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Záróbeszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének
2018.02.13-2018.04.27.
Itt a vége fuss el vége. Újra záróbeszámoló!
A legutolsó beszámoló óta nem telt el nagyon látványos munka, azonban nem volt pihenős
nap. Elsőként a levelezésről nyilatkoznék. Folyamatosan frissítettem és készítettem a kért
aliasokat a TéTéKás GT illetve az Eötvös5 kapcsán. Pár héten belül az új
képviselők/delegáltak is megkapják tőlem a @ttkhok.elte.hu-s levelezést. Egy probléma is
felmerült, bejelentkezés után a sogo nem jelenít meg semmit. Az IIG azt mondta, ez központi
hiba, fél napig- egy napig áll fent, annyi időn belül orvosolják. Ha ez valami asap helyzetben
történik, akkor írok nekik, és azonnal visszaállítják az adott személyek levelezését. Szóval
szóljatok ha nem tudtok webmail nélkül élni, és nem megy éppen!
Ha már Eötvös5, akkor arról is pár szót. Zajlik a nevezés, minden eddiginél erősebb űrlappal.
Sok frissítés történt, például automatikusan korosztályba sorolja a jelentkezőket a rendszer,
automatikusan rajtszámot kapnak (rajtszám:=x ; 𝑥 ∈ [

; ∞[ ; a 21 alatti rajtszámok fent

vannak tartva a VIP futóink számára.) Ez talán meggyorsítja majd a rajtszámosztást, ha már
eleinte tudják, hogy hányast kérjék. A nevezési felület lehetne tökéletesebb, mert szeretném
frissíteni a kód, egyetem és csapat listákat, azonban ehhez sokadik kérésre sem kaptam
anyagot.
További munkám volt még rengeteg űrlap kapcsán. Aki kitöltött valamilyen űrlapot
mostanában a TTK HÖK honlapján, az az én munkám eredményén tette azt.
Mi nem ment? A déli kioskot megpróbáltam üzembe helyezni, de a gép valamiért nem indult
el, ezt jobban meg kéne vizsgálni. Nem rendeztem ICS-t, csak egy felet egész ciklus alatt.
Blame on me, meg shame *csingiling* sham és hasonlók, sajnos így is határaimon vagyok
mostanában, az nem fért bele.
Köszi pacsi mindent, jövőre ugyanitt! Mivel negatívumokat írtam egész évre, pozitívumok az
egész évből:
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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének
2017.05.12-2017.10.03.
Nehéz belefogni egy olyan beszámolóba, ami majd öt hónapot ölel fel, és az elejére
már nem is emlékszem. Olyasmi rémlik, hogy az alakuló Küldöttgyűlési ülésen X ember volt
jelen, és X-1 igen szavazatott kaptam 1 nemmel. Talán megpróbálok erről az ülésről
kiindulni, és összeszedni a gondolataimat.
Az alakuló előtt megigényeltem az új shared imapokat a tisztségviselők számára az
IIG-től. Ezeket hamar meg is kaptam, a sikeres megválasztások után azonnal csatoltam őket
az újdonsült tisztségviselőkhöz (pontosabban a caesar felhasználójukhoz). A képviselők
(póttagok) is megkapták a hozzájuk tartozó képviselői levelezést. Június elején sikerült
megölnöm a levelezőrendszert egy teljes délutánra. Ez amiatt volt, mert az aliaskezelőben
szükséges volt pár változtatás a tisztségviselői levelezések között. A korábbiakban
amennyiben változás történt a tisztségviselői email címekben, csak egy új aliast rendeltek
hozzá, és nem új shared imapot (és azért is fontos, mert így megmaradtak a régi
levelezések!!). Ez annyit tett, hogy az arra érkezett emaileket megkapta, de nem tudott róla
válaszolni. Mivel ez már néhol problémát szült, úgy gondoltam frissítem a rendszert, azonban
a levelezőrendszerünknek körülbelül 5 órába telt feldolgozni mind az 5-8 kattintás
eredményét, így addig elérhetetlen volt mindenki a ttkhok.elte.hu alias alatt. Az alábbi ábra
talán segíthet megérteni azt a „katyvaszt”, amit idáig leírtam (1. ábra).

