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MADARÁSZ BENCE 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. szeptember 1. és 2019. január 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

HALLGATÓI TUDÁSBÁZIS 

 

Megcsináltam a vik.wiki oldal BProfos tematikáját, tárgyoldalakkal és a főoldali táblázattal együtt. 

Azokat sablonokkal láttam el, melyek jelzik, hogy a BProfos hallgatóknak ki kell egészíteniük az oldalt, 
továbbá nem szabad összekeverni a BSc-s tárgyakkal. Általános moderálási feladatokat is végeztem. 

NETEAM 

 

Alapvetően Kollégistákat supportáltam, hálózati eszközeik beállításában segédkeztem. Ebben a 
félévben 5db-ot konfiguráltam be helyesen. 

Amennyiben szükséges volt, úgy a KSZK iroda hálózatát is javítottam, például hibás 
switchkonfigurációk javításával. 

A Bro projekt (behatolásmegelőzés és -detektálás SCHNETen) fizikai eszközét előkészítettem. 

Pár kritikus rendszer (DNS szerverünk, illetve a regisztrált eszközök azonosításáért felelős 
szolgáltatás) helyreállításában segítettem. 

SECURITEAM 

 

A kör gazdasági felelőse voltam. 

A Wargame (Capture The Flag IT Security játék, SCH QPA alatt lehet vele legfőképp találkozni, de 
Hacktivityn is ezzel képviseljük a Kört és a Schönherzet) alatt menedzseltem az infrastruktúrát, és 
support feladatokat is elláttam. 

Összeállítottam, beszereztem, összeraktam, és üzembe helyzetem az új Wargame szervert. 

Szakmai támogatást nyújtottam újoncainknak. 

  



 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

KOLLÉGIUMI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖR 

 

Segítettem a leltárazásban, összesen 4db, egyenként 5-6 órás alkalmon vettem részt. 

Az iroda tisztaságának megőrzése érdekében rendszeresen vittem el a szemetet, illetve 
szelektívhulladékot a megfelelő helyre. 

Többször javítottam az irodai vastagklienseket, mert azok rendszere nem működött (hálózati, és 
konfigurálási problémák), így a többiek sem tudták volna használni munkavégzésre. 

Általánosságban segítettem a Reszortvezető és helyettesének munkáját, amennyiben azok 
felelősségteljes feladattal megbíztak, azokat hiánytalanul elláttam és Klubszobát is rendbetartottam. 

KOLLÉGIUMI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖR 

 

A félév az újoncok betanítása és lelkesedésük fenntartása mellett, a váratlan eseményekről is szólt. 

Több projektet indítottunk, melyekbe igyekeztünk minél több embert bevonni. Én elláttam a Körvezető 
(Vezető rendszergazda) feladatait és gyűléseket tartottam heti rendszerességgel. 

Összehangoltam a rendszergazdák munkáját, rendszeresen nyomonkövettem az egyes projektek 
állapotát. Levezényeltem a Kör logójának lecserélését, a tagokkal is egyeztetve. 

Menedzseltem a szerverteremet, ellenőriztem az ott működő eszközök állapotát. Koordináltam a 
szerverterem karbantartását. Képviseltem a Kört tankörlátogatáson. 

Nem várt események, problémák esetén segítettem azok megoldásában, értesítettem a felelős 
rendszergazdákat (ilyen esemény volt például, egyik tárhelyszerverünk későesti meghibásodása). 

Ezeken kívül felügyeltem a kritikus fontosságú virtuális gépeket is kiszolgáló VMware klasztert 
(melyekben futnak a HK-nak, KB-nak is fontos rendszerek). 

Karbantartáson és üzemeltetésen túl a fejlesztési feladatokat is elláttam: segítettem a KGY pályázat 
megírásában, melyet elő is adtam. Az ennek keretein belül nyert lemezeket már üzembe is helyeztem, 
és az új gépet is előkészítettem, a régieket pedig üzemen kívül helyeztem. A VMware tárhelyek 
fájlrendszerét frissítettem. 

PXE-t (hálózati rendszerbetöltésért felelős szerver) karbantartottam, és folytattam az új kidolgozását, 
egy héttel ezelőtt élesítésre is került, már UEFI-n is bootolható. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


