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I. Általános szabályok 
 

1.§ A Szabályzat céljai 
 

(1) A Szabályzat céljai, hogy  

 

(a) az egyetemi szervezeti egységek hivatalos egyetemi honlapjai és az egyetemi szervezeti egységekhez 
kapcsolódó tevékenységek egyetemi honlapokon történő megjelenése számára az általános szabályozási kereteket 
biztosítsa, 

(b) meghatározza az egyetemi portálrendszer üzemeltetőinek és felhasználóinak jogait és kötelezettségeit. 

 (2) A Szabályzat céljainak elérése és az egyértelmű felelősség meghatározása érdekében kijelöli az egyetemi 
portálrendszer és az önállóan működő egyetemi honlapokkal kapcsolatos felelősségi köröket és hatásköröket, 
valamint meghatározza a szabálytalan működtetés szankcióit. 

 

2.§ A Szabályzat alapelvei 
 

(1) Jogszabályba ütköző, a jó erkölcsöt súlyosan sértő, haszonszerzésre irányuló vagy a Széchenyi István Egyetem 
(a továbbiakban: SZE-GYŐR) vagy annak bármely szervezeti egységének érdekeit veszélyeztető tartalmat az 
egyetemi honlapok nem szolgáltathatnak, nem jeleníthetnek meg. 

(2) Az egyetemi honlapokon be kell tartani az egyetem egyéb szabályait és a Nemzeti Információs Infrastruktúra 
Fejlesztési Intézet (NIIF) hálózathasználati szabályzatát (http://www.niif.hu/aup). 

(3) Az egyetemi portálrendszer tulajdonosa a SZE-GYŐR, melynek működését a SZE-GYŐR által megvásárolt 
szoftver felhasználói licensz biztosítja. 

(4) Az egyetemi portálrendszerben tárolt és közzétett adatok tulajdonosa a SZE-GYŐR. 

 

3.§ A Szabályzat hatálya 
 

(1) A Szabályzat hatálya kiterjed a SZE-GYŐR valamennyi szervezeti egységére, valamint az egyetemhez 
kapcsolódó azon szervezetekre, amelyek honlapjukat az egyetemi portálrendszerben kívánják működtetni. 

(2) A Szabályzat hatálya nem terjed ki az interneten elérhető személyes mappákra. Azok nem képezik az egyetem 
és szervezeti egységei hivatalos egyetemi honlapjainak részét, az interneten elérhető személyes mappák tartalmáért 
és formai megjelenéséért az adott személy a felelős. 

 

4.§ A Széchenyi István Egyetem központi kezelésű hivatalos honlapjai 
 

(1) A SZE-GYŐR hivatalos központi, többnyelvű honlapjának elérési címe: http://uni.sze.hu.  

(2) A SZE-GYŐR hivatalos felvételi információs honlapjának elérési címe: http://felveteli.sze.hu. 
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5.§ Értelmező rendelkezések 
 

A Szabályzat értelmezésével kapcsolatos fogalmak: 

(1) Egyetemi portálrendszer: az egyetem központi kezelésű hivatalos honlapjainak és az egyetemi szervezeti egységek 
honlapjainak azonos portálmotoron működő, közös funkciókat használó, összefüggő együttese, amelyben az egyes 
honlapok tartalmilag és megjelenésileg elkülönülten szerkeszthetők, de központi üzemeltetésű szerveren működik.  

(2) Egyetemi honlap: A SZE-GYŐR valamennyi szervezeti egysége jogosult honlap(ok) fenntartására. A szervezeti 
egységek honlapjainak számítanak azok az egyetemi portálrendszerbe tartozó, vagy azon kívül eső honlapok, 
amelyek 

(a) az Egyetemi Informatikai Központ (a továbbiakban: EIK) kezelésében lévő, a SZE-GYŐR 
tulajdonában lévő központi szervereken működnek, vagy 

(b) nem az EIK kezelésében lévő, de a SZE-GYŐR tulajdonában lévő szervereken működnek, és a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) szereplő szervezeti egységek hivatalos 
egyetemi honlapjaként, vagy azok tevékenységéhez kapcsolódó weboldalaként működnek, vagy 

(c) nem az EIK kezelésében lévő és nem a SZE-GYŐR tulajdonában lévő szervereken működnek, de az 
SZMSZ-ben szereplő szervezeti egységek hivatalos egyetemi honlapjaként, vagy azok tevékenységéhez 
kapcsolódó weboldalaként működnek. 

(3) Hivatalos egyetemi honlap: az egyetemi szervezeti egységek azon honlapjai, amelyek a jelen Szabályzat 18-19.§-ban 
meghatározott kötelezően szolgáltatandó tartalmi elemekkel és modulokkal rendelkeznek. 

(4) Központi kezelésű hivatalos honlap: az intézményi on-line kommunikáció elsődleges felületei, melynek 
fenntartásáért és karbantartásáért a Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság felelős. 

(5) Interneten elérhető személyes mappa: A SZE-GYŐR alkalmazottainak saját kezelésű, egyetemi tevékenységükhöz 
kapcsolódó információkat tartalmazó interneten elérhető mappái, amelyek a SZE-GYŐR tulajdonában lévő 
szervereken működnek.  

