A Szabadtd6kozp ont 6s I(on1vt6r Fert6 szentmikl6s
Szervezeti 6s Mfikod6si szabilyzatilnak 4.3. szamimell6klete

A szab adid6kiizponr 6 s Kiinyv thr F ert6s z entmikl6
info rmatikai sz ab hlv zata
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Az olvas6teremben elhelyezett, elJie a c6ka fenntartott sz6mitoglpek a konyvtd
r nyiwatarth,si ideje alatt
haszn6lhat6k, a ziris el6tti 10 percet Iesz6rniwa.
l0 6v_en al'liak a g6peket csak feln6tt feltigyelete mellett haszn6lhatjilk.
L szdmlt6g5p haszniiatfit a k6nyw6rost6l kell k6mi.
A szdmit6g€p haszn6Iata befuatkizfushoz vagy regisz tthci6hoz k6t6tt szolg6ltat6s. G6phaszn6lat
eI6tt a hasznillai szabily zat elfo gadilsa kotelez6.
A
6s az internet

A
is
A

haszna)atilnak

nyiben m6s ha

a konyvt6rossal val6 megbesz6l6s alapj6nez

_

tobb

a szilrritoq6pre.

szfirnit6g6peken a kdvetkezl szolgilltatisokat lehet ig6nybe venni: szovegszerkeszt6s,
tdbl'zatkezel's stb., internethasznilIat, elektronikus levelez6s, l.iolt6s; adatbLzjsok
haszn6lata,
nyomtat6s (kirlon k6r6s alapi6n). Szkennel6st kiilon k6.res alapj6n a konyvt6ros
v6gzi.
A nyomtaths driaz L/ 4 - 20,- Ft/ old,al a/ 4, siines 40,- Ft/ ordal
A/ 3 - 40,- Ft/ oldal
A/3, szines - g0,- Ft/ oldal
A v6letlenirl kinyomtatott oldalakatis fizetni kell.
Nyomtatdsi sz6nd6kot el6re kell jelezni a konyvt6rosnak!
Sai6t adathordoz6 (CD, DVD, pendrive, mobiltelefon, SD k6rtya stb.) 6s egy6b
saj6t technik ai eszk;z

haszn6lata megengedett, de azok csatlakoztatis6hoz el6zetes enged6ly szukr".g.r.

A

felhaszn|I6k kotelesek a legjobb tud6suk szerint v6dekezni a sz6nit6g6pes"virusok
ellen.
Elektrorukus levelez6srg G-marl) krilon postafi6kot a konyvt6r nem biztosit. Erre a c6ha
k6rjuk,
valamelyik ingyenes levelez5rend szert hasznhki.

Az internetszolgilltatds nemhasznillhat6: rizleti c6l6 tev6kenys6gre, toru6nybe itkoz6 cselekm6nyekre,
m6sokmunkijilnakzavar6s6ravagyakadhlyozilsilra.
A felhasznill6k kotelesek betartani ahdl6zai 6s levelez6si, valamint a kirlonboz6 interaktiv 6s kotegelt
m6di6kon szokdsos etikettet.
A felhasznil6 a konryt6ti s26o;,rof6peken tal6lhat6 szoftverekkel kapcsolatban koteles betaftati a
vonatkoz6licensz szerz6d6,seket, vagyis illtalilbantilos b6rmilyen szoftvert lem6solni.
A szdmit6g6p-haszn6l6 tev6kenys6g6vel nem s6rtheti meg a hat6lyos jogszabilyokat, 6s nem
v es z 6Iy ezteth e ti a konyv t6r s z 6rntt6 g6p e s rend s z er6t.
A g6pekben 6s a programokban okozott k6r6,rt ahasznaf6 anyagi 6s buntet6jogi felel6ss6gg el tartozrkl
Az internetez6sk6nyvt6ri kornyezetben tort6nik, ez6rtfelhivjuk a figyelmet a kornyezeth ez ill6,halk
6s
kultur6lt viselked6sre. A felhaszn Slok ne zavariilk hangoskod6ssal 6s egy6b mA, m6don a k6nyvt6tban
tart6zkodo tobbi o1vas6t, illetve munkat6rsat.
A szilnit6g6pn6l 6tel 6.s rtal fogyaszt6sa TILOS!
A sz6nit6gep b eilJtthsatn 6s programokon m5dositani TILO S
A felhasznal6 koteles minden izemzavafi (pl. a program nem indul, a g6p lefagy) azonnaljelenteni a
!

konyvt6rosnak!
sz6rnit6g6p nem rendeltet6ss zedi hasznillata, a rendzavarils, a haszn6Iai szabdlyokbe nem tafi;sa
a
szolgilItatilsbol valo kitilt6st vonhat maga ut6n. A kitilt6 rendelkez6s t a konyvt6ro,
logorrrlt meghozni.

A

A

g6phasznhlat befejezt6vel

a

szdmit6g6pet nem

alkallmazhsokat (ablakokat) be kell zhtni.
A haszn6lai szabdlyzat b etartisa minden haszn6l6 sz6m6
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k6telez6t.
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