
 

Számitógép-használati szabályzat 

1. Az internet és folyóiratolvasó teremben elhelyezett számítógépek 

nyilvánosak, azok mindenki számára hozzáférhetők, a következő 

feltételek mellett:  

 beiratkozott olvasóknak:  

felnőtteknek minden megkezdett 30 perc 100,-Ft,  

gyermekeknek minden megkezdett 30 perc 50,-Ft,  

 egyéb felhasználók számára:  

felnőtteknek minden megkezdett 30 perc 150,-Ft  

gyermekek minden megkezdett 30 perc 100,-Ft  

Internet elérés WIFI kapcsolattal:  

 beiratkozott olvasóknak:  

felnőtt és gyermek használóknak  

minden megkezdett 30 perc 50,-Ft  

 egyéb felhasználók számára  

minden megkezdett 30 perc 100,-Ft  

2. Újonnan beiratkozott olvasók kötelesek magukat regisztrálni a 

számítógép használati adatbázisában.  

3. Minden bejelentkezés előtt a felhasználó köteles szólni a 

könyvtárosnak, aki napi időkeretet biztosít és meghatározza, mely 

gépet használhatja az olvasó.  

4. Egy gépnél maximum két felhasználó tartózkodhat.  

5. A könyvtár kizárólag internet hozzáférési lehetőséget biztosít. A 

könyvtár szolgáltatásai között nem szerepel ingyenes/térítéses e-

mail cím biztosítása.  

6. A könyvtár nem vállal felelősséget az internetszolgáltatónál, vagy 

a weboldalak üzemeltetőinél előforduló hibákért.  

7. Informatikai szaktanácsért előzetes egyeztetés után – egyéb 

szolgáltatás keretében- az intézmény rendszergazdájához lehet 

fordulni.  

8. TILOS a számítógépek konfigurációján változtatni, beleértve a 

felhasználói fiókok egyedivé tételét (jelszó, háttér, 

képernyőkímélő, böngésző, kezdőlap, stb.).  



 

9. A számítógépekre TILOS software (szoftver) telepítése, beleértve 

a freeware (ingyenes) software-t is.  

10. Tilos engedély nélkül adathordozót csatlakoztatni a számítógéphez 

(CD, DVD, Pen Drive). Ezek csatlakoztatása előtt tájékoztatni kell 

a könyvtárost.  

11. A felhasználó köteles az üzemzavarról tájékoztatni a könyvtárost.  

12. A felhasználó köteles kijelentkezni az adatbázis programból 

miután befejezte munkáját, ellenben a számítógépet nem 

kapcsolhatja ki.  

13. A könyvtáros megszakíthatja a programot amennyiben a 

felhasználó nem rendeltetésszerűen használhatja a számítógépet, 

illetve ha az általános erkölcsi normákat sértő weboldalakat tekinti 

meg.  

14. A számítógépek zárás előtt 10 perccel automatikusan 

kikapcsolnak.  

15. Egyéb itt nem szabályozott kérdésekben a könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzata (SZMSZ), és a Könyvtárhasználati 

Szabályzat a mérvadó.  

A szabályok ismeretének hiánya nem mentesíti a felhasználót 

azok be nem tartása alól! 


