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1. Bevezetés 
 
Jelen dokumentum a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény (6080 Szabadszállás, Honvéd út 28.) városi könyvtár telephelyének 

(6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos u. 2.) informatikai rendszerének használatát szabályozza 

a szolgáltatásokat igénybevevő felhasználók számára. 

Az intézményegység számítógépes hálózata Szabadszállás Város Önkormányzatának 

tulajdonban és kezelésében lévő számítógépek és számítástechnikai eszközök összekapcsolt 

rendszere, beleértve az összekapcsoláshoz szükséges kiegészítő eszközöket és 

vezetékrendszert. 

A szabályzat nyilvános, ismertetni kell valamennyi személlyel, akikre jelen szabályzat 

személyi hatálya kiterjed. Az ismertetés az intézményegység vezető feladata. A szabályzat 

hatálybalépését követően csak az használhatja az informatikai és irodatechnikai eszközöket, 

akik a szabályzatot megismerték. 

2. Az intézményegység informatikai rendszere 
Az intézményegység informatikai rendszere magába foglalja az intézmény teljes számítógép 

hálózatát, valamint az irodatechnikai eszközöket, azaz: 

- a hálózati eszközöket (szerverek, routerek, kapcsolódó számítógépek, kábelezés stb.) 

- a hálózati szoftvereket 

- az önálló számítógépeket és szoftvereit 

- a számítógépekhez kapcsolt külső eszközöket (nyomtatók, projektorok stb.) 

- a sokszorosító berendezéseket 

- digitalizáló berendezéseket 

- kép- és hangrögzítő/lejátszó eszközöket 

- telefonrendszert 

- egyéb IKT eszközöket. 

Az könyvtárban működő hálózat felügyeletét a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi 

Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény rendszergazdája látja el. A könyvtár működési és 

használati rendjét a Könyvtárhasználati Szabályzat és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. Az informatikai eszközök dokumentációit meg kell őrizni.  
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3. Felhasználók 
- érvényes olvasójeggyel rendelkező, beiratkozott olvasók 

- intézmény dolgozói 

- speciális feladatra kijelölt személy (pl.: internet karbantartása, hozzáférési 

jogosultsággal rendelkező személyek stb.) 

- az intézményegység rendszergazdája 

4. Az Informatikai Rendszer célja 

Az informatikai rendszer célja a felhasználók azon igényeinek kielégítése, amelyek a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott tevékenységekkel kapcsolatosak. 

Ennek megfelelően az Informatikai Rendszer erőforrásait tilos kereskedelmi célokra 

használni. Megengedett az Informatikai Rendszer magáncélra (pl. magánjellegű levelezésre) 

történő felhasználása, ha az nem jelent indokolatlanul nagy terhelést a rendszernek, ezzel az 

egyéb megfogalmazott célokat nem sértve.  

5. Kötelezendően betartandó szabályok 
- A termekben található elektromos csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép kábeleihez 

nyúlni, a gépek burkolatát kinyitni, eltávolítani tilos (ez vonatkozik a burkolatot 

rögzítő csavarokra is); 

- a teremben lévő számítógépeket rendeltetésszerűen kell használni; 

- az intézményi dolgozók által használt gépeket (könyvtári munkaállomás) az olvasó 

nem használhatja; 

- a szerverhez nyúlni szigorúan tilos; 

- saját eszköz a gépterembe vinni, azt a hálózatra csatlakoztatni csak engedéllyel lehet; 

- a saját eszközt hálózat nélküli használata mindenkinek saját felelősségére lehetséges; 

- a gépekhez ételt, italt, bármilyen élelmiszert bevinni tilos; 

- a gépek használata alatt bármilyen rendellenes működést, sérülést, rongálást azonnal 

jelenteni kell a könyvtár munkatársának. 

- A SZÁNDÉKOSAN ELKÖVETETT KÁROKOZÁSÉRT TELJES ANYAGI 

KÁRTÉRÍTÉS TERHELI AZ OKOZÓT. 

6. A használat korlátozásai 
Az Informatikai Rendszer nem használható az alábbi tevékenységekre: 
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- az érvényes magyar jogszabályokba ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de 

nem korlátozódva ezekre: mások személyiségi jogainak megsértés; tiltott 

haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis- és pilótajáték); a szerzői jogok 

megsértése; szoftverek szándékos és tudatos illegális használat és terjesztése; 

- az Informatikai Rendszerhez kapcsolódó más – hazai vagy nemzetközi – hálózatok 

szabályaiba ütköző tevékenységek, amennyiben ezek a tevékenységek e hálózatokat 

érintik; 

- haszonszerzést célzó, közvetlenül üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése; 

- az Informatikai Rendszer, illetve erőforrásai szabályos működését megzavaró, 

veszélyeztető tevékenység; 

- az Informatikai Rendszert, illetve erőforrásait indokolatlanul, vagy szándékosan túlzott 

mértékben, pazarló módon igénybevevő tevékenység; 

- az Informatikai Rendszer erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő 

illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata (például mások leveleinek 

elolvasása hagyományosan jogszabályba ütköző tevékenység, és ez az elektronikus 

levelekre is vonatkozik, tehát ez a levéltitok megsértésének minősül); 

- az Informatikai Rendszer erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen 

módosítására, megrongálására, megsemmisítésére irányuló bármilyen tevékenység; 

- az Informatikai Rendszer biztonságát veszélyeztető információk, programok 

használata, terjesztése, tárolása; 

