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VARGA DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 1 1. és 2020. 1 31. között végzett tevékenységéről  

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Havi monitoring értekezleten való részvétel 

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

 Behajtási engedélyek intézése (Első-, Másodéves Tábor tranzit) 

 Dolgozói kártyák igénylése (2 pultos nyitás dolgozói részére)  

 KHB üléseken való részvétel (1 alkalom) 

 kb@ levelező listára érkező külsős kérdések megválaszolása 

 Aktuális nagyrendezvények bejelentése, lezáratások egyeztetése:  

 01.25. - Alumni Öregtalálkozó 

 02.10. - Gólyakörte / Gólyakocsma 

 Költözési Irányelvekről egyeztetés Varga Flórián - KFB elnökkel, illetve ennek elfogadása és 

aláírása 

 Kollégium előtti Telekom aknafedél elkezdett beszakadni 

 ezzel kapcsolatos kommunikáció az Üzemeltetéssel, annak felmérése, hogy az aknafedél 

kihez tartozik, majd továbbítás a HSZI felé 

 a Kollégium terültén parkolók tájékoztatása a potenciális veszélyről 

 A Simonyi Szakkollégium "Szabadpolc" projektjének engedélyeztetése a HSZI-vel és 

Üzemeltetővel 

 Egy korábbi ügy folytatása: a hiányzó klubszoba függönyök anyagi vonzatáról egyeztetés a 

KHB-val, valamint ezután ezek pótlásának megrendelése az Üzemeltetőnél 

 egy 11. emeleti minta felfestésének engedélyeztetése kollégista megkeresésre  

 a KHB Különleges Kollégiumi Felvételi Kérelmek bírálásán való részvétel 

 Nagykonyha (A23) zárcsere lekommunikálása körös megkeresésre az Üzemeltetővel  

 Egyeztetés Első-, Másodéves Tábor főrendezőivel 

 dolgozói kártya igényekről az operatív dolgozóknak a tranzitpakoláshoz 

 segítség, hogy a kivitelikre mi és hogyan kerüljön 

 Első-, Másodéves Táborban a 4. napon való megjelenésre készülés  

 Schönherz Alumni gyűlés 

 a kissé elhalt együttműködés újratárgyalása (mindkét oldal igényeinek és lehetőségeinek 

felmérésével) 

 egyeztetés a jelenlegi komolyabb szervezeti átalakulásukról 

 a jó kommunikációhoz szükséges igények átbeszélése 
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 Első-, Másodéves Táborhoz rendelt Schönherzes mappáinak rendelésben segítség 

 kiszállítással kapcsolatos egyeztetés - az elkészülésük csúszásával kapcsolatos 

egyezkedés, mert túl későn, a tábor után készült volna csak el 

PROJEKTEK: 

 
 

 Kezdeti egyeztetések megkezdése és házbejárás a HSZI-vel, a KI betagolódása után - 01.08. 

 közös egyeztetés a HSZI-vel, gondnokokkal és mentorokkal a rendszer alakulásáról (mely 

ügyek tartoznak az adott HSZI alkalmazottakhoz, illetve mi az ami még alakul)  

 Házbejárásról előzetes tájékoztató az érintett körök felé, valamint a megjelentek 

körbekísérése 

 Újabb személyes egyeztetés HSZI-vel - 01.29. 

 már szűkebb körben gondnokokkal és pár nevelőtanárral közösen  

 átadás után, azóta feljött kezdeti problémák átbeszélése  

 jövőbeli felmerülő igényekről tárgyalás a hétköznapok gördülékeny működéséhez, illetve a 

monitoring értekezleteken való közös munkáról 

 valamint mivel nem értünk a végére, egyeztettünk egy kb. heti szintű rendszeres 

megbeszélésről az új rendszer kialakításához 

 Rendezvénybejelentő frissítése hetifőnökökkel és érintett körökkel karöltve 

 az idők során elavulttá vált szinte teljesen a bejelentő második oldala, mely a körök, illetve 

hetifőnököknek szóló tájékoztatás/igénylés 

 Kiviteli és behozatali dokumentumok frissítése 

 a KI betagozódás miatt elavulttá vált a nyilatkozat rájuk eső része 

 erről egyeztetés HSZI-vel, valamint körök tájékoztatása erről 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 A félév megkezdéséhez szükséges ügyek intézése 

 kulcs és vendéglisták frissítése 

 a félévben esedékes rendezvények továbbítása HSZI felé a Nagyteremosztás végeztével 

 féléves dolgozói listák frissítése 

 klubszoba felelős táblázat frissítése az Üzemeltetés és HSZI számára  

 tisztelthaz@ levelezőlista frissítése 

 Klímakarbantartás leszervezése 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


