetés a Hetifőnöki Gárdával az ENT-t és FNT-t érintő problémákról, a felújítások 
megtervezéséhez 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA 

 
 

 Tárgyalás (valószínűleg több részletben) a KI-vel és az Üzemeltetéssel a kollégiumon belüli 
átköltözésekről (költözési időszakban) 

 A konditerem klímáztatásának felújításával való foglalkozás 
 Tervezett 3 havi, teljes Házszintű klímakarbantartás megszervezése 
 Nyári festéssel tovább foglalkozni 
 Félév végi lomtalanítás megszervezése 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 
 