(6) Webmester: a Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: SFI) állományában lévő munkatárs, aki 
munkaköri feladatként az egyetemi portálrendszerrel kapcsolatosan az 11.§-ban meghatározott feladatokat elvégzi, 
illetve koordinálja. 

(7) Tartalomfelelős: az a személy, aki egy adott szervezeti egység honlapján/honlapjain megjelenő tartalmi 
információk helyességéért a 13.§-ban meghatározott módon felel. A tartalomfelelősök kijelölésére az adott 
szervezeti egységek vezetői jogosultak, személye megegyezhet az adminisztrátoréval. 

(8) Adminisztrátor: az a személy, aki egy adott szervezeti egység honlapján/honlapjain megjelenő tartalmi 
információkat a 14.§-ban meghatározott módon kezeli. Az adminisztrátorok kijelölésére az adott szervezeti 
egységek vezetői jogosultak, személye megegyezhet a tartalomfelelősével.  

(9) Online megjelenés: Külsős vagy az egyetem saját kezelésű internetes felületein megjelenő, a 20.§. (1)-ben 
feltüntetett rendszereket is ideértve, a SZE-GYŐR-re vonatkozó képes és/vagy szöveges tartalmak, amelyek 
kihelyezése egyetemi hatáskörben, vagy hivatalos egyetemi megrendelésre történt. 
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II. Az egyetem online megjelenése 
 

6.§ A SZE-GYŐR online megjelenésére vonatkozó előírások 
  

(1) Az online megjelenésre vonatkozó szabályokat a SZE-GYŐR arculati kézikönyve tartalmazza. 

(2) A SZE-GYŐR arculati kézikönyvnek megfelelő online megjelenéséért felelős szervezeti egység az SFI. 

 

7.§ A SZE-GYŐR online megjelenésével kapcsolatosan az SFI jogköre 
 

(1) A SZE-GYŐR online megjelenésével kapcsolatosan az SFI köteles: 

(a) az egyetemi arculati kézikönyvben meghatározott, az online megjelenésre vonatkozó arculati elemek 
kidolgozására, alkalmazásának koordinálására, 

(b) a szervezeti egységek számára az online megjelenéshez szükséges arculati elemek elérhetőségének 
biztosítására. 

 (2) A SZE-GYŐR online megjelenésével kapcsolatosan az SFI jogosult: 

(a) a külső internetes oldalakon való egységes online megjelenés biztosítása érdekében: 

(i) szükség esetén írásban felszólítani az adott szervezeti egységet – megfelelő határidő tűzésével – 
az online megjelent anyagok javítására, a javításhoz szükséges arculati elemek hozzáférésének 
biztosításával, 

(ii) az első felszólításban meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően második írásbeli 
felszólítást tenni, amelyben fel kell hívni az adott szervezeti egység figyelmét, hogy amennyiben a 
hiba a második felszólításban közölt határidő után továbbra is fenn áll – annak kijavításáig – 
jogosult az anyagot visszahívni. Erről az adott szervezeti egységet írásban értesíteni kell 5 
munkanapon belül. 

(b) az egyetemi portálrendszerben tartozó egyetemi honlapokon való egységes online megjelenés 
biztosítása érdekében: 

(i) az egyetemi portálrendszerre vonatkozóan support szerződést kötni, valamint annak teljesítését 
köteles kiértékelni. 

(ii) szükség esetén írásban felszólítani az adott szervezeti egység adminisztrátorát – megfelelő 
határidő tűzésével – az online megjelenés javítására, a javításhoz szükséges arculati elemek 
hozzáférésének biztosításával, 

(iii) az első felszólításban meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően, második 
írásbeli felszólítást tenni, amelyben fel kell hívni az adminisztrátor figyelmét, hogy amennyiben a 
hiba a második felszólításban közölt határidő után továbbra is fenn áll – annak kijavításáig – a 
honlap linkjét jogosult eltávolítani az egyetemi portálrendszerbe tartozó honlapokról. A link 
eltávolításáról az adminisztrátort írásban értesíteni kell, amelyben őt – 1 hónapos határidő 
tűzésével – ismételten fel kell szólítani a hiba kijavítására, 

(iv) amennyiben az (iii) pontban írt értesítés kézhezvételét követő 1 hónapon belül a hiba 
továbbra sem kerül kijavításra, kezdeményezni a hiba kijavítását. A hiba kijavításához az SFI 
igénybe veheti külső szervezet vagy személy megbízását. A megbízáshoz a beszerzési szabályok 
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figyelembe vételével az SFI árajánlatot kér be, a nyertes árajánlat alapján az beszerzést 
lebonyolítja. A beszerzéssel kapcsolatos költségek költségviselője az érintett szervezeti egység. 

(3)Az adminisztrátor és a szervezeti egység az SFI írásbeli felszólításával szemben – annak közlésétől számított 5 
munkanapon belül – írásbeli észrevételt tehet, amelyre az SFI – a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül – 
köteles érdemi választ adni. 

