
Beszámoló a Sárospatak Honlap változásairól és jelenlegi helyzetéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Sárospatak első – nem hivatalos honlapját – Bodnár Szilárd készítette 1997-ben,  amely akkor 
még főként a város történetét és nevezetességeit tartalmazta. Az internet akkor még nem volt 
túl elterjedt, így a honlap nem váltott ki különösebb érdeklődést sem az akkori önkormányzat, 
sem a lakosság részéről. Két év működtetés után, Bodnár Szilárd 1999-ben átengedte Törő 
Gábornak a honlap szerkesztését. 2000-ben egy pályázatot írt ki az önkormányzat, amelyre fél 
tucat jelentkezés érkezett be. Ezek közül az „önszorgalomból” működő Sárospatak Honlapnak 
szavazott bizalmat az akkori vezetés. 

A tartalmat illetően, 2000 után már elkezdődött a kezdetleges hírszolgáltatást is. Az első öt 
évben ez abból állt, hogy a korábbi szerkesztők a Zemplén Tv híradásából vették ki a 
sárospataki vonatkozású híreket, néhány állóképpel együtt. 2006-tól kapcsolódott be a 
munkába Cziczer Katalin, aki személyesen is utánajárt a történéseknek, saját fotókkal és 
riportokkal gazdagítva a honlapot. Ekkor kezdődött el a híranyagok archiválása és ez után nőtt 
a látogatók száma napi 2000 fölé (szerencsére ez a mai napig megmaradt). 

Mindez 2013 év végéig működött így. 2014. januárjában Törő Gábor és Cziczer Katalin 
leterheltség és időhiány miatt bejelentették, hogy nem tudják tovább szerkeszteni a Sárospatak 
Honlapot. Januárban az Önkormányzattal megbízási szerződést kötöttem, majd elkezdtem 
betanulni a szerkesztők mellett. Minden segítséget megkaptam tőlük amelyre szükségem volt, 
valamint a honlap szerkesztését is megtanították nekem. Április végétől pedig már teljesen 
egyedül szerkesztettem a weboldalt. 

A szerkesztők változtak, a város internetes felülete azonban nem. Sárospatak Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete az év elején elhatározta, hogy 2014-ben megújítja a 
weboldalt. 

A sok év óta jól működő internestes portál sajnos már végérvényesen elavult és eljött az ideje, 
hogy átadja helyét egy korszerűbb, több szolgáltatást nyújtó portálnak. Miután a képviselő-
testület megszavazta a honlap megújítását, február hónapban három cégtől kértek be 
árajánlatot a korszerűsítésre (Computer Pont Informatikai Kft., SAVE FOR WEB Kft., N-
GON Studio Kft.). 

Márciusban kiértékelték a beérkezett árajánlatokat, melyből kiderült, mindhárom ajánlat 
megfelelt az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek. A kialakított bírálati 
pontrendszer szerinti legkedvezőbb árajánlatot (90 pont összes pontszámmal) a Computer 
Pont Informatikai Kft. adta.  



Ezután a Képviselő-testület 2014. április 25-i ülésén 89/2014. (IV.25.) KT. határozatával 
döntött a Sárospatak honlap üzemeltetéséről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló, a 
ZEMPLÉN INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal megkötött 
megbízási szerződés megszüntetéséről. 

A május végi képviselő-testületi ülés után Sárospatak Város Önkormányzata megbízási 
szerződést kötött honlapszerkesztésre a Computer Pont Informatika Kft.-vel. Részükről a 
későbbikben Uray Márton lett a kapcsolattartó. Többszöri egyeztetés és megbeszélés után 
kialakult egy elképzelt struktúra, mely a Fenntartó valamint saját véleményem szerint is 
megvalósítható volt, így azon kezdtünk el dolgozni, hogy miként is lehet a terveket 
kivitelezni. A munkát több modulra bontottuk (például: hír, esemény, önkormányzat, civil 
szervezetek stb.).  

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a korábbi honlapon is a legolvasottabbak és a 
legfontosabbak a hírek, a programok és az események voltak, így a fejlesztés során is ezeket a 
modulokat helyeztük előtérbe. A megbízási szerződésben a felek a vállalt munkálatok 
teljesítési határidejét 2014. november 30-ára tették. Ezen időpontig az első két modult, a hír és 
a rendezvény modult kellett elkészítenie a Computer Pont Informatikai Kft.-nek. 

