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Dolgozatomban iskolám honlapjának elemzését választottam olyan kiegészítéssel, hogy a 

hivatalos iskolai weboldal mellett a saját, de iskolai weboldalunkkal párhuzamosan 

üzemeletetett saját honlapomra is kitérek. 

Iskolám a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola 

honlapja a http://www.hamori-tfured.sulinet.hu/ címen érhető el: 

Az oldalt iskolánk rendszergazdája üzemelteti, a 

szerkezeti elemeket és a tartalmat is Ő kezeli. Az 

évek óta ugyanabban a rendszerben, stabil 

technikai háttérrel üzemeltetett oldalt Kompozer 

web szerkesztővel tartja karban. 

Előreszaladva, jelen korunk követelményeinek ez 

az oldal már nem felel meg – legfőképp a statikus, 

nehezen kezelhető és kereshető tartalom a 

negatívuma. 

Iskolánkban a rendszergazda képzés a fő 

szakterületem, munkacsoport vezetőként 

ide koncentrálom tudásom legjavát. 

Szükségét éreztem, hogy mai, modern 

honlapja legyen ennek a szakképzésnek, 

és 2009-ben megvásároltam a 

http://rendszerinformatika.com/ 

domaint, és elkezdtem egy dinamikus 

tartalomkezelő rendszer segítségével a 

tudásbázis építést. Az oldalt én kezelem, 

a rendszergazda tanulók aktív részvételével. 

Ez az oldal már dinamikus tartalomkezelő 

rendszerre épül, de még voltak a 

képzésben alkalmazandó kritériumokhoz 

viszonyítva hiányosságai, így mellette egy 

aloldalon létrehoztam 2010-től egy Moodle 

távoktatási rendszert, melyet a /vizsga 

aloldalon lehet elérni. Komplett 

tananyagok mellett a számonkérések, 

tesztek, feladatok kapnak itt helyet. 

Iskolánk weboldalát elemzem, minősítem, de semmiképp sem kritizálom. Funkcióját 

tökéletesen ellátja, van gazdája, és az adott munkakörnyezetben a feladatok is jól deklaráltak. 

Az információk frissen felkerülnek rá, és ez sokszor többet ér, mint egy technikailag csillogó-

villogó, de nem aktuális iskolai weboldal. 

http://www.hamori-tfured.sulinet.hu/
http://rendszerinformatika.com/


A) MEGFELELÉS A MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNY CÉLJAINAK  

Iskolánk weboldala megfelel a működtető intézmény céljainak, iskolai weboldal funkcióját 

tökéletesen ellátja. 

B) JOGSZABÁLYI MEGFELELTETHETŐSÉG  

Jogi megfeleltethetőség tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola 

és Szakiskola a KLIK fenntartásában és üzemeltetésében működik. Iskolánk átvételekor részletes 

átvilágításon, ellenőrzésen esett átt, hogy jogharmonizációban legyen a fenntartó törekvéseivel. 

Konkrétan a weboldal és üzemeltetésével kapcsolatban a 2011 évi CXII törvény az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján az üzemeltetőnek a személyes adatokkal 

nagyon szigorú szabályok szerint kell eljárni, mely vonatkozik az adatvédelmi nyilvántartásra és az 

egyértelmű tájékoztatásra is. Ebben nincs kompetenciám, valószínűleg iskolánk oldalának 

üzemeletetője minden szabályt betart. 

C) ELÉRHETŐSÉG 

•A honlap "beszédes" URL címmel rendelkezik – az oldal teljesen beszédes, hiszen csak a „hamori-

tfured” szó azonosítja magát az iskolát. A teljes domain a http://www.hamori-tfured.sulinet.hu vagyis 

a sulinet rendszerében kezelt rendszerről van szó. Szerintem felesleges a „tfured” kiegészítés, nem 

valószínű, hogy másik településen az országban szintén legyen Hámori megnevezéssel iskola. 

•Google találati lista, metaadatok megfelelősége – Az oldalt a Google kereső nagyon jól beindexelte, 

már régóta stabil címen, változatlan adatokat indexel a keresőmotor. A meta adatok az iskolai általános 

adatokat tartalmazzák, melyek a Google rendszerében jól feldolgozhatók, így a keresőben a „hamori” 

kulcsszóra rákeresve az alábbi találatot kapjuk, az első helyen: 

 

•A tartalom normál sebességgel letölthető – sajnos ez nevetséges, mert az iskola szerveréről 

üzemeltetett honlapot a sulinet-es hálózat által biztosított ADSL kapcsolaton lehet elérni. Ez azt jelenti, 

hogy bárki aki el szeretné érni az oldalt, 512Kbit/s sávszélességen osztozik a többi látogatóval. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az oldal nagyon lassan érhető el. 

 

http://www.hamori-tfured.sulinet.hu/


D) AKADÁLYMENTESSÉG 

•W3C Validátor megfelelés – A validator tesztet lefuttatva az oldalnak vannak hibái: egy konkrét hiba, 

és 3 figyelmeztetés. 

A hiba egy attribútum 

hivatkozás, mely nincs 

rendesen deklarálva, és 

valószínűleg nem jeleníti 

meg az img elemet. 

A figyelmeztetések a 

karakter kódolásokkal 

kapcsolatosak, a Windows 1252-es karakter kódolást javasolja UTF-8 alkalmazását. 

