
 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

MÁTRAI ATTILA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 2. 1. és 2019. 2. 28. között végzett tevékenységéről 

 
 
ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 
 Részt vettem a Homár csoporttal történő megbeszélésen 
 Részt vettem a Kollégiumi Hallgatói Bizottság ülésein 
 Lezártam a leltározáshoz bérelt nyomtató bérlését és elintéztem annak az elszállítását 
 Egyeztettem személyekkel, akiket érdekel a Kollégiumi Bizottságban való tevékenykedés és 

bátorítottam őket a pályázásra 
 A Szavazó Bizottság által elkészített híreket publikáltam az általuk kért fórumokon 
 Részt vettem a Villanykari Közéleti Ösztöndíj bírálásán, valamint azokon a hozzá tartozó 

egyeztetéseken, ahol a keretösszegekről beszéltünk 
 Segítettem néhány felszólalás esetén a válaszolásban 
 Az Első- Másodéves Táborban projekt menedzsment blokk tartásában való segédkezés, mint 

szervezeti személy 
 Az Első- Másodéves Táborban Kollégiumi Bizottság szervezeti bemutató tartása 
 Szerveztem egy eseményt, amelyen az elmúlt 2 Kollégiumi Bizottság tagjaival beszélgettünk egy 

kellemes vacsora kereteiben 

PROJEKTEK 

 
 
 Tudástár: 

 Az RVTwiki mintájára újraraktuk a Nimitz dokuwiki alapjait 
 Mind a 90 felhasználó jogosultságait beállítottam a KSZK AD-ban, hogy az átállás 

eredményeként ne legyen kiesés a szolgáltatásban 
 Azon felhasználók esetén, akik 2 évnél régebbiek voltak telefonon egyeztettem a 

hozzáférésükről 
 Azon felhasználók esetén, akiknek nem volt egyértelmű melyik SCHacc tartozik hozzájuk 

szintén egyeztettem 
 Az új csoportelnevezések és AD miatt a nulláról felépítettem a névterek jogosultság 

kezelését az ACL-ben 
 Átalakítottam a bal oldali menüsávot dinamikus tartalmúra, hogy csak egy helyen kelljen 

mindenkinek a saját névterében szerkeszteni és csak az a tartalom jelenjen meg nekik 
benne, amihez hozzáférésük van. 

 Esztétikai elemeket gyártottam az oldalra, ezzel is ösztönözve az embereket a használatára 
 Frissítettem a Díszpolgárok és Plakettesek listáját 2016-tól 1970-ig visszamenőleg 
 Rendszereztem a projekteket a névtereken belül, hogy minden a helyére kerüljön 
 Aktualizáltam a saját poszt leírást, hogy az új rendszerre megfelelő tartalommal rendelkezzen 

 8. emeleti nyomtató 
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 Egyeztettem a nyomtató szervizével, majd három alkalommal fogadtam a szerelőt 
 Árajánlatot kértem és megrendeltem egy 2000 lapos papír kazettát, hogy nagyobb 

mennyiségű papírt tudjon a gép tárolni magában 
 Zámolyi Csabával összeállítottunk egy papírlopást gátló megoldást, amelyhez elmentünk 

beszerezni az eszközöket, majd összeszereltük 
 A nyomtató és hozzá tartozó jelenleg ismert hibáit az utolsóig javítottuk 

 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 

 


