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SZATMÁRY PÉTER 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 10 1. és 2019. 10 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 5 HK ülésen a(z) 6-ből. 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre 3 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Intéztem az őszi körös hálóregeket. 

 Intéztem az őszi salgópályázatot a szervereknek. 

 Adatbázis szerver. 

 Új adatbázis szerver felépítése és konfigurálása. 

 Régi adatok migrálása, weboldalhoz csatlakoztatása. 

 Eseti hibák javítása 

 Migrálás elkezdése a konzisite esetében is. 

 Emlékeztető generátor fejlesztése. 

 Tankörbesoroló segítő program fejlesztése. 

 További specifikációk felállítása 

 Adatok megfelelő formátumra alakítása, bejövő adatok feldolgozása. 

 Tankörbeosztások automatikus része. 

 GUI, eszköztár fejlesztése a manuális besorolási részre. 

 Levelező szűrő program fejlesztése. 

 Spamassassin, szűrő filterek folyamatos karbantartása, frissítése. 

 Szerver 

 Programok frissítése. 

 Kernel frissítése. 

 Hely felszabadítása. 

 Alias frissítéses projekt 

 Erről egyeztettem a vezetőséggel. 

 Weboldal 
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 Emlékeztetők szekció javítása. 

 Jogosultságok kezelése. 

 Aliasok és levelezőlisták managelése. 

 Jegyzőkönyvek és emlékeztetők írása ülésekről/rendkívüli ülésekről. 

 Nyomtatási és internet problémák javítása, eseti feladatok. 

 Iroda rendbetétel projekt 

 Gépek, laptop, projektorok tisztítása, kompresszoros kifújása, újrapasztázása. 

 Alkatrészek rögzítése, hiányzó csavarok pótlása, oldallapok rögzítése. 

 Egyben irodatakarítás. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Versenyek 

 Féléves foglaltsági táblázat sos elkészítése az összes évfolyamnak. 

 Kommunikáció a karral a versenyekről. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Impulzus véleményezése. 

 Bögrék 

 Új design készítése, ami megvalósítható bármilyen cég által. 

 Mémek és posztok készítése a facebookra és a weboldalra. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Irodatakarítás. 

 HK-s programokon való megjelenés. 

 Átvettem a vizet. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
Ellentétben a legtöbb eddigi hónappal, amikor a hónap második felében kaptam össze magam és 
csináltam a dolgok túlnyomó többségét, most majdnem végig tele voltam feladatokkal. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 68000 FT 


