
Informatikus beszámoló 

(2016. 09. 09 – 2016. 11. 12) 

A szeptemberi küldöttgyűlés óta csak rendkívüli küldöttgyűlés volt októberen, amely          

időpontjában nem kellett a munkánkról írásban beszámolni, így akkor nem tudtam           

megemlíteni az egyik legfontosabb változást. Az infrastruktúránkba először érkezett két          

27”-os monitor illetve két számítógép. Ezek több kevesebb problémával de beüzemelésre           

kerültek. Az egyik számítógép az Északi Hallgatói Iroda főgépével lett cserélve. Talán ezzel a              

géppel akadt a legtöbb probléma. Beüzemeléskor nem tapasztaltam semmi problémát,          

azonban a többi felhasználónál több probléma is jelentkezett. Lukács Márton jelezte, hogy            

nyomtatáskor a Microsoft Office programjai leállnak, így a nyomtatás lehetetlenné vált.           

Többszöri próbálkozásra (programok újratelepítése) sem érte el a javulást lehetőségét, így           

arra jutottam, hogy a rendszert újrarakom egy, már frissebb verzióra. Azonban mire            

eljutottam eddig, Marci jelezte, hogy helyreállt a korábbi hiba, és működnek a programok.             

Csodálatosnak tartom az informatikát, hogy megérzi a vesztét, és megijed, majd inkább            

megjavul. A másik számítógép a Déli Hallgatói Irodába került beszerelésre, ahol a            

nyomtatás azóta is üzemel, és semmilyen komplikáció nem történt. Érdemes megjegyezni,           

hogy két ugyanolyan számítógépről van szó, és ugyanazokat a rendszereket és           

programokat kapták meg. 

A két monitor beszerelése is különböző helyszínekre került. Az egyik monitor az Északi HALI              

1-es gépéhez került, ahol véleményem szerint könnyebbé vált ezáltal a NEPTUN kliens            

használata, hisz nagyobb monitoron több adat megjeleníthető. Ezen felül járt a           

számítógépekhez egér és billentyűzet is, amelyek 75%-a szintén helyretalált. Ezúton          

szeretném megköszönni Szabó Áronnak a segítséget, hogy amikor nagyon siettem, az           

instrukcióimnak megfelelőlen bekötötte a számítógépet és a monitort a megfelelő helyre. 

Örömmel jelenthetem, hogy a pályázatomhoz híven az utódképzést folyamatosan         

megtartom. Hetente-két hetente tartok képzéseket, amelyeknek videóanyagát       

folyamatosan Facebook felületen megosztom, így aki esetlegesen nem tud megjelenni, az           

is visszanézheti mit vettünk. Egyelőre úgy tűnik, hogy 3 fő érdeklődik komolyabban a             

tisztség iránt. Úgy vélem, hogy a képzés befejeztéig mind a hárman olyan szinten lesznek,              

hogy el tudják látni az informatikus tisztségét. 

A felmerülő problémákat igyekeztem a tőlem telhető leggyorsabban megoldani. Ehhez          

hozzá tartozik az északi iroda scannelése, a déli iroda nyomtatása, stb. Igyekeztem az új              

tisztségviselőknek, hallgatóknak elmondani a leglényegesebb információkat (weblap       

hozzáférés, beszámolófeltöltés).  

Mint sokan tudjátok egyre kevesebb időt töltök az ELTE épületében, tényleg csak a             

probléma elhárításkor rohanok intézkedni. Épp ezért a lehető legkorábban szeretném          

átadni a tisztséget az utódomnak. Előreláthatólag ez márciusban fog megtörténik, így előre            

bejelenteném , hogy a márciushoz legközelebbi küldöttgyűlés alkalmával lemondok az          



informatikusi tisztségről. Ahogy számoltam körülbelül ez lesz az az időpont, amikorra           

végzek a képzéssel. Amennyiben nem végeznék ekkora, akkor azt meg tudom ígérni,            

hogyha megválasztásra kerül az utódom, akkor természetesen a háttérből segíteni fogom a            

munkáját. 

A levelekre a lehető leggyorsabban válaszoltam. Egyetlen levél válasza maradt el, de ezt a              

Küldöttgyűlés alkalmával bepótolom, és elmagyarázom a személynek, hogyan lehet         

tartalommal felölteni a szakterületi oldalát. A felmerülő problémákat 1-2 napon belül           

felmértem, és amennyiben meg tudtam oldani, orvosoltam őket. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm. Amennyiben maradt benned kérdés, kérlek          

jelezd személyesen, e-mailben vagy a küldöttgyűlésen. 

Mivel 18:02-re értem haza, így úgy véltem, hogy már úgyis késve adom le a beszámolóm               

beleírnám, hogy őszinte elnézéseteket kérem, hogy nem ment ki időben a dokumentum.            

Ahogy pénteken elpróbáltam küldeni a magyarázatát, egy konferencián vettem részt          

(Gárdos György Szimpózium, 2016 - Mátraháza) és emiatt, illetve az internet           

lassúsága/hiánya miatt nem tudtam elküldeni a beszámolóm időben. Nem mentegetőzni          

szeretnék, de a csütörtöki elutazásom előtt a laptopomat szervízbe adtam le, így emiatt             

kicsit meg is nehezítettem a dolgomat. Ezáltal a design is ennek megfelelően néz ki              

(tableten, google doksiban írtam a beszámolót - offline üzemmódban). Kérlek ezeket           

vegyétek figyelembe a beszámolómról szóló szavazáskor. 
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