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SYSADMIN 

 

A félév során karbantartottam a Linuxos terminál szerverünket (x-ray), illetve a hozzájuk tartozó 
vastagklienseket. Frissítettem a szoftvereket és apró problémákat javítottam. 

Ezeknek a rendszereknek a fejlesztését megterveztem és el is kezdtem a megvalósítást. Elsősorban 
a szűkös RAM keretek miatt adódó problémák megoldására írtam scripteket. 

Emellett segítettem a levelező szerverünknek egy hibáját megkeresni, ami miatt nem érkeztek meg 
bizonyos levelek a listákra. 

Részt vettem a Mors -- A HDD Gyilkos -- projektben is, amely rendszernek később segéd-
rendszergazdájává váltam. 

Egész félévben elláttam a rám bízott TeamSpeak szerver rendszergazdai feladatkörét. 

Mindig frissen tartottam a rendszert. 

KOLLÉGIUMI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖR 

 

A félév során részt vettem a Schönherz Mátrix felszerelésében és leszerelésében, ahol csoportvezető 
voltam, illetve segítettem a Mátrix hibák felderítésében és elhárításában is. 

A félév közepe felé elkezdtem szervezni a DevTeammel közösen az AdminSCH újraírását, ehhez 
összegyűjtöttem az érdeklődőket és közösen elkezdtük megtervezni az új szoftvert. 

Többször egész estés leltárazásban vettem részt, a telefonközpont és a szinti rendezők leltárazását 
koordináltam. Részt vettem a lomtalanításban. 

Többször takarítottam az irodát. Az irodába érkező kollégistáknak segítettem nyomtatás-scannelés 
ügyeikben, illetve általános problémáikkal. 

  



 

 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 

 

A félév során hetente gyűlést tartottam. Felügyeltem az újoncprojektek haladását, segítettem a 
projektben résztvevőknek. A kör gazdasági kérdéseivel rendszeresen foglalkoztam, legyen szó akár 
KPR-ről, akár keretigényről. 

Közös üzemeltetős csapatépülést szerveztem az üzemeltetős körökkel. A tankörös látogatáson 
képviseltem a kört. Körön belüli előadásokat szerveztem, ebből egyet tartottam is. 

A QPA irodába, és az F19a-ba telepítettem ideiglenes hálózatot. Segítettem helyreállítani a félév 
elején a gólyanet kimaradását. 

Megjavítottam a config naplózó szolgáltatás. Vezettem a NOC-B újratelepítést. Készítettem egy 
schacc feloldó szolgáltatást is a PXE-hez. A hálóregeket kihasználtságuk alapján automatikusan 
hosszabbító scripten dolgoztam. 

Vezettem a hőmérősch projektet is, tartottam négy workshopot. Megjavítottuk az eszközöket és 
megterveztük a bővített hardvert. A backend szoftverbe patcheket írtam. 

Segítettem az IDS és a DNS projektek szervereinek beállításában. A teljes félév során supportoltam a 
ház lakóit és köreit. 

Több mint 10 alkalommal személyesen, 38-szor support ticket formájában és 3-4 alkalommal e-
mailben érkező ügyekben segítettem. 

A KSZK Wikire felvettem három új cikket, többet pedig frissítettem. Segítettem a NETeam kisokos 
írásában. 

A Balasys-el tartottam kapcsolatot és a hálózattal kapcsolatos ügyekről tájékoztattam a lakókat. 
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