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Kitöltési útmutató
1. Az Igénylőlap arra szolgál, hogy az SZTE egységei az szte.hu második szintű Internet domain
alá harmadik szintű domaineket jegyeztessenek be – a jelenleg érvényes gyakorlat szerint.
2. Az Igénylőlap mezőit értelemszerűen kell kitölteni. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban
egységnek nevezünk egy egyetemi kart, tanszéket, intézetet, centrumot stb.-t. Utóbbiak esetén
a hosszabb nevek megadására a Tanszék mező is használható.
3. Az Igénylő adatai mezőcsoportnál annak a személynek/egységnek az adatait kell megadni,
aki/amely az SZTE ESZK-val a domainnel kapcsolatos adminisztratív kapcsolattartásért felelős.
Az igénylő a domain tulajdonosa, elsődlegesen felelős azért, hogy a domaint az igénybejelentés jogcímével összhangban levő célokra használják fel. Az SZTE ESZK az igény
státuszáról tájékoztatást az itt megadott e-mail címre küld ki, amely csak egyetemi, azaz
u-szeged.hu-ra (vagy egyéb egyetemi tulajdonban levő domainre) végződő lehet.
4. A Felhasználó adatai mezőcsoportot csak akkor kell teljesen kitölteni, ha a felhasználó nem
azonos az igénylővel. A felhasználó az, aki a domaint ténylegesen használja, például levelezési
címként vagy az alá bejegyzett nevekkel számítógépeket üzemeltetve.
5. A Kapcsolattartó adatai mezőcsoportot csak akkor kell teljesen kitölteni, ha a kapcsolattartó
nem azonos az igénylővel. Az itt megadott személy az SZTE ESZK-val a domainnel
kapcsolatos technikai kapcsolattartásért felelős.
6. A domain nevének javasolt maximális hossza öt (5) karakter.
7. A domain funkciója mezőbe egy rövid szöveges leírást kell megadni.
8. Külön dns üzemeltetése esetén a domain delegálásának feltétele, hogy az Egyetem központi
dns-e, a huni6.cc.u-szeged.hu (160.114.8.16) a megadott dns-(ek)ről a zóna file-t le tudja
tölteni. (Kapcsolattartó e-mail: hostmaster@cc.u-szeged.hu) Adminisztratív szempontból
megközelítve a kérdést, egy zóna delegálására akkor kerülhet sor, ha a domainhez tartozó IP
cím tartományt is a felhasználó kezeli.
9. A levelezéshez a domain-mail szerver hozzárendelést be kell jegyezni az egyetemi levelezési
tűzfalakba. (Kapcsolattartó e-mail: postmaster@cc.u-szeged.hu)
10. Web szerverként általában a domaint hostoló szerver nevét adjuk meg, amit a domain web
szerverét kijelölő CNAME DNS utasítás jobb oldalán tüntetünk fel. Amennyiben a web szervert
www prefix nélküli néven is elérhetővé kívánjuk tenni, és a domaint levelezésre is használjuk
MX DNS utasítások segítségével, akkor erre a célra az A DNS utasítást kell használni, ahol a
jobb oldalon (értelemszerűen) a domaint hostoló szerver IP címét kell megadni.
11. Az szte.hu domain használatba vételét követően is az u-szeged.hu marad a 160.114.0.0
networkbe tartozó számítógépek technikai vagy kanonikus neve, amit a forward zónában a A
utasítással, a reverse zónában a PTR utasítással jegyzünk be - az érvényes dns
adminisztrációs gyakorlat szerint, amelytől csak a fenti kivétel esetén térünk el.
12. A kari/intézményi felelős (például tanszék esetén a kari dékán, önálló egység esetén az illetékes rektorhelyettes) igazolja az igénybejelentés jogosultságát.

