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Kitöltési útmutató
1. A Bejelentő lap arra szolgál, hogy az SZTE és társult intézményei, valamint egyéb, az előzőekkel valamilyen együttműködési kapcsolatban levő intézmények a használatukban levő uszeged.hu Internet domain alá tartozó nevekre támaszkodva nem u-szeged.hu alá tartozó
domaineket vegyenek használatba – a jelenleg érvényes gyakorlat szerint.
2. A Bejelentő lap mezőit értelemszerűen kell kitölteni. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban egységnek nevezünk egy egyetemi kart, tanszéket vagy intézetet, illetve minden más
nem egyetemi intézményt. Utóbbiak esetén a hosszabb nevek megadására a Tanszék
mező is használható.
3. A Bejelentő adatai mezőcsoportnál annak a személynek/egységnek az adatait kell megadni,
aki/amely az SZTE ESZK-val a domainnel kapcsolatos adminisztratív kapcsolattartásért
felelős. A bejelentő elsődlegesen felelős azért is, hogy a domaint a bejelentés jogcímével
összhangban levő célokra használják fel. Az SZTE ESZK a bejelentés státuszáról tájékoztatást az itt megadott e-mail címre küld ki.
4. A Tulajdonos adatai mezőcsoportot csak akkor kell teljesen kitölteni, ha a tulajdonos nem
azonos a bejelentővel. A tulajdonos az, akit a megfelelő magyar vagy nemzetközi szervezetnél végrehajtott bejegyeztetésnél a domain tulajdonosaként megadtak. Amennyiben
a felhasználó egyetemi egység, akkor ajánlott, hogy a domain tulajdonosa is ez az egység
legyen.
5. Új domain esetén a bejegyeztetést a tulajdonos maga intézi egy általa tetszőlegesen kiválasztott regisztrátornál (Internet szolgáltatónál).
6. A Felhasználó adatai mezőcsoportot csak akkor kell teljesen kitölteni, ha a felhasználó nem
azonos a bejelentővel. A felhasználó az, aki a domaint ténylegesen használja, például levelezési címként vagy az alá bejegyzett nevekkel számítógépeket üzemeltetve.
7. A Kapcsolattartó adatai mezőcsoportot csak akkor kell teljesen kitölteni, ha a kapcsolattartó
nem azonos a bejelentővel. Az itt megadott személy az SZTE ESZK-val a domainnel
kapcsolatos technikai kapcsolattartásért felelős.
8. A domain funkciója mezőbe egy rövid szöveges leírást kell megadni.
9. A domaint hostoló számítógépre hivatkozhatnak a domainhez tartozó zóna file-ban.
A 160.114.0.0 hálózat címeit nem szabad egy nem u-szeged.hu alá tartozó zónában
A rekord jobb oldalán megadni, illetve a 114.160.in-addr.arpa zónában egy PTR rekord jobb
oldalán nem szabad megadni nem u-szeged.hu alá tartozó neveket. Ez lényegében azt
jelenti, hogy csak CNAME, MX és NS rekordok jobb oldalán jelenhet meg a hostoló számítógép neve.
10. A másodlagos dns szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az Egyetem központi dns-e,
a huni6.cc.u-szeged.hu (160.114.8.16) a megadott dns-ről a zóna file-t le tudja tölteni.
(Kapcsolattartó e-mail: hostmaster@cc.u-szeged.hu)
11. A levelezéshez a domain-mail szerver hozzárendelést be kell jegyezni az egyetemi
levelezési tűzfalakba. (Kapcsolattartó e-mail: postmaster@cc.u-szeged.hu) Új domain
regisztrálása esetén ez elengedhetetlen, mert a bejegyzés szükséges feltétele az ellenőrző
script hibamentes lefutása, ami - többek között - a primary és secondary dns, valamint
a postmaster@ujdomain cím leellenőrzéséből áll.
12. A kari/intézményi felelős (például tanszék esetén a kari dékán, önálló egység esetén az illetékes rektorhelyettes) igazolja az igénybejelentés jogosultságát.