 

8. § A SZE-GYŐR online megjelenésével kapcsolatosan a szervezeti egységek 
jogköre 
 

(1) A SZE-GYŐR online megjelenésével kapcsolatosan a szervezeti egységek kötelesek: 

(a) az online megjelenés arculati elemeit alkalmazni az egyetemi arculati kézikönyvben előírtak alapján, az 
egyetemi portálrendszer által lehetővé tett módon, figyelembe véve az Átmeneti rendelkezések fejezetben 
foglaltakat, 

(b) a külső honlapokon történő online megjelenésekkel kapcsolatban előzetesen egyeztetni az SFI-vel. 

(2) A SZE-GYŐR online megjelenésével kapcsolatosan a szervezeti egységek jogosultak: 

 (a) az online megjelenéshez szükséges arculati elemekhez hozzáférni, 

 (b) a megjelenési hibák javításához segítséget kérni a webmestertől. 

III. Az egyetemi portálrendszer 
 

9.§ Az egyetemi portálrendszerbe történő belépésről 
 

(1) Azon szervezeti egységek számára, akik a jelen Szabályzat hatályba lépésekor még nem rendelkeznek egyetemi 
honlappal, az egyetemi portálrendszerbe való belépés bármikor kezdeményezhető.  

(2) A belépést az 1. Mellékletben szereplő „Kérelem új egyetemi honlap létrehozásához” nyomtatványon 
szükséges kérelmezni. A nyomtatványt kinyomtatott, aláírt formában a webmester számára szükséges eljuttatni. Az 
új egyetemi honlapok létrehozását az SFI vezetője engedélyezi. Az engedélyezésről a webmester az adott 
szervezeti egység vezetőjét az engedélyezéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti. 

(3) A szervezeti egységek és munkatársaik számára a hivatalos egyetemi honlapon kívül, az egyetemhez illetve az 
egyetemen történő munkavégzéshez egyértelműen köthető tevékenységhez (például: rendezvény, kutatási 
tevékenység, oktatási tevékenység, stb.) egyetemi honlapot létrehozni kizárólag az egyetemi portálrendszeren belül, 
az arculati kézikönyvben meghatározott előírások betartásával lehetséges. Kivételt képeznek ez alól a jelen 
szabályzat 21.§ (3)-ben meghatározott esetek. 

(4) A szervezeti egységek számára más portálrendszerben vagy egyéni működtetésben új egyetemi honlap 
létrehozására és azok központi kezelésben lévő szervereken, külső szervereken vagy a szervezeti egység 
tulajdonában lévő szervereken való elhelyezésére és működtetésére nincs lehetőség. 

(5) Azon szervezeti egységekre vonatkozóan, amelyek egyetemi honlapjai a szabályzat hatálybalépésekor nem az 
egyetemi portálrendszer keretein belül működnek, az egyetemi portálrendszerbe történő belépés szabályozását a 
VI. Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések fejezet tartalmazza. 
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10.§ Az egyetemi portálrendszer működtetésére jogosultak 
 

(1)Az egyetemi portálrendszer, ezen belül kiemelten a kötelezően előírt modulok működtetésének, fejlesztésének, 
valamint a központi kezelésű honlapok szerkesztésének felelőssége az SFI-t terheli, a felelős személy a webmester. 

(2) Nem képezi az SFI, és így a webmester feladatát azon honlapok működtetése, szerkesztése és fejlesztése, 
amelyek nem tartoznak az egyetemi portálrendszerbe. 

(3) Az egyetemi portálrendszer működtetésében részt vevő személyek, akik feladatainak szabályozásáról a 
szabályzat 11-14.§-ok rendelkeznek: 

 (a) webmester 

(b) szervezeti egységek vezetői 

(c) tartalomfelelősök 

(d) adminisztrátorok 

 

11.§ A webmester 
 

(1) A webmester feladatköre kiterjed: 

(a) az egyetemi portálrendszer tervezésének koordinálására és a folyamatos működéséhez szükséges 
fejlesztési koncepció kidolgozására, annak megvalósításának koordinálására, a fejlesztési eredmények 
elfogadására, a karbantartási feladatok ellátására, 

(b) a központi kezelésű oldalak tekintetében a kivitelezésre, hozzáférhetővé tételre, tartalmi szerkesztésre, 
kapcsolattartásra, 

(c) az egyetemi portálrendszerbe tartozó honlapok tekintetében a honlap adminisztrátorok kijelölését 
követően számukra a hozzáférési jogosultság létrehozására, a pontos jogosultsági szintek beállítására, 
kezelésére. Az adminisztrátor személyének változása esetén a hozzáférés megvonására, az új 
adminisztrátor számára a hozzáférés létrehozására, beállítására, kezelésére. 

(d) a nem központi kezelésű oldalak adminisztrátorainak naprakész nyilvántartására, számukra internetes, 
telefonos és személyes helpdesk szolgáltatások nyújtására és az egyetemi portálrendszer fejlesztése során 
bevezetésre kerülő új modulok, alkalmazások kezeléséhez szükséges oktatás megszervezésére, 

(e) az egyetemen zajló, az egyetemi portálrendszert érintő informatikai fejlesztések esetén a projektekben 
való aktív részvételi, javaslattevői jogosultságra minden olyan témakörben, amely az egyetemi 
portálrendszer működésére, fejlesztésére vagy megjelenésére hatással lehet. 

