
SZTE HERMAN OTTÓ KOLLÉGIUM

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA SZABÁLYZAT

2. számú melléklet - Herman Wifi

Általános szabályok

1.  §  (1)  A  Herman  Wifi  az  SZTE  Herman  Ottó  Kollégium  vezeték  nélküli 

számítógépes hálózatának fizikai eszközeit (Wifi router) és a hálózaton elérhető 

szolgáltatásokat foglalja magában.

(2)  A  Herman  Wifi  használatára  azok  jogosultak,  akik  a  Hnetre  regisztrált 

számítógéppel rendelkeznek, és igénybe veszik a Hnet szolgáltatásait.

(3) A Herman Wifi-n a következő hálózati szolgáltatások érhetőek el: internet 

http, https protokollokon keresztül, intranet, belső hálózat korlátozott elérése. A 

Kollégium fenntartja  annak jogát,  hogy a nyújtott  szolgáltatások terjedelmét 

bármikor megváltoztassa.  

(4) A Herman Wifi által nyújtott sávszélesség: letöltés/feltöltés 64/64 Kbyte/sec. 

A Kollégium fenntartja annak jogát, hogy a nyújtott sávszélességet bármikor 

megváltoztassa.

(5) A Herman Wifi titkosítást nem alkalmaz, ezért – tekintettel a szolgáltatás 

műszaki  jellegére  is  -  a  Kollégium nem vállal  felelősséget  a  Herman  Wifi-n 

küldött, vagy fogadott adatok illetéktelen személyekhez kerüléséért. 

(6) A rendszergazdák a Herman Wifi csomagforgalmát a biztonság érdekében 

bármikor  ellenőrizhetik,  s  bármikor  meggyőződhetnek  a  bejelentkezett 

felhasználók személyazonosságáról.

(7)  A  Herman  Wifi  bármilyen  okból  történő  kimaradásáért,  és  ennek 

következményeiért a Kollégium felelősséget nem vállal. 

(8) A Herman Wifi-n bonyolított forgalom a Hnet-en mért egyéni forgalomba 

beleszámít.

Regisztráció

2.  §  (1)  A  Herman  Wifi  felhasználó  név  és  jelszó,  valamint  MAC  address 

azonosítás  mellett  vehető  igénybe.  Az  azonosító  és  jelszó  személyre  szól, 

annak  titkosságát  és  biztonságát  minden  felhasználó  köteles  megóvni,  a 

felhasználói jogosultságot harmadik személynek átengedni szigorúan tilos. 

(2) Felhasználónevet és jelszót a Kollégiumi rendszergazdáktól lehet igényelni 

személyesen  (regisztráció).  A  regisztrációhoz  szükséges  adatok:  név, 

szobaszám, wireless csatoló fizikai címe. A regisztráció az aktuális félévre szól, 

ezért  a  regisztrációt  minden  félév  elején  meg kell  ismételni.  A  regisztráció 

menetével  kapcsolatos  részletek  a  Kollégium  hirdetőtábláján  kerülnek 

kihirdetésre.
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Felhasználás menete

3. § (1) A Herman Wifi-hez történő csatlakozást követően az első böngészéskor 

a rendszer kéri  a felhasználói azonosítást (1. sz. kép),  ekkor kell  megadni a 

regisztráció  során  kapott  felhasználónevet,  és  jelszót.  A  sikeres  azonosítást 

követően a Herman Wifi szolgáltatatásai igénybe vehetők. 

(2)  A  bejelentkezést  követően  megnyílik  egy,  a  Herman  Wifi  használatával 

kapcsolatos információkat tartalmazó web lap (Információs oldal, 2. sz. kép), 

ezért a böngészőkben engedélyezni kell ezen felugró ablak megnyílását.

(3) A Herman Wifi használatának befejezésekor az Információs oldalon található 

kijelentkezéssel  kell  a  kapcsolatot  lezárni,  melynek  sikeres  megtörténtéről 

visszajelzést kapunk (3. sz. kép).     

Egyéb

4. § A jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben az IISZ szabályait kell 

alkalmazni. A jelen melléklet hatálybalépésének napja 2008. január 15. napja.
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1.sz. kép

2. sz. kép

3



3. sz. kép

Kelt.: Szeged, 2008. január 12.

SZTE Herman Ottó Kollégium
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