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Magamról egy pár szót:
SZEMÉLYES ADATOK:
¶ Név: Szabó Áron
¶ Telefon: 70/392-3525
¶ E-mail: szabo.aron95@gmail.com
TANULMÁNYOK:
Oktatási intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szak: Földrajz-informatika osztatlan tanárképzés
NYELVISMERET:
¶ Német (B2)
¶ Angol (A1)
¶ „Oktatónyelvek” (Logo, Scratch)
¶ HTML
¶ SQL
¶ Pascal
¶ C++
¶ Bash
¶ Shell
¶ PowerShell
¶ VisualBasic
SZAKMAI TAPASZTALATOK:
¶ 2016. szeptembere óta a HÖK informatikai infrastruktúrájának közelében mozgok,
majd 2017. márciusa óta az ELTE TTK HÖK informatikusa vagyok.
¶ IK???
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Motivációm
Sajnos nem vagyok a szavak embere, így tehát hosszú esszéket tőlem nem szabad várni. Inkább
röviden leírom a véleményemet: Imádok a tisztségviselői gárda tagja lenni, általában jó ott a
hangulat. Szeretem az informatikát, és értek is hozzá! Szeretném folytatni a már megkezdett
munkáimat, újakba belekezdeni. Rengeteget sikerült tanulnom az elmúlt pár hónap alatt, úgy
érzem hatalmasat léptem előre szakmailag.
Tervek
1, Északi KIOSK beüzemelése: Majdnem minden megvan ahhoz, hogy ez sikerüljön (a déli
KIOSK-hoz csak idő kell), csak az elmúlt egy év során a táp átalakítója önálló életet élt, és meg
kell találni. Amennyiben mindkettő működik, fontosabb HÖK eseményeknél hirdetésre is lehet
használni.
2, Előző pályázatom célkitűzéseinek befejezései:
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/webform/palyazat_tisztsegre/informatikus_palyazat_sza
bo_aron.pdf
3, A levelezések: Elég nagy káosz fogadott, amikor megkaptam a jogosultságokkal együtt a
levelezések kezelését. Ezt rendbe kell szedni, a kompetens személyekkel tisztázni kell, kinél
lehet levelezés. Ehhez a ponthoz illik a következő gondolatom, mivel szeretném feléleszteni a
2015-ös kezdeményezést, mely szerint a mentorok kapnak @mentor.elte.hu aliast. A rendszer
komolyságát mutatja, ha az illető hivatalos, .elte.hu-s címről tud írni.
4, Honlap: a TTK HÖK honlapja egy kis megújításra szorul – azonban én hagynám a Drupal
alaprendszeren, de mindenképpen szükséges egy kis korrekció (pl. menük átrendezése a jobb
átláthatóság érdekében).
4, Utódképzés: A következő ciklusban már nem szeretnék újra indulni a tisztségért. Elég
egyszerű oka van, ha minden terveim szerint halad, megkezdem a rövid tanítási gyakorlatot, és
elég leterhelt leszek egy tisztség nélkül is. Addig azonban minden 100%-on, téltől pedig várom
a leendő utódokat!
+1, Informatikai korrepetálások: A BSc képzések informatikai alapozó tárgyaihoz tudok
segítséget nyújtani.
[+2, A tanárképzési szakterület mentorfelelősségének befejezése – mármint a munka
véghezvitele]
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++1,
Tisztelt Informatikai Csoport!
A vizsgaidőszak után, előre egyeztetett időpontba összehívom az Informatikai Csoport ülését.
Az előre tervezett napirend:
1, Bejelentések
2, A legeslegújabb windows kulCSok 1.6-os verzióinak ismertetése
3, Egyebek.
Amennyinek valakinek egyéb napirendi javaslata van, az kérem jelezze. A komoly szakmaiság
miatt az ülés elhúzódhat, tehát étel-italról mindenki gondoskodjon magának. Kimentéseket az
eb()ttkhok.elte.hu címen lehet kérni.
Miért engem válasszatok?
-

Megvan minden eszköz, felhasználó, jogosultság, ami a munkámhoz kell.

-

Jelenleg nincs a TTK-n nálam alkalmasabb személy, aki el szeretné vállalni az
informatikusi tisztséget.

-

Ezt a ciklust még végig szeretném csinálni, nem szükséges év közben tisztségviselőt
váltani.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Amennyiben kérdésed van, keress bátran
személyesen, vagy a szabo.aron95@gmail.com email címen!
Szabó Áron
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