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SCHULCZ FERENC 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

KOLLÉGIUMI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖR 

 

A reszort PR-felelőseként főleg a közösségi médiában végeztem munkát, de dolgoztam a reszort 
megújuló weblapján, és terveztem és nyomtattam plakátokat, szórólapokat is. A reszort gólyatábori 
népszerűsítésére matricákat terveztem, amiket a KSZK azóta is használ. 

Részt vettem a feladatok megtervezésében, standolás közben a lockpicking feladatot felügyeltem, 
bevontam a gólyákat, válaszoltam a kérdéseikre és segítettem a stand össze- és szétszerelésében. 

Elkezdtem egy interaktív troubleshooting weboldalt készíteni, ahol a kollégisták megoldást találhatnak 
a leggyakrabban felmerülő informatikai problémáikra. 

Előadtam a reszort újoncai számára szervezett szeptemberi újoncesten, és sok érdeklődőnek adtam 
tájékoztatást a néhány nappal ezelőtti GólyaKörTén. Itt a szervezésben, pakolásban is segédkeztem. 

Az idei Schönherz Mátrix PR-felelőse voltam. 

Karbantartottam és folyamatosan népszerűsítettem a rendezvény Facebook-eseményét, PR-részről 
sikeresen kezeltem az esemény alatt felmerülő hibákat, a nagyobb botrányt megelőzve. 

Cikkeket írtam az esemény weboldalára, kommunikáltam a sajtóval a még nagyobb hírverés 
érdekében. A Mátrixra több ezer, közösségi média alapján csaknem 9000 ember jött el. 

Segítettem még az animációkat bírálni és kerestem régieket, amiket érdemes volt idén is bemutatni. 

KOLLÉGIUMI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖR 

 

A SecurITeam körvezetőjeként aktívan részt vettem a reszort működtetésében. 

Elláttam a kör működéséhez szükséges adminisztratív teendőket: megtartottam a gyűléseket, 
képviseltem a kört a vezetőségi gyűléseken és az utolsó két küldöttgyűlésen, megszerveztem a körben 
folyó munkát. 

Magam is szerveztem workshopot, de volt, ahol ezt más körtagra bíztam, és csak felügyeltem azt. 

A QPA alatti Wargame-nek és a Hacktivity konferencián általunk rendezett CTF játéknak is főrendezője 
voltam, mindenhol aktívan teszteltem és supportoltam a játékot. 
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A Wargame-re három feladatot is készítettem majd fordítottam angolra a Hacktivity miatt. 

A konferencián kommunikáltam a rendezőkkel, egyeztettem a társszervezőkkel, a szegedi és 
budapesti Hackerspace-szel és felügyeltem az infrastruktúra szükséges módosításait. A konferencia 
szervezőinek hirtelen igényei miatt én kerestem meg a döntős csapatokat, szerveztem a döntőn való 
részvételüket. 

Főrendezés mellett képviseltem a kört a Hactivity-n, és népszerűsítettem a tankörök látogatásakor - 
utóbbira összeraktam egy több szempontból sebezhető demót. 

Részt vettem a SecurITeam penetration testing projektjében, ahol az Americano kör weblapját 
teszteltük, és írtunk egy jelentést az üzemeltetőknek. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


