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VARGA DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 3 1. és 2020. 3 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 engedély intézése (BSS Közvetítés) 

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

▪ KHB üléseken való részvétel (2 alkalom) 

▪ levelező listák olvasása és kérdések megválaszolása + foglalások lekezelése (1 kb@-on, 14 

bejelentes@-on) 

▪ Aktuális nagyrendezvények bejelentése, lezáratások és létszámok egyeztetése: 

▪ 03.11. - Gólyakocsma 

▪ 03.12. - LevelUp Time Warp Party 

▪ Szinteken lévő lomokról egyeztetés gondnokokkal, valamint továbbítás a szintfelelősök irányába 

▪ Félév eleji klubszoba felelős táblázat frissített verziójának bekérése a köröktől 

▪ Kitört sorompóval kapcsolatban tájékoztatás az ideiglenes állapotról a kollégium területén 

parkolókkal 

▪ Használt olajgyűjtés és elszállításával kapcsolatos utánajárás és egyeztetés a gondnokokkal 

▪ F19 és F19a további fejlesztéseiről egyeztetés az Üzemeltetés gondnokával (projektor, 

projektorvászon, függönykarnis stb) 

▪ erről további egyeztetés a projekt felelősével, illetve Tordai Abigéllel 

▪ Egyeztetések elkezdése a HSZI-vel a további közös együttműködéshez és 2 heti 

rendszerességű egyeztetés leszervezése 

▪ Egyetemi szintű rendezvénykorlátozásokkal (03.10.) kapcsolatos tájékoztatások és egyeztetések 

▪ 50 fő feletti bejelentett rendezvények és nagyrendezvények őrzéseinek lemondása 

▪ ezen rendezvények felelőseivel egyeztetés 

▪ felmerült egyedi kérdések megválaszolása (reszort- és körvezetőktől, rendezvényfelelősöktől) 

▪ Homár Klub tájékoztatása a MŰHASZtól érkezett pultokat érintő korlátozásokról 

▪ a reszortvezetőkkel folytatott további Házon belüli korlátozásokról szóló ülésen való részvétel 

(03.10.) 

▪ ezen intézkedések továbbítása a gondnokok, HSZI valamint az Üzemeltetés felé (szauna, 

boxterem, konditerem és az alagsori nagykonyha bezárása) 

▪ Egyeztetés a HSZI-vel és Üzemeltetéssel a további kisrendezvényekről, illetve az esedékesek 

bejelentése (03.11.) 
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▪ Részvétel a gondnokoknak, mentoroknak és kollégiumi referenseknek tartott csütörtök reggeli 

HSZI-s állomány gyűlésen (nagyrészt a kolielhagyással kapcsolatban) (03.12.) 

▪ segítség a mentoroknak a kollégisták tájékoztatásával kapcsolatban 

▪ szorosan érintett szervezetek tájékoztatása a gyűlésen elhangzottakról Vetési Dániellel (HK, 

KHB, KFB) 

▪ Egyeztetés a kiköltözést követő helyzetől Szodfridt Gergellyel és az Üzemeltetéssel 

▪ hogyan lesznek a befutó eseti ügyek kezelve és ki lesz hallgatói részről a kapcsolattartó 

(esetlegesen koliban maradó) 

PROJEKTEK: 

 
 

▪ Schönherz Body klímafelújítás intézése és közvetítése 

▪ frissített kiépítési árajánlatról egyeztetés az Üzemeltetéssel 

▪ Üzemeltetési elektromos szerelési árajánlatról egyeztetés a KHB-val 

▪ kérdések egyeztetése a klímáztató céggel az infrasturktúrával, raktárkészlettel kapcsolatban 

▪ egyeztetés a kivitelezés lehetséges időpontjairól 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


