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PÜNKÖSD MARCELL 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

SYSADMIN 

 

A félév során a ház TeamSpeak szervernének a rendszergazdai pozícióját láttam el. Ennek keretében 
mindig naprakészen tartottam a  szolgáltatást, illetve különböző egyedi adminisztrációs és 
automatizációs script fejleszésével törekedtem a kimaradások minimalizálására. 

A félév elején rendbehoztam egy irodai vastagklienst, amiben meghalt a lemez, hogy az irodában 
dolgozók újra tudják használni. Ehhez teljesen újra kellett telepíteni rajta a rendszert. Illetve egy másik 
irodai vastagkliensnek a hálózati problémáját is segített felderíteni. 

Több workshopon is részt vettem, amelynek keretében minden vastagklienst és több Gentoo alapú 
szervert frissítetünk, karbantartottunk illetve szolgálatba állítottunk. Mindemellett foglalkoztam a 
Linuxos terminál szerverünkkel is. 

Nyáron további Gentoo workshopokban vettem részt. 

NETEAM 

 

A kör vezetőjeként, a félév során heti rendszerességgel tartottam gyűléseket, illetve elláttam a kör 
működéséhez szükséges adminisztrációs tevékenységeket. 

Szerveztem körön belüli oktatási alkalmakat, a Sysadminnal együtt két közös csapatépülést a KSZK 
üzemeltetéssel foglalkozó köreinek és egy takarítással egybekötött rendrakást a telefonközpontban. 

Összeállítottam és a körrel együttműködve megírtam az új kör SZMSZ-t. Összegyűjtöttem a hálózat 
összes ismert hibáját, illetve ezek megoldásának ütemezését is vezettem. A Balasys által szervezett Zorp 
tanfolyamhoz készítettem igényfelmérést. 

Segítettem a lakóknak, illetve a ház többi körének, hálózati problémáinak megoldásában. A Lanosch 
+JustDance közös nyitásán csináltam WiFi ellátást, illetve a Simonyi konferencia WiFi hálózatának 
kiépítésében is részt vettem. A HK szociális pályázat bírálásához építettem ki hálózatot. A QPA 
irodába telepítettem WiFi AP-t. A nyár végén a gólyáknak a tesi tájékoztatós WiFi szolgáltatásában is 
segédkeztem. A félév közben faliport cserékben is részt vettem. 

A félév során folytattam az előző félévben megkezdett Hőmérősch projektet. A teljes rendszert egy új 
VM-re telepítettem, felkonfiguráltam és szolgálatba állítottam. A rendszer központi szoftverén  
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nagyobb, az eszközök szoftverén apróbb fejlesztéseket végeztem, ezeket karbantartottam. A 
projekthez további két workshopot tartottam. Az IDS projekt tűzfal konfigurációjában is segítettem. 

A nyár elején részt vettem a nyári hálóregisztrációs időszak indításában. Segítettem a faliport cserélős 
projekt beindításában: Feltérképeztem alaprajz alapján az összes faliportot (kb. 1200). Illetve a közben 
tönkrement kábelteszterünk javításához intéztem árajánlatot. 

KOLLÉGIUMI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖR 

 
 
A félév során az idén második alkalommal tartott KSZKépzésben mentorként vettem részt, aminek 
keretében plakátoltam, GólyaKörTén standoltam, újonc délután szervezésében és eltakarításában, 
tábor szervezésben segítettem, három előadást és két workshopot tartottam a képzés alkalmakon, 
házifeladatokat állítottam össze és ellenőriztem, egyéni visszajelzést adtam az újoncoknak, képzés 
záró teszt összeállításában és javításában vettem részt illetve a képzés zárására a videót 
összeállítottam. 
 
Ügyeltem a 105-ös iroda tisztaságára. A klíma szerelés által okozott áramszünet után segítettem a 
rendszerek helyreállításában. A gazdasági irodában lévő számítógép helyrehozásában segítettem. 
 
A SEM-nek segítettem az új MUEB-ek programozásában, hogy össze tudják hangolni a KSZK 
animáció lejátszó szoftverével. 
 
Megszerveztem a KSZK gólyatáboros kivonulását. Gyűléseket tartottam a nyáron ennek érdekében, 
ahol összeszedtük, hogy hogyan fog kinézni az állomásunk illetve milyen feladataink lesznek. 
Vállaltam feladat készítést, illetve a standolás alatt végig ott voltam. Segítettem a PR anyagok 
nyomtatásában, lepakolásban, kipakolásban és összepakolásban is. 
 
A nyár végén a közös BMENET grillezés beszerzésében és az előkészületekben segítettem. 
 
 
KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