(2) A webmester feladatát a SZE-GYŐR által rendelkezésre bocsátott, a feladatok megvalósításához alkalmas 
technikai paraméterekkel rendelkező infrastruktúrán, az EIK-val együttműködve, az SFI vezetőjének 
jóváhagyásával végzi. A központi kezelésű honlapok mindennapi működéshez szükséges változtatásokhoz az SFI 
vezetőjének jóváhagyása nem szükséges. 

(3) Nem képezi a webmester feladatát olyan technikai feladat végrehajtása, amelyhez a SZE-GYŐR nem tud 
megfelelő számítógépes programot vagy technikai eszközt biztosítani. 

 

12.§ A szervezeti egységek vezetői 
 

(1) A szervezeti egységek vezetőinek feladatköre kiterjed: 
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(a) az egyetemi honlap(ok) adminisztrátorának és tartalomfelelősének kijelölésére és a feladatok 
ellátásához szükséges számítástechnikai berendezések és szoftverek biztosítására. A kijelölt 
adminisztrátorok és tartalomfelelősök személyének változása esetén az új felelősök nevét, beosztását, e-
mail címét és telefonszámát a kijelöléstől számított 5 napon belül eljuttatja a webmester számára. 

(b) az adminisztrátorok és tartalomfelelősök munkájának ellenőrzésére, 

(c) az adminisztrátorok és tartalomfelelősök információval történő ellátásának biztosítása, vezetői 
támogatása. 

 

13.§ A tartalomfelelősök 
 

(1) A tartalomfelelősök feladatai – a hozzájuk tartozó egyetemi honlapokra vonatkozóan – az egyetemi honlapon 
elhelyezendő tartalmak elkészítése, az adminisztrátor számára azok rendelkezésre bocsátása, a feltöltött tartalmak 
helyességének ellenőrzése, az egyetemi honlapon szereplő tartalmak aktualizálása és a szükséges módosítások, 
javítások vagy újabb tartalmak elkészítése és az adminisztrátor számára azok rendelkezésre bocsátása. 

(2) A tartalomfelelősök az egyetemi honlapon elhelyezett tartalmak helyességéért felelősséggel tartoznak az őket 
kijelölő szervezeti egység vezetőinek. 

(3) Az egyes szervezeti egységek tartalomfelelősi feladatokat ellátó munkatársainak tevékenysége munkaköri 
kötelezettségnek minősül. 

 

14.§ Az adminisztrátorok 
 

(1) Az adminisztrátorok feladatköre – az általuk kezelt egyetemi honlapokra vonatkozóan – a honlapon 
elhelyezendő információk beszerzése, feldolgozása, feltöltése, kezelése és frissítése a tartalomfelelős által 
biztosított információk felhasználásával. 

(2) Az adminisztrátorok feladataik elvégzéséért felelősséggel tartoznak az őket kijelölő szervezeti egység 
vezetőinek. 

(3) Az egyes szervezeti egységek adminisztrátori feladatokat ellátó munkatársainak tevékenysége munkaköri 
kötelezettségnek minősül. 

  

15.§ Az Egyetemi Informatikai Központ (EIK) 
 

(1) Az egyetemi portálrendszer működtetése a más központi rendszerekkel (levelezés, Neptun, Poszeidon stb.) 
megegyező fontosságú, az EIK hatáskörébe tartozó feladat. 

(2) Az EIK biztosítja az egyetemi portálrendszert működtető szerver(ek)-hez szükséges infrastruktúrát. A 
szerver(ek) az egyetem szerverhelyiségében kerülnek elhelyezésre és csatlakoznak az egyetemi hálózathoz és az 
NIIF internet szolgáltatásához. 

(3) Az EIK monitorozza a szerver(ek) működését, a szolgáltatás hibájáról automatikus értesítést küld az SFI 
számára. 

(4) Az EIK a számára biztosított erőforrások erejéig törekszik az egyetemi portálrendszer szervereinek 
fejlesztésére. 
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(5) Az SFI és az EIK igazgatója a 22.§. (1)-ben meghatározott Szolgáltatási Szint Megállapodást (azaz SLA = 
Service Level Agreement) a megkötéstől számítva évente felülvizsgálja. 

(6) Az EIK feladata az egyetemi portálrendszerre vonatkozó support szerződések előkészítése, tárolása, 
amelyekben kapcsolattartó az SFI, és a paraméterekről az SFI dönt az EIK javaslatai alapján. 

(7) Az EIK-hoz tartozó technikai jellegű problémákért a webmester és az adminisztrátorok nem felelnek. 

 

16.§ Az egyetemi portálrendszerrel kapcsolatos utasítási jogkörök 
 

(1) Az egyetem érdekeit sértő tartalmak megjelenése esetén az SFI vezetőjét szükséges értesíteni, tőle intézkedést 
kérni. Az SFI vezetőjének írásbeli utasítására az egyetemi portálrendszer központi kezelésű honlapjainak bármely 
részét a webmester a megadott szempontoknak megfelelően köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon 
belül megváltoztatni. A nem központi kezelésű egyetemi honlapok esetén az írásbeli utasítást a webmester köteles 
haladéktalanul továbbítani az érintett adminisztrátornak, majd a változtatást ellenőrizni. 

