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A számítógépeket csak a tárgyévben érvényes regisztrációval rendelkező olvasó 
használhatja. Az olvasó a könyvtári regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja a számítógépes 
rendszer, az internethasználat alább megfogalmazott szabályait is. 
 
Az érvényes regisztrációs dokumentumot a számítógép használata előtt a rendszer felügyeletével 
megbízott személynek, illetve a könyvtárosnak be kell mutatni. 
 
A számítógépeket az olvasók (igénybevételtől függően) alkalmanként 1 órán keresztül 
használhatják, további használat csak akkor lehetséges, ha más jelentkező nincs az adott időben.  
 
A használati díj mértéke: a könyvtár mindenkori szolgáltatási díjtétele szerint megállapított. 
Kivételt az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó internethasználat képez, a 2011. évi CLXXIV. 
törvénnyel módosított 2004. évi CXL tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól értelmében. 
 
Egy számítógép mellett egyszerre csak egy felhasználó dolgozhat. Indokolt esetben 
engedélyezhető több felhasználó együttes internethasználata egy gépen.  
 
A géphasználatot a rendszer felügyeletével megbízott személynél, illetve könyvtárosnál minden 
esetben regisztráltatni kell.  Füzetes nyilvántartásban kerül rögzítésre a használó neve, a 
használat időpontja:  (nap, óra [tól/-ig]) és a megfelelő számítógép sorszáma.   
 
A számítógépek be- és kikapcsolását csak a számítógépes rendszer felügyeletével megbízott 
személy, illetve a könyvtáros végezheti el. 
 
A rendszer működésében észlelt bármely rendellenességről, valamely tartozék esetleges 
hiányáról a számítógépes rendszer felügyeletével megbízott személyt, illetve a könyvtárost 
azonnal tájékoztatni kell. 
 
Az internetszolgáltatás nem használható:  
 

 üzleti célú tevékenységre (reklámra, termékek forgalmazására stb.), 

 törvénybe ütköző cselekményekre (a hálózati erőforrások, a hálózaton elérhető adatok 
illetéktelen használatára, módosítására, megrongálására, megsemmisítésére, a hálózat 
biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére,  

 mások erkölcsi, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat 
zaklató tevékenységre , 

  mások munkájának zavarására vagy akadályozására (kéretlen levelek küldése stb.), 

 letöltött, illetve hozott programok könyvtári gépekre történő telepítésére. 



Az Internetről való nyomtatás tarifája megegyezik az egyéb számítógépes nyomtatási díjakkal.  
 
A könyvtár elektronikus rendszereire a használó saját technikai eszközt kizárólag csak – előzetes 
bejelentés után – csatlakoztathat.  
 
Ne kapcsolja ki az Ön által használt gépet! 
 
A beállított képernyőt az eredeti állapotban kell hagyni. 
 
A gépre mentett adatokhoz a többi használó is hozzáférhet. Ezért az adatvesztésért a könyvtár 
nem vállal felelősséget. 
 
A számítógépnél enni- és innivaló fogyasztása tilos! 

A használati szabályok be nem tartása miatt a könyvtár megvonhatja a könyvtárhasználótól- 
átmenetileg, vagy véglegesen - az internethasználati lehetőséget. 
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