
INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

 
 Internetezni a könyvtár nyitva tartási idejében lehet, a szolgáltatás 13 éves kortól vehető 

igénybe könyvtárunkban. 

 Első alkalommal, a géphasználat megkezdése előtt olvasói jogviszonnyal nem rendelkező 

látogatóinkat regisztráljuk, mely díjtalan. A regisztrációhoz az alábbi személyes adatokat 

kell közölni és igazolni (személyi igazolvánnyal, útlevéllel):  

- név, születési név, anyja születési neve, - születési hely, idő, - lakcím. 

 A személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük, melynek 

megismerését és elfogadását regisztrációkor az internetező aláírásával igazolja. 

 16 éven aluliak esetében az Adatvédelmi Nyilatkozatot a szülő töltheti ki és írja alá. 

 Internethasználat díja: 300 Ft/óra 

 A használat díját a könyvtáros a használat után számolja ki, arányosan a számítógépnél 

töltött idővel. 

 Saját adathordozó (CD, pendrive, stb.) használatára és nyomtatásra is van lehetőség. 

 Nyomtatás díja: - Fekete-fehér szöveg 25 Ft/oldal, Kép 40 Ft/oldal 

  - Színes szöveg 100 Ft/oldal, Kép 50% nyomtatási felületig 100 Ft/oldal 

      50-100% nyomtatási felületig 150 Ft/oldal 

 Szkennelés díja: 60 Ft/oldal. 

 NYOMTATÁSI SZÁNDÉKÁT KÉRJÜK ELŐRE JELEZZE! 

 A használó a számítógép programbeállításait nem változtathatja meg, ideértve a Windows 

operációs rendszer beállítási lehetőségeit is (asztal beállításai, képernyőkímélő stb.) 

 Az olvasó a munkájához használhatja a számítógépen található irodai programokat, kérésre 

a könyvtáros segítséget nyújt. 

 A számítógépek használatát a könyvtár munkatársai felügyelik. 

 Ha üzemzavart észlel, köteles szólni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar 

elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem futtatható, rendellenes 

kilépés a programból, lefagyás stb.). 

 Saját, magánjellegű dokumentumokat / önéletrajz, személyes adatok, címek, levelek, képek 

stb. / legyenek szívesek törölni a gépből. Ezeket a dokumentumokat ne hagyják az asztalon! 

 A számítógép használata során tilosak az alábbi tevékenységek: gyűlöletet, agressziót 

sugárzó képek, kiadványok, és erotikus jellegű, ill. mások ízlését sértő tartalmak nézegetése, 

feltöltése, mások személyiségi jogainak megsértése, a számítógépre telepített programok 

módosítása, a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, 

programok terjesztése (pl. vírusok). 

 A gépre elmentett adatok kikapcsoláskor törlődnek, ezért kérjük önöket, hogy amit meg 

szeretnének tartani, azt a dokumentumok mappába, vagy saját pendrive-ra mentsék el. 

 Az Internet–sarokban is be kell tartani a könyvtárhasználatra vonatkozó szabályokat. 

 A Használati Szabályzat ellen vétőket a könyvtáros figyelmeztetheti, majd jogában áll az 

Internet használatot az olvasó számára megtiltani. 

 


