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VARGA DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 12 1. és 2019. 12 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Havi monitoring értekezleten való részvétel 

 Kiviteli és behozatali engedélyek intézése, felmerült eseti ügyek kezelése 

 Behajtási engedélyek intézése (Impulzus - Decemberi szállítmány, BSS - Műegyetemi 

Szimfonikusok közvetítés, DSK - Jeges est) 

 KHB üléseken való részvétel (1 alkalom) 

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

 kb@ levlistára érkező külsős kérdések megválaszolása 

 Nagyrendezvények bejelentése, lezáratások egyeztetése: 

 12.10. - Gólyakocsma 

 12.12. - Cocktails & Candycanes LevelUp Party 

 12.14. - KB Karácsony 

 Egyeztetés az Üzemeltetővel az év végi rendezvénybejelentésről a szabadságolások és 

nehezebben intézhető rendezvényőrzés végett 

 Első-, Másodéves Tábor trénereknek szóló előestéjéről egyeztetés a főrendezőkkel 

 felmerült az igény a bentalvásra, azonban a KFB elnökkel folytatott egyeztetés után 

elvetettük, leginkább a költözési időszak alatti nehézségek miatt 

 Simonyi Szakkoli szabadpolc ötletének továbbítása KI és Üzemeltetés felé 

 A Ház Hő- és Füstérzékelő Rendszer tesztelésének ránk eső részével való foglalkozás 

 Érintett körök értesítése és közvetítés a haladásról 

 Az első emelet, galéria, földszint és alagsori szinteken való kísérés az ottani hallgatói 

helyiségek miatt 

 A felmerült eseti problémák, valamint az általános kérések továbbítása körök felé a 

raktárakkal kapcsolatban 

 Konyhai asztallábak javításáról egyeztetés a gondnokokkal 

 Novemberi Gólyakocsmával kapcsolatos problémák továbbítása a Lovagrendi Hetek felé és 

megoldások keresése az Üzemeltető kéréseire 

 QPA - Tanári sörcsap rendezvényről maradt rongálás újbóli felmerülésével foglalkozás és 

rendezése 

 Szauna (SCH219) lefolyó javíttatásról további egyeztetések 

 KI-val egyeztetés a korábbi rutinfeladatok alakulásáról januárban 
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PROJEKTEK: 

 
 

 KSZK szünetmentes táp fejlesztés 

 Igényekről tárgyalás KI-val, majd Üzemeltetővel - azonban januárig az Üzemeltető nem tud 

foglalkozni a munkálatok megkezdésével, így nem tudtunk tovább jutni a projekttel 

 Az eszközök behozatalának engedélyeztetése és egyeztetés a több tonnás eszközök 

elhelyezéséről 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 KSZK szünetmentes táp fejlesztés segítése KB-ÜF oldalról 

 behozatal, betáp kiépíttetése, engedélyeztetés stb 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


