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19. számú melléklet 

Számítógép használati szabályzat 

Kedves Látogatónk! 

A számítógép használatának feltételei a következők: 

 A számítógépeket és az Internetet 14 éven aluli gyermekek kizárólag felnőtt (18 éves 

elmúlt) kísérővel használhatják. 

 A használat díja beiratkozott, ill. napijegyes használóinknak 100 Ft/megkezdett óra, 

egyéb használóinknak 200 Ft/fél óra vagy 300 Ft/óra (5 Ft/perc). 

 A számítógép használata előtt kérjük leadni az érvényes tagságot igazoló olvasókár-

tyát, illetve kitölteni a regisztrációs lapot, ez feltétele a szolgáltatás igénybe vételének. 

 Alkalmanként egy órát tölthet a gép előtt, amennyiben azonban más nem tart rá igényt, 

esetleg tovább is maradhat. 

 Egy számítógép előtt legfeljebb két felhasználó ülhet. A könyvtárban tartózkodáskor 

ügyeljen a könyvtár rendjére, oda ételt és italt ne vigyen be! 

 Az internethasználat során tartsa be a hálózati és levelezési, valamint a különböző in-

teraktív és kötegelt médiákon szokásos etikettet.  http://hu.wikipedia.org/wiki/Netikett 

 Kérjük, tartsa be a megfelelő erkölcsi és viselkedési normákat a használat során (tilos 

megbotránkoztató tartalmú weblapok látogatása, lármás magatartás, rongálás stb.).  

Ellenkező esetben a szolgáltatásból kénytelenek vagyunk átmenetileg kizárni. 

 A gépre mentett adatokhoz mások is hozzáférhetnek, illetve törlésre kerülhetnek, emi-

att adatvesztésért nem vállalunk felelősséget. 

 Nyomtatáshoz, szkenneléshez, CD-íráshoz kérje a könyvtáros segítségét, ezek térítés-

köteles tevékenységek. Minden kinyomtatott oldalt ki kell fizetni. 

 Internetről letöltött illetve hozott programokat tilos telepíteni, kivétel ez alól, ha a 

program elengedhetetlenül szükséges az Ön munkájához, ebben az esetben kérjük, je-

lezze. 

 Hordozható adattároló csak vírusellenőrzés után használható. 

 Kérjük, ne kapcsolja ki az Ön által használt gépet! 

 A számítógép esetleges rendellenes működését jelezze a könyvtárosnak. 

 A szabályok megszegése, esetleges rendzavarás esetén ki kell zárnunk a szolgáltatás-

ból, súlyosabb esetben eljárást kezdeményezhetünk. 

 A gépekben, eszközökben szándékosan okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 

 A számítógép használatának feltétele ezen szabályzat elfogadása. 
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