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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a(z) 7-ból. (3 rendkívüli) 

 Jutalmazásos workshopon 

 ahol a Közösségi ösztöndíj pontrendszeréről volt szó 

 1 Kollégiumi Bizottsági ülésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@, szoc@, palyazat@, 

tojas@), telefonon 

Technikai felelős poszttal kapcsolatos teendők 
 Dobegységet cseréltem az irodai nyomtatóban 

 Ticket-rendszer határidőn túllógó levelei hibásan értesítettek, az időzítőt helyreállítottam 

(cron job) 

 HK-s körös hálózati regisztrációkat intéztem Scheigl Józseffel, Janega Zoltán segített sokat 

(technikai problémák voltak KSZK részről, az előregisztrációs számokat kellett 

helyreállítani) 

 egy-két átvett eszköz előregisztrációs számát kifejezetten nehéz volt újra 

megszerezni (pl. nyomtató, végül kiderült, hogy nem is kellett volna) 

 HK emailer használatát mutattam meg Mucsi Mártonnak és Szakos Évának 

 Szakmai KBME résztvevőket értesítettük ki (ekkor sajnos még a rossz 

eredményekkel) 

 Windows Szerver Active Directory szolgáltatását indítottam el 

 DNS szerver konfigurálás 

 végtelen mennyiségű hálózati beállítás árán 

 AD konfigurálás 

 Fájlszerver szolgáltatás, kvóták beállítása 

 profilok: 1GB 

 összméret: maximum 25GB (egyelőre helyszűkében lehetünk a szerveren, 

ezért nem több) 

 Irodai gépeket domainbe tettem 

 hktunderke.sch 

 elkészültek a felhasználói profilok 

 Határozati tár 

 elérhető a szerveren 
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 Egyetemi eszközfelmérés kérés érkezett hozzánk, ez továbbítva lett az illetékeseknek 

(Alapítvány, Szakkolégium) 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Szakmai KBME projekt: 

 Felelőse: Szakos Éva 

 Kari BME ösztöndíj szakmai, tudományos és tanulmányi teljesítményre adható 

pályázókat bíráltunk el 

 Teendők, problémák: 

 Adminisztrációs hibák miatt elsőre rossz eredmények kerültek ki 

 Elkészült, az eredmények kihirdetésre kerültek. Szerencsére nem történt végzetes 

probléma. 

 A jövőben érdemes jobban figyelni rá, a KBME honlapot is érdemes jobban 

bebiztosítani, hogy ne utómunkálatokkal lehessen használható adatokat kinyerni 

belőle. 

 Erasmus+ pályázat 

 Felelőse: Görbe Richárd 

 2015 évre szóló Erasmus+ pályázatok objektív pontozását csináltuk meg 

 Sajnos sokat nem tudtam segíteni, megcsináltuk a bíráló táblázatot, valamint 

elbíráltam nagyjából 10 pályázatot. 

Egyéb 
 Juttatási Bizottság időszakzáró összejövetelén vettem részt 

 Beszélgettem Palotás Boldizsárral, Bíró Alexandrával a tanulmányi munkacsoportról 

 SCH53 öregtalálkozó kapcsán segítettünk a rendezőknek Scheigl Józseffel, a kari és 

egyetemi vezetésnek, valamint a kari tanszékvezetőknek kiküldtük a meghívókat 

 Beszélgettem Görbe Richárddal és Scheigl Józseffel az eddigi és leendő munkámról 

 nem indulok újra a következő választáson 

 ameddig szükség van rám, természetesen elérhető leszek és segítek 

 technikai dolgokat nyárig/nyáron (legkésőbb) ledokumentálom, hogy rendben 

átadható legyen 

 TMCS-Fizika tanszék közötti kommunikációban segédkeztem (nem kapjuk meg a 

leveleiket, beszéltem Barócsi Attila tanár úrral) 

 Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóságnak készítettük össze a pályázataink kiírását, bírálását, 

eredményeit 

 EHK továbbképző táborban voltam 

 HK ZH-t írtam 

 

Rövid szöveges értékelés 
Főleg a hónap első felében voltam nagyon aktív, elsősorban a pályázati munkacsoport 

tevékenységében segédkeztem (Szakmai KBME, Erasmus+), valamint (újra, mivel nyár 

végéig még létezett) kialakítottam a HK munkáját segítő technikai hátteret. Még nem 

tökéletes, de igyekszünk. 
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A hónap második felében a tanulmányok mellett a HSZI-nek szolgáltatandó adatok 

emészthető (és kinyomtatható) szintre formázásával foglalkoztam 

Erre a hónapra kapott jutalmazásom legyen publikus: 
IGEN 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
40.000 Ft 


