








1. számú melléklet 
 

WNET konzultáció – retsag.hu ügyben 
 
Szükséges az összes WNET szerződés megismerése, a kötelezettségvállalás, a teljesítések 
igazolása. (Ki írta alá pl a kifizetéseket.) 
 

- Kérjük megadni mindazoknak a nevét, akik hozzáféréssel rendelkeznek a honlaphoz. 
- Ezen belül kérjük, hogy jelszavak cseréjére, ellenőrzésére a mindenkori felelős kiadó-

nak (jelenleg jegyzőnek) külön a szolgáltatóval való egyezteté nélkül legyen módja. 
Legjobb lenne az admin felület elérhetőségét a kiadónak biztosítani és a használható-
ságot bemutatni. 

 
- Kérjük megadni az összes retsag.hu végződési létező e-mail címet 
- Ezek áttekintése után lehet rendelkezni az elavult, vagy a retsag.hu végződést nem 

használók törlésére. 
- Ha van, kérjük megadni az összes működő aldomaint. 

 
Milyen módszerrel lehet elérni, hogy a kb 1000 jelenleg hiányzó dokumentum megfelelő 
struktúrával, az archívumok biztosításával, a weblap felületének átalakításával legkésőbb de-
cember 8-ig felkerüljenek? 
 
Milyen körülmények állnak elő, ha a Wnet Internet szolgáltatóval a webmesteri feladatok 
ellátására szóló szerződést felbontjuk, de a tárterületfoglalás maradna. (Dijak, tárterület para-
méterek, stb.) 
 
A felület átalakításának alapelvei: 

1. A fejlécet le kell cserélni, és több grafikai tervből a kiadó a PVB bizottság egyetérté-
sével válassza ki a megfelelőt. 

2. Az üres menüpontokat el kell távolítani. 
3. A törvényben előírt közérdekű adatok minél rövidebb úton való eléréséhez kell alakí-

tani a felületet. Ezen anyagoknak fel kell kerülni, legalább 4 évre visszamenőlegesen, 
és az archívumokat is elérhetően biztosítani. 

4. A honlapépítés alapelvét egy korábbi konzultáción megadtam. Ennek lényege, hogy a 
retsag.hu nem hirportál, és nem kell az egész város minden információját tartalmaznia, 
hiszem az eltelt időben több mint 100 magán- és civil honlap tájékoztatja az adott kör 
tevékenységéről saját partnereit. (E tekintetben linkek megadása elegendő) Ugyanak-
kor a város és az önkormányzat működésével kapcsolatos anyagokat naprakészen, a 
benyújtást követőan azonnal meg kell jeleníteni. 

5. Ezek különösen. Testületi ülések jegyzőkönyvei teljes tartalommal. (SzMSz szerint a 
jegyzőkönyvekhez csatolni kell a hivatal és az intézmények – tehát ahonnan az elekt-
ronikus adatbekérés lehetséges – előterjeszéseit is. Eddig nem valósult meg, de visz-
szamenőleges hatállyal legalább 2 évre (A törvényi haráridőig) szükséges. 
Kötelező feltüntetni a jelenleg hatályos összes rendeletet, hivatkozásokkal, és egysé-
ges szerkezetben is. (A módosítóknál legyen elérhető az alaprendelet is.) 
Kötelező közzétenni az önkormányzat által kötött valamennyi szerződést. Ezek listáz-
hatóan, olvashatóan kinyomtathatóan kerüljenek fel. 

6. A következő ülések – benne a bizottságiak is – meghívója SzMSz szerinti 6 nappal 
előbb kerüljön fel a honlapra, a vonatkozó előterjesztésekkel együtt. Biztosítani kell 
ezek elérhetőségét az ülések után is. 

7. Ezen kívül a város hivatalos hirdetményei jelenjenek meg, ugyancsak archívumban 
kikereshetőséggel. 



8. Továbbá törvény által előírtak. (Kereskedelmi egységek nyilvántartása, ügyforgalmi 
statisztikák, telephely nyilvántartások, vezetői bérek, stb.) 

9. Értelemszerűen az önkormányzat összetételét, bizottságokkal, tanácsnokokkal, kisebb-
ségi önkormányzatokkal, esteleg ehhez kapcsolódó anyagokkal. 

