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A Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós 
informatikai szabályzata 

Az olvasóteremben elhelyezett, erre a célra fenntartott számítógépek a könyvtár nyitvatartási ideje alatt 
használhatók, a zárás előtti 10 percet leszámítva. 
10 éven aluliak a gépeket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. 
A számítógép használatát a könyvtárostól kell kérni. 
A számítógép használata beiratkozáshoz vagy regisztrációhoz kötött szolgáltatás. Géphasználat 
előtt a használati szabályzat elfogadása kötelező. 
A számítógép és az internet használata ingyenes. 
A számítógép használatának ideje naponta 60 perc, de a könyvtárossal való megbeszélés alapján ez több 
is lehet, amennyiben más használónak nincs szüksége a számítógépre. 
A számítógépeken a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni: szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés stb., internethasználat, elektronikus levelezés, letöltés; adatbázisok használata, 
nyomtatás (külön kérés alapján). Szkennelést külön kérés alapján a könyvtáros végzi. 
 A nyomtatás díja (fekete-fehér): 20 Ft/oldal. (Színes nyomtatásra nincs lehetőség.) 
 A véletlenül kinyomtatott oldalakat is fizetni kell. 
 Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! 

Saját adathordozó (CD, DVD, pendrive, mobiltelefon, SD kártya stb.) és egyéb saját technikai eszköz 
használata megengedett, de azok csatlakoztatásához előzetes engedély szükséges. 
A felhasználók kötelesek a legjobb tudásuk szerint védekezni a számítógépes vírusok ellen. 
Elektronikus levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. Erre a célra kérjük, 
valamelyik ingyenes levelezőrendszert használni. 

Az internetszolgáltatás nem használható: üzleti célú tevékenységre, törvénybe ütköző cselekményekre, 
mások munkájának zavarására vagy akadályozására. 
A felhasználók kötelesek betartani a hálózati és levelezési, valamint a különböző interaktív és kötegelt 
médiákon szokásos etikettet. 
A felhasználó a könyvtári számítógépeken található szoftverekkel kapcsolatban köteles betartani a 
vonatkozó licensz szerződéseket, vagyis általában tilos bármilyen szoftvert lemásolni. 
A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, és nem 
veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét. 
A gépekben és a programokban okozott kárért a használó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik! 

Az internetezés könyvtári környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet a környezethez illő, halk és 
kulturált viselkedésre. A felhasználók ne zavarják hangoskodással és egyéb más módon a könyvtárban 
tartózkodó többi olvasót, illetve munkatársat. 
A számítógépnél étel és ital fogyasztása TILOS! 
A számítógép beállításain és programokon módosítani TILOS! 
A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a 
könyvtárosnak! 
A számítógép nem rendeltetésszerű használata, a rendzavarás, a használati szabályok be nem tartása a 
szolgáltatásból való kitiltást vonhat maga után. A kitiltó rendelkezést a könyvtáros jogosult meghozni. 

A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni, de a használt 
alkalmazásokat (ablakokat) be kell zárni. 

A használati szabályzat betartása minden használó számára kötelező! 
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