osztondij@ttkhok.elte.hu

Aliasra mutató alias (másodlagos)
(beérkezett levél van, kimenő nincs)

szoceh@ttkhok.elte.hu

org_ttkhok_szoceh

Elsődlegesen rámutató alias
(valódi hozzárendelt email cím)

Shared imap

szoceh@ttkhok.elte.hu
osztondij@ttkhok.elte.hu
Elsődlegesen rámutató alias
(valódi hozzárendelt email cím)

org_ttkhok_szoceh

Shared imap

1. ábra Példa az aliasok és a shared imapok viszonyára és
egymásra hivatkozására régebben és 2017. júniusától
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Pár levelezőlista kezelése újra az én jogkörömbe került, vagyis igazából úgy érzem,
hogy lassan a személyemhez kötődik (2015. októberében az aktuális Informatikus átadta az
Ellenőrző Bizottságnak az alábbi listákat (koordinátorok, vb, képviselők, választmány), majd
ez egészen májusig EB kézben volt, de most újra az informatikus()ttkhok.elte.hu az
üzemeltetője ezeknek.) Ezek közül a képviselők, választmány frissítve lett, illetőleg a nem
hozzám tartozó mentor levelezőlistát is aktualizáltam. A választmányi levelezőlistán
problémát szül az email címek közötti váltás. Az aktualizálásnál mindenkit letöröltem, és
csak a delegáltakat iratkoztattam fel újra. Azonban a szakterületi delegáltak nem a
szakterületi koordinátori email címükkel kerültek fel, hanem a képviselőivel. Ezt amiatt
tettem, mert csak szokásjog a szacskót delegálni, de a Küldöttgyűlés személyt delegál a
Választmányba, nem tisztséget. Így, ha új delegálás történik, nehezebb elfelejteni frissíteni,
mintha „úgy is a szacskó lesz”. Azonban vm-re továbbra is az xyszk()ttkhok.elte.hu címről
érkeznek a válaszok, amiket így nekem kéne kiengedni, azonban nem mindig vagyok
internetközelben, hogy ezt megtegyem 5 percenként, ami konfliktusokat szül. Emiatt úgy
gondoltam készítek egy segédletet (2. ábra). Számos kérés érkezett levlista törlés miatt,
ezeket továbbítottam az IIG-nek, törlésre kerültek. Az új levelezőlistákat 2017. június 19.-én
megigényeltem, azonban csak a regisztrációs hétre készültek el. A szacskók cc-zve voltak a
levélhez, látták az igénylés beérkezését.