10. Ugyancsak értelemszerűen a polgármesteri hivatal struktúráját, a konkrét dolgozók 
nevét, funkcióját, elérhetőségét, ügyfélfogadási időket, a működéssel kapcsolatos sza-
bályzatokat az alapító okirattól több szabályzatig. 

11. Feltétlenül közzé kell tenni a konkrét dolgozókhoz kötötten, és elérhetőséget is 
feltüntetű ügyleírásokat. Nem valami más helyen elérhetőt linkelni, hanem a konkrét 
viszonyokra és ügyintézőkre kidolgozottan. Itt legyen mód többféle listázásrra, ügyin-
tézőnként, illetve ügycsoportonként. 

12. Az előzőt az elektronikus ügyintézés feltételeit is figyelembe vevő módon. 
13. Hangadó pdf fájlok feltüntetése, kattintásra azonnal nyíljon meg. 

 
Intézményeknél elég a felsorolásuk, vezetőik, elérhetőségük megjelölése, ezen túl az egyes 
intézmények rendelkezhetnek arról, mit kívánnak megjelentetni. Többnyire elegendő az azóta 
már létező saját honlapok linkelése. 
 
Működés módszereivel kapcsolatos észrevételek. 

1. Megengedhetetlen, hogy a címlapon a felvezetések ne legyenek érthetők. A felvezetés 
hossza ne legyen technikailag korlázozva. 

2. Az egyes tartalmak lehetőleg egy kattintásra legyenek elérhetők. Jelenleg van ahol 2.,3 
kattintásra lehet elérni egy nem működő linket. 

3. A word, pdf, xls állományok elnevezése legyen kódszerű, (pl: jkv2010-02.doc) és tar-
talmazza a kiterjesztést. A jelenlegi ékezetes fájlnevek miatt a legtöbb gépen nem 
nyithatók meg közvetlenül. A szükséges fájlkonverziót a webmesternek kell elvégez-
nie, illetve a kapott anyagot a honlap stílusában megjeleőként átdolgoznia. 

4. Meg kell szüntetni az intézű típusú + + kibontásokat, mert ezeknek sem indoka nincs 
és többnyire nem is adnak új információt. 

5. Amennyire lehet meg kell szüntetni az oldalak listázását, vagy a default érték legyen 
100, és csak kérésre legyen oldalakra osztva, mert ez a használhatóságot nehezíti. (Pl a 
jelenleg elérhető rendeleteknél. Itt esetleg egy keresési mező (szűrő) indokolt!) 

6. Képes anyagok a jövőben kevesebb számban lesznek, de a webmesternek kötelessége 
feldolgozni, méretezni, és megfelelő módon elhelyezni a képeket. Nem fogadjuk el a 
jelenlegi formát, ahol a kisképekre kattintva kilép a portál keretrendszeréből. Inkább 
legyen 5 - max 20 kép adott szélességre méretezve a cikk alatt megtekinthetően. Ké-
pes anyag a jövőben csak a kiemelt városi eseményekről kerül fel, illetve a felelős ki-
adó, vagy a főszerkesztő által megadottak szerint, de napi képes hír megjelentetésre 
nem kell számítani. 

7. Biztosítani kell a cikkek – képekkel együttesen egy lapon történő – nyomtatási verzió-
ját. 

 
Ezen túl a mindenkori felelős kiadó alakítsa ki a működési modelleket, a felülettel kapcsolatos 
elvárásokat, és azt a tanácsnokkal, szükség szerint a bizottsággal történt egyeztetés után önál-
lóan valósítsa meg. 
Fontos követelmény, hogy nem kerülhet fel olyan cikk, amit a főszerkesztő nem látott, és nem 
jegyzett ellen, és nem kerülhet le ugyancsak cikk, amit nem a főszerkesztő töröltet. (általában 
kötelező az archválás.) 
 
Ez a program  lényegesen kevesebb, mint eddig, kérdés, hogy miylen engedmény érhető el az 
eddigi szerződéshez képest elvárt, de nem teljesített szolgáltatás árához képest. Konkrét ár-
ajánlatot kérünk a következő évi működtetésre, külön-külön, szerződésenként. 


