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Fontos változások a KIFÜ Diákháló 
webszolgáltatásban 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a korábban kiküldött, „KIFÜ Diákháló webszolgáltatás korszerűsítése - 
VPID: {E012345}” tárgyú levelünkre a mai napig nem érkezett válasz. 

Nyilvántartásunk szerint a {Minta} intézmény, melynek végponti azonosítója: {VPID}, az alábbi 
domainhez kapcsolódóan rendelkezik a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által 
biztosított webszolgáltatással: 

intezmeny.sulinet.hu 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 2021. augusztus 25-ig nem érkezik visszajelzés, akkor 
a(z) intezmeny.sulinet.hu weboldal előreláthatóan 2021. november elsején megszűnik és edu.hu 
végződéssel sem lesz elérhető. 

A fenti weboldal a KIFÜ mára elavulttá vált webkiszolgáló környezetében fut, aminek az üzemeltetése 
és a fenntartása már csak rövid ideig biztosított.  2021. eleje óta – ahogy a hivatkozott korábbi 
levelünkben is jeleztük – az intézményének lehetősége van edu.hu végződéssel (sulinet.hu helyett) egy 
új, biztonságos infrastruktúrára költöztetnie a jelenlegi weboldalukat. Az új infrastruktúrán a 
jelenlegivel megegyező méretű tárhelyet biztosítunk. Több száz intézmény élt már ezzel a 
lehetőséggel, így Önt is arra biztatjuk, hogy használják a jövőben is ezt a szolgáltatásunkat a 
weboldaluk számára. 

Kérjük, válaszlevelükben jelezze, amennyiben jelenleg a(z) intezmeny.sulinet.hu címtől eltérő aliason 
(álnév domainen) használják a webszolgáltatást és a jövőben az aliast kívánják elsődlegesként 
alkalmazni az intézményi weboldal eléréséhez (edu.hu végződéssel). Webszolgáltatás igénylésre 
természetesen 2021. november 1. után is lehetőség lesz a már ismert módokon (ezt akkor érdemes 
figyelembe venni, ha épp nem használják aktívan a fenti domainhez rendelt tárhelyüket és nem is 
tervezik október 31-ig). 

Az új infrastruktúra specifikációit, valamint a tárhely és adatbázis eléréséhez szükséges műszaki 
paramétereket, hozzáférési információkat a visszajelzés beérkezése után néhány napon belül, e-mail 
formájában fogjuk megküldeni. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal költöztetését az intézménynek kell elvégezni, az átállás nem 
automatikus. Az új webkiszolgáló környezetben tetszés szerint lehetőség van új weboldal 
létrehozására, vagy a korábbi migrálására, azonban a KIFÜ-nek nincs lehetősége az alkalmazott 
rendszerek sokszínűsége és az egyedi konfigurációk miatt támogatást nyújtani. 

A tartalomkezelő rendszerekkel (CMS) kapcsolatos, valamint az eltérő verziókból fakadó problémák 
megoldásához az adott CMS dokumentációjának tanulmányozását és a hivatalos fórumok, támogatási 
oldalak felkeresését javasoljuk. 

Az általános érvényű tudnivalókat, valamint a három legnépszerűbb CMS esetén a weboldalak 
költöztetéséhez rendelkezésre álló, weben elérhető leírásokat, útmutatókat egy külön 
dokumentumban gyűjtöttük össze a weboldalunkon, az Ügyfélszolgálat aloldal, Műszaki segédanyagok 
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menüpontjában, amelyet a következő címen érhet 
el: https://kifu.gov.hu/sites/default/files/Website_koltoztetesi_segedlet.pdf 

Amennyiben az új webkiszolgáló környezettel kapcsolatban merül fel kérdése, kérése, illetve ha a 
rendszerrel kapcsolatosan tapasztal rendellenességet, kérjük jelezzék számunkra 
a hibabejelento@kifu.hu e-mail címen! 

Együttműködésében bízva várjuk a visszajelzést a jelzett határidőig (2021. augusztus 25-ig)! 

 

 

Tisztelettel 

 

KIFÜ Ügyfélszolgálat  
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

cím: 1134 Budapest, Váci út 35.    
tel: +36 1 450 3070 
e-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu; hibabejelento@kifu.hu 
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