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VARGA DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 2 1. és 2020. 2 29. 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 (Impulzus szállítmány, Első- Másodéves Tábor, Gólyakörte, 

RobonAUT közvetítés, Dezső Buli) 

▪ Homár dolgozói kártyák igénylése (3 alkalommal pultos nyitáson külsős dolgozók részére) 

▪ KHB üléseken való részvétel (3 alkalom) 

▪ levelező listák olvasása és pár kérdés megválaszolása (1 kb@-on, 21 bejelentes@-on) 

▪ Aktuális nagyrendezvények bejelentése, lezáratások és létszámok egyeztetése: 

▪ 02.18. - Schörpong Osztrák Nyitás 

▪ 02.25. - Parkett Klub Salsa Party 

▪ 02.19. - MMMK Élőzenés Karaoke Est 

▪ 03.02. - Dezső Buli 

▪ 02.29. - Hangszeres Workshop és Jam 

▪ 03.10. - Parkett Klub Élőzenés Magyar Táncház 

▪ Első, Másodéves Tábor 3. (nagy gyakorlaton segítés) és 4. napon (csövek blokk) megjelenés 

▪ Simonyi Szakkollégiumban dolgozóknak dolgozói kártya igénylése a költözési időszakra 

▪ VIKÖ bírálás 

▪ pályázatok egyéni előbírálása 

▪ közös bírálás először KB-HK-val, majd KB-HK-RVT-vel 

▪ Rendezvényőrzési áremelkedés 

▪ egyeztetés a KB-val 

▪ körök tájékoztatása 

▪ Üzemeltetés által tapasztalt problémák továbbítása a szintfelelősök felé 

▪ 109 térelválasztó rövid egyeztetés 

▪ Szintfestések engedélyeztetése a 12. és 14. szinteken, illetve egyeztetés a 16. szinti felelőssel 

▪ A félév megkezdéséhez szükséges ügyek intézése 

▪ kulcs és vendéglisták frissítése 

▪ egyeztetés az üzemeltetéssel az általuk felvetett változáskövetési igényekről 

▪ listák aktualizáltatása a körökkel 

▪ listák ellenőrzése és a változáskövetés alkalmazása 

▪ továbbítás HSZI és Üzemeltetés felé 
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▪ féléves dolgozói listák frissítése 

▪ listák aktualizáltatása az érintett szervezetekkel 

▪ új egységesített rendszer kialakítása (korábban egyesével futottak be az igények, 

nem volt) 

▪ klubszoba felelős táblázat frissítése az Üzemeltetés és HSZI számára 

▪ listák aktualizáltatása a körökkel 

PROJEKTEK: 

 
 

▪ Klímakarbantartás leszervezése - 02.17. 

▪ egyeztetés a céggel, illetve az Üzemeltetéssel 

▪ körök értesítése és szükség esetén a bejutás intézése (kulcs vagy kontaktember 

formájában) 

▪ egyeztetés a klímák hibáiról és javításuk árajánlatáról 

▪ Schönherz Body klímafelújítás intézése és közvetítése 

▪ egyeztetés a klímáztató céggel a részletekről 

▪ egyeztetés a kivitelezésről és a kapcsolatfelvételről az Üzemeltetéssel 

▪ árajánlat kérése az Üzemeltetéstől az elektromos szerelésekre 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

▪ Küldöttgyűlés szervezésének segítése 

▪ Schönherz Body klímafelújítás további intézése 

▪ 109 térelválasztóról további egyeztetés 

▪ HSZI-vel egyeztetés a mindennapi feladatok rutinszerűsítéséről 

▪ F19-es helyiségbe való eszközök felrögzíttetése 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


