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SZATMÁRY PÉTER 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 8 1. és 2019. 8 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre 3 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Levelezés 

 ''spamassassin'' + ''header_checks'' frissítése. 

 Új szabályok hozzáadása. 

 ''body_checks'' lehetőség vizsgálata, tesztelés 

 Szűrők ''mailman'' levelezőlistákra is. 

 Windows és Linux szerverek karbantartása, VM lekapcsolás időzítés, majd újraindítás az 

áramszünet után. 

 Eseti problémák javítása. 

 Sikeresen felállítottam mindet. 

 vik.hk / konzisite 

 Cachelési beállítások, manuális cacheltetés. 

 Adatbázis optimalizálások. 

 vik.hk 

 Pluginek frissítése. 

 Tranziens adatok, egyéb szemetek törlése. 

 HK szerver backup lehetőségek vizsgálata. 

 HK VM átalakítási terv. 

 Új OMR felület tervezése a wordpress-es oldalba. 

 Konzisite 

 Regisztrációs e-mailek ki nem küldésének megjavítása. 

 Oktatási segédanyag portálról konzultáltam Szabó Áronnal és Müllek Vilmossal. 

 HK levelezőlista moderálásról egyeztettem Müllek Vilmossal. 

 Feladatkövető rendszer további beállítása. 

 Szochelp oldal további frissítése tartalmilag. 

 Nyomtatási és internetelérési hibák javítása, levelezőlisták és aliasok managelése, egyéb eseti 

feladatok megoldása. 
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TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Mintatanterv felülvizsgálat 

 OHV-k elemzése, tárgy összefoglalók készítése (4 tárgyból ezidáig) 

 Tankörbesorolás 

 Tesztadatokkal való próbabesorolás. 

 Tesztadatok előkészítése. 

 Kézi utómunkák mennyiségének felmérése. 

 Tényleges tankörbesorolás 

 A datok előkészítése 

 Kézi utómunkák, tankörbesorolás elkészítése. 

 Hibák javítása, célformátum előállítása. 

 Végeredmény előállítása Zelenyánszki Dorottyával, közben egyeztettem Balhási 

Zalánnal. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Gólyatábor egésznapos részvétel 

 Napközben standolás, este kaszinó szervezése. 

 Több gólyatáboros repohár design elkészítése. 

 Poszt Facebook-ra, figyelmeztetés weboldalra az áramszünetről. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Irodatakarítás. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


