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VARGA DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 5. 1. és 2019. 5. 31. között végzett tevékenységéről 

 
ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Kiviteli és behozatali engedélyek intézése, felmerült eseti ügyek kezelése ezekkel 
kapcsolatban 

 Behajtási engedélyek intézése (5 alkalom - BBK Párlatkóstoló, BSS Forgatás, Dohanics Pál 
és Vass Bence mentor, Evezős nap részére) 

 Dolgozói kártyák kikérése (Homár - 2 alkalom, Rendezvények - 4 alkalom) 
 KHB üléseken való rendszeres részvétel (4 alkalom) 
 KI és Üzemeltetés felkeresése a heti szintű témákkal 
 Rendezvények bejelentése: 

 05.07. Reggelisch Próbás nyitás 
 05.09. Casino Schönherz 
 05.16. Schörpong Záró 
 05.16. Just Dance buli 
 05.17. Németes Vacsi 
 05.18. X. Lanosch LoL Bajnokság 
 05.19. Vörös Kakas Fogadó 
 05.23. Gólyakocsma (+ lezáratás intézése) 
 05.24. LevelUp Hangover Party (+ lezáratás intézése) 
 05.26. BSS Öregtalálkozó 
 05.26. Vörös Kakas Fogadó Záró (+ lezáratás intézése) 
 05.29. Simonyi Félévzáró és Főzőverseny 
 05.29. Belsős Gyűlés 

 Megjelenés a tavaszi HK táborban (05.04.) 
 További megszervezett tudásátadó tréningen való részvétel (05.05) 
 Impulzus szállítmány behozatalának engedélyeztetése (05.07.) 
 Kollégiumi eszközpótlásról való egyeztetés a KI-val (05.08.) 
 Beszélgetés a Felügyelő Bizottsággal az FB munkájáról és feladatairól (05.09.) 
 Alumnival és Alapítvánnyal tárgyalás Üzemeltetésről, illetve az Alumni jövőjéről (05.10.) 
 Megjelenés az RVT táborban (05.11.) 
 Schönherz Five-O projektekről való egyeztetés a KI-val („kukák a hátsó lépcsőhöz”, illetve 

„esőkidobó az első lépcső köré”) 
 Részvétel a Body jövőjéről szóló workshopon (05.16.) 
 EMT kickoff gyűlésen való részvétel (05.18.) 
 FNT koktélpult javíttatása (05.23.) 
 KI leltár ellenőriztetése a körökkel a náluk lévő eszközökről (05.27. - 05.30.) 
 SEM-esek Mátrix raktárba való felmenetelének biztosítása (05.28.) 
 A 19-es és 20-as klubszobákhoz kapcsolódó e-állapot lapokról való megbeszélés folytatása 
 Kolis bennalvás ÁB/KB kedvezmény ötletének átbeszélése RVT elnökkel illetve a KI-val 
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 Simonyi Félévzáró és Főzőverseny, koli előtti helyszínének megválasztásában való segítség, 
illetve a kinti területekre való igény továbbítása KI-nak és Üzemeltetésnek 

 mosogep.sch-s eszközök visszaszerelésének engedélyeztetése és kiviteleztetése 
 Tárgyalás a KI-val és az Üzemeltetéssel a kollégiumon belüli átköltözésekről a költözési 

időszakban. 

PROJEKTEK 

 
 

 A nyáron tervezett 4. és 11. szint közti festések szervezésének folytatása 
 első körös ajánlat megvitatása KB-val, majd Üzemeltetéssel 
 a munkálatok miatti szerződéskötésről egyeztetés a KB-val 

 További egyeztetés a Hetifőnöki Gárdával a nagytermek állapotáról, valamint FNT felmérése 
 Félév végi lomtalanítás megszervezése 

 időpont kilövése, valamint lomtalanítás bekérése a KI-nél és jelzése az 
Üzemeltetésnek 

 helyszín előkészítése 
 kollégisták és közélők (körökön keresztül) tájékoztatása 
 Házbejárás leszervezése (RVT-vel, illetve a KB-REF gárdával és szintfelelősökkel) 

 Klímáztató céggel való egyeztetés folytatása a 2 hibás BSS klíma javításáról 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA 

 
 

 Lomtalanítás befejezése, Házbejárás a Schönherz Five-O-val a felesleges holmik 
kiszórásáért 

 Költözési Tranzitszoba projekt megkezdése és koordinálása a nyári átköltözési időszakban 
(06.27.-28.) 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 
 


