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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2019.02.12-2019.04.30. 

 

Az elmúlt időszakban 5 dolog köré tudom fonni a teendőimet: 5vös5 km, honlapok, 

alapítvány, tanulmányi ösztöndíj, informatikai (utód)képzés. 

Eötvös5: A honlappal lassan minden szükséges teendőt elvégeztem. Frissítettem a 

szponzorok listáját a megadottak alapján, a nevezést a megkeresések alapján átalakítottam. Az 

emailes megkeresésekre egy napon belül válaszoltam. A külföldi jelentkezési felület 

folyamatban van, jelenleg az angol versenykiírás elkészülésére várok. Vésztartalékként ez idén 

egy külön felületen fog megtörténni, a verseny után egy újabb Drupal verzióra frissítem a 

rendszert, és onnantól lesz nyelvválasztási lehetőség a nevezési űrlapon. 

Honlapok: A honlapoknál az elsődleges probléma a közösségi oldalak új policyje volt. 

Random nem engedi, és letiltja azokat a posztokat, amikben olyan link szerepel, ami nem https 

holnapra mutatnak. (A https a http protokol biztonságos [s mint security] verziója. Olyan 

oldalakon kötelező például, ahol online fizetés zajlik, azonban egy átlag honlapon is jól néz ki, 

ha a böngésző azt írja ki, hogy biztonságos.) Az IIG-től lehet https tanúsítványt szerezni, én ezt 

az igénylést benyújtottam március 28-án. Április 8-án megkaptuk a szükséges tanúsítványokat, 

azóta vannak honlapok, amelyek már megfelelően működnek, vannak, amelyeken még nem. 

Kértek tőlem űrlapokat, ezeket elkészítettem, az eredményeket átadtam. A HÖK 

honlapon végeztem átalakításokat a beérkezett megkeresések alapján. (Márciusban egy 

tisztségviselői ülésen [illetőleg Slacken] megkértem a tisztségviselőket, hogy akiknek 

átalakítási javaslatuk van, küldjék el nekem emailben – remélhetőleg ezt a szakterületi 

koordinátorok a képviselők számára is továbbították.) Előtérbe kerültek például az átlag 

hallgatói ügyintézéshez szükséges felületek, a linkek frissítve/átirányítva lettek. Valamennyi 

tartalmi frissítést is végeztem, de aktualizálandó mindig marad. Elvileg a GTI HÖK honlapját 

is én fogom elkészíteni, azonban ezek a hírek még csak közvetve jutottak el hozzám, 

megkeresés még nem történt. 
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Alapítvány: Az Alapítványba bekötöttem három új gépet, illetőleg mindet felszereltem a 

nyomtatóra. A „nyomtatós” gépekre már scannelni is lehet, így ha valakinek délen van sürgős 

scannelendő tartalma, már ott is meg tudja tenni a boltvezetői gépen zajló munka megzavarása 

nélkül. Február óta egyébként nem is érkezett panasz az infrastruktúrára. 

Tanulmányi ösztöndíj: Horváth Lucával és Keleti Tamással elkezdtük a tanulmányi 

ösztöndíj átalakítását. Van is egy tervezet, erre egy táblázat már készen van, kettőt még el kell 

készítenem (1 teszt és 1 összesítő). A jövőhét folyamán összeülünk, és elkészítjük a végleges 

verziót, valószínűleg a következő Küldöttgyűlési ülésen részletesebb információkkal is 

szolgálhatunk erről. 

Informatikai képzés: Az általam hirdetett informatikai képzés zajlik. Hivatalosan hétfőn 

és szerdán 18:00-tól a déli haliban, azonban a HÖK-ös dolgok miatt a hétfő általában ugrik, és 

szerdára jönnek a hétfőiek is, ezért köszönöm a rugalmasságukat. 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, 2018.04.27. 
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