A nyár folyamán többször egyeztettünk, találkoztunk a kapcsolattartóval/fejlesztővel, aki 
folyamatosan beszámolt a munkálatok helyzetéről. Augusztustól már tartalommal töltöttük 
meg az újonnan kialakított honlapot, azonban ekkor ez még az olvasók számára nem volt 
elérhető, csak a fejlesztő és a szerkesztők láthatták és alakíthatták. Szeptembertől 
párhuzamosan töltöttük a híreket és beszámolókat mind a két honlapra, majd elkezdődött a 
teszt időszak is, amelybe már külsős feltöltők is bekapcsolódtak. 

(Időközben kiderült az is, hogy a Sárospatak Honlapnak nem csak technikailag van szüksége 
változásra, hanem a tartalmi elemek feltöltésében is változtatni kell. Arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a honlap úgy működhet a legideálisabban, hogy ha a városban működő 
intézmények és civil szervezetek is aktív részesei lesznek a szerkesztői tevékenységnek. 
Ennek köszönhetően az elkészült cikkek, fotók, felhívások a lehető leghamarabb 
felkerülhetnek a világhálóra. Hogy a szerkesztési folyamatokat mindenki megismerhesse 
Uray Márton fejlesztő többször is oktatásokat tartott az intézmények képviselőinek, akik – 
szerencsére – lelkesen vesznek részt a feltöltésben.) 

A tesztidőszak október hónap végén befejeződött, majd október 30-án a Computer Pont 
Informatika Kft. megbízottja, mint átadó átadta a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 
megbízottja, mint átvevő részére a sarospatak.hu hírportált működtető szoftvermotort és 
annak első fázisba eső részegységeit. 

November első napjaiban megtörtént az átállás is, így az új webes felület november 3-tól 
elérhető az olvasók számára. A Sárospatak Honlap véleményem szerint sokkal átláthatóbb és 
egyszerűbben kezelhetőbb mint korábban volt. A kategóriáknak köszönhetően az olvasók 
szűrhetik is a híreket, így akár az általuk választott intézmény, szervezet összes bejegyzését 
külön megtekinthetik. 



A jelenlegi rendszer egyszerű, kezelőbarát, így a korábbi több órás szerkesztési feladatok után 
meglepődve tapasztaltam, hogy egy-egy hír beszerkesztése nem több tíz percnél. Szerencsére 
az oktatásoknak és az egyeztetéseknek, találkozóknak köszönhetően a városi intézmények és 
szervezetek is hamar betanultak, így ők is egyre aktívabbak. 

Az olvasók részéről több visszajelzés is érkezett november eleje óta, melyeknek a nagy része 
pozitív, bár sokaknak még szokatlan az új külső és elrendezés. Viszont úgy gondolom, hogy 
csak idő kérdése, és mindenki megbarátkozik az új webes felülettel. 

A régi honlapon korábban működött chat és fórum is, melyet sokan hiányoltak az utóbbi 
időben. Hogy ezt a hiányérzetet valamelyest kielégítsük, kommentálási lehetőséget is nyújt a 
honlap a cikkek, beszámolók és hírek alján, de ezen lehetőség korlátozott. Csak facebookos 
regisztrációval lehet kommentálni, így kívánjuk elkerülni a névtelen véleménynyilvánítást. 

Mint ahogy arról korábban is írtam, a honlap fejlesztése több fázisban valósul meg. Jelenleg a 
hír és rendezvény modul készült el, de folyamatban van még a civil modul elkészítése, 
valamint az önkormányzaté is, majd ezeket követi a többi. A turizmus modult is megújítjuk, 
jelenleg az adatok frissítése folyik, továbbá felhívást tettünk közzé a honlapon, amelyben 
kérjük a Sárospatakon működő turisztikai szolgáltatók tulajdonosait (szálláshelyek, 
vendéglátók), hogy küldjék el bemutatkozó anyagaikat és fényképeiket a szerkesztőség 
számára. 

 

Sárospatak, november 18. 

Hadobás Ingrid 
Szerkesztő 