(2) Nem kötelezhető a webmester olyan változtatásra, amely az SFI-n kívüli szervezeti egységtől érkezik, és az nem 
fér össze az egyetemi arculat és az egyetemi portálrendszer szerkezetének kialakult rendjével. Vita esetén a 
Stratégiai és Fejlesztési Igazgató dönt. 

IV. A szervezeti egységekre vonatkozó egyetemi honlap működtetési 
szabályok 
 

17.§ Az szabályok vonatkozása 
 

(1) Az alábbi szabályok az SZMSZ-ben szereplő szervezeti egységekre vonatkoznak. 

 

18.§ Kötelezően szolgáltatandó tartalom 
 

(1) A központi funkcionális és szolgáltató szervezeti egységek hivatalos egyetemi honlapjainak kötelezően előírt 
tartalmi elemei a következők, amelyeket regisztráció nélkül is elérhetővé kell tenni: 

 (a) a szervezeti egység bemutatása, 

(b) a szervezeti egység munkatársainak névsora, beosztása, elérhetőségei (iroda száma, telefonszám, 
egyetemi e-mail cím, fax szám), fotója, 

 (c) a szervezeti egység feladatai, szolgáltatásai, 

 (d) a szervezeti egység szolgáltatásaihoz szükséges letölthető dokumentumok, 

 (e) a szervezeti egység aktuális eseménye(i), 

 (f) a szervezeti egység híre(i). 

(2)A kari/önálló intézeti szintű hivatalos egyetemi honlapok kötelezően előírt tartalmi elemei a következők: 

 (a) a kar/intézet vezetőjének köszöntője, 

(b) a kar/intézet története, 

(c) a kar/intézet vezetőségnek bemutatása, 
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(d) a kar/intézet szervezeti felépítése, tanszékekre mutató linkkel, 

(e) kari/intézeti titkárság munkatársainak, névsora, beosztása, elérhetőségei (iroda száma, telefonszám, 
egyetemi e-mail cím, fax szám), fotója, 

 (f) a kar/intézet képzéseinek bemutatása, a kapcsolódó mintatantervek elérhetősége, 

(g) a karon/intézeten folytatott kutatási tevékenység bemutatása (főbb kutatási irányok, témák, pályázatok, 
publikációs eredmények, nemzetközi kapcsolatok, szabadalmak, gazdasági megbízások, szakmai közéleti 
tevékenységek, stb.), 

(h) a kar/intézet más intézményekkel való (külföldi és belföldi) kapcsolatainak bemutatása, 

(i) a kar/intézet aktuális eseménye(i), 

(j) a kar/intézet híre(i).  

(3)A tanszéki szintű oldalak kötelezően előírt tartalmi elemei a következők: 

 (a) a tanszék vezetőjének köszöntője, 

(b) a tanszék rövid története, 

(c) a tanszék munkatársainak, nappali tagozatos doktorandusz hallgatóinak névsora, beosztása, tanszéki 
elérhetőségei (iroda száma, telefonszám, egyetemi e-mail cím, fax szám), fogadóórája, szakmai önéletrajza, 
publikációs listája, kutatási területe(i), oktatott tantárgya(i), fotója, 

(d) a tanszéken oktatott tárgyak megnevezése, a tantárgyak tematikája,  

 (e) a tanszéki kutatások, szolgáltatások rövid bemutatása, 

 (f) a tanszék más tanszékekkel való (külföldi és belföldi) kapcsolatainak bemutatása, 

 (g) a tanszék által szervezett, az oktatást kiegészítő hallgatói lehetőségek leírása, 

 (h) aktuális eseménye(i), 

 (i) a tanszék híre(i), és hallgatóknak szóló közleménye(i) 

(4) A fentieken túl személyes adat csak az adott szervezeti egység/kar/intézet/tanszék munkatársának vagy 
nappali tagozatos doktorandusz hallgatójának írásbeli hozzájárulásával adható meg. Az ehhez szükséges 
„Hozzájárulási nyilatkozat személyes adok egyetemi portálrendszeren történő megjelenéséhez” nyomtatványt jelen 
szabályzat 2. Melléklete tartalmazza. A kitöltött nyilatkozatokat az érintett egyetemi honlap adminisztrátora köteles 
bekérni, megőrizni.  

(5) A hozzájárulási nyilatkozat részleges vagy teljes visszavonása esetén az egyetemi honlap adminisztrátorának az 
érintett adat eltávolításáról 3 munkanapon belül gondoskodnia kell. 

(6) Fentieken túli tartalom elérése regisztrációhoz köthető, amelyről az adott szervezeti egység vezetője dönt. 

 

19.§ Kötelezően működtetendő honlap modulok 
 

(1) Az egyetemi portálrendszerben működő egyetemi honlapok esetében az alábbi modulok használata előírt: 

(a) eseménynaptár: aktuális szervezeti egységi/kari/intézeti/tanszéki események egy rendszerbe történő 
rögzítéséhez, 

(b) munkatársak online adatbázisa: a szervezeti egységi/kari/intézeti/tanszéki munkatársak adatainak 
kezeléséhez, egy adatbázisban történő rögzítéséhez. 

