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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2018.10.09-2018.12.04. 

Az előző kgy óta eltelt időben az új tisztségviselők minden informatikával kapcsolatos 

dolgot megkaptak tőlem (levelezés, honlaphozzáférés), illetőleg az általános howto 

tájékoztatót is megkapták. Ahol szükséges volt, ott a gépfióknak is resetelve lett a jelszavuk. 

Az új beszerzéssel megérkeztek az informatikai eszközök is. (A normál betűvel írtak 

már megtörténtek a beszámoló beküldéséig, a dőlt betűvel írtak a kgy-ig befognak.) Az 

északi irodában az irodavezetői gép újra lett cserélve. A régi irodavezetői bekerült hátulra az 

asztal alá, monitor nélkül. Kérek mindenkit, hogy ne nyomjuk ki, a routerből ne húzzuk ki a 

kábelét, mert ezt a gépet mostantól lehet TeamViewerrel irányítani, így megelőzhetővé vált a 

„légyszi csak 2 percre kell a gép” esetek. Az új gép mellé új monitor is dukált, azonban a 

régit se kötöttem ki, így most két monitor lesz északon elől, ami segíti az átláthatóságot. 

Délen is bekötésre kerül egy új gép, új monitorral és videokártyával. Az elnökhelyettesi gép 

helyére megy, a Nyúzosoknak remélhetőleg jó hasznára lesz. A régi elnökhelyettesi gép hátra 

költözik, a monitora pedig az elnöki géphez. Az Alapítvány is kapott két új gépet, ezeket 

feltelepítettem, a nyomtatóra rákötöttem, így újra működik a nyomtatószalon része. A 

boltvezetői gépen pedig informatikai probléma adódott, de ezt is sikerült elhárítani, így most 

a géppark jól működik ott. 

Honlapok karbantartva, a képviselők, delegáltak frissítését köszönöm szépen Deák 

Petinek! Igények szerint készítem az űrlapokat (például: gólyabál, mentorrendszer űrlapjai), 

akinek kell, továbbra is szóljon, készítem és kapja. Az előző KGY-n megpróbálkoztunk az 

elektronikus szavazás egy elég rendhagyó módjával, azonban a tisztelt küldöttgyűlésünk nem 

minden tagja nőtt még fel ehhez a szinthez. De ne csak másban keressük a hibát – tényleg 

rendhagyó és támadható volt a felület. Ennek kiküszöbölésére jelenleg is levelezek az 

operátorokkal egy új rendszer készítéséről. Ha nem érkezik időben reakció, erre az ülésre 

marad a papíros szavazás, de 2019-től újra az elektronikussal próbálkozunk. Egy HÖK 

kezelésében lévő honlapra caesaros beléptetést kértem, amelyre csak az éppen aktuális 

képviselők léphetnek be. Belépés után pedig megtekinthetők lesznek az előző ülések 

szavazásainak eredményei, és lesz egy aktuális szavazás fül. Az aktuális szavazás fület az  
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informatikus majd mindig frissíti, a szavazás indításával megnyitja. Nekem, utódjaimnak ez 

kicsi plusz munka lesz, de az ülések hosszának pozitívan kedvezhet. 

Javában zajlik az utódkeresésem, akit érdekel, továbbra is csatlakozhat. Az utódképzés 

a vizsgaidőszak végével kezdődik. 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, 2018.12.04. 
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