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Eszköztár: 

A legutóbbi Küldöttgyűlés óta továbbra sem történt az informatikai struktúrában különösebb változás. 

A Windows rendszerek egy-két gép kivételével frissítve lettek az ingyenesen hozzáférhető Windows 10 

rendszerre. Ezzel volt egy fennakadás a Déli Hallgatói Irodában, ugyanis a frissítés következtében a 

nyomtatómegosztás összegabalyodott, így kb. 2 hétig csak az elnöki gépről lehetett nyomtatni, ám 

amint időm engedte és be tudtam menni az egyetem falai közé, sikerült a problémát elhárítani, azóta 

megint működik a nyomtatás az összes gépről. 

A körülbelül fél éve elindított informatikai közbeszerzésről továbbra sem rendelkezem további 

információról, csak hogy októberig biztosan nem érkeznek meg a rendelt számítógépek. 

A  gólyatáborok szervezői elvittek 2 monitort a Déli Hallgatói Irodából, majd a GT után probléma nélkül 

visszahozták. Köszönöm nekik, hogy vigyáztak rá. 

Jelenleg toner hiányban vagyunk. A 1022-es gépekben az utolsó toner van, míg a 2516-os nyomtatóban 

egyáltalán nincs toner. Javaslom a következő irodaszer/ és vagy informatikai közbeszerzés során a toner 

utánpótlást. 

Weboldalak: 

A weboldalakkal történt komolyabb munkafolyamat, ugyanis 2016.09.09-én éjszaka elvégeztem egy új 

Core frissítést, így az oldalak újra a legbiztonságosabb magot használják. A biológia szakterület 

weboldala egészen megújult, megkapott egy új designt, és új tartalmakat. (2016.09.07 – szerdáig – a 

biológia szakterület korrepetálásokért felelős koordinátora tisztséget is elláttam, ebből kifolyólag 

elkészítettem egy a korrepetálásokhoz kapcsolódó oldalt – http://rubisco.simplybook.it – amelyekhez 

a fejlesztőktől premium funkciókat sikerült kapnom. Ezt azért láttam fontosnak elmondani, ugyanis a 

Biológia szakterület weboldalára feltelepítettem egy Redirect modul, amivel lehetővé vált a 

http://biosz.elte.hu/jelentkezes-korrepetalasra oldalt átirányítani erre a külön oldalra. Illetve a 

facebook oldalra is elkészítettem a jelentkezési felületet, és miáltal képes a Google naptárral 

szinkronizálni a dátumokat, így a bal felső naptárba is elhelyeztem a korrepetálási naptárt.) A 

matematika szakterület oldalát (http://matszacs.elte.hu) is elkezdtük Vida Nikolettel építeni. A 

munkálati folyamatok haladnak, és reményeink szerint hamarosan működőképes oldalt, és új designt 

kínálhatunk a matematika szakterület hallgatóinak. Hamarosan indul az Eötvös 5km nevű futóverseny, 

amelynek a nevezési felületét kellett elkészítenem. Székely Gellért megkért arra, hogy legyen a nevezési 

felületen egy „rendelkezem kóddal” nevű rész, ahová külön kódokat kellett generálni. Excel táblával 

csaknem 3000 kódot generáltam, és szolgáltattam át az Eötvös5 Km szervezői gárdájának (200 kódot 

minden TTK-s szakra, és további 200 kódot a nagyobb budapesti egyetemek számára). A kód első pár 

karaktere egy azonosító, hogy tudjuk honnan jön futni, a többi karakter véletlenszerűen generált. 

Jelenleg csak a biosz.elte.hu oldalon található meg az egyetem belső térképe. Ám ezt a térképet 

szeretném elérhetővé tenni mások számára is, így elküldtem Prikoszivich Mihálynak a megfelelő 

képeket és kódot, amelyet beillesztve a to.ttk.elte.hu oldalra hamar elérhetővé válhat a Tanulmányi 

Hivatal oldalán. Remélem sok segítséget fog nyújtani a hallgatóknak, akik termet keresnek. 

  

http://rubisco.simplybook.it/
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Levelezés: 

Az újonnan felvett hallgatók okán megigényeltem az IIG-től a 2016-os levlistákat az összes szaknak. 

Sajnos a tavalyi hibámat újra elkövettem, így a kornytan levlisták helyett kornytud címen hoztam létre. 

Volt egy kisebb fennakadás, hogy az IIG is szabadságon volt, így a listák elkészülte majd 2 hetet csúszott, 

de szerencsére érdemben ez nem okozott problémát.  Akinek szüksége volt a listákhoz új jelszóra, 

azokat megigényeltem. 

Utódképzés: 

Elkezdtem az utódképzést hirdetni. Az első órát a Szeptember 19.-ei héten szeretném megtartani. 

Létrehoztam egy facebook csoportot, ahová bárki csatlakozhat, akit érdekel a képzés. Jelenleg 45 fő van 

a csoportban, akik közül 5 fő jelezte, hogy szeretné majd az Informatikus tisztséget a jövőben 

megpályázni. Előreláthatólag ebből az 5-ből 3 biztosan ki fog esni a képzésem során alkalmatlanság 

miatt, ám remélem tévedek ezzel kapcsolatban. A képzés során, ahogy pályázatomban is írtam, 

szeretnék majd főleg a tisztség pályázóival egy (vagy több) dolgozatot íratni, hogy felmérjem a 

tudásukat, hogy biztosan felkészültek a tisztségre. Aki nem üti meg azt a küszöböt, amelyet 

meghatározok, annak nem fogom javasolni, hogy pályázza meg a tisztséget. 

Egyéb tevékenységek: 

Amióta nincs Kommunikációs Elnökhelyettesünk, azóta én kezelem a levelezését. A fontosabb leveleket 

továbbítottam Hoksza Zsoltnak, és az Ő utasításai szerint cselekedtem velük. A szemfülesek 

észrevették, hogy mostanában is kerültek ki hírek a ttkhok.elte.hu weboldalra, amelynek a szerzője 

kommeh felhasználó volt. Ez azért van, mert olyan információk, amelyeket nem feltétlenül az 

informatikus tisztségemből fakadóan raknék ki. (Az oldal adminjai képesek arra, hogy más szerző 

nevében tegyenek bejegyzést az oldalra, így nem történt a tisztséggel való visszaélés). 

Részt vettem az EHÖK vezetőképzőjén, ahol kommunikációs szekcióban tevékenykedtem. Rengeteg 

hasznos információt sikerült elsajátítani. Az Informatika Kar kommunikációsa felajánlotta, hogy amíg a 

tisztség nincs betöltve, addig nyugodtan adjuk át nekik a plakátokat, és kirakják. 

Részt vettem a 2016.09.07.-ei Biológia Szakterületi Bizottsági ülésen, ahol szavazat számláló biztosként 

tevékenykedtem. 

A nyári szünetben is igyekeztem folyamatosan elérhető lenni, így aki informatikai kérdésekkel 

megtalált, azoknak egyből tudtam válaszolni. Több tisztségviselő is kérdezett, és kért segítséget, ám 

ezeket nem fejteném ki egyenként. 

Amennyiben további kérdésetek lenne, vagy hiányosságot véltek felfedezni a beszámolómba, kérlek 

jelezzétek az elérhetőségeimen, vagy a küldöttgyűlésen! 
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