
 SZÁMÍTÓGÉP, INTERNET -  HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

Érvényes 2014. szeptember  01.-től 

 

A használati szabályzat betartása mindenki számára kötelező! 
 

Intézményünkben a 2013. évi CCXLV Törvény 20§ - a  (Egyes törvényeknek a gyermekek védelme 

érdekében történő módosításról ) értelmében az olvasók által használható  számítógépeken tartalomszűrő 

programot működtetünk. 
 

1./ A számítógépet bárki használhatja, az alábbi szabályok betartásával. 

2./ A számítógép használatának alapideje 30 perc, ezt a használó igény és szabad kapacitás szerint 

növelheti. 

3./ A használati igényt a könyvtárosnak kell bejelenteni! 

4./ A számítógép-használat térítési díja: 30 perc/100,–Ft 

5./ Az igénybevétel át nem ruházható, a gépet egyszerre max. két ember használhatja indokolt esetben. 

6./ Hordozható háttértár (pendrive) használata megengedett. 

7./ A használat időtartama csütörtök kivételével munkanapokon 9.00–18.00 óráig, szombaton 8.00–

12.00-ig. Nyári nyitva tartás idején (július–augusztus hónapokban) 9.00–16.00 óráig. 

8./ A rendszerben észlelt hiba esetén a könyvtárost kell értesíteni. A használó a számítógép használat 

során nem sértheti meg a kulturális intézmény követelményeit, erkölcsi elvárásait. 

9./ A használatba adott szoftver és hardver eszközökért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak. A 

szabályzat be nem tartásából, a nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból okozott kárért a 

felhasználót felelősség terheli. 

10./ Nem megengedettek az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a 

következőket: mások személyiségi jogainak megsértése, tiltott haszonszerzésre irányuló 

tevékenység, a szerzői jogok megsértése, szoftver szándékos és tudatos, illegális terjesztése. 

11./ Tilos a hálózatot, ill. erőforrásait indokolatlanul, vagy szándékosan túlzott mértékben pazarló módon 

igénybevevő tevékenység, pl. levélbombák, elektronikus játékok. 

12./ Nem megengedett a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen 

módosítására, megrongálására, megsemmisítésére irányuló tevékenység. 

13./ Nem megengedett a másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű 

érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység. 

14./ A könyvtár nyilvános, kulturális közintézmény, ezért a közízlést és közszemérmet sértő internetes 

oldalak látogatása nem megengedett. 

15./  Nem megengedett mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása, vagy akadályozása 

(pl. kéretlen levelek küldése). 

16./ Tilos az Interneten lévő bármely rendszer feltörésével, kiakasztásával próbálkozni. Ennek 

megszegése igen komoly jogi következményekkel járhat. 

17./ A számítógép használata közben tilos az étkezés! 

18./ A szellemi alkotásokat hagyományosan szerzői jogok védik. Erre a védelemre nevének megadásával, 

automatikusan jogosult a szerző. A szerzői jogok védelmére nemzetközi egyezmények vonatkoznak, 

melyek Magyarországon is érvényesek. A könyvtár sem nézheti el ennek megsértését. Copyright 

által védett szoftvert csak az ide vonatkozó szerződéssel összhangban lehet használni.  

19./ Tilos a gépek elektromos berendezések védőburkolatát eltávolítani, ezeken bármilyen átalakítási, 

szerelési munkát végezni! 

20./ Saját, letölthető, játék- és egyéb programok feltelepítését és használatát a könyvtár nem engedélyezi! 

21./ Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy minden – a későbbiekben szükséges – megszerkesztett, 

letöltött anyagot hordozható háttértárra (pendrive) mentsenek, mert a rendszer újraindítása ezek 

merevlemezről való törlésével jár. 

22./ A könyvtár területén használható saját számítógép (laptop) saját akkumulátorral, WIFI kapcsolattal. 

23./ Kérjük, hogy a számítógép beállításait, menürendszerét ne módosítsa. 

24./ Minden számítógépen lehetőség van hanganyagok, zenék, videók meghallgatására. A hallgatáshoz 

szükséges fejhallgatót kérje a könyvtárostól. 

25./ Akinek bármilyen fennálló tartozása (késedelmi díj) van a könyvtár felé, mindaddig nem veheti 

igénybe a könyvtár szolgáltatásait (számítógép, Internethasználatot sem) amíg nem rendezi.  

 

Hatvan, 2014. szept. 01.      Sinkovics Erika  igazgató 


