7. számú melléklet
NetClub
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A Széchenyi István Egyetem (továbbiakban: SZE) Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban:
SZE HÖK) a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának (továbbiakban: Alapszabály) alapján
a Netclub Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SzMSz) az alábbiakban
állapítja meg:
1. §
Általános rendelkezések
(1.) A Netclub működési rendjét jelen SzMSz szabályozza. Az SzMSz módosítása a
tisztségviselők döntésével és a SZE EHÖK Küldöttgyűlés jóváhagyásával történik.
(2.) A Netclub az Egyetem Kollégiumának öntevékeny hallgatói szervezete.
(3.) A Netclub tagja lehet a SZE minden, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatója.
(4.) A Netclub székhelye és levelezési címe: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
2. §
A hallgatói szervezet célja
(1.) A kollégiumi hallgatók számára biztosítani az informatikai hálózat használatát. Ezáltal
segítve elő a kollégisták tanulmányait, szakmai fejlődését, valamint szabadidejükben
kikapcsolódásukat. A használat pontos feltételeit a Hálózathasználati Szabályzat
tartalmazza (1. sz. melléklet);
(2.) Lehetőséget biztosítani tagjainak a számítástechnikai és informatikai ismeretek
elsajátításához, valamint, hogy mindezt jó közösségi légkörben tehessék anélkül,
hogy ez tanulmányaik rovására menne.
3. §
A Netclub feladatai és jogköre
(1.) A NetClub dönt:
a)
a hálózatot és hatáskörébe tartozó rendszereket érintő rövid- és hosszú távú
fejlesztésekről, valamint beszerzésekről;
b)
az SzMSz, valamint az SzMSz mellékleteinek módosításáról;
c)
a tisztviselők személyéről és visszahívásáról.
(2.) A NetClub feladatai:
a)
koordinálni és ellenőrizni a folyamatban lévő beszerzési és fejlesztési
folyamatokat;

üzemeltetni, karbantartani és fejleszteni a kollégiumi számítástechnikai
infrastruktúráját;
c)
az előző pontban foglalt tevékenységeket dokumentálni;
d)
informatikai segítséget nyújtani a kollégiumi ki- és beköltözés, valamint az
egyéb események alkalmával;
e)
informatikai megoldásokkal segíteni a Kollégium dolgozóinak és a Kollégiumi
Bizottság tagjainak munkáját;
f)
segítséget nyújtani a kollégiumi beléptető- és kamerarendszerek
üzemeltetésében.
(3.) A NetClub véleményezési és egyetértési jogot gyakorol:
a)
a kollégium számítástechnikai infrastruktúrját érintő kérdésekben,
b)
az általa üzemeltetett rendszereket érintő kérdésekben.
b)

4. §
A Netclub szervezeti felépítése
(1.) A Netclub tisztségviselői a következők:
a)
Elnök
b)
Vezető rendszergazdák
c)
Rendszergazdák
(2.) A Netclub vezetője a tagok sorában bekövetkező bármely változásról nyolc napon
belül írásban értesíti a SZE EHÖK általános alelnökét.
5. §
Az Elnök
(1.) Az Elnök feladata:
a)
A NetClub vezetése, képviselete,
b)
az SzMSz betartása és betartatása,
c)
a stratégiai és beszerzési terv elkészítése,
d)
a beszerzések elindításához szükséges lépések megtétele,
e)
a NetClub tagok munkájának koordinálása,
f)
az eszközök felügyelete,
g)
a költségvetés felügyelete,
h)
felelősségvállalás az Egyetemtől használatara átvett eszközök iránt.
6. §
A Vezető rendszergazdák
(1.) A vezető rendszergazda feladata:
a)
a NetClub által kezelt szervereken tárolt adatok biztonságának megóvása,
b)
jogosultságok karbantartása,
c)
IP címek, illetve host nevek adminisztrálása,

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

új, rendszerszintű szolgáltatások bevezetése, illetve megszüntetése igény
alapján,
a NetClub tagok adminisztrálása a kollégiumi hálózat szerverein,
a felügyelt rendszerek működésének dokumentálása,
a hálózat rendeltetésszerű használatának ellenőrzése,
folyamatos kapcsolattartás az Elnökkel,
az Elnök akadályoztatása esetén a vezetői feladatok ellátása,
minden egyéb tevékenységet elvégezni, melyet az Elnök a feladatkörébe utal.
7. §
Rendszergazdák

(1.) A rendszergazda feladata:
a)
képviselni a NetClub felhasználóit,
b)
a hozzá forduló felhasználók problémáinak adminisztrálása,
c)
hibadetektálás, hálózati hibák felderítése,
d)
a szaktudásának megfelelő hibák elhárítása,
e)
a Kollégium informatikai rendszerének (beléptető rendszer, kamerarendszer,
kabinetek működése, hálózati adminisztráció) felügyelete és karbantartása,
f)
a rendszer nem megfelelő használatának jelzése a vezető rendszergazda
felé,
g)
a hálózattal kapcsolatos információk (hálózati leállás, karbantartás) eljuttatása
a felhasználókhoz,
h)
minden egyéb tevékenységet elvégezni, melyet a vezető rendszergazda vagy
az Elnök a feladatkörébe utal.

