
 

 

IPV4/IPV6 CÍM- ÉS ZÓNANÉV ADMINISZTRÁCIÓ 
 
 
A szolgáltatás keretében a különböző egyetemi szervezeti egységek, az egyetem területén működő 

szervezetek (cégek), épületek, épületrészek számára megfelelő méretű IP hálózatok, alhálózatok 

meghatározása, azok kiosztása történik. Ez az egyetem használatában lévő publikus IPv4 és IPv6 

címtartományok, valamint privát IPv4 címtartományok kiosztásának kezelését jelenti. A publikus IP cím 

regisztráció egyben DNS bejegyzés létrehozását is jelenti az ISZK részéről. 

A szolgáltatás kiterjed az egyetem valamennyi intézményi campusra, azt az egyetem szervezeti egységei és 

az egyetem területén működő szervezetek (cégek) is elérhetik. Az egyetem területén működő szervezetek 

(cégek) számára az egyetem használatában levő publikus IP címtartományok nem oszthatók, csak privát 

címtartományok, illetve a cégek számára rendelt publikus IP címtartomány alhálózatai.  

A kiosztott címtartományok használatba vételéhez, eléréséhez a megfelelő gerinchálózati eszközökön 

routing és egyéb beállítások elvégzése is szükséges, amit az ISZK végez el. 

A szolgáltatás keretében egy adott szervezeti egység vezetője valamilyen esemény, például új épületbe 

költözés, bővülés, külső elérést igénylő szerverek üzembe helyezése, stb. miatt privát, esetlegesen 

publikus IP címtartomány hozzárendelését igényelheti. 

Az egyes oktatói, dolgozói gépek számára az ISZK kezelésében lévő címtartományokból lehet IP címet 

igényelni, gépszintű azonosítás céljára.  A címet csak az adott aljzaton kell használni, ha a kapcsolódó 

adatok valamelyike megváltozik, arról az ISZK-t szükség esetén értesíteni kell.  

A felhasználók az érvényes Felhasználói szabályzat (rövidesen megváltozik) értelmében a hálózati 

végpontra csak bejelentett és regisztrált hoszt (szerver vagy kliens funkciójú) számítógépek 

csatlakoztathatók, mely a Desktop Menedzsment Szolgáltató Egységünk segítségével végezhető. 

FONTOS TUDNIVALÓK 

IP cím igénylésre szolgáló űrlap letölthető az ISZK honlapjáról. A nyilatkozat letöltése és kitöltése, aláírása 

után el kell juttatni az ISZK HelpDesk-hez.  Az űrlapot 2 példányban kell kitölteni, az egyik az ISZK-ban 

marad, a másikat a felhasználó visszakapja. 

Az űrlap kitöltésével egyidejűleg a munkatársnak nyilatkoznia kell, hogy betartja az egyetem informatikai 

felhasználói, illetve informatikai biztonsági szabályzatait (rövidesen megváltoznak).  A felhasználók IP cím 

igénylése esetén a kiosztott címmel egyidejűleg DNS bejegyzés is készül. 

Web űrlapok, letölthető dokumentumok, linkek: 

- Igénylőlap elérési kapcsolata:   http://it.unideb.hu 

- Ügyfélkapcsolati kapu telefonszáma:  66333 

- Ügyfélkapcsolati kapu e-mail címe:   helpdesk@it.unideb.hu 


