Szervezeti és Működési Szabályzat
Érvényes: 2017.09.15-től
Bevezetés, a szabályzat hatásköre
1. §
(1) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Széchenyi István
Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), Egyetemi Szolgáltató Központ – Egyetemi Kollégium
(a továbbiakban: ESZK-EK) kollégiumaiban a NetClub működését szabályozza;
(2) Ezen Szabályzat az ESZK-EK kollégiumaiban működő Kollégiumi Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatának (továbbiakban: KB-SZMSZ) mellékletét képezi. Ennek
megfelelően az ebben az SZMSZ-ben nem tárgyalt kérdésekben a KB-SZMSZ, az Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hatályos magyar jogszabályok a
mérvadóak;
(3) Ezen SZMSZ hatályát a KB-SZMSZ tárgyalja;
(4) A NetClub az Egyetem Kollégiumainak öntevékeny szervezete, a Kollégiumi Bizottság
részönkormányzata;
(5) A jelen Szabályzat meghatározza a NetClub felépítését, feladatait, kötelességeit és jogait.

A NetClub
2. §
(1) A NetClub célja, hogy a kollégiumi hallgatók számára biztosítsa 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) További cél, hogy megfelelő lehetőséget biztosítson tagjainak a számítástechnikai és
informatikai ismeretek elsajátításához, valamint, hogy mindezt jó közösségi légkörben
tehessék anélkül, hogy ez tanulmányaik rovására menne;
(3) A NetClub általános felügyeletét az ESZK-EK vezetője, szakmai felügyeletét az Egyetemi
Informatikai Központ (a továbbiakban: EIK) vezetője, vagy egy általuk delegált
képviselőjük látja el;
(1) A NetClub tagjai a próbaidős tagok, rendszergazdák, a vezető rendszergazdák és az elnök. A
NetClub tagjai közé tartozik továbbá az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (a

továbbiakban: EHÖK) mindenkori gazdasági megbízottja, valamint a Kollégiumi Bizottság
mindenkori elnöke;
(2) A NetClub tagjai tagságuk elvállalásakor tudomásul veszik, hogy a NetClub-on belül írt
programok, informatikai megoldások felett a Kollégiumi használati joggal rendelkezik. A
későbbiekben a Kollégium felé követeléssel nem élhetnek. A Kollégium elismeri a NetClubban végzett munkát, amit igény szerint tanulmányi támogatással (kollégiumi díj mérséklés,
korrekciós pontszám, nyári szállás) és referencia kiadásával biztosít.
(3) A NetClub elnökének (a továbbiakban: Elnök) megbízása a következő érvényes választásig
szól. Az Elnök megbízatása megszűnik a kollégiumi tagsága, hallgatói jogviszonya
megszűnésével, illetve ha a NetClub gyűlése fegyelmi eljárás keretében kizárja. Az Elnök
mandátumának lejárása esetén újraválasztható;
(4) A NetClub tisztségviselőinek mandátuma megválasztásuktól a következő érvényes
választásig szól. A tisztségviselők mandátuma megszűnik a kollégiumi tagságuk, hallgatói
jogviszonyuk megszűnésével, illetve ha a NetClub gyűlése fegyelmi eljárás keretében
kizárja. A tisztségviselők mandátumának lejárása esetén újraválaszthatóak;
(5) A NetClub negyedévente legalább egy alkalommal gyűlést tart, melyen dönt a hatáskörébe
tartozó kérdésekről. Két munkanappal a gyűlést megelőzően az Elnöknek értesítenie a
tagokat és tanácskozási joggal rendelkezőket;
(6) A NetClub gyűlésein szavazati joggal vehet részt:
a) az Elnök,
b) a vezető rendszergazdák,
c) a rendszergazdák,
d) az EIK vezetője,
e) a Kollégiumi Bizottság elnöke,
f) gazdasági kérdések esetén a gazdasági megbízott.
(7) A NetClub gyűlésein tanácskozási joggal vehet részt:
a) a NetClub tagjai,
b) az ESZK-EK vezetője,
c) az Elnök által meghívottak.
(8) A NetClub gyűlését az Elnök, távollétében a Kollégiumi Bizottság elnöke hívja össze és
vezeti le. A gyűlésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalma nyilvános, amennyiben
személyiségi jogokat nem sért;
(9) A NetClub gyűlése határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a + 1 fő
jelen van;

