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A PTE ETK elektronikus informatikai hibabejelentő rendszer ügymenete 

 

 

A dolgozói és hallgatói felhasználói igények minél gyorsabb, hatékonyabb és nyomon 

követhetőbb kiszolgálása érdekében elektronikus informatikai hibabejelentő rendszer került 

bevezetésre valamennyi képzési központban. 

 

Az elektronikus informatikai hibabejelentő rendszer igénybevételének folyamata:  

 

I. Valamennyi képzési központ munkatársainak a hibajelento.etk.pte.hu/ internetes címen, 

un. hibajegy kitöltésével nyílik lehetősége az informatikai területet érintő hibák 

bejelentésére, szaktanácsadás igénylésére. Hálózati hiba esetén (nincs internet, nem 

működik a levelezés), a hibajelentő nyomtatványok a kari honlapról tölthetők le 

(http://www.etk.pte.hu/oktatas/letoltheto-dokumentumok/szabalyzatok), illetve a képzési 

központok titkárságán érhetőek el. A képzési központ munkatársainak az 1. számú, míg a 

hallgatóknak a 2. számú nyomtatvány áll rendelkezésére. 

A szóban, telefonon és egyéb módon bejelentett hiba elhárítására nincs lehetőség. Hálózati 

probléma esetén a hibabejelentés  az alábbiak szerint történik: 

Képzési 

Központ 

Hiba bejelentési e-mail cím Hálózati hiba fellépésekor (az e-mail használat akadályoztatása esetén) 

Pécs helpdesk.pecs@etk.pte.hu A Dékáni Hivatalban személyesen leadva a Vörösmarty u. 4. szám alatti 

épület esetén. Faxon elküldve (513-671) a következő helyszínek esetén: 

Szepesy I. u. 1-3., Mária u. 5-7., Rét u. 4., Laterum Kollégium (Hajnóczy 

u. 37-39.) 

Kaposvár helpdesk.kaposvar@etk.pte.hu A Kaposvári Képzési Központ igazgatói titkárságon személyesen leadva. 

Szombat-

hely 

helpdesk.szombathely@etk.pte.hu A Szombathelyi Képzési Központ igazgatói titkárságon személyesen 

leadva a Jókai M. u. 14. szám alatti épület esetén. Faxon elküldve 316-

820 a Dózsa Gy. u. 13. szám alatti épület esetén. 

Zalaeger-

szeg 

helpdesk.zalaegerszeg@etk.pte.hu A Zalaegerszegi Képzési Központ igazgatói titkárságon személyesen 

leadva a Landorhegyi u. 33. szám alatti épület esetén. Faxon elküldve 

328-481 a Landorhegyi u. 23. alatti épület esetén. 
 

 

II. A hibajegy kitöltése az alábbiak szerint történik. Amennyiben még nem regisztrált az 

oldalra, úgy az első lépés a regisztráció: http://hibajelento.etk.pte.hu/ 

 

1. Először az üdvözlő oldal fogad bennünket. Mi után elolvastuk a tájékoztatót, az alábbi 

lehetőségek valamelyikére kattintva léphetünk tovább a regisztrációra: 

 Bejelentkezés 

 Új hibajegy nyitás 

 Hibajegy állapotának ellenőrzése 

http://hibajelento.etk.pte.hu/
http://www.etk.pte.hu/oktatas/letoltheto-dokumentumok/szabalyzatok
http://hibajelento.etk.pte.hu/
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2. Az alábbi képen látható, hogy a még nem regisztrált felhasználóknak, a „Felhasználói 

fiók létrehozása” szövegre kell kattintani: 
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3. Az alábbi űrlapot értelemszerűen kérjük kitölteni: 

 csak ETK-s, vagy PTE-s e-mail címet adjon meg mindenki 

 a telefonszámnál körzetszámmal kezdjünk (pl.: 72/513-670) 

 az időzóna beállításait nem kell megváltoztatni 

 a jelszó minimum 6 karakter legyen 

 a „Létrehozás” gombra kattintva tudjuk véglegesíteni a regisztrációnkat 
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4. Sikeres regisztráció után az alábbi képernyőt fogjuk látni. Amennyiben mindjárt 

rögzíteni is szeretnénk egy új „hibajegyet”, azaz hibát szeretnénk bejelenteni, 

kattintsunk az „Új hibajegy nyitása” menüpontra, vagy válasszuk a jobb felső 

sarokban található „Bejelentkezés” lehetőséget. 
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5. Itt megadjuk a regisztrált e-mail címünket és jelszavunkat a belépéshez: 

 
 

 

III. A beérkezett hibajegyről a rendszer egy automatikus válaszüzenetet generál. A beérkezett 

hibajegyet az Informatikai Csoport feldolgozza. 

IV. A probléma felderítését és ütemezett megoldását az informatikai csoport kijelölt 

munkatársa a lehető legrövidebb időn belül megkezdi, erről a felhasználót e-mailben – 

hálózati hiba esetén telefonon – értesíti. Amennyiben a rendszer e-mailben küldött, a 

hibaelhárítással kapcsolatos értesítésire válaszolni szeretne, azt NE az e-mail-re 

válaszolva tegye meg, hanem a hibajelentő oldalra belépve, a hibajegy megnyitásával a 

„Válasz elküldése” lehetőséggel! 

V. A sürgős esetek azonnali kezelésére továbbra is lehetőség nyílik, azonban ezen hibák 

bejelentését is meg kell tenni a mellékelt nyomtatványokon. 

 

 


