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VARGA DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 9 1. és 2019. 9 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Havi monitoring értekezleten való részvétel 

 Kiviteli és behozatali engedélyek intézése, felmerült eseti ügyek kezelése 

 Behajtási engedélyek kérése (Németes tábor, BSS külső közvetítés, Simonyi Tábor) 

 Dolgozói kártyák kikérése (Homár - 3 alkalom, Rendezvények - 2 alkalom) 

 KB üléseken való rendszeres részvétel (4 alkalom) 

 Rendszeres, heti szintű egyeztetés a KI-val, valamint az Üzemeltetéssel az aktuális ügyekről 

 Nagyrendezvények bejelentése, lezáratások egyeztetése: 

 09.15. LevelUp - Ökörsütés after 

 09.19. Gólyakocsma 

 09.22. Vörös Kakas Fogadó 

 09.23. Őszi Küldöttgyűlés 

 09.24. Parkett Klub Salsa Party 

 09.25. MMMK Élőzenés Karaoke 

 Gólyahét alatt felmerült eseti kérdések és problémák kezelése (szerencsére nem sok volt, 

gördülékenyen lement a legtöbb rendezvény) 

 dekoráció engedélyeztetése 

 szintfestésekkel kapcsolatban felmerült problémák kezelése 

 A félév rendezvényeinek bejelentése a KI felé, hogy a további bejelentéseket megtehessék 

 Egyeztetés a KI-val a H5KFU tagjainak alpinista vizsgájáról a tetőn (sajnos a KI nem ment bele) 

 Utánajárás "eltűnt" tanulói függönyöknek a gondnokokkal (köröknél, KI-nál, korábbi KI 

igazgatónál) 

 sajnos jelenleg sincs előrelépés az ügyben, de még foglalkozunk, hogy mikor lettel 

leszedve 

 Részvétel ÁB osztón 

 Lakcímbejelentők problémájáról egyeztetés a gondnokokkal és a vezető mentorral 

 Rendezvények miatti parkolási igényekről egyeztetés a KI-val a vezető mentor segítségével, új 

parkolási rendszerbe integrálás 

 tisztelthaz@ lista frissítése 

 0-24es dolgozóik igénylése a HK és KSZK tagoknak 

 H5KFU-sok tetőkimenetelének engedélyeztetése antennaszereléshez 

 Közös egyeztetés a gondnokokkal, vezető mentorral és SZITA elnökkel 
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 feladatkörök tisztázásáról a hatékonyabb szinti ellenőrzésekhez és szinteken felmerülő 

problémák gyors kezeléséhez 

 Heti szintű klubszobaellenőrzésekről az RVT tájékoztatása és igények begyűjtése a KI felé 

PROJEKTEK: 

 
 

 FNT felújítás projekt kidolgozása, majd Régiókon és Küldöttgyűlésen való megvédése 

 Félévkezdő táblázatok frissítése és megküldése a KI és Üzemeltetés felé 

 Mentori és szintfelelősi táblázat 

 Klubszobafelelősök és kulcsok fellelhetősége táblázat 

 Kulcs- és vendéglisták 

 Schönherz QPA 

 Rendezvényeinek bejelentése és egyeztetés a részletekről a rendezők és az Üzemeltetés 

között 

 Nagyobb kinti rendezvényekhez (Bosch-nap, Hajtás) a parkoló kiüríttetése 

 Behajtási engedélyekről egyeztetés 

 Mátrixról egyeztetés a KIval (egyebek egyeztetése pl. tetőraktár felmenetel, tetőkijárás 

antennaállításhoz, liftkikulcsolás) 

 Áramigény a QPA hét idejére 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