- vallási, etikai, politikai, erkölcsi vagy más jellegű érzékenységet sértő, másokra nézve 

sértő, esetleg másokat zaklató tevékenység (pl. szélsőséges nézeteket képviselő, 

fajgyűlölő, vagy pornográf anyagok megtekintése, tárolása, közzététele vagy 

továbbítása); 

- mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása, vagy akadályoztatása; 

- tilosak a bejelentkezési kísérletek olyan gépre, melyre az igénybevevőnek nincs 

jogosultsága; 

- tilos a rendszergazda, admin és más kiemelt jogosultsággal rendelkező felhasználói 

néven való próbálkozás és bejelentkezés; 

- számítógépek vagy bármely, az Informatikai Rendszerhez tartozó berendezés engedély 

nélküli megbontása, ki- vagy bekapcsolása, beállításának megváltoztatása; 

- bármely szoftver engedély nélküli megváltoztatása. 

Fontos, hogy a szellemi alkotásokat szerzői jogok védik. Erre a védelemre nevének 

megadásával automatikusan jogosult a szerző. A szerzői jogok védelmére 
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Magyarországon is érvényes nemzetközi egyezmények vonatkoznak. A nem szabadon 

terjeszthető programok lemásolása az intézmény gépeiről és annak máshol történő 

használata, vagy ilyen programok engedély nélküli elhelyezése az Informatikai 

Rendszeren a szerzői jogok alapján bűncselekmény. 

7. Illemszabályok 
- a felhasználónak takarékoskodnia illik az Informatikai Rendszer erőforrásaival; 

- lehetőleg minél előbb törölni kell azokat az állományokat, amelyekre nincs szüksége; 

- nagy fájlok letöltéséhez kérjük a rendszergazda segítségét, hogy ne lassítsuk ezzel a 

hálózat sebességét; 

- nem ajánlott személyes adatok megadása olyan weboldalakon, ahol nem biztosított 

ezek biztonságos kezelése; 

- ne adjuk meg a helyi rendszeren használt felhasználói nevünket és jelszavunkat más 

szolgáltatásnál (pl. webes levelezés) 

A felhasználónak mindent meg kell tennie a rendszer védelméért.  

8. A wireless hálózat használata 
A hálózatot csak az intézmény tulajdonában lévő berendezésekkel lehet elérni. A hálózat 

hozzáférési kóddal védett, melyet a rendszergazda, illetve a könyvtár munkatársa ismer. 

9. Üzemeltetés 
Az üzemeltetési feladatokat az intézmény rendszergazdája és a Szabadszállási ÁMK József 

Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményegység vezetője látja 

el. Annak érdekében, hogy a rendszer védett legyen, a rendszergazda fenntartja magának azt a 

jogot, hogy az Informatikai Rendszer használatából valakit kizárjon. A rendszergazda, admin 

munkavégzése során tudomására jutott információt hivatali titokként kezeli. Kivétel, ha az 

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat megsértésének alapos gyanúja merül fel. A 

rendszergazda joga, a rendszert bármikor ellenőrizni, szükség esetén leállítani. Minden olyan 

beavatkozást köteles elvégezni, amely az intézmény számítógépes erőforrásainak 

megvédéséhez, és a további üzemszerű működésének biztosításához szükséges. A 

rendszergazda, admin törekszik arra, hogy a hálózaton áthaladó, illetve a hálózaton elérhető 

információkhoz, adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, továbbá kötelessége, hogy 

tájékoztassa a felhasználókat az előre látható technikai problémákról: üzemszünet, 

karbantartás, szolgáltatások szüneteltetése, stb. 
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10. Az Informatikai Rendszer Használati Szabályzatának 
megsértői 

A Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot megsértőkkel szemben eljárjon. A 

kezdeményezést a Szabadszállási ÁMK vezetője felülvizsgálja és a szükséges intézkedéseket 

elrendelheti.  

A szabályzat megsértése esetén az intézmény megvonhatja a hálózat, a számítógépek 

használati jogát.  

Amennyiben az elkövetett vétség a Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekménynek 

minősül, úgy a rendszergazda a tudomására jutást követően azonnal köteles teljes kitiltást 

foganatosítani, a felhasználó adatait zárolni, s az intézmény vezetőjének a cselekményt 

jelenteni. 

11. Nyilvántartási kötelezettség 
Az intézményvezető, a rendszergazda intézkedik arról, hogy az informatikai rendszerrel 

kapcsolatban elkészüljenek, és vezetésre kerüljenek a következő nyilvántartások: 

- számítógép nyilvántartás (azonosító adat, teljesítmény, beszerzés éve, hozzátartozó 

eszközök felsorolása) 

- szoftvernyilvántartás (megvásárolt és licenc szerződés alapján használt programok) 

- számítógépek biztonsági szint szerinti besorolása 

- felhasználói jogosultságok nyilvántartása 

12. Záró rendelkezések 
Jelen szabályzatot évente felül kell vizsgálni és a megváltozott körülményekhez kell igazítani. 

Az Informatikai Rendszer Használati Szabályzatot minden esetben a Szabadszállási ÁMK 

vezetője hagyja jóvá. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és más kapcsolódó 

jogszabályok rendelkezéseit kell követni, valamint figyelembe kell venni a Netikett 

szabályozását, ami az interneten zajló kommunikáció közmegegyezéssel elfogadott 

szabálygyűjteménye. 

13. Mellékletek 
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1. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

 
Alulírott nyilatkozom, hogy a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény Informatikai Rendszer Használati Szabályzatát megismertem, és a 
benne lévőket magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 
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