 

E) BIZTONSÁG  

Az oldal biztonságát az egyszerűsége szavatolja. Nincs adminisztrációs felület, az iskola szerverén egy 

mappába feltöltött struktúrában lévő tartalom jelenik meg a webszerver alkalmazás által. Ahhoz, hogy 

az oldalon bárki hackelt információt helyezzen el, vagy romboljon – az iskola szerverét kell feltörnie. 

Közvetlenül, vagy az oldal nem létező backend felületén nincs lehetőség hozzáférésre. 

F) FOGYASZTÓVÉDELEM 

•Adatvédelmi nyilatkozat – Az oldalon nem található adatvédelmi nyilatkozat. 

•A fizetett, szponzorált tartalom jól elkülönített – Fizetett tartalom nincs az oldalon. A jobb szélen, 

hagyományos frame elrendelésben kapcsolódási oldalak linkjei szerepelnek, például a 

rendszerinformatika.com oldal linkje is itt található. 

•Szerzői jogi nyilatkozat – Az oldal alján iskolánk rendszergazdája Vincze István elhelyezte nevét és az 

évszámot, amikor az oldalt szerkezetileg utoljára frissítette – onnantól csak tartalmi követést végez az 

oldalon. Egyéb szerzői / jogi nyilatkozat nincs feltüntetve. 

•Az előállító / fenntartó szervezet bemutatása – Fenntartó szervezet a KLIK, mivel iskolánk is állami 

rendszerben üzemel. A szervezet bemutatását úgy lehetne tömören összefoglalni, hogy a legnagyobb 

foglalkoztató, munkáltató az országban. Központosított ügymenettel, nagyon lassú, bürokratikus 

döntési mechanizmussal működik. 

•Ügyfélszolgálat – Ügyfélszolgálat konkrétan nem működik, ha bárki szeretne tartalmat elhelyezni az 

oldalon, akkor munkaidőben megkeresi a rendszergazdát. 

•Ügyfél bejelentés, vélemények – Az oldalon nincs regisztrációs lehetőség, és nincs a cikkekre, 

tartalmakra sem véleményezési lehetőség. Tisztán statikus tartalom érhető el az oldalon, és nincs 

semmilyen kommunikációs lehetőség a látogatók közt. A rendszerinformatika.com oldalon regisztrálni 

is lehet, illetve a tartalmakat véleményezhetik az olvasók. Többlet lehetőséget a /vizsga oldalon a 

fórum és csevegés lehetősége biztosít a látogatóknak. 



 

G) DESIGN (tartalom és forma egysége) 

•Pályamű általános megjelenése – Az oldal megjelenése rendezett, áttekinthető. Az évek alatt a 

tanárok és tanulók jól megismerték a felületet. Az általános megjelenés elfogadható. Nincsenek 

értelmetlen hivatkozások, az évek alatt a menürendszer is stabilizálódott. 

•A navigáció nehézségi foka – A navigáció egyszerű, csak egy főmenü és egy szalagmenü található, 

melyek almenüket nem tartalmaznak. Effektek nincsenek, sem animációk, látványos követések. 

•Multimédia alkalmazása – Az oldalon multimédiáról nem beszélhetünk. Pár képi illusztráció a 

tartalomban nagyon messze áll a multimédia fogalmától. 

•Böngésző, végkészülék kompatibilitás – Az oldal a Kompozer szerkesztővel olyan HTML kódot állít elő, 

mely kompatibilis a legnépszerűbb böngészőkkel, így Explorer, Mozilla és Google alatt is stabil 

tartalmat jelenít meg. 

•A tartalom bemutatása – Iskola weboldalaként a tartalom elsősorban a konstans információkról szól: 

elérhetőségek, dolgozók adatai mellett a tanév eseményei adják a fő tartalmat. 

 

H) TARTALOM (felhasználhatóság, aktualitás, mennyiség, minőség) 

•Első benyomás – Túl egyszerű. Ma már egy weboldaltól többet várunk el. Az információk ott vannak, 

de mégis az az érzésem, hogy szegényes. 

•Információ – Az oldal minden információt tartalmaz, amit tartalmaznia kell. 

•Információ frissessége – Az információk frissek, aktuálisak – nem kapkodós stílusban kerülnek, fel, 

hiszen a rendszergazda egy személyben szerkeszt, és van más dolga is. Ettől függetlenül felkerülnek a 

tartalmak. Az más kérdés, hogy sokszor az információ forrás hiányzik, akinek adatot, tartalmat kellene 

szolgáltatnia, az nem foglalkozik kellően a témával az adott esemény kapcsán. 

•Az információ minősége – Az iskola eseményeiről felkerülnek az információk, de sokszor az az 

érzésem, hogy kényszerből, szegényesen megszerkesztett cikkek találhatók az oldalon, mert egy-egy 

eseményt fel kell tenni, és kész. 

•Elérhető-e más nyelveken, a fordítások mennyisége, minősége – Az oldal nem érhető el semmilyen 

idegen nyelven, csak magyarul. Iskolánk kiemelten hátrányos helyzetű kistérségben található, a 

tanulók pedig szintén ilyen összetételűek. Nem ápolunk nemzetközi kapcsolatokat sem, így teljesen 

okafogyott, hogy az oldalt egyéb nyelven is üzemeltessük (és a statikus felépítés manuális nyelvi 

leképezést jelentene ezzel a megvalósítással) 

 

I) TARTALOM SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE – Az oldalnak ezt a fejezetét összefoglalom: - semmilyen 

úrlap kitöltési lehetőség nincs, információt sem lehet feltölteni. Az oldalra nem lehet regisztrálni, így 

nem kezeli. Nem kezel reklámokat, nincsenek fizetős tartalmak, és keresni sem lehet az oldalon. 


