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Változat száma: A5 

 
I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

1. § 

(1) Jelen ügyrend célja, hogy rögzítse a Miskolci Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ (a 
továbbiakban: MEISZK) feladatait, ügyintézési, ügyviteli rendjét és az ezekhez kapcsolódó 
tevékenységeket, ezáltal elősegítve az egység feladatainak és munkájának magas színvonalon 
történő ellátását. 

 
(2) A MEISZK a Miskolci Egyetem önálló gazdálkodási egysége, vezetője az igazgató. 
 
(3) A MEISZK az egyetem központi szolgáltatási egysége, amely informatikai, 

telekommunikációs és oktatástechnikai szolgáltatási és fejlesztési feladatokat lát el munkaköri 
feladatként, valamint oktatási és bevételszerző tevékenységet végezhet munkaidőn kívüli 
tevékenységként. 

 
II. fejezet 

A MEISZK  IRÁNYÍTÁSA , VEZETÉSE 
 

2. § 

(1) A MEISZK-ben a munkát közvetlenül az igazgató szervezi, irányítja és ellenőrzi. Az igazgató 
távolléte esetén helyettest jelölhet ki a munkatársak közül. Az eseti megbízásban meg kell 
határozni azokat a jogköröket is, amelyeket a helyettes nem, vagy csak kivételesen sürgős 
esetben gyakorolhat. 

 
(2) A MEISZK igazgatóját pályázat útján, az Egyetemi Szenátus véleményezése mellett a 

kancellár nevezi ki. A Miskolci Egyetem SZMSZ rendelkezéseit figyelembe véve a kinevezés 
legfeljebb öt évre szól és többször megismételhető. Az igazgató megbízására, a megbízás 
megismétlésére, illetve a felmentésre vonatkozó javaslatról ki kell kérni a MEISZK 
összdolgozói értekezletének véleményét is. A második és további megbízáshoz az 
összdolgozói értekezlet kétharmados többségi támogató javaslata szükséges. 

 
(3) Az igazgató a jogszabályok, az egyetemi SZMSZ és jelen ügyrend rendelkezéseit figyelembe 

véve: 

a) képviseli a MEISZK-et az Egyetemi Informatikai Bizottságban, a Rektori 
Kabinetben és Egyetemi Szenátusban (meghívás esetén), illetve az egyetemen 
belüli és kívüli szerveknél, intézményeknél, 

b) irányítja a MEISZK szolgáltató, fejlesztő és szaktanácsadó tevékenységét, 

c) szervezi, összefogja és ellenőrzi a MEISZK alaptevékenysége keretében végzett 
kiegészítő tevékenységét, 

d) összeállítja a központ fejlesztési és éves munkaterveit, szervezi azok végrehajtását, 

e) összeállítja a MEISZK éves költségvetését, jóváhagyás után irányítja és ellenőrzi 
ennek felhasználását, 

f) meghatározottak szerint a központ nevében utalványozási jogot gyakorol, 
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g) irányítja és szervezi az ügyviteli és nyilvántartási tevékenységet, folyamatosan 
gondoskodik ennek korszerűsítéséről, 

h) gondoskodik a MEISZK álló- és fogyóeszközeinek védelméről, az anyagi 
lehetőségek függvényében azok folyamatos korszerűsítéséről, a felesleges 
eszközök előírásszerű selejtezéséről, illetve hasznosításáról, 

i) tevékenységéről, illetve a MEISZK munkájáról rendszeresen, legalább évente 
beszámol a kancellárnak és a kancellár rendelkezése szerint, az Egyetemi 
Szenátusnak. 

 

(4) A MEISZK alkalmazottainak felvételére, munkaköri leírására, felmentésére, díjazására az 
igazgató javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója részére és gondoskodik folyamatos 
továbbképzésükről. 

 
(5) Az igazgató feladat- és jogkörét részletesebben a kancellár munkaköri leírásban határozza 

meg. Az igazgató ellát továbbá minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, egyetemi 
szabályzat, jelen ügyrend, az Egyetemi Szenátus, vagy a kancellár a hatáskörébe utal. 

 
(6) Az igazgatónak feladatai ellátása és hatásköre gyakorlása során a MEISZK irányába utasítási, 

illetve intézkedési joga van. 
 
(7) A MEISZK feladatait, az igazgató iránymutatása alapján, ügyvivőszakértők, műszaki, 

gazdasági és igazgatási ügyintézők látják el. 
 
(8) A közalkalmazottak alkalmazására és jogállására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény, a Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendeleteik, az egyetemi SZMSZ, az 
Egyetemi Kollektív Szerződés, jelen ügyrend, továbbá más egyetemi szabályzatok 
rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 
(9) A MEISZK közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a kancellár gyakorolja az igazgató 

előterjesztése alapján. 
 
(10) A MEISZK valamennyi alkalmazottja köteles jelen ügyrendben, a munkaköri leírásában és az 

igazgatói utasításokban foglaltaknak megfelelően ellátni feladatait, gondoskodni 
munkaterülete és az általa használt eszközök rendben tartásáról. 

