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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2018.04.28-2018.10.09. 

Először is azzal kezdeném, hogy mivel újra megválasztásra kerültem a tisztségre, nem 

az alakulótól számolnék be, hanem a legutóbbi beszámolóm dátumtától kezdve. Kezdetnek 

azóta lezajlott két Eötvös5km. A honlappal-nevezési felülettel rendben volt minden, a 

korrigálásokat elvégeztem időre, illetve sikerült megoldani, hogy a regisztráció után a honlap 

elküldi a nevezőnek a rajtszámát – ezzel az osztás idejét jelentősen sikerült lecsökkentenünk 

és megkönnyíteni a folyamatot. A többi szervezővel el kezdtük kiirtani a gmail-es szervezői 

emailt. Ősszel ez már egészen jól működött, és az …@eotvos5.elte.hu címeken érdeklődtek a 

nevezők. A jövőre nézve minden ELTE szervereken és címeken kívül futó dolgoktól meg 

szeretnék szabadulni, de ezt már lehet, hogy az utódom fogja keresztülvinni a többi 

szervezőn. 

Az április vége-május a honlap problémákról szólt. Először is történt egy baleset 

magával a HÖK honlapjával, az egyik tisztségviselőnk véletlenül törölt az adatbázisunkból 

részeket. Ezt megoldani sajnos nem az én szintem volt már, az IIG-vel történő levélváltások 

során sikerült az adatbázisról egy áprilisi backupot kérni, de sajnos emiatt az addig feltöltött 

tartalmak örökre elvesztek. Mire végre megnyugodtam, hogy minden működik, jöttek a 

„vicces”-clickbaiter-átirányítós hackertámadások. A Drupal cms-t használó webszervereinket 

sikerült átalakítgatniuk, mivel az éppen aktuális frissítésben volt egy biztonsági hiba. Emiatt a 

ttkhok, biosz és alapitvany webszervereink alatt futó honlapok használhatatlanná és 

megbízhatatlanná váltak, emiatt az IIG lekapcsolta őket, és csak én fértem hozzá teszt 

módban. A pár hetes folyamat során törölve lett minden fertőzött fájl, frissítve lett a drupal 

(vagy éppen az Alapítvány honlapja WordPress cms-re került át), többszöri ellenőrzésen 

futott át minden. Amint a fertőzés megszűnt, az IIG visszakapcsolta őket, és azóta „kopp-

kopp” nem volt problémánk a honlapokkal. 

Nyáron a GT honlapja készült el teljes valójában, illetve egy teszt nyitólap, amit a 

jövőben fel lehet használni. (Idéntől is használni lehetett volna, de az utolsó 1 hétre készültem 

el vele, akkor meg már úgy gondoltam, nincs értelme érdemi változtatást véghezvinni. (Akit  
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érdekel, itt tudja megtekinteni – a számlálót frissítettem, hogy ne negatív dátum legyen, és az 

őszi szünethez számol: http://foldtud.elte.hu/wp-content/uploads/bodvarako/index.html). 

A levelezéseket, levlistákat frissítettem mindig a változásoknak megfelelően, illetve a 

GDPR miatt a mentoroknak újra @mentor.elte.hu alias készült. A neptun kliensben sikerült 

megoldanom a határozatgenerálási problémákat, így az EHÖK és az IK után nekünk is 

működik az automatikus határozatkészítés. Mindenféle ülésen-alkalmon (tisztségviselői ülés, 

tisztségviselői nap, bevonó, kgy stb..) részt vettem, kivéve a nyári KGY-n mert akkor munka 

miatt kimentést kellett kérjek. (Hüpp, 2016/17 ciklus alakulója óta ez volt az első kgy, amin 

nem voltam jelen  ) 

Javában zajlik az utódkeresésem, tavasszal szeretnék leköszönni a tisztségről, és úgy új, 

energikus személynek átadni azt. (Aki tudna érdeklődőt, kérem, továbbítsa hozzám.) A 

„Mikor lesz már ICS kérdés” margójára: sajnos se időm se energiám sincs összehívni, ennek 

következményeit vállalom.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetleges kérdéseidet, észrevételeidet 

jelezd bármely elérhetőségemen. 

Budapest, 2018.10.06. 
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