4. számú melléklet

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
Számítógép-használati szabályzat
Az intézményben a számítógép illetve az internet használata ingyenesen igénybe vehető az alábbi
időpontokban:
Művelődési Ház
Hétfő
10:00-17:00

Kedd
10:00-17:00

Szerda
10:00-17:00

Csütörtök
10:00-17:00

Péntek
10:00-17:00

Könyvtár
Hétfő
10:00-12:00
13.00-16:00

Kedd
10:00-12:00
13:00-16:00

Szerda
10:00-12:00
13:00-16:00

Csütörtök
10:00-12:00
13:00-16:30

Péntek
10:00-12:00
13:00-16:30

A géphasználati idő 30 perc, ha nincs várakozó felhasználó, a használat ideje nem korlátozott. A
felhasználónak a számítógép használatát az intézmény zárása előtt 10 perccel be kell fejeznie.
A számítógép használója a következő szabályok betartására köteles:


Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, böngésző, kezdőlap, stb.)
megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani!



A számítógépek közelébe élelmiszert, italt bevinni, ott étkezni, inni szigorúan TILOS!



A számítógép használatának kezdetét a felügyelő munkatársnál kell jelezni, aki a jelenléti
ívre rávezeti a felhasználó nevét, az időpontot, majd aláíratja a jelenléti ívet.



A számítógépek használata során tilosak az alábbi tevékenységek: az érvényes magyar
törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre:
o

mások személyiségi jogainak megsértése;

o

másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű
érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, (pl. pornográf anyagok
használata, közzététele; kéretlen levelek);

o

a szerzői jogok megsértése;

o

szoftver, audiovizuális mű szándékos és tudatos illegális terjesztése;

o

tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték);

o

profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése;

o

a számítógépek biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk,
programok terjesztése (pl. vírusok);
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o

a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata (sávszélességet
igénybevevő játékok, letöltések);

o

kifejezetten adatcserére szolgáló alkalmazások használata;



Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a felügyelő munkatársnak.



A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az
engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek.



A számítógépekre játékprogramokat telepíteni nem engedélyezett!



A számítógépek kizárólag tanulás, információszerzés és a szabadidő hasznos eltöltésére
vehetők igénybe.



Kérünk mindenkit, hogy számítógép használata közben is törekedjen a csendre, a
rendzavarás elkerülésére!

A számítógép nem rendeltetésszerű használatából, vagy rongálásból eredő károkért az felhasználó
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik! A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program
nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a felügyelő munkatársnak! A rendzavarás, a használati
szabályok be nem tartása a szolgáltatásból való kitiltást vonja maga után. A szabályzat megsértése
visszakereshető és a bekövetkezett károkért az elkövető személyesen felelősségre vonható.

A számítógép használata a jelen szabályzat, valamint az Internetszolgáltató Általános
Szolgáltatási Feltételeinek automatikus elfogadását jelenti.

Medgyesegyháza, 2016.október 26.

Farkas Gyula
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató
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