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KIFÜ Diákháló webszolgáltatás korszerűsítése 
 

Kedves Ügyfelünk! 

 

Örömmel értesítjük, hogy az edu.hu végződésű domainekre való áttéréssel együtt a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) Diákháló webszolgáltatásában elérhetővé vált egy korszerű, 
magas rendelkezésre állású és fokozott biztonságú infrastruktúrán kialakított webkiszolgáló 
környezet. 

Az új rendszer fontosabb specifikációi: 

 Debian GNU/Linux 10 (buster) operációs rendszer; 

 Apache 2.4 webszerver; 

 php 7.3 futtatókörnyezet; 

 MariaDB 10.0 verziójú adatbázis. 

Az új környezetben kialakítható, az edu.hu végződésű domaineken hozzáférhető weboldalak 
kizárólag https protokollon érhetőek el, ehhez a KIFÜ biztosítja és konfigurálja a szükséges SSL 
tanúsítványokat. 

Statikus és dinamikus tartalmak kiszolgálására továbbra is lehetőség van; a tárhely elérése, a 
tartalmak feltöltése a megszokott módon, SFTP kliensek használatával történik és az elérhető 
tárhelyméret (1GB) sem változik. 

Nyilvántartásunk szerint a {Minta} intézmény, melynek végponti azonosítója {VPID}, az alábbi 
domainhez kapcsolódóan rendelkezik webszolgáltatással: 

intezmeny.sulinet.hu 

Az új webkiszolgáló környezet bevezetésével együtt a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség webhosting infrastruktúráján elhelyezett, jelenleg sulinet.hu végződésű címeken elérhető 
weboldalak kivezetése is megkezdődik. Ezek a weboldalak az intezmeny.sulinet.hu alakú domaineken 
2021. június 30-ig lesznek elérhetőek, ezután – 2021. augusztus 25-ig – már csak az edu.hu végződésű 
címeken lesznek hozzáférhetőek. 

Ez azt jelenti, hogy 2021. augusztus 25-e után kizárólag a fent részletezett specifikációjú új 
webkiszolgáló környezet áll majd az intézményi honlapok rendelkezésére (edu.hu végződésű 
domainekkel), tehát legkésőbb eddig az időpontig kell átköltöztetni a jelenlegi weboldalakat az új 
tárhelyre, esetleg az új tárhelyen egy teljesen új weboldalt kialakítani. Érdemes minél hamarabb – 
2021 első félévében – elvégezni a honlapok költöztetését annak érdekében, hogy az intézményi 
weboldalak működése folyamatosan biztosított legyen. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az átállás nem automatikus (tehát az új webkiszolgáló környezetbe nem 
kerülnek át beavatkozás nélkül a jelenlegi tárhelyükön lévő tartalmak), ezért amennyiben 2021. 
augusztus 25-e után is igénybe kívánják venni a KIFÜ által biztosított Diákháló webhosting 
szolgáltatást, kérjük jelezzék szándékukat, erre a levélre válaszolva, 2021. április 1-ig. 

Ha 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), akkor kérjük ezt is jelezzék a válaszlevelükben. 

mailto:info@kifu.gov.hu
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Az új tárhely és adatbázis eléréséhez szükséges műszaki paramétereket, hozzáférési információkat a 
visszajelzés beérkezése után néhány napon belül fogjuk elküldeni válasz e-mail formájában. 

Az új webkiszolgáló környezetben tetszés szerint lehetőségük van új weboldal létrehozására, vagy a 
korábbi migrálására, azonban a weboldalak költöztetését saját hatáskörben szükséges elvégezni, a 
KIFÜ-nek nincs lehetősége támogatást nyújtani az alkalmazott rendszerek sokszínűsége és az egyedi 
konfigurációk miatt. 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 KIFÜ weboldalán, az Ügyfélszolgálat aloldal, Műszaki 
segédanyagok menüpontjában, a következő címen: 
https://kifu.gov.hu/sites/default/files/Website_koltoztetesi_segedlet.pdf 

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

Együttműködésükben bízva várjuk visszajelzésüket a jelzett határidőig (2021. április 1-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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