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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének
2017.11.28-2018.02.13.
Időrendi bontás:
•

2017.12.19. Rendkívüli küldöttgyűlési ülés

•
•

2018.01.11. TéTéKás GT facebook és honlap készítés Horváth Lucával és Tóth
Bálinttal
2018.02.07. TéTéKás GT média part2.

•

2017.11.28.-2018.02.13. „Ügyelet”

Szöveges beszámoló:
Az elmúlt két és fél hónapban az utólag említett ügyeletes pozíciót láttam el. A
vizsgaidőszak ellenére igyekeztem mindenkinek a búbánatára fél napon belül reagálni,
megoldani. Ha már vizsgaidőszak, több facebookos csoportban merültek fel ilyenkor a
vizsgákkal szembeni kifogások. A kommentek között nem volt egyetértés, hogy most az
email címek tanulmany@ttkhok.elte.hu és jogserelem@ttkhok.elte.hu vagy „tanulmanyi@..”
és „jogserelmi@..”. A kijavítgatások helyett inkább legeneráltam a nem létező emailcímeket
is, és hozzácsatoltam a shared imaphoz, hogy ne tévedhessenek el fontos üzenetek. A
honlapot is a vizsgaidőszak kezdetével vizsgaidőszak üzemmódba kapcsoltam, hétfőn ezt
visszaállítom szorgalmi időszakosra.
A jövőhéten, de még a küldöttgyűlés előtt jó pár dolog vár még rám. A déli hali
nyomtatójával folyamatos harcot vívok. Beállítom hálózatra 1022-t, működik, mire
legközelebb az irodába megyek, valaki kihúzza/máshova dugja az USB kábelt. Erre valami
megoldást kell kitalálnom. A HÖK laptopot is újra kell telepítenem, ez is hétfőn vár rám.
Hétfőn még a -1.52-ben fogok internetet csiholni az Alapítványnak, hogy az érettségi
előkészítőik magasabb színvonalon működhessenek.
A legnagyobb munka a leendő TéTéKás GT médiájának szervezése volt. A facebookos
oldalt létrehoztam, a HÖK régebbi honlapját (bodvarako.elte.hu) újrahasznosítottuk. (Az új
domain igénylése hosszabb és kényelmetlen folyamat lett volna.) Az eredményt a linkeken
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tudjátok megtekinteni. Az új arculat miatt lecseréltem a HÖK honlapján a logót, illetőleg a
ttkhok.elte.hu/logo alá frissítettem a letöltési lehetőségeket.
Röviden az egyéb dolgaimról: részt vettem az FF IT januári ülésén, illetőleg Pintér
Kornéliával elvégeztük a mentorok értékelését. Az előző mentorrendszer zárásaként még egy
közös rendezvényt fogunk tartani, ezzel részemről befejeződik a mentorfelelősi feladatom.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetleges kérdéseidet, észrevételeidet
jelezd bármely elérhetőségemen.
Budapest, 2018.02.10.
Szabó Áron
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informatikus@ttkhok.elte.hu
70/392-3525
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