(10) Ha a gyűlés határozatképtelen, akkor legkorábban két munkanappal később ugyanazzal a
napirenddel újabb gyűlést kell összehívni, amely a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
(11) A NetClub minden szavazati jogú tagja egy szavazattal rendelkezik;
(12) A NetClub gyűlése a határozatokat egyszerű többséggel hozza. Ez alól kivételt képez a
SZMSZ módosítása, melynek módosítására minősített többséggel kerülhet sor.
Határozathozatalkor szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A NetClub feladatai és jogköre
3. §
(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 tisztségviselők személyéről és visszahívásáról;
d) a jelen SZMSZ-ben nem rögzített egyéb kérdésekről.
(2) A NetClub feladatai:
a) koordinálni és ellenőrizni a folyamatban lévő beszerzési és fejlesztési folyamatokat;
b) üzemeltetni, karbantartani és fejleszteni a kollégiumi számítástechnikai infrastruktúrát;
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 Kollégium Bizottság
tagjainak munkáját;
f) segítséget nyújtani a kollégiumi beléptető- és kamerarendszerek üzemeltetésében.
(3) A NetClub véleményezési és egyetértési jogot gyakorol
a) a kollégium számítástechnikai infrastruktúra aktuális kérdéseiben,
b) az általa üzemeltetett rendszereket érintő kérdésekben.
(4) Az Elnök feladata:
a) A NetClub vezetése, képviselete,
b) az SZMSZ 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.
(5) 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) új, rendszerszintű szolgáltatások bevezetése, illetve megszüntetése igény alapján,
e) a NetClub tagok adminisztrálása a kollégiumi hálózat szerverein,
f) a felügyelt rendszerek működésének dokumentálása,
g) a hálózat rendeltetésszerű használatának ellenőrzése,
h) folyamatos kapcsolattartás az Elnökkel,
i) az Elnök akadályoztatása esetén a vezetői feladatok ellátása,
j) minden egyéb tevékenységet elvégezni, melyet az Elnök a feladatkörébe utal.
(6) 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.
(7) 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.

(8) A gazdasági megbízott feladata:
a) felügyelni és koordinálni a beszerzési folyamatokat,
b) az Elnökkel együttműködve elkészíteni a beszerzési tervet,
c) a beszerzési folyamatokat elindítani,
d) negyedévente tételes elszámolást készíteni a megelőző időszak bevételeiről és
kiadásairól.

A NetClub tisztségviselői
4. §
(1) Az Elnök;
(2) A vezető rendszergazdák;
(3) A rendszergazdák.

Fegyelmi eljárás
5. §
(1) A NetClub tagjai a NetClub-on belül kezdeményezett fegyelmi ügyeiben a mindenkori
felsőoktatási törvény, az Egyetem Fegyelmi Szabályzata, a Kollégiumi Házirend és az
SZMSZ rendelkezéseinek betartása mellett az alábbiak szerint kell eljárni;
(2) A NetClub tagjai ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet az Elnök és a vezető
rendszergazdák;
(3) A fegyelmi bizottság három tagból áll;
(4) A fegyelmi eljárással érintettet írásban értesíteni kell, öt munkanappal a tárgyalás előtt. A
fegyelmi eljárással érintett személyt az értesítéssel egy időben figyelmeztetni kell, hogy
távolmaradása nem akadályozza a fegyelmi bizottságot döntése meghozatalában;
(5) Fegyelmi tárgyalás zárt, rendkívüli gyűlésnek minősül;
(6) A fegyelmi eljárásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a gyűlésen jelen lévők névsorát,
illetve a döntésről született határozatot. A határozatból az érintett egy példányt a gyűlés
végeztével kézhez kap;
(7) A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell:
a) a tag nevét, adatait,
b) a fegyelmi eljárás tárgyát,
c) a gyűlés határozatát, az alkalmazott szankciót,
d) indoklást,

e) tájékoztatást a fellebbezés lehetőségéről,
f) dátumot, aláírást.
(8) A fegyelmi eljárás során hozható határozatok:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) felfüggesztés,
d) kizárás.

Záró rendelkezések
6. §
(1) Jelen SZMSZ közzétételét követően a korábbi NetClub SZMSZ-t (hatályos: 2017.02.10-től)
alkalmazni nem lehet.
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