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SZATMÁRY PÉTER 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 4 1. és 2019. 4 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 
 5 HK ülésen az 5-ből. 
 2 db PR Munkacsoport ülésen 

 Ügyeletet tartottam 5 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre 3 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 SSD beszerzés 
 Egyeztettem róla Zelenyánszki Dorottyával. 
 Megérkeztek, hamarosan beszerelés alatt. 

 Mailszerver 
 clamav-t telepítettem a linux szerverekre. 

 Helyet szabadítottam fel a /boot-on, hogy legyen hely az aptitude frissítéseknek. 

 apt-rdepends telepítés, ezernyi dependency lerántása a másik gépre, aztán ott 
telepítés. 

 spamassassin telepítése, frissítése. 

 Integrálás postfix-be 
 Spam osztályozások, és ezekhez kapcsolatos regex szűrők beállítása 

a postfix és mailman rendszerbe is. 
 Spamek monitorozása, gyűjtése. 
 Egyéni szabályok és szűrők folyamatos frissítése. 

 spamhaus szűrőlista integrálása postfix-be. 
 Folyamatosan egyeztettem erről Makara Árpáddal. 

 Internethozzáférést javítottam az irodában. 
 Windows szerver felhasználók karbantartása. 
 Nyomtató elérést javítottam. 
 Elkezdtem az iroda átrendezését és javítását. 

 Megfelelő méretű kábelek a megfelelő helyre. Kábelalagutak használata. 
 Javított switch intézése. 
 Fali aljzat megjavítása. 
 Elosztók az asztalokra. 

 Foglalkoztam a G Suite projekt előrehaladásáról. 
 Egyeztettem Makara Árpáddal és a Google-lel. 

 Egyeztettem a KSZK-val a: 
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 Régebbi levelezésekről. 
 Internet letiltásról. 
 Spamszűrésről. 
 Windows migrálásról. 
 VLAN beállításokról. 

 Alias, levlisták 
 Megoldottam, hogy ismét lehessen gmail-es fiókhoz társítani az új hk-s aliasokat. 
 Új, aktualizált how-to leírást készítettem hozzzá. 
 Aktualizáltam a levelezőlisták tagjait. 
 Elkezdtem biztonsági módosításokat bevezetni rájuk. 

 Konzisite MSc tárgyak felvitele Nagy Mátéval. 
 Jegyzőkönyvet vezettem az üléseken. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem a kari versenyfelelősökkel, kéréseik alapján folyamatosan frissítettem a 

versenysite-ot. 

 Konzultációs adatokról adatokat nyertem ki a konzisite-ról. 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
Egyeztettem Révész Zoltánnal a KKO-s oldalról. 
 Elkészült az új front-end több variációja is. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
 Megterveztem és elkészítettem az idei álló mandátumos tablót. 

 Erről egyeztettem Varga Balázzsal és Szoboszlai Annával. 
 Elkezdtem az ezévi bögre design-ját megtervezni. 
 Híreket és képeket szerkesztettem posztokhoz. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Fakkok újrafelosztása és címkézése Balogh Balázzsal. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


