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SZATMÁRY PÉTER 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. 10. 1. és 2018. 10. 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) M-ből. 

 1 rendkívüli HK ülésen. 

 1 MISZB ülésen 

 1 db PR Munkacsoport ülésen 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 HK őszi tábor mindkét napján 

 Ügyeletet tartottam 4 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre telefonon és emailen 4 darab megkeresésre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Felállítottam és foglalkoztam a régi verseny.vik.hk oldallal. 

 Adatokat mentettem ki belőle. 

 Felállítottam az új verseny.vik.hk oldalt. 

 Integrálva a vik.hk oldal subsitejaként. 

 Beállítottam hozzá a szükséges átirányításokat és certifikátumokat. 

 Feltöltöttem adatokkal, a korábbi és idei versenykiírásokkal, hírekkel és minta 

versenysorokkal. 

 Később kérések alapján folyamatosan módosítottam rajta és fejlesztettem. 

 Ezzel kapcsolatban többször is egyeztettem Leicht Ferenccel és Makara Árpáddal. 

 Konzi.vik.hk oldal menedzselése. 

 Kisebb fejlesztéseket végeztem, hogy fontos információk megjelenhessenek. 

 Kezeltem az oldalon a felhasználói csoportokat, felhasználókat, jogosultságokat. 

 Egyeztettem Boros Lászlóval a HK backuppal kapcsolatban. 

 Menedzseltem a HK-s levelezőlistákat. 

 Újakat hoztam létre és állítottam be. 

 Meglévőekre engedtem be leveleket, iratkoztattam le és fel embereket. 

 Átirányítási problémát javítottam. 

 Aliasokat menedzseltem. 
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 Létrehoztam, adtam hozzá és töröltem embereket. 

 Windows szervert menedzseltem 

 Adtam hozzáférést a gépekhez embereknek (irodapakk). 

 Javítottam belépési problémákat. 

 Tudástár hozzáférési problémát javítottam irodai gépeken. 

 Helyet szabadítottam fel az irodai gépeken törölve beragadt állományokat, programszemetet és 

már nem futtatható és/vasgy nem használt programokat. 

 Elkezdem a wiki.vik.hk oldalon a technikai szekció frissítését, aktualizálását. 

 Többször konzultáltam a KSZK-val a: 

 Implementálandó postfix IP tiltólistáról. 

 HK szerverről. 

 Hálózati regisztrációkról. 

 Fali portokról. 

 Biztonsági problémákról. 

 Rossz Cisco switch-ről. 

 Ez végre meg lett csinálva, már nincs kábel kifeszítve az irodában. 

 Adatokat nyertem ki a régi HK szerver lemezeiről. 

 Megcsináltam a HK szerver fizikai migrálását, immár teljesen saját vason fut a linux szerver. 

 Erről többször is egyeztettem Héja Péterrel (Vau). 

 Közben ellenőriztem a rendszer és hardverállapotokat. 

 Internethozzáférést javítottam az irodában. 

 Temporális és végleges megoldást is (tartalék switchek bevetése, és régi switch javíttatása, 

lásd feljebb). 

 Megjavítottam a nyomtatót. 

 IP cím szűrést vezettem be, hogy csak HK-s gépekről lehessen elérni. 

 Tonert cseréltem, mert a jelenlegi már szemetelt. 

 Hibákat javítottam a webszerveren. 

 A vik.hk oldalról egyeztettem Pammer Áronnal. 

 Backupot készítettünk az adatbázisról. 

 Manuálisan újítottam meg tanusítványokat. 

 Vik.hk oldal tanusítvány frissítési állományában hibát javítottam, ami meggátolta a 

megújítását. 

 Egyeztettem Manz Jánossal (és többekkel) a projektor alkatrész megvételének ügyében. 

 Finomítottam az aláírásgenerátor működését. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
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 Elérési táblázatot (zh, gyak, laboridőpontok) csináltam az összes alapképzéses VIK-es évfolyam 

őszi félévének a versenysitehoz. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Facebook borítókép készítése. 

 Ezzel kapcsolatban többször egyeztettem Szoboszlai Annával. 

 HK tabló készítéséről egyeztettem Szoboszlai Annával. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