8. §
A próbaidős tagok
(1.) A próbaidős tagok feladata:
a)
megismerni a kollégiumi hálózatot,
b)
megismerni és elsajátítani a napi gyakorlatban előforduló folyamatokat,
c)
figyelemmel kísérni a tagok által végzett munkákat,
d)
megismerni a hálózaton előforduló hibajelenségeket és elhárításuk módját.
9.§
NetClub gyűlés
(1.) A NetClub negyedévente legalább egy alkalommal gyűlést tart, melyen dönt a
hatáskörébe tartozó kérdésekről. Az elnök legalább három munkanappal a gyűlés
időpontja előtt meghívót küld a tisztségviselőknek és a meghívottaknak a napirendi
pontokat feltüntetve.
(2.) A NetClub gyűlésein szavazati joggal vehet részt:

(3.)
(4.)
(5.)
(6.)

(7.)

(8.)
(9.)

(10.)
(11.)

az Elnök,
a vezető rendszergazdák,
a rendszergazdák.
A NetClub gyűlésein tanácskozási joggal vehet részt:
a. a NetClub tagjai,
b. a Kollégiumi Bizottság elnöke,
c. az ESZK kollégiumi munkatársai,
d. az EHÖK általános alelnöke,
e. az Elnök által meghívottak.
A NetClub gyűlését az Elnök, távollétében a vezető rendszergazdák hívják össze és
vezetik le. A gyűlésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalma nyilvános,
amennyiben személyiségi jogokat nem sért;
A NetClub gyűlése határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a + 1
fő jelen van;
Ha a gyűlés határozatképtelen, akkor legkorábban két munkanappal később
ugyanazzal a napirenddel újabb gyűlést kell összehívni, amely a megjelent tagok
számától függetlenül határozatképes.
A NetClub minden szavazati jogú tagja egy szavazattal rendelkezik;
A NetClub gyűlése a határozatokat egyszerű többséggel hozza. Ez alól kivételt képez
a SzMSz módosítása, melyre minősített többséggel kerülhet sor. Határozathozatalkor
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
10. §
Tagság

(1.) A Netclub tagja lehet minden, a SZE aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatója, aki a Netclub SzMSz rendelkezéseit magára nézve elfogadja és betartja, a
szervezet elveivel, célkitűzéseivel egyetért és részt vállal azok megvalósításában,
valamint írásban nyilatkozatot tett.
(2.) A NetClub tagjai tagságuk elvállalásakor tudomásul veszik, hogy a NetClub-on belül írt
programok, informatikai megoldások felett a SZE használati joggal rendelkezik. A
későbbiekben a SZE felé követeléssel nem élhetnek. A SZE elismeri a NetClub-ban
végzett munkát, amit igény szerint tanulmányi támogatással (kollégiumi díj mérséklés,
korrekciós pontszám, nyári szállás) és referencia kiadásával biztosít;
(3.) A szervezeti tagság megszűnik:
a)
kilépésével,
b)
kizárásával,
c)
hallgatói jogviszony szüneteltetésével, megszűnésével.
d)
a tag halálával.

11. §
Vezető rendszergazdák választása
(1.) Az Vezető rendszergazda pozíciójának pályázati kiírását a jelentkezési időszak előtt
15 nappal közzé kell tenni a tagok számára. A pályázat kiírásáért és a feltételek
meghatározásáért a NetClub elnöke felel.
(2.) Az Vezető rendszergazda tisztségére minden olyan tag választható, aki a jelentkezési
határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.
(3.) Az Vezető rendszergazdát a NetClub szavazati joggal rendelkező rendszergazdái
választják kétharmados többséggel.
(4.) Az Vezető rendszergazda mandátuma egy évre szól.
12. §
Elnök választása
(1.) Az Elnök pozíciójának pályázati kiírását a jelentkezési időszak előtt 15 nappal közzé
kell tenni a tagok számára. A pályázat kiírásáért és a feltételek meghatározásáért a
SZE EHÖK elnöke felel.
(2.) Az Elnök tisztségére minden a szervezetben tevékenykedő tag választható, aki a
jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.
(3.) Az Elnököt a NetClub szavazati joggal rendelkező tagjai a beérkezett pályázatok
alapján kétharmados többséggel választják.
(4.) Az Elnök mandátuma egy évre szól.
13. §
Rendszergazdák választása
(1.) Rendszergazdai pozícióról történő szavazást bármely tisztségviselő kezdeményezhet
az elnöknél a mandátum lejárata esetén, vagy próbaidős tagnál legalább egy hónap
próbaidő után.
(2.) A rendszergazdát a NetClub szavazati joggal rendelkező tisztségviselői választják.
(3.) A Rendszergazda mandátuma egy évre szól.
14. §
Záró rendelkezések
(1.) A Netclub tagjai a munkájuk során minden a szervezet rendelkezésére bocsájtott
eszközért felelősséget vállalnak, azokat rendeltetésszerűén használják és az általuk
okozott kárt az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyv kártérítési szabályai
szerint köteles megtéríteni. Az eszközök átadását és átvételét a tagok írásban rögzítik.
(2.) A szervezet tagjai a hallgatók adatait teljes diszkrécióval kezelik.
(3.) A NetClub hálózat használatáról szóló szabályzatát az SzMSz 1. sz. melléklete
tartalmazza.

