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Számítógépes munkakörnyezet használatának szabályai 

1. A szabályozás kiterjed minden, az intézmény területén található szabadon, vagy 

korlátozottan, az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló személyek, dolgozók, az 

intézményben tartózkodó vendégek részére rendelkezésre álló IKT eszköz használatára. 

2. Az intézmény tulajdonában levő számítógépek felhasználói név és jelszó birtokában 

használhatók. A felhasználói neveket és jelszavakat az intézmény vezetőjének megbízása 

alapján az intézmény rendszergazdája tartja karban. 

3. Az intézmény tulajdonában levő számítógépeken használható alkalmazások telepítését, a 

szoftverek és a hardvereszközök karbantartását az intézmény rendszergazdája végzi. A 

fenti rendelkezés alól kivételt az intézmény vezetője adhat a rendszergazda 

jóváhagyásával. Az esetlegesen nem engedélyezett telepítésekből származó anyagi és 

erkölcsi károkozásért az illegális telepítést végző személy felelőssé tehető. 

4. Az intézmény területén levő eszközökön illegális, törvénybe ütköző, pornográf, mások 

emberi méltóságát, faji hovatartozását, vallási nézeteit sértő tartalmat megjeleníteni, ilyen 

tartalmakat az eszközökre letölteni tilos. Ezen szabály megszegése esetén az intézmény 

Házirendjének és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vonható felelősségre az 

elkövető személy. 

5. Az intézmény tulajdonában levő eszközökön kizárólag az iskolai, kollégiumi munkához 

szükséges tartalmakat lehet letölteni vagy más módon létrehozni, és azt lehetőleg csak a 

munkavégzés idejére szabad tárolni. Az intézmény hozzájárul és lehetőséget ad az iskolai, 

kollégiumi munkához szükséges tartalmak saját tulajdonú adathordozóra történő 

rögzítéséhez (adatmentés). 

6. Az intézmény tulajdonában levő, korlátozott hozzáférésű (zárható helységben vagy 

tárolóban levő) tanulók által használható számítógépek csak felnőtt, felelős felügyelő 

jelenlétében és utasítási szerint használhatók. A termekben mindenkor be kell tartani az 

intézmény ide vonatkozó balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályait. A zárható tárolókat 

és termeket a használat idején túl zárva kell tartani. 

7. Az intézmény tulajdonában levő, szabad hozzáférésű (diákklubban, közösségi terekben) 

tanulók által hozzáférhető eszközök csak felhasználó tanuló tanítási óráin kívüli időben 

használhatók. 

8. Az intézmény termeinek és helységeinek berendezéseit, IKT eszközeit csak 

rendeltetésszerűen szabad használni, az eszközök használata közben, illetve azok 

közelében ételt, italt fogyasztani és tárolni tilos. A berendezések és eszközök nem 

rendeltetésszerű használatából vagy azok megrongálásából eredő károkért az azt okozó 

személy felelőssé tehető és az okozott kár megtérítésére kötelezhető. 
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