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VARGA DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 6. 1. és 2019. 6. 30. között végzett tevékenységéről 

 
ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

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

 Behajtási engedélyek intézése (KB, Vass Bence mentor, Nyári Seniortábor) 
 KHB üléseken való rendszeres részvétel (3 alkalom) 
 KI és Üzemeltetés felkeresése a heti szintű témákkal 
 Rendezvények bejelentése: 

 06.20. BallagóHét sörcsap (+ áramfelvétel igénylése) 
 06.22. Szerepjáték verseny 
 06.28. Iván nap (+ lezáratás intézése) 

 Monitoring értekezleten részvétel (06.03.) 
 Költözési irányelvek ellenőrzése KFB-vel, majd aláírása 
 Köröknél lévő KI eszközök leltár ellenőrzésének segítése (kapcsolatfelvétel az érintett 

körökkel, KI igények továbbítása) (06.03.) 
 Dolgozói kártyák igénylése a KSZK-ban dolgozóknak a nyári időszakra (06.03.) 
 Felújított mosogep.sch hardver ellenőrzése az Üzemeltetéssel (06.04.) 
 Házbejárás kezdeményezése, valamint részvétel az RVT-vel, mely során nem csak a 

raktárak, klubszobák kihasználtságát mérték fel az RVT-sek, hanem a lomtalanítás során 
kidobható dolgokat kerestünk - ezt elég sikeresnek könyvelném el, ezután is több lom ki lett 
szórva (06.05.) 

 Lomtalanítás a Schönherz Five-0 csapattal, illetve a szintfelelősökkel (leginkább konyhákban, 
tanulókban, klubszobákban) (06.08.) 

 Támogatott nyári kollégi férőhelyek bírálása (06.09.) 
 Lomtalanítás során fellépő selejtezési igények kezelése (05.28.-06.11.) 

 leltáras selejtezendő eszközök összegyűjtése egy helyre 
 végén tulajdonjog felmérés 
 legvégül selejtezési igény leadása az Alapítvány felé (06.11.) 

 Közvetítés segítése a KI és a körök között a KI-HSZI eszközátadásokkal kapcsolatban 
(06.17.) 

 MŰHAL-ról rendelt takarítószerek (Body és Hetifőnöki gárda részére) behozatalának 
engedélyeztetése (06.21.) 

 GTB-t megelőző kolis bentalvásról egyeztetés a GTB rendezőkkel (06.11. - 06.12.) 
 512-es mentorszoba nyári festésének egyedi eseti bekérése (06.24.) 
 Schönherzes italautomata (szerződésben foglaltak feletti) magas árainak, illetve nem 

működő kártyás termináljának jelzése a KI felé (06.26.) 
 Dolgozói kártyák igénylése a BSS részére a Gyerekegyetem miatt (06.28.) 
 Ház szintű klímakarbantartás leszervezése (06.20.-06.30.) 

 egyeztetés a céggel, illetve az Üzemeltetéssel 
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 körök értesítése és szükség esetén a bejutás intézése (kulcs vagy kontaktember 
formájában) 

 HSZI-KI keretátadási problémával való foglalkozás 
 Hónap során beérkezett mobilklíma igények megválaszolása (plusz az ügy újbóli 

megfuttatása a KI-nél) 

PROJEKTEK 

 
 
Tranzitszoba 

 projekt első körös kidolgozása KFB-vel közösen (mikor, hol) 
 véleményeztetése pár NTG taggal 
 végleges kidolgozás a KFB-vel (felelősségvállalási nyilatkozat, teremfoglalás (ENT), terem 

felosztása parcellákra) 
 megvalósítás az átköltözési időszakra (06.27-07.01.) 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA 

 
 

 Ház szintű klímakarbantartás lebonyolítása (07.01.) 
 Tranzitszoba kihasználtságának felmérése, visszacsatolások összeszedése a KFB-től 

 ezek integrálása őszi tranzitszoba projektbe 
 Nyári tisztasági és színes körfolyosó festésekkel kapcsolatos kapcsolattartás 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 
 


