
10/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítás a Neptun elektronikus tanulmányi 

rendszer ütemezett karbantartásáról 

 

Az utasítás célja, hogy a Neptun tanulmányi rendszer biztonságos és optimális működtetéséhez 

szükséges rendszeres adatbázis karbantartási műveletek elvégzésének eljárásrendjét 

szabályozza. Ennek érdekében a karbantartási műveletek elvégzésének eljárásrendjét az 

alábbiak szerint határozzuk meg. 

 

 

I. Az utasítás hatálya 

 

1. § (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: 

Egyetem) azon szervezeti egységeire, és a szervezeti egységekben munkaviszonyban, 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatottra, akik hozzáférési 

joggal rendelkeznek a Neptun tanulmányi rendszerhez (továbbiakban: felhasználók). 

 

(2) Az utasítás tárgyi hatálya a Neptun tanulmányi rendszer (továbbiakban: tanulmányi 

rendszer) biztonságos és optimális működtetéséhez szükséges rendszeres adatbázis 

karbantartási műveletek (továbbiakban: karbantartás) elvégzésének eljárásrendjére terjed ki. 

 

 

II. Általános rendelkezések 

 

2. § A karbantartást a Kancellária Informatikai és Innovációs Igazgatósága (a továbbiakban: 

IIG) hajtja végre, szükség esetén az SDA Informatika Zrt-vel együttműködve.  A Rektori 

Kabinet Oktatási Igazgatóság Oktatásszervezési Irodája (a továbbiakban: OSZI) a tanév 

ütemezése alapján javaslatot tesz az oktatási igazgatónak, aki dönt a karbantartás időpontjáról 

a 3. §-ban foglaltak figyelembevételével és gondoskodik a felhasználók tájékoztatásáról. 

 

3. § (1) A karbantartás a tanulmányi rendszer leállásával valósítható meg, amelyre félévente 

egyszer, az alábbiak szerinti ütemezésben kerül sor: 

a) a karbantartást a megfelelő fejlesztői támogatás biztosíthatósága érdekében úgy kell 

megszervezni, hogy legfeljebb két egymást követő munkanapot érintsen, az esetleges 

hosszabb karbantartást részben munkaszüneti napra kell szervezni, 

b) a karbantartást úgy kell megszervezni, hogy tanulmányi adminisztrációs kötelezettségek 

teljesítését ne lehetetlenítse el, 

c) az Egyetem szervezeti egységeinek az egyes félévekre vonatkozó ütemezését a tervezett 

karbantartások figyelembevételével szükséges meghatározni, 

d) a karbantartásra tervezetten április és november hónapban, az ösztöndíjfizetés után kerül 

sor. 

 

(2) Az OSZI javaslatot tesz az IIG-nek a karbantartás pontos időpontjára legalább 2 hónappal a 

karbantartás tervezett dátuma előtt.  

 

(3) Az OSZI a tanulmányi vezetőket a karbantartás egyeztetett, végleges időpontjáról 

haladéktalanul értesíti. 

 

(4) Az OSZI a karbantartás kezdetéről, várható tartamáról valamennyi felhasználót megfelelő 

időben (legalább 10 munkanappal a leállás kezdete előtt) értesít. 

 

 



III. Záró rendelkezések 

 

4. § (1) Jelen utasítás 2021.  október hó 29. napján lép hatályba.  

 

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével hatályát veszti a 3/2019. sz. rektori és kancellári együttes 

utasítás. 

 

Pécs, 2021. október 29. 
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rektor 

Decsi István s.k. 

kancellár 

 