(c) online telefonkönyv: az egyetem munkatársainak, szervezeti egységeinek kereshető, adatbázis alapú 
telefonkönyve. 
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V. Közös rendelkezések 
 

20.§ Az egyetemi portálrendszer működéséhez kapcsolódó rendszerek 
 

(1) Az egyetemi portálrendszer törzsadatbázisával összekapcsolódó rendszerek az alábbiak: 

 (a) Vezetői Információs Rendszer 

 (b) Kutatás-fejlesztési Adminisztrációs Rendszer (KAR) 

 (c) Neptun tanulmányi rendszer 

 (d) Könyvtári információs rendszer 

 (e) Hallgatói portálrendszer 

(f) Moss2010 (SharePoint) rendszer 

(2) A fenti, valamint jelen szabályzat hatálybalépését követően bevezetésre kerülő, kapcsolódó rendszerek egyetemi 
portálrendszert is érintő fejlesztése esetén az SFI vezetőjével, az EIK vezetőjével és a webmesterrel a fejlesztéseket 
megelőzően, valamint a fejlesztési folyamat lezárulásáig folyamatos egyeztetés szükséges az egyetemi 
portálrendszert érintő kérdésekben. 

(3) A fenti rendszerek esetében olyan fejlesztések, működésbeli átalakítások nem végezhetőek, amelyek az 
egyetemi portálrendszer funkcióinak működését veszélyeztetik. Amennyiben a fejlesztések, működésbeli 
átalakítások az egyetemi portálrendszer fejlesztését, működésének átalakítását igényli, azok minden esetben az SFI 
vezetőjének írásos engedélyével végezhetőek el. Ezekben az esetekben az egyetemi portálrendszeren szükséges 
fejlesztések, módosítások költsége a fenti rendszerek átalakítását megrendelő szervezeti egységet terheli. 

 

21.§ Az egyetemi portálrendszer működtetésével kapcsolatos költségek 
 

(1) Az egyetemi portálrendszer működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos költségek, ideértve a support költségeket 
is, az SFI-t terhelik. Az így felmerült kiadásokra az SFI éves dologi költség kerete kell, hogy fedezetet nyújtson. 

(2) A szervezeti egységeknél felmerülő új modulok kifejlesztésével kapcsolatban az eljárási rend és a költségek 
viselése a következőképpen alakul: 

(a) az adminisztrátor írásban jelzi a webmesternek az igényeket, amely alapján a webmesternek felmérést 
kell végeznie a többi szervezeti egység vezetőinek körében, hogy másnak szüksége van-e az adott 
modulra. 

(b) Ha az egyetemi portálrendszert használó szervezeti egységek több mint fele igényt tart az új modul 
használatára, a kifejlesztés költségei az SFI-t terhelik. Amennyiben az éves – az egyetemi portálrendszer 
fenntartásra és fejlesztésre elkülönített – keretből nem fedezhető a fejlesztés, az SFI pótlólagos 
költségvetési igényt nyújthat be előzetes költségtervezet alapján, amelynek elfogadásáról a Szenátus dönt. 

(c) Ha az egyetemi portálrendszert használó szervezeti egységek kevesebb, mint fele tart igényt az új 
modul használatára, a kifejlesztés költségei az igénylő szervezeti egységek között oszlik el. A fejlesztéshez 
a beszerzési szabályok figyelembe vételével az SFI árajánlatot kér be, az árajánlat alapján a beszerzést 
lebonyolítja. . A beszerzéssel kapcsolatos költségek költségviselői az érintett szervezeti egységek. A 
fejlesztés elvégzéséről az SFI gondoskodik. Az érintett szervezeti egységek adminisztrátorai aktívan részt 
vesznek a fejlesztési igények pontosításában, a tesztelésben, bevezetésben, a fejlesztési folyamat az ő 
jóváhagyásukkal zárható le. 
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(d) Ha egy szervezeti egység olyan modul használatát akarja igénybe venni utólag csatlakozóként, amelyet 
korábban az egyetemi portálrendszert használó szervezeti egységek kevesebb, mint fele igényelt, és az 
adott szervezeti egység azt nem igényelte, a használatba vételért a fejlesztési költségnek a kifejlesztést 
igénylő egy szervezeti egységre jutó hányadát köteles a munkaszámáról az SFI által meghatározott 
munkaszámra átvezettetni. Az ily módon befizetett összeget az SFI csak és kizárólag az egyetemi 
portálrendszer fejlesztésére fordíthatja. 

(3) Abban az esetben, ha olyan speciális modul kifejlesztésére van szükség, amelyet 

 (a) az egyetemi portálrendszeren belül nem lehet megoldani és 

(b) amely az egyetemi portálrendszerhez kapcsolódó internetes rendszerek sem tudnak szolgáltatni, 
valamint 

(c) kifejlesztése az egyetemi portálrendszeren vagy a kapcsolódó internetes rendszereken belül nagyobb 
költséggel járna, mint elkülönült fejlesztése, 

lehetőség van a modul különálló létrehozására, és a központi kezelésében lévő szerveren történő futtatására.  A 
kivitelezés lehetetlenségét az igénylő szervezeti egység vezetőjével, vagy annak megbízottjával történő előzetes 
szóbeli egyeztetések, a konkrét igény megvizsgálását követően az SFI írásban mondja ki. A költségek 
megállapításához az SFI a beszerzési szabályok figyelembe vételével árajánlatot kér be. 

