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SZATMÁRY PÉTER 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2021. 1 1. és 2021. 1 31. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

▪ 2021.01.13. - HK ülés 

▪ 2021.01.20. - HK ülés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

▪ Weboldal 

▪ Esemény link kicserélő script javítása. 

▪ 25db kisebb frissítés elvégzése. 

▪ Képviselet archívum aloldal 

▪ Tesztüzem és alap design elkészítése. 

▪ Egyeztettem róla Held Noémivel. 

▪ HK Wiki 

▪ Technikais wiki szekció frissítése. 

▪ Aktualizáltam 14 aloldalt. 

▪ Levelezés 

▪ Aliasok kezelése, frissítése és újak létrehozása. 

▪ Kiküldtem az újoncoknak az alias how-to dokumentumot és segítettem a fiókok 

beüzemelésében. 

▪ Levelezőlista tagságok kezelése. 

▪ Levelezőlista által megfogott levelek kezelése. 

▪ HK szavazórendszer 

▪ Kis hiba javítása. 

▪ Jogosultságok újra kiosztása. 

▪ Új fiókok készítése, jelszavak resetelése. 

▪ Funkciók és használat bemutatása. 

▪ Be lett vezetve használatra. 

▪ HK szerver 

▪ Alias account projekt 

▪ Tesztkör saját szerveren. 

▪ Chroot jail környezet beüzemelése 
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▪ Jogosultságok beállítása a bináris és a felhasználói állományokra. 

▪ Alapvető utility eszközök másolása a környezetbe. 

▪ Azok dependenciáinak kiderítése és másolása a környezetbe. 

▪ Konfigurációs fileok és egyebek másolása a környezetbe. 

▪ SSHD konfigurálása a chroot-hoz. 

▪ Alias autogen 

▪ Lehetőségek elemzése. 

▪ Systemd service és timer implementálása. 

▪ Inotifywait beüzemelése. 

▪ Időzítő elkészítése scripttel. 

▪ Végső bash scriptek írása. 

▪ Ehhez alapvető hibakezelés. 

▪ Wall üzenettel potenciális hibajelzés az alias account számára. 

▪ Budapest áramszünet 

▪ Áramszünet után szerverek felállítása. 

▪ Mail szerver 

▪ Hiba diagnosztizálása. 

▪ KVM-ről a szükséges adatok kigyűjtése. 

▪ VNC SSH tunneling. 

▪ Virtuális pendrive és Ubuntu Server, majd Desktop ISO boot. 

▪ Virtuális filerendszer felcsatolása, chroot. 

▪ Hely felszabadítása a /boot partíción. 

▪ Elárvult állományok letisztítása. 

▪ Kernel képek frissítése, javítása. 

▪ apt frissítés és autoremove. 

▪ GRUB újrakonfigurálása. 

▪ Ment ki tájékoztatás a hibáról Facebookra. 

▪ Egyeztettem Smuk Andrással a TADfigyelő projektről. 

▪ Iroda 

▪ Iroda másik felének újrakábelezésének befejezése. 

▪ Tárgyalóba net végleges levezetése. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Egyeztettem Koren Zoltánnal 

▪ OMR-ről. 

▪ Tanulmányis feladatok dokumentálásáról. 
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PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Educatio részvétel kettő napon, abból egyiken végig. 

▪ Educatio utáni megbeszélés részvétel. 

▪ Újévi stílus elkészítése a weboldalra. 

▪ Újévi poszt és grafika elkészítése a Facebookra. 

▪ Véleményeztem számtalan Facebook posztot. 

▪ Szerver oldalról is elérhetetlenné tettem a szochelp oldalt, amíg nem kerül frissítésre. 

▪ Egyeztettem Held Noémivel 

▪ Educatios megjelenéssel kapcsolatban. 

▪ Gólyakörtés megjelenéssel kapcsolatban. 

▪ Újévi és jövőbeni weboldal témákról. 

▪ A GYIK frissítéséről és annak átláthatóbbá tételéről. 

▪ A szochelp oldalról. 

▪ Gólyakörte videó 

▪ Elérhető videó és kép anyagok felmérése. 

▪ Képi anyagok kérése és begyűjtése a képviselet tagjaitól. 

▪ Végtelen videó végignézése, folyamatos ötletelés az egyes snittek témájáról és a 

megvalósításról Held Noémivel. 

▪ Egyeztetés a videóról Vollweiter Ivettel és Makara Árpáddal. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 110 000 FT 


