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Tisztelt Dékán Úr! Kedves Képviselők, Tisztségviselők, 

Delegáltak és Állandó meghívottak! 

Eljött az ideje 2017. január 7.-ével lemondjak az Eötvös Loránd Tudományegyem Hallgatói 

Önkormányzat Informatikusi tisztségéről. 

 

A tisztséget 2013. december 17.-e óta töltöttem be, megszakítások nélkül (amennyiben a záró és alakuló 

üléseket nem tekintjük ennek). Ez alatt az idő alatt rengeteg dolgot sikerült elérnünk a Hallgató 

Önkormányzattal, amely nagyban hozzájárult a megfelelő működésünkhöz. Lemondásom pillanatában 

elmondhattam, hogy én töltöttem be legrégebb óta tisztséget a HÖK működésében. 

Tisztségbe kerülésem előtt történt a HÖK szerverének a leállása, illetve több számítógép 

meghibásodása. Így első hónapban a weboldalak helyreállítása és a hibás számítógépek megjavítását 

tűztem ki célul. Tabajdi Péter elődöm segítségével, illetve az Informatikai Igazgatóság (későbbiekben 

IIG) közreműködésével a szerverünkről sikerült átrakni az ELTE szervereire a weboldalakat. Ezzel egy 

olyan lépést tettünk, amely levette a vállunkról a felelősséget a technikai 

meghibásodások során. Ekkor tértünk át az úgynevezett MultiSite 

mechanizmusra is. Ennek lényege, hogy a weboldalaink egy CORE-on futnak, 

így nem kell az összes oldalt egyenként upgrade-elni, csak update-elni. Ezzel 

óriási időt tudtunk megtakarítani. A korábban főleg Drupal alapú oldalak mellett 

a Wordpress site-ok is teret nyertek a Hallgatói Önkormányzat életében. Ennek 

hatására a weboldalaink mennyisége a korábbiakhoz képest nagy mértékben növekedett. Újraalakult a 

Hallgatói Önkormányzat hetilapjának az oldala, korábban egy kezdetleges designnal és tartalommal, 

míg mára egy komoly, erős kinézettel és contenttel. Az ösztöndíjak lekerültek 

a kari HÖK oldaláról, és egy külön weboldalt kapott. Itt lehetőség van az 

ösztöndíjakról tájékozódni, és nem vesznek el a hallgatók az almenük 

hálózatában. Hasonlóan az utóbb említett oldalhoz a mentorrendszernek is 

megalakult a saját oldala. Itt megismerhetjük a mentorrendszer működését, a 

korábbi és jelenlegi mentorok  bemutatkozását, és fellelhető a mentorkoncepció 

is. Nemrégiben, már a tisztség betöltése után megjelent egy új szakterület, amelynek szintén 

szükségesség vált egy szakterületi oldal. A Tanárképzési szakterületnek is elkészült a TTK-s saját, 

szakterületi page-e. A jutker, majd később a KHTEÖ megszűnésével kiiktatásra került a jutker oldala. 

Az Eötvös5 Km oldalon is több újdonság lett bevezetve. A kóddal való regisztráció egy komoly 

előrelépést mutatott. Ezzel a regisztrációkor már el lehet dönteni kik azok, akik kedvezményes jegyet 

tudnak vásárolni. 



A számítógépes infrastruktúrában is nagy jellegű változások történtek. A tisztségben töltött időszakom 

alatt két informatikai közbeszerzésben vehettem részt. A beszerzéseken két-három asztali számítógéppel 

sikerült gazdagítani a gépparkunkat. Első körben a déli irodában vált szükségessé az Elnöki számítógép 

lecserélése. 2013-ben a videókártya elfüstölt ebben a gépben, így anélkül kellett, az integrált kártyával 

használni, aminek hatására lényeges lassulás mutatkozott. Ekkor i3-as típusú processzorral és 4Gb 

rammal rendelkező számítógépek érkeztek. Ezekhez 

természetesen rendeltünk külön egeret és billentyűzetet is. 

Második körben 2db i7-es processzorral érkező gépek 

érkeztek, illetve 2 új monitor. Beszerzés alá került ezen 

kívül egy notebook is, azonban tisztségem alatt ez még 

nem érkezett be. Folyamatos karbantartás mellet is sajnos 

sok idejétmúlt gépet nem sikerült megmenteni. A hardverek egymásba pakolása sem segítette ezen 

gépek figyelmen kívül hagyását. Mára az északi irodában 3, míg a déli irodában 5 számítógép 

használható teljes körűen. A projektorokkal mindig is voltak problémáink. A Hallgatói Önkormányzat 

2db projektorral rendelkezik, azonban ebből csak 1db működőképes. Ez a kis kék csoda is gyengélkedik, 

de teljes mértékben használható a maga 600x800-as felbontásában. Szerencsére a Földrajzosklub 

nagyon sokszor felajánlotta a saját projektorát használatra, amiért a HÖK rendkívül hálás lehet. Illetve 

a Hallgatói Alapítvány is többször ajánlotta fel a saját projektorát. 

