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MÁTRAI ATTILA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. április 1. és 2018. április 11. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA 

 
 
 KHB üléseken való részvétel 
 Ügyeleti időpontok tartása 
 Netikai Bizottság alakuló: Április 25-én újra megalakult a bizottság, hogy előkészítse a hálózat 

használatához kapcsolódó kihágások kivizsgálását, valamint segítse a hálózat helytelen 
használatával kapcsolatos egyre gyarapodó ügyek kezelését 

 Impulzusos KHB-s cikk: Betartattam a határidőket a többi bizottsági taggal, hogy a sok teendő 
között ne vesszen el a feladat 

 Impulzus kiadvány véleményezés: Mint minden kiadvány előtt most is áttekintettem a kiadványt 
tartalmi hibákért 

 NTG üléseken való részvétel 
 Felügyelő Bizottsági üléseken való részvétel 
 A csapattal megjelentünk a KHB váltás utáni szokásos teljes csapatot érintő egy hétvégés 

tréningen, ahol a ház működésével kapcsolatos információinkat bővítettük, valamint 
projektmanagement technikákat sajátíthattunk el. 

PROJEKTEK 

 
 
 8. emeleti nyomtató: 

 Szervízzel való kommunikáció való kommunikáció: Többszöri megkeresés után a szerviz 
nem túl reszponzív, ezért telefonon próbálom elérni őket egy hete sikertelenül. Az indok az 
lenne, hogy egy nagy zárható tálcát szolgáltassanak nekünk a mostani 2 kicsi helyett, hogy a 
kézi adagolóról vissza tudjunk állni a tálcás nyomtatásra, ezzel csökkentve a beragadó 
papírok számát és egyszerűbb nyomtatást biztosítani a kollégiumban. 

 Nyomtatási kommunikáció konfig: Ethernetről USB-re való átállás, ugyanis az elavult 
nyomtató driver nem képes kezelni a nagy mennyiségű felhasználó váltást. Azóta csak 
beragadó papírokról kaptam értesítést. 

 Nyomtató szervizelés: Az elmúlt időszakban történt olyan, hogy kollégisták alkatrészeket 
szedtek ki a gépből a beragadt papír eltávolítása közben. Ezeket az alkatrészeket vissza 
kellett szerelni. 

 VIR: Áprilisban tartottunk 2 gyűlést a fejlesztő csapattal, hogy felgyorsítsuk a folyamatokat és a 
rendszer cseréjét. 

 KHB-s infrastruktúra támadhatóságának felülvizsgálata: Az egyetemi hálót ért támadások 
indukálták, hogy az általunk használt rendszerek védelmét is felülvizsgáljuk. Erre megkerestem a 
Kollégiumi Számítástechnikai Kör erre szakosodott körét, és megkértem őket hogy segítségükkel 
hatékonyan el tudjuk végezni azt. Várhatóan a szorgalmi időszak utánra fog tolódni ez a projekt a 
kör tagjainak leterheltsége miatt. 
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