2. ábra Segédlet az email címek közötti váltáshoz
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A nyár folyamán rengeteg munka volt a honlapok elkészítése. Elsőként a
bodvarako.elte.hu honlapot átültettük a Drupal alrendszerről Wordpressre. Ezután Égerházi
Bálinttal próbáltuk szépen felépíteni, de később kiderült, hogy új domainre kerül a SE-PAK
gólyatábor honlapja. Rövid ideig tesztüzem jelleggel be lett fejezve a honlap, de amint az új
domainen végleges lett, átirányításra került a régi honlap címe az újra. Ezután elkészült a
TermészetGyógyász GT új honlapja. Egy kellemes, hajnalba nyúló munka volt, de fel lett
építve, és tartalommal is fel lett töltve, alkalmas volt az információáramlásba bekapcsolódni.
Ezenkívül részt vettem még az osztondij.elte.hu honlap külső megújításában. Jelenlegi
projekt a ttkkorrep.elte.hu elkészítése, ami egy összefogó honlapja lesz a TTK-n működő
korrepetálásoknak.
Próbálkozok az irodák informatikai rendszerét karban tartani. Északon jelenleg nem
sok mindent tudok tenni, háborús a helyzet, amennyiben szükség lesz rám ott, megyek és
segítek. Az északi router meg lett csinálva, így már a neptun kliens északról is használható.
Délen a képviselői számítógépeket beállítottam, mindegyikről elérhetőek a nyomtatók (habár
Középfölde jelenleg ideiglenesen elköltözött), működőképesek. Az ösztöndíjutalások utáni
következő projekt egy router beszerelése lesz a déli haliba.
A nyár folyamán ügyeletben voltam, amint érkezett bárminemű megkeresés,
igyekeztem minél hamarabb teljesíteni. Az eddig fel nem soroltak közül és a teljesség igénye
nélkül részt vettem az informatikai leltárban, 5vös5km szervezésében, segítettem egy oldal
létrehozásában a környezettan honlapján (amelyhez szeretnék gratulálni Pánczél Balázsnak,
nagyon jó lett!). A rossz ne maradjon ki, jelenleg egy elmaradásom is van. A tradícióknak
megfelelően nem készültem el egy nyári választmány emlékeztetőjével, azonban hanganyag
van, igyekszek behozni a lemaradásomat.
Tisztségemen kívüli programokon is részt vettem. Leutaztam a SE-PAK 32. Geo-Bio
Gólyatáborba, szigorúan magánszemélyként, kikapcsolódni. Ezenkívül részt vettem a Tanári
Napokon is, de az Ányos Fesztiválon még véletlenül se. Mentorfelelősként is próbáltam helyt
állni, csinálok majd egy felületet és várok visszajelzést a mentoraimtól. A végére még egy
említésre méltó dolgot gondoltam. Jelenleg erős széthúzás van a TTK HÖK tisztségviselői
között, főként személyes okokból. A szembenállók próbálják „offolni”, „trollkodni” a
munkát, és ez a kívülállóknak nagyon kellemetlen. Egyfolytában azt hallgatjuk, hogy egymás
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háta mögött megy a höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör
höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör (via Kajos
Balázs). Nem szeretnék nevesíteni senkit (és ha kérdés is érkezik, erre nem fogok válaszolni),
mert úgy gondolom, hogy beszélni kéne. Remélem, ettől aki érzi, magára veszi azt a bizonyos
inget, és megpróbálunk tenni valamit az ellen, hogy két részre szakadjon a gárda.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Amennyiben kérdésed lenne, keress az
elérhetőségeimen, vagy kérdezz a KGY-n!
Szabó Áron
70/392-3525
informatikus()ttkhok.elte.hu
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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének
2017.10.04-2017.11.14.
Űrlapok: Az eltelt időszakban három űrlapot készítettem el, és a negyedik
folyamatban van. A három kész űrlap:

A negyedik űrlap az utolsó elkészített űrlaphoz kapcsolódik (TTK Tanárszakos tantervek
felülvizsgálata). Az összes létező TTK-s tanárszakos tantervet importálni fogom a honlapba,
mint kiválasztási lehetőség, és így a tárgyakat egyesével lehet majd véleményezni. Az
összesítőknek így sokkal egyszerűbb szűrési és elemzési lehetőségük lesz. Sajnos ez idő-és
erőforrás igényes, de remélhetőleg az ülésen már meg tudja nézni az, akit érdekel.
Honlapok: Két honlappal kellett az elmúlt időben foglalkoznom. A TTK HÖK
honlapján több mint egy év után ismét működik az oldalsó naptár, tartalommal van feltöltve.
(Az események naptárba történő összesítését köszönöm Kovács Fanninak.)

1

ELTE TTK HÖK
Informatikus
informatikus@ttkhok.elte.hu
Nyár óta létezik egy ttkkorrep.elte.hu weboldal. A tisztségviselői ülésen elhangzott, hogy
ideje lenne feltölteni contenttel a honlapot, és ehhez megkérték a szacskókat (vagy rajtuk
keresztül a szakos korrep felelősöket), hogy szedjék össze a korrepetálások időpontjait, és
továbbítsák nekem, én pedig kirakom a honlapra. Három szakterület keresett fel a témával
kapcsolatban, azonban tőlük az alábbi választ kaptam „kint van a facebookon/honlapon”
(esetleges „nincs erre időm” kijelentéssel fűszerezve), onnan össze tudom én gyűjteni.
Nagyon szeretem a segítőkészséget, ezért még nem döntöttem el, mi legyen a honlap további
sorsa. Egyik lehetőségként amint befejezem a beadandóimat, összegyűjtöm az adatokat, és
kikerül a honlapra. A másik lehetőség az, hogy befejezem az oldal vázát, és az összes
szakterület kap tőlem egy felhasználót, a saját felelősségük lesz a saját lapjuknak a frissítése,
én pedig mosom kezeimet.
Informatikai csoport: Az Informatikai csoport ülésezni fog az elkövetkezendő héten, a
meghívót alább találjátok. Amennyiben valaki érdeklődik, keresse meg a csoportot
facebookon (Informatikai Csoport), jelentkezzen, és bekerül, hogy a későbbi ülésekről is
értesüljön! (Amennyiben valaki első ülésező érkezne, keressen fel a részletek/hagyományok
miatt!)