 
(11) A MEISZK munkatársai egyműszakos munkarendben dolgoznak, amelynek időbeosztását az 

igazgató határozza meg. 
 

III. fejezet 
A MEISZK  SZERVEZETE ÉS FELADATAI  

 

3. § 

(1) A MEISZK alaptevékenysége és alaptevékenysége körében végzett kiegészítő tevékenysége 
során ellátja mindazon informatikai szolgáltatási és fejlesztési feladatokat, amelyek az 
Egyetem alaptevékenységéhez kötődnek, vagy amelyeket központi előírások kötelező 
egyetemi feladatként írnak elő. 
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(2) A 3. § (1) és (2) bekezdését figyelembe véve a MEISZK feladatkörébe tartozik különösen: 

 

a) Központi informatikai erőforrások üzemeltetése, karbantartása és az egyetemi 
felhasználók adminisztrációja. Egyetemi DNS szerverek üzemeltetése. Egyetemi 
tűzfal üzemeltetése, karbantartása. Központi SPAM szűrés és központi levelező 
rendszer üzemeltetése. 

b) A Miskolci Egyetem központi informatika gerinchálózatának üzemeltetése. A 
gerinchálózati csomópontokra csatlakozó alhálózatok folyamatos 
üzemképességének biztosítása. Az egyetemi belső router-ek üzemeltetése. 
Központi hálózatmonitorozó rendszer üzemeltetése, menedzselése, forgalmi 
statisztikák készítése. Hálózattervezési és hálózatkiépítési szaktanácsadás. Külső 
kivitelezők által épített számítógépes hálózatok előzetes engedélyezése, műszaki 
átvétele az egyetemi hálózatra való rákötés előtt. A kiépült hálózat 
dokumentációinak átvétele, saját adatbázisunkba történő bejegyzése. A HBONE 
akadémiai hálózat üzemeltetési menedzsmentjében való együttműködés az NIIF 
szakembereivel. Az egyetemen működő információs kioszkok HW/SW/OS 
rendszermenedzsmentje, valamint a folyamatos működés biztosítása. Video 
konferenciák lebonyolítása. WiFi hálózat üzemeltetése, adminisztrációja. 

c) A Miskolci Egyetem honlapjának (honlap készítési szabályzat szerinti) kialakítása, 
karbantartása, tartalommal való feltöltése. A Miskolci Egyetem honlapja interaktív 
weboldalainak karbantartása. Az egyetemi web szerver üzemeltetése 
együttműködve a web fejlesztőivel. Egyetemi telefonkönyv, Eseménynaptár, 
Vendégkönyv, Öregdiák fórum, e-mail címlista karbantartása és folyamatos 
fejlesztése. DPR és ALUMNI portál fejlesztése és üzemeltetése. 

d) Az Egyetem központi ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, mint: Help Desk 
rendszer, MonDoc Irat-és Dokumentumkezelő rendszer, Egyetemi Pályázati 
Nyilvántartó rendszer, Felvételi rendszer, Elektronikus Munkaidő Nyilvántartó 
rendszer, Szerződés Nyilvántartási rendszer, Campus Card rendszer, Vezetői 
Információs rendszer. Infrastruktúra Menedzsment rendszer, Digitális Egyetem. 

e) A Egyetemen működő számítógépek karbantartása, hardver javítása. 
Rendszeradminisztrációs feladatok ellátása, karbantartás operációs rendszerek 
esetében. A Egyetemen működő ügyviteli hálózatok karbantartása. Számítógépek 
informatikai hálózati rendszerbe kötése, hálózati paramétereik szoftveres 
beállítása. Központi levelező programok üzembe helyezése, beállítása, 
segítségnyújtás, E-mail valamint hálózatfejlesztési ügyekben. Központi 
számítógépes oktatótermek számítógépeinek karbantartása, hardver javítása, 
üzemeltetése. 

f) Informatikai beszerzések véleményezése, előkészítése, esetleges lebonyolítása. A 
Miskolci Egyetem és a MEISZK részére központi informatikai pályázatok 
készítése, operatív lebonyolítása. Az egyetem szervezeti egységeinek a 
beszerzendő szoftverek terén szoftver szaktanácsadás. Tanfolyamok szervezése, 
vizsgáztatás az egyetemi „Költségtérítéses Képzések Szabályzata” szerint. 

g) Részvétel hazai és nemzetközi információs infrastruktúra fejlesztési 
programokban a hazai és nemzetközi irodák munkatársaival együttműködve.  A 
Miskolci Egyetem által a felsőoktatásban vállalt, feladatkörünkbe tartozó 
regionális feladatok ellátása NIIF, illetve a CAMPUS keretei között. 
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IV. fejezet 

A MEISZK  MŰKÖDÉSE, AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE  
 

4. § 

(1) A MEISZK munkatársainak feladatait a 3.§ (3) bekezdése alapján az igazgató határozza meg, 
amelyeket az általa készített munkaköri leírások tartalmaznak. 

