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INTERNET- ÉS SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLATI SZABÁLYZAT  

 
1. A használók a számunkra fenntartott könyvtári számítástechnikai eszközöket térítés 

ellenében, a művelődési ház nyilvános számítógépét ingyenesen vehetik igénybe. A 
könyvtárban működő Digitális Jólét Program Pont beltéri WIFI szolgáltatásának 
használata saját eszközön ingyenes, a művelődési háznál free WIFI áll a használók 
rendelkezésére. 

2. A számítógép- és internethasználati szándékot az intézmény munkatársainál jelezheti. 
Ha szükséges, itt fejhallgatót is kérhet, amit használat után kérünk visszaszolgáltatni. 

3. A látogatóink számára fenntartott IKT eszközöket 10 éven felüliek önállóan 
használhatják, 10 éven aluliak csak felügyelettel ülhetnek a számítógépeknél. 

4. Ha segítségre van szüksége, forduljon az intézmény dolgozóihoz. Ha nyomtatni, 
szkenneltetni, fénymásoltatni szeretne, szintén kérje a dolgozók segítségét. 

5. Az elektronikus ügyintézés, a tanuláshoz és munkához szükséges ismeret- és 
információszerzés, dokumentumszerkesztés elsőbbséget élvez a kedvtelésből történő 
internetezéssel szemben. Az e-kormányzati szolgáltatások igénybe vétele kiemelt 
fontosságú. 

6. Az IKT eszközöket csak az intézmény munkatársak kapcsolhatják be, indíthatják újra. 
Kérjük, az IKT eszközök és a programok beállításait ne változtassa meg, a műszaki 
hibákat saját kezűleg ne próbálja meg elhárítani, üzemzavar, vírusvédelmi riasztás 
esetén szóljon egy könyvtárosnak. 

7. A számítógépre telepített programok szabadon használhatók. Viszont kérjük, önállóan 
ne telepítsen szoftvert, ehhez kérje egy könyvtáros hozzájárulását, segítségét. 

8. Az internetről elsősorban saját, külső adathordozójára mentsen! Viszont annak 
csatlakoztatása előtt szóljon az intézmény dolgozójának. Ha mégis a nyilvános 
számítógépre ment, kérjük, hozzon létre saját mappát, amit munkája végeztével 
távolítson el! 

9. Ha befejezte munkáját, kérjük, a számítógépet ne kapcsolja ki! Viszont mindenhonnan 
jelentkezzen ki, a futtatott alkalmazásokat zárja be! 

10. Kérjük a számítástechnikai eszközök és a berendezési tárgyak gondos és 
rendeltetésszerű használatát. 

11. A 2013. évi CCXLV. törvény (egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében 
történő módosításáról) szerint a kiskorúak által is használható számítógépen 
szűrőszoftver működik, mely korlátozhatja bizonyos weblapok és internetes tartalmak 
elérését. 

12. Kérjük, tartsa be a netikett előírásait. A közerkölcsbe, büntetőjogba ütköző oldalak 
látogatása, tartalmak letöltése tilos! 

13. Kérjük, viselkedésével ne zavarja az intézmény többi látogatóját, dolgozóit. 

14. Amennyiben valaki a fenti szabályokat nem tartja be, a számítógépek és az internet 
használatától egy hónap időtartamra eltiltható. 

15. Az intézmény dolgozói segítenek, ha bármilyen problémája adódik. Forduljanak 
hozzánk bizalommal! 


