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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Holl Viktor 

Időszak: 2018. 10. 01. – 2018. 11. 04. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● HK ülés 10.01. 

● HK ülés 10.08. 

● HK ülés 10.15. 

● HK ülés 10. 24. 

Referensi, felelősi munkák: 

● Levelező listák kezelése (kérelmek esetén új email címek felvétele és eltávolítása, 
levelek moderálása szükség esetén) 

● Szerverrel kapcsolatos ügyek intézése (frissítés, jogosultságok beállítása) 

● Ülés megszervezése a KTKSzSz vezetőjével, megbeszélés az új Kvantumgenerátorról: 

o Email-ek írása résztvevőknek 

o Doodle kiírása 

o Tárgyaló lefoglalása 

o Ülés levezetése 

● Ujváry Patrikkal való konstruktív kooperáció a szerver leállásának esetén, manuális 
újraindítás, videó telefonos segítségnyújtás (összesen 1 óra) 

●  Nyomtatók konfigurálása számító gépeken (Azonosító oldal nyomtatás funkció 
kikapcsolása a kevesebb papír fogyasztás érdekében) 

● Hálózati nyomtató telepítése az új HK-s laptopra  

● Office 2016  csomag telepítése az új HK-s laptopra 

● Utp kábelek megrendelése irodába 

● Utp kábelek beszerelése 

● Fájlok migrálása régi kvantum szerverről 

o  tömörítési eljárási módszer elsajátítása unix környezetben  

o adatok kicsomagolása  

o számtech szakkollégiummal való levelezés a feltöltési kvóta módosításával 
kapcsolatban  

o adatok azonosítása, tartalom helyes feltöltése új kvantum szerverre ( 3*4 óra)  

● Megbeszélés Barabás Zoltánnal az új kvantum szerverre tagok felvételével 
kapcsolatban 

● Új tagok felvétele kvantumgenerátorra  (5 óra) 

● HK Wiki szerkesztése: 

o Kép feltöltési probléma megoldása Ujváry Patrick segítségével 
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o HK tagjainak felhasználó létrehozás 

o Oldaltérkép készítés főoldalra 

o Rövid ismertetése a wiki főbb funkcióinak HK ülésen 

● TTKHK Hírek leiratkozó link készítése, tesztelése 

Egyéb: 

● HK hétvégén való részvétel, maradék dolgok visszaszállítása autóval 
 
A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 63 000 Ft 
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