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SZATMÁRY PÉTER 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 2 1. és 2020. 2 29. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Levelezőlistákon válaszoltam 5 levélre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

▪ Levelezés 

▪ Spamszűrők szokásos frissítése. 

▪ Aliasok és levelezőlisták frissítése, karbantartása. 

▪ Spamcop és spamhaus linkek frissítése. 

▪ Egyéni szűrők létrehozása magyar spamekre. 

▪ Külső backup rendszer első verzió. 

▪ Külső levelezőfiók létrehozása. 

▪ Belső levelezés konfigurálása a levelek automatikus továbbítására. 

▪ Levelek automatikus címkkel történő ellátásának beállítása. 

▪ Levelezés weboldal elérhetetlenségének megjavítása. 

▪ Postfix konfiguráció módosítása. 

▪ Weboldal 

▪ Kiegészítők frissítése. 

▪ Menü, kategóriák, személyek és egyéb beállítások szerkesztése. 

▪ Ezek jelenlegi helyzetének felmérése. 

▪ Ötletek ezeknek javítására. 

▪ Milyen címkénél, kategóriánál milyen pozícióban milyen oldalsáv jelenjen 

meg. 

▪ Ki, vagy milyen kiegészítő widgetek jelenjenek meg rajta. 

▪ Mi volt eddig rosszul beállítva, mire kell figyelni új bejegyzések 

létrehozásánál. 

▪ HK leltárról egyeztettem Vetési Dániellel. 

▪ Tavaszi Schönherzes körös hálózatregisztrációkat intéztem. 

▪ Előző féléves regisztrációk megújítása. 

▪ Nem használt regisztrációk törlése. 

▪ Új regisztrációk felvétele. 
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▪ Technikai egyeztetések 

▪ Egyeztettem Vollweiter Ivettel a szoc terem berendezéséről. 

▪ Egyeztettem Vollweiter Ivettel a switchek és az ideiglenes nyomtató konfigurálásáról, 

beállításáról. 

▪ Egyeztettem Vollweiter IVettel a Windows szerver és a hálózati meghajtók beállításáról. 

▪ Elkészítettem az ülésemlékeztetőket. 

▪ Egyeztettem többekkel a szochelp weboldalról. 

▪ Annak beállításairól és elérhetőségéről. 

▪ Egyeztettem irodabeszerzésről. 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Egyeztettem Joós Nikolettel az Erasmus bírálásról. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Plakátterveket véleményeztem. 

▪ Weboldal struktúrájáról egyeztettem Varga Balázzsal. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Nyugisabb hónap volt, amiről volt véleményem azt szerintem már tudattam a megfelelő személyekel. 
Következő hónapokra már megvannak a terveim, de több ötletem van, mint idő a megvalósításukra. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 39200 FT 