(4) Az egyetemi szervezeti egységek online megjelenésére a jelen szabályzatban és az arculati kézikönyvben 
meghatározott szabályok a jelen §. (3) teljesülése esetén is vonatkoznak. 

VI. Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 
 

22.§. A szabályzat életbe léptetését követő egyszeri szabály 
 

(1) Az SFI és az EIK igazgatója a szabályzat hatálybalépését követő 10 munkanapon belül megállapodik 
Szolgáltatási Szint Megállapodás (azaz SLA = Service Level Agreement) keretein belül az egyetemi portálrendszer 
szervereivel kapcsolatos üzemeltetési feladatok megosztásáról, a szolgáltatási szintről. 

23.§ Az egyetemi portálrendszerhez való csatlakozás előírásai 
 

(1) Azon szervezeti egységekre, amelyek egyetemi honlapjai a szabályzat hatálybalépésekor nem az egyetemi 
portálrendszer keretein belül működnek, az e §-ban foglalt szabályok vonatkoznak. 

(2) Ezen szervezeti egységek vezetőinek a Szabályzat hatályba lépését követő 2 héten belül az SFI írásbeli 
felhívására az SFI-t a „Nyilatkozat egyetemi honlapok fenntartásáról” nevű 3. Mellékletben található űrlap 
segítségével tájékoztatni kell arról, hogy a jelen Szabályzat hatályba lépésekor a szervezeti egységhez mely egyetemi 
honlap(ok) tartoznak, és azok közül melyeket kívánják az egyetemi portálrendszerbe történő átállást követően 
továbbra is szerkeszteni. 

(3) Amennyiben a szervezeti egység nem kíván megtartani olyan egyetemi honlapo(ka)t amelyek 

(a) az EIK kezelésében lévő, a SZE-GYŐR tulajdonában lévő központi szervereken működnek, az 
írásbeli tájékoztatás dátumától számított 30 munkanap áll rendelkezésére, hogy a szükséges adatokat 
lementsék a szerverről. Ezt követően az EIK az érintett egyetemi honlapokat törli a szerverről. 

(b) nem az EIK kezelésében lévő, de a SZE-GYŐR tulajdonában lévő szervereken működnek, és a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) szereplő szervezeti egységek hivatalos 
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egyetemi honlapjaként, vagy azok tevékenységéhez kapcsolódó egyetemi honlapként működnek, az 
írásbeli tájékoztatás dátumától számított 30 munkanap áll rendelkezésére, hogy az egyetemi honlap 
internetes elérhetőségét megszüntessék. 

(c) nem az EIK kezelésében lévő és nem a SZE-GYŐR tulajdonában lévő szervereken működnek, de az 
SZMSZ-ben szereplő szervezeti egységek hivatalos egyetemi honlapjaként, vagy azok tevékenységéhez 
kapcsolódó egyetemi honlapként működnek, az írásbeli tájékoztatás dátumától számított 30 munkanap áll 
rendelkezésére, hogy az egyetemi honlap internetes elérhetőségét megszüntessék. 

(4) Azon egyetemi honlapok esetében, amelyek szükségességéről nyilatkoznak, a szervezeti egységek vezetőinek a 
Szabályzat hatályba lépését követő 2 héten belül az SFI írásbeli felhívására az SFI-t a e-mailben tájékoztatni kell 
arról, hogy a jelen Szabályzat hatályba lépésekor a szervezeti egység egyetemi honlapjának működtetésében külső 
szervezet vagy személy közreműködik-e. 

(5) Ha az egyetemi honlap működtetésében írásbeli szerződés alapján közreműködik külső szervezet vagy személy, 
akkor a szervezeti egység vezetőjének a fenti tájékoztatásban közölnie kell a szerződés lejártának a pontos dátumát 
is. Figyelembe véve a jelen Szabályzat hatályba lépésekor már megkötött, az adott egyetemi honlap működtetésére 
vonatkozó szerződéseket, a szervezeti egységek egyetemi honlapjainak azok lejáratát követően folyamatosan, de 
legkésőbb 3 hónapon belül az egyetemi portálrendszerbe át kell lépniük. A szerződések meghosszabbítására 
lehetőség nincs. 

(6) Ha az egyetemi honlap működtetésében írásbeli szerződés alapján nem közreműködik külső szervezet vagy 
személy, a szervezeti egységek egyetemi honlapjainak a jelen Szabályzat hatályba lépését követően folyamatosan, 
de legkésőbb 3 hónapon belül az egyetemi portálrendszerbe át kell lépniük. 

(7) Az átlépés megvalósításával kapcsolatban a szervezeti egység vezetője által kijelölt adminisztrátornak a 
webmesterrel a kapcsolatot fel kell vennie. 

