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Időrendi bontás:   

-2020. 08. 17. Online megbeszélés Horváth Tamással  Szöveges 

beszámoló:    

-Sajnos a 2020-as szakos levelezőlistákat továbbra se tudták birtokba venni a szakterületi 

koordinátorok. Ennek oka, hogy az IIG egész egyszerűen nem hajlandó válaszolni a leveleimre. 

Németh Tamás, EHÖK informatikus jelezte nekem, hogy most ott nagy kavarodások vannak, 

de adott nekem egy címet, amire a mai nap írtam is.  Remélhetőleg erre hétre helyreáll a világ 

rendje.   

-Elkészítettem a ttkhok.elte.hu oldalra az orientációs napokra a gólya- illetve az állomás 

jelentkező felületet.   

-Fritz Petrának, újonnan megválasztott kommunikációs referens megkapta a tisztségéhez 

tartozó jogosultságokat.   

-Silling Bianka kérésére aktualizáltam az osztondij.elte.hu oldalt.   

-Volt egy online megbeszélésem Horváth Tamással, melyben tájékoztatott, hogy az ELTE 

levelezése teljesen át fog alakulni. A mostani sogo-ról átleszünk vezetve az O365-ös rendszerbe. 

Ennek első lépése az volt, hogy minden hallgató kapott már egy <caesar>@student.elte.hu-s 

e-mail címet, mellyel majd az https://outlook.office.com-on tudtok belépni. Fontos, hogy a 

korábbi levelezések nem fognak elveszni, minden át fog kerülni az új rendszerbe. Ha minden 

jól alakul, akkor az átállásra augusztus 31-én kerül sor.   

  

További gondolatok:  
Pályázatomban írt tervemet sajnos a karantén kissé keresztül húzta, ugyanis az egyetemen 

található KIOSK gépekkel nem tudtam foglalkozni, amit a tavaszi félévben terveztem volna be.  

Igyekeztem mindig elérhető lenni és az esetlegesen felmerülő problémákat a lehető 

leghamarabb megoldani. Fordultak elő azért hibák is a részemről, de összességében elégedett 

vagyok az éves munkámmal. Szeretném jövőre is betölteni ezt a pozíciót (ha a következő elnök 

is tart igényt az informatikus tisztségre), hogy többek között a tavalyi elképzelésemet véghez 

vigyem.  
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Szeretném megköszönni a Küldöttgyűlésnek az idei lehetőséget is bizalmat, remélem senkinek 

nem okoztam csalódást. Illetve szeretném mindenkinek megköszönni, aki bármilyen módon 

segítette a munkámat! Remélem jövőre találkozunk!   

Köszönöm, hogy elolvastad beszámolómat, ha bármilyen kérdésed, észrevételed van, akkor 

keress bátran elérhetőségeim egyikén!   
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