Szoftverek szintjén elérhetővé vált a TTK HÖK-nek a tisztaszoftver program, amelynek keretein belül 

teljes értékű Windows operációs rendszerek, Microsoft Office programcsomagok, EndNote publikáló 

és cikk kezelő rendszerek, Euro Office, AFS client fájlmegosztó rendszer, SPSS statisztikai program, 

Sophos biztonsági rendszer használatát tette lehetővé. A korábbi korlátozás, miszerint a Hallgatói 

Önkormányzat részönkormányzatai maximum egy NEPTUN klienssel 

rendelkezhetnek, az esetünkben felülbírálásra került, és már az Északi Irodában 

már vezetéknélküli kapcsolattal rendelkező eszközök is használhatják, míg a 

Déli Irodában két számítógépen is elérhető.  Ez egy olyan erőteljes változást 

hozott, hogy nem volt szükség a dolgozóknak egymást várni, hanem több 

rendszer is használhatóvá vált. Egyéb újdonság, amely a tisztségem alatt jött be 

a TeamViewer távoli asztal hozzáférés a gépekhez. Ez valamilyen szinten 

kapcsolódik a NEPTUN klienshez, hiszen így otthonról is elérhetővé vált a kliens használata, így nem 

volt kötött a munkavégzés helye. Szintén kapcsolódik ehhez a Tétékás Nyúz szerkesztése is, mert ezáltal 

az egyetemen lévő adatokat otthonról is elérhetik a tördelők, illetve a főszerkesztő. A Windows XP 

támogatás beszűntetését követően az összes számítógép rendszerét frissíteni kellett, így már az 

infrastruktúra 90%-a Windows 10 operációs rendszer frissítést kapott. 

A fizikai szerverünk az irodából átkerült a kisraktárnak nevezett helyiségbe. Erre azért volt szükség, 

mert a zaj, amit csapott ellehetetlenítette a munkavégzést. Azóta sajnos a forgalomból is nagyjából 

kikerült, mert nem volt kereslet a működésére. Korábban volt próbálkozás a szerver megosztott 

használatára, azonban a bonyolultsága miatt ez nem terjedt el. Persze ehhez hozzá jár, hogy az IIG által 

nyújtott tárhelyszolgáltatás egy sokkal biztonságosabb adattárolási lehetőséget biztosított a HÖK 

számára. 

 



Az évek során több, nem feltétlenül az Informatikusi pozícióhoz köthető feladatot is elláttam a TTK 

HÖK berkein belül. Első lépésként jelentkeztem képviselőnek, amelynek mandátumát két évig 

birtokoltam. Ez idő alatt a Biológia Szakterület bizottsági elnökének 

pozícióját is majd 3-4 hónapig betöltöttem. Ezalatt lehetőségem nyílt a 

Választmányba való részvételre is. A legtöbb Kari szintű eseményen részt 

vettem, és képviseltem a Hallgatói Önkormányzatot, illetve 

a Biológia Szakterületet. Gondolok itt a Nyíltnap, Educatio, 

és a Mentorrendszer programjaira. A Biológia Szakterület életében 1 évig részt vettem 

a Szakos Korrepetálásokban, azaz a RuBiSCo folyamataiban. A korrepetálások 

újraéledésében és elterjesztésében úgy érzem nagy részem volt. A korrepetálások 

koordinálása kezdetben egy nehezebb feladat volt, de a végére ez egyre könnyebbé vált. 

A Biológia Intézeti Tanács delegáltja jelenleg is vagyok, és igyekszem a hallgatóknak a lehető 

legmegfelelőbb irányba terelni a tantervét. 

Legnagyobb sikeremnek tekintem a Biológia Szakterület Szakos weboldalát, 

amely egy igazán korszerű designt kapott, és megfelelő információkkal lett 

feltöltve. Úgy érzem ez az a szakos oldal, amely ténylegesen tartalmazza a 

legfőbb információkat, és sok olyan funkcióval rendelkezik, amelyet más szakos 

oldalnak is át kellene vennie. Azonban ez az oldal a legnagyobb hátrányom is, 

hisz láthatóan ezzel foglalkoztam a legtöbbet, miközben a többi szakterület 

oldalát elhanyagoltuk! Itt kénytelen vagyok a többes számot használni, hisz a 

szakterületi koordinátorok sem kerestek folyamatosan, hogy dolgozzunk rajta. 

Egy másik sikerem, úgy érzem, az utódképzésem. Átlagosan 10 fő jelent meg az óráimon. Kezdetben 

három fő, majd a végén négy fő jelezte, hogy szeretnének a nyomomba lépni, és a tisztségemet a 

lemondásom után ellátni. Sajnos a végére három fő is jelezte, hogy sajnos nem 

tudja átvenni a helyem, különböző okok miatt. Az új alapszabály miatt azonban 

ez nem feltétlenül jelent problémát. Az informatikusi tisztség szétdarabolása 

okán akár több ember is elláthatja a feladatot. Egy főleg hardveres, egy 

szoftveres és egy webes tisztség. Ebből talán a webes tisztséget a 

kommunikációért felelős tisztség el tudná látni. Természetesen ezek csak 

tanácsok, de elgondolkodtatóak. 

Ha bármi kérdés felmerül a beszámolóval kapcsolatban, írjatok bizalommal és igyekszem a tőlem telhető 

leggyorsabban kielégítő válasszal szolgálni. 

Fetter Dávid 

Biológia Szakterület 

 


