
Informatikus beszámoló 

(2015. 12. 03 – 2016. 02. 06) 

Az előző küldöttgyűlés óta az informatikai struktúrában nem történt változás. A weboldalakat 
frissítgettem, fejlesztgettem. Már jó úton halad a nyuz.elte.hu oldal rejtvény beküldő űrlapja. Jelenleg 
már be lehet küldeni, de sorsolni még nehéz belőle. 

Horváth Tamás jelezte felém, hogy az Informatikai Kar szokta elajándékozni a számítógépeit és jelezzük 
igényünket pár számítógépre. Írtam ez ügyben a megadott címre, majd pár napra rá visszajeleztek, 
hogy amint felszabadulnak a gépek, visszajeleznek. (Reményeink szerint 2-3 számítógépet tudnak 
ajándékozni a TTK HÖK működésére). 

Vajda Leventével megbeszéltük, hogy a kemia.elte.hu oldalt rendbe rakjuk. Bár eddig rajtunk kívül álló 
okok miatt elmaradt, remélem a jövőben sikerül közös időpontot találni és megcsinálni a feladatokat. 

Az IIG-vel konzultáltam, és kértem tőlük támogatást. A jövőben valószínűsíthető lesz végpont kiépítés 
az Északi irodában, illetve ethernet (internet) kábelt is kértem. A támogatásnak köszönhetően 
eltűnhetnek a kábelek a földről, és végre megtisztulhatnak az irodák. 

A Hallgatói Alapítványban szó van arról, hogy egy E-learning felületet vezetünk be. Erről a héten lesz 
egy konzultáció egy külső céggel, de egy Open Source Learning Platformon is gondolkodunk. Egy ilyen 
rendszert használ az egyetem is, ez a felület a Moodle. Nézegettem a működését, egész könnyen 
konfigurálható, és pár hét alatt betanulható a rendszer. 

Horváth Balázs szintén írt, hogy a Földrajzos Klub oldalán is módosításokat kéne végezni. A találkozó 
időpontja tervezés alatt van. A fogadóórámban mindenképp fogadni fogom a kérdezőket. 

2015. novemberében elkezdtem dolgozni a Dékáni Hivatalban. Ez február 2.-án véget ért. Sajnos ez a 
munka sok időmet elvette, de igyekeztem így is minden feladatot a leggyorsabban ellátni. Szerencsére 
ez a lehetőség sok fejlődési lehetőséget adott nekem, így nem maradt el a tanulási fázis sem. Új 
programokat ismertem meg, amelyekkel hatékonyabban végezhetem el az informatikusi feladataimat. 

Választmány előtt megkaptuk a Tisztségviselői értékeléseket, ahol többnyire pozitív visszajelzést 
kaptam a munkámmal kapcsolatban. Több vélemény is jött arról, hogy kicsit túlterhelt vagyok, így 
emiatt több feladatot is leadtam, hogy minden rendben menjen a jövőben. 

Mint ahogy láthatjátok a vizsgaidőszak alatt nem volt túl sok feladat. Főleg a levelekre válaszoltam, 
leveleket indítottam és karbantartásokat végeztem. Többször jelezték (HAlap, HÖK), hogy az oldalak 
nem jönnek be. Pár perc múlva igyekeztem helyrehozni a problémákat. Februárban főleg az oldalakon 
keletkező problémák kijavítását tervezem. A szakos oldalakon úgy vettem észre nem működnek a 
szövegszerkesztők. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed van a KGy-n nyugodtan tedd fel, 
vagy keress bármelyik elérhetőségemet. 

Üdvözlettel: 

Fetter Dávid 

informatikus@ttkhok.elte.hu 

mailto:informatikus@ttkhok.elte.hu