(8) Amennyiben az átlépni kívánó egyetemi honlapon olyan modul működik, amellyel az egyetemi portálrendszer 
nem rendelkezik, az egyetemi honlap átvételének időpontjáról külön egyeztetés szükséges. A hiányzó modulok 
kifejlesztéséről a 21.§. (2)-(3)-ban foglaltak alapján az SFI gondoskodik. 

VII. Záró rendelkezések 
 

(1) A jelen Szabályzat értelmezéséből folyó esetleges vitában a Rektor dönt. 

(2) Jelen Szabályzatot az Egyetemi Szenátus __. sz. határozatával hagyta jóvá, hatálybelépésének időpontja 2011. 
szeptember 1. 

 

Győr, 2011. augusztus 29. 

 

 Dr. Szekeres Tamás 

 rektor
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1. Melléklet 

Kérelem új egyetemi honlap létrehozásához 

 
Szervezeti egység: _________________________________________________________________________ 

Szervezeti egység vezetője: __________________________________________________________________ 

 
Új egyetemi honlap adatai: 

Honlap fejlécébe kiírandó elnevezés: ___________________________________________________ 
Honlap célja, funkciója: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Internetes cím: http:// _____ .sze.hu  

Tartalomfelelős adatai: 
név:________________________________________________________________________ 
beosztás: ___________________________________________________________________ 
e-mail cím: __________________________________________________________________ 
telefonszám: _________________________________________________________________ 

 
Honlap adminisztrátor adatai: 

név:________________________________________________________________________ 
beosztás: ___________________________________________________________________ 
e-mail cím: __________________________________________________________________ 
telefonszám: _________________________________________________________________ 

 

Kérem a fenti egyetemi honlap létrehozásának engedélyét. 
 
Győr, 20__.____________ __. 

 
 
 ______________________ 
 szervezeti egység vezetője 
 

 
Az egyetemi honlap létrehozását a fenti adatok alapján engedélyezem. 
 
Győr, 20__.____________ __. 
 
             ______________________ 
          stratégiai és fejlesztési igazgató 
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2. Melléklet 
Hozzájárulási nyilatkozat személyes adok egyetemi portálrendszeren 

történő megjelenéséhez 

Név: ____________________________________________________________________________ 

Beosztás: ________________________________________________________________________ 

Szervezeti egység: _________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________  E-mail cím: ________________________________ 

 
Aláírásommal ez úton hozzájárulok, hogy az alábbiakban megadott adataim a Széchenyi István 
Egyetem egyetemi portálrendszerébe tartozó alábbi egyetemi honlapon/honlapokon megjelenjen: 
Honlapok megnevezése: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

KÉRJÜK, HOGY A TÁBLÁZATOT JÓL OLVASHATÓ, NYOMTATOTT BETŰKKEL TÖLTSE KI! 
Adat megnevezése Megjeleníthető adat 

1.: _______________________________________ 
 

2.: _______________________________________ 
 

3.: _______________________________________ 
 

4.: _______________________________________ 
 

5.: _______________________________________ 
 

 

A hozzájárulási nyilatkozatot két példányban az érintett egyetemi honlap(ok) adminisztrátorának 
szükséges leadni. A nyilatkozat átvételének igazolását követően az egyik példányt a hozzájáruló 
számára vissza kell juttatni. 

 
Győr, 20____. _______________  ____. 
 
          

    ________________________    ________________________ 
Hozzájáruló aláírása               Egyetemi honlap adminisztrátor 

                                                                        aláírása 
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3. Melléklet 
Nyilatkozat egyetemi honlapok fenntartásáról 

Szervezeti egység: _______________________________________________________________________ 

Szervezeti egység vezetője: ________________________________________________________________ 

MEGTARTANDÓ EGYETEMI HONLAPOK: 
Szervezeti egységhez tartozó 

honlapok címe 
(http://... formátumban) 

Tartalomfelelős adatai Honlap adminisztrátor adatai 

1.: 
 ________________________ 

név: 
beosztás: 
e-mail cím: 
telefonszám: 

név: 
beosztás: 
e-mail cím: 
telefonszám: 

2.: 
 ________________________ 

név: 
beosztás: 
e-mail cím: 
telefonszám: 

név: 
beosztás: 
e-mail cím: 
telefonszám: 

3.: 
 ________________________ 

név: 
beosztás: 
e-mail cím: 
telefonszám: 

név: 
beosztás: 
e-mail cím: 
telefonszám: 

4.: 
 ________________________ 

név: 
beosztás: 
e-mail cím: 
telefonszám: 

név: 
beosztás: 
e-mail cím: 
telefonszám: 

5.: 
 ________________________ 

név: 
beosztás: 
e-mail cím: 
telefonszám: 

név: 
beosztás: 
e-mail cím: 
telefonszám: 

 

TÖRLENDŐ EGYETEMI HONLAPOK: 
Szervezeti egységhez tartozó honlapok címe (http://... formátumban) 

1.: _______________________________ 
2.: _______________________________ 
3.: _______________________________ 

 

A nyilatkozatot aláírva egy példányban a Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság részére szükséges leadni. 

 
Győr, 20__.____________ __. 

 
 

 
 ______________________ 
 szervezeti egység vezetője 


