
 

 

 
SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 
A könyvtár Internet használatát Fonyód Város Önkormányzata finanszírozza. 
A számítógép használatra beiratkozott könyvtári tag a következ  szolgáltatásokat igényelheti: 
A számítógépek zavartalan m ködése közös érdekünk. Azért, hogy a szolgáltatásokat mindenki 
egyenl  eséllyel vehesse igénybe, a következ  szabályokat kell betartani: 
 
1. Számítógépeket csak számítógép használatra beiratkozott olvasó vehet igénybe.  
 
2. Géphasználatot a kölcsönz -pultnál ill. telefonon (20/380-37-78) lehet kérni a könyvtárosoktól.  
 
3. Az olvasó minden alkalommal legfeljebb 1 órára foglalhatja le a számítógépet. Indokolt esetben a 
géphasználati id  meghosszabbítható, ha más felhasználó nem várakozik arra a számítógépre, vagy 
szolgáltatásra.  
 
4. A számítógépek be- és kikapcsolását, valamint a külön igényelt alkalmazások indítását csak a 
könyvtárosok végezhetik.  
 
5. A számítógépekre tilos magánjelleg  programokat, játékprogramokat telepíteni!  
 
6. Óvjunk mindenkit a vírusoktól! A felhasználók kötelesek legjobb tudásuk szerint védekezni a 
számítógépes vírusok ellen. 
 
7. A dokumentumok, programok kinyomtatását a könyvtárosok végezhetik.  
 
8. A számítógépben, vagy programban kárt okozó felhasználó anyagi és büntet jogi felel sséggel 
tartozik.  
 
9. A számítógépek els sorban az Internet elérését hivatottak szolgálni.  
 
10. Magánjelleg  levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít, erre valók az 
ingyenes postafiókok, amelyek WEB felületen elérhet ek (pl.: Gmail, Freemail, Vipmail, 
Citromail…) 
 
11. A könyvtári dolgozók igény esetén segítséget nyújtanak az internet, az adatbázisok és a 
számítógépes információforrások használatához. 
 
12. A számítógépek használata során tilosak az alábbi tevékenységek: 
- Az érvényes magyar törvényekbe ütköz  cselekmények, ideértve a következ ket, de nem 
korlátozódva ezekre: 
a számítógépek beállításainak megváltoztatása (Internet, hálózati, képerny véd , háttér, 
felbontás…),  
- mások személyiségi jogainak megsértése;  
- másokra nézve sért , mások vallási, etnikai, politikai vagy más jelleg  érzékenységét sért , 
másokat zaklató tevékenység, (pl. pornográf anyagok használata, közzététele; kéretlen levelek),  
- a szerz i jogok megsértése;  
- szoftver szándékos és tudatos illegális terjesztése;  



 

 

 
- tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték);  
- profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése,  
- a hálózat er forrásaihoz, a hálózaton elérhet  adatokhoz történ  illetéktelen hozzáférés, azok 
illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítésére irányuló tevékenység,  
- a hálózat biztonságos m ködését zavaró vagy veszélyeztet  információk, programok terjesztése, 
(pl. vírusok),  
- a hálózati er források magáncélra való túlzott mérték  használata (levélbombák, internetet 
igénybevev  játékok, letöltések).  
 
A szabályzat megsértésének gyanúja esetén a hálózat menedzsmentje letilthatja a használatot.  
A szabályzat szándékos és durva megsértésének következménye a hálózati szolgáltatásokból való 
ideiglenes vagy végleges kizárás.  
A szabályzat megsértése visszakereshet  és a bekövetkezett károkért az elkövet  személyesen 
felel sségre vonható. 
 
Fonyód, 2014. augusztus 7.  
 