 
(2) A MEISZK munkatársai feladataikat elvárható pontossággal, szakértelemmel, a takarékossági 

szempontok figyelembevételével és az egyetemi vagyon megóvására tekintettel kötelesek 
végezni, ügyelve a szolgálati út betartására. 

 
(3) A beérkező ügyiratok a munkaköri leírásoknak megfelelően kerülnek kiadásra (szignálásra), 

elintézésre az igazgatási ügyintézőnek, aki gondoskodik a MonDoc irat- és 
dokumentumkezelő programban történő rögzítésről. 

 
(4) Az intézkedést igénylő ügyiratoknál az elintézést a válaszlevél dokumentálja, amelyet az 

ügyintéző aláírásra az igazgatónak előkészít. 
 
(5) A kiadmány elküldését a postai küldemények feladó jegyzéke tartalmazza. 
 
(6) Az elintézést követően az ügyirat és a kiadmány másolata irattárba kerül, amely egyben az 

ügyirat elintézését (lezárását) jelenti, mely tényt rögzíteni szükséges az iratkezelő 
programban, megjelölve az irat tárolási módját. Az ügyirat lezárása egyben az elintézési 
folyamat befejezését is jelenti. 

 
(7) A papíralapú irat mozgását az iratkezelő programmal összhangban dokumentáltan kell 

végezni. E célra kézbesítőkönyv vagy munkakönyv alkalmazandó. 
 
(8) A papíralapú ügyiratokon kívül a MEISZK felé a Help Desk rendszeren keresztül is érkezik 

bejelentés a különböző típusú informatikai problémák megoldására. A beérkező bejelentés 
vagy közvetlenül az ügyben illetékes munkatárshoz érkezik, vagy az igazgató által kijelölt 
munkatárshoz, aki kijelöli a feladat ügyintézőjét, amennyiben a bejelentés tartalma nem 
egyértelmű az ügyintéző szempontjából. A bejelentés elvégzését, majd a lezárást is rögzíti a 
rendszer, amelyről a bejelentés kezdeményezője tájékoztatást kap. 

 
(9) A beérkező ügyiratok és a Help Desk rendszer mellett esetenként személyes megkeresés, 

telefon, e-mail kapcsolat alapján jelentkeznek feladatok, az ilyen típusú megkeresésekről a 
szervezeti egység vezetője haladéktalanul tájékoztatandó, aki az ügyintéző kijelöléséről 
gondoskodik. A megtett intézkedésekről, amennyiben a megkeresés intézkedést igényel, 
feljegyzést kell készíteni, a keletkezett iratok iktatása szükséges. 

 
(10) Az ügyiratkezelést az egyetemi Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírások alapján kell 

végezni. 
 
(11) A MEISZK kiadmányaihoz fejléces papírt és az 5.5. sz. „ A Miskolci Egyetem bélyegzőinek 

készítése, nyilvántartása és használata ” elnevezésű szabályzatban meghatározott bélyegzőt 
használhatják. 
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V. fejezet 
MUNKAKAPCSOLATOK  

 

5. § 

(1) A zavartalan működés biztosítása, az esetleges párhuzamosságok elkerülése érdekében olyan 
munkakapcsolatot, hatékony belső kommunikációs csatornákat kell kialakítani, amelyek 
segítik az egymásra épülő feladatok legmagasabb szintű megoldását. 

 
(2) A MEISZK alkalmazottai eljárásuk során kötelesek megtartani a jogszabályok és az Egyetem 

belső szabályzatainak rendelkezéseit. Hatáskörük gyakorlása során a szakszerűség, az 
egyszerűség és a munkatársakkal, külső szereplőkkel, valamint a hallgatókkal való 
együttműködés követelményeinek megfelelően, a jóhiszeműség, költségtakarékosság és 
hatékonyság elvére figyelemmel kötelesek eljárni. 

 
(3) A MEISZK munkatársai segítik egymás és más szervezeti egységek munkáját határidőre 

történő adatszolgáltatással, feladataik maradéktalan teljesítésével. 
 
(4) Az Egyetem szervezeti egységei közötti munkakapcsolat vezetői szinten és ügyintézői szinten 

egyaránt létrejöhet, a kapcsolat formáját az aktuális feladat határozza meg. 
 
(5) A munkakapcsolat nem eredményezheti a feladatok átruházását. 
 
(6) A MEISZK összehangolt működése érdekében az igazgató az általa indokoltnak tartott 

rendszerességgel belső egyeztetést tart. 



MISKOLCI Informatikai Szolgaltato Kozpont 
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VI. fejezet 
ZARO RENDELKEZESEK 

6.§ 

(1) Ez az ugyrend 2016. junius 15. napjan lep hatalyba, 

Miskolc, 2016. junius 10. 

Csomsztek Csaba) igazgat6 

I - , ' 

~ 
Dr. Deak Csaba 

kancellar j, 

~ 

Szabalyzat ervenyessegi ideje: Nyomtatas daturna: 