Infrastruktúra: Az északi hali felújítása zajlik folyamatosan, az informatikai rendszere
azonban teljesen működőképes. (A gépek végleges helyükre költöztek, nyomatatók, router
üzemel.) A déli haliban saját routerünk lesz hamarosan. Az eredeti terv szerint vásárolni
szerettem volna, azonban Őri Bálint felajánlotta, hogy tud hozni egyet. Amint bekötésre
kerül, hosszú idő után sikerül elszakadnunk az Alapítvány wifijétől, így őket se terheljük le,
és nem miattunk telik be az ip korlátjuk. Ezenkívül a használaton kívüli, leselejtezett (értsd:
ősöreg) informatikai alkatrészek közül néhányat (ramok, merevlemezek) átadtam az
Alapítványba, így ott kezdetleges nyomtatószalon alakult ki.
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Egyéb tevékenységek: Pályázatom egyik része teljesülni látszik, sikerül részt vennem
az alapszakosok alapozó informatikai tárgyainak korrepetálásában. Az őszi szünet előtt már
egyszer tartottam R Studio felkészítést, illetőleg a jövőhéten feltehetőleg táblázatkezelésből
lesz korrepetálás.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdéseiddel keress bátran!
Szabó Áron
70/392-3525
informatikus()ttkhok.elte.hu
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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének
2017.11.14-2017.11.28.

Informatikai csoport ülés: 2017.11.17.-én ICS ülést tartottunk. Az ülésen 5-en jelentünk meg
jó hangulatban telt, habár idejekorán befejeződött. Tanulság, hogy nem elég kiküldeni a
meghívót, fb eventet is kell csinálni, mivel a rutinosabb kollégák elfelejtik. (Például a TTK
HÖK ex ex informatikusában is másnap érkezett el az a momentum, amikor hiányolni kezdte
az ülést.) A két napirendi pontból az első rövid volt, a tagoknak nem fekszik a CSs stíluslap
készítés, azonban az ASCII (American Standard CODe for Information Interchange) 2.0-ban
kirobbanó ötletek is elhangoztak.
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Honlapok: A HÖK honlapot már az előző kgy alatt fejlesztettem. Sikerült leküzdeni a
tárgyalófoglalás időzóna problémáit. Ezenkívül a parkolási űrlapot is fejlesztettem, mostantól
szakra pontosan kell megadni, hogy a karunk hallgatója. Így remélhetőleg elkerülhetőek
lesznek az IK-s és TÁTK-s jelentkezések. A pályázati felületeket megnyitottam, de elnézést
kérek azoktól, akiknek emlékeztetni és kérni kellett erre. A mentor.elte.hu-n elkészítettem az
archívum oldalt, így teljes szerkesztésre átadtam az új mentorkoordinátornak. A
levelezések/honlaphozzáférések még a kgy alatt az új tisztségviselőkhöz kerültek.
Infrastruktúra: A déli hali fejlődött sokat az elmúlt napokban. A Workstation-ökhöz
elkészítettem az IP kiosztásokat, kiragasztásra kerültek. Illetőleg egy switch segítségével a
netkábelek az asztalokra vannak vezetve, ténylegesen csak rá kell dugni a laptopokat, és
beállítani a kiragasztott ip konfigurációt. Bekötésre került a déli routerünk, a „szabályzatát”
kiragasztottam a jelszóval együtt. Az eszközért köszönet Őri Bálintnak! Az elnökhelyettesi
gép újra lett telepítve, a tisztségviselőket emailben értesítettem a hozzáférésükről. 1022 még
nem megy az elnökhelyettesiről, szabadidőmben ezt megoldom.
Egyéb: Informatika korrepetálást tartottam csoportosan és egyénileg is ZH felkészítés miatt.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdéseiddel keress bátran!
Szabó Áron
70/392-3525
informatikus()ttkhok.elte.hu
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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
Informatikus
informatikus@ttkhok.elte.hu
70/392-3525
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