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A kijelölt számítógépeket a könyvtár nyitva tartási idejében lehet használni.
Könyvtárunkban a számítógép- és az internethasználat térítési díjas szolgáltatás: minden
megkezdett ¼ óra 50,-Ft.
Gyermekek védelme érdekében az általános iskolások csak napi 1 játszhatnak a gépen.
Számítógépen dolgozni csak a könyvtárossal egyeztetve a könyvtárhasználati szabályzatban
foglalt feltételek elfogadása mellet lehet.
Egy számítógépnél a könyvtáros által meghatározott számú olvasó tartózkodhat egyszerre.
A számítógépeken önállóan lehet a világhálón böngészni, információkat keresni, elektronikus
leveleket küldeni. A talált dokumentumok, adatok letölthetők (hordozóról mindenki maga
gondoskodik) térítés ellenében kinyomtathatók..
A számítógép használatánál kérjük, tartsák be a könyvtár-használati és udvariassági
szabályokat, elvárásokat! Ügyeljenek arra, hogy mások ízlését, a csendhez, a
kikapcsolódáshoz, az olvasáshoz való jogát ne sértsék meg!
A könyvtárban az olvasó a számítógépet nem használhatja:
- törvénybe ütköző cselekményekre;
- mások munkájának zavarására vagy akadályozására.
A számítógép konfigurációján, annak beállításán változtatni tilos!
A könyvtárlátogató idegen szoftvert nem telepíthet a gépre.
A számítógépben lévő alkönyvtárak tartalmát megnézni, megváltoztatni, lemásolni tilos!
A könyvtári számítógépek használata során tilosak az érvényes magyar törvényekbe
ütközőcselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre:
- mások személyiségi jogainak megsértése;
- másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő,
másokat zaklató tevékenység, (pl. pornográf anyagok használata, közzététele; kéretlen
levelek);
- a szerzői jogok megsértése;
- szoftver szándékos és tudatos illegális terjesztése
- tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték);
a számítógépek biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok
terjesztése, (pl. vírusok);
A számítógépnél ételt italt fogyasztani tilos!
Az intemetről, az adatbázisokból állományok letöltése tilos; másolása – csak saját
célra,
nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és
a
forrásra
való
megfelelő hivatkozással - a könyvtárossal való egyeztetést
követően történhet. Minden
más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kémi.
A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát védik. Ha a szerző vagy
tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő
megkötései felülbírálják a fenti megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy valamely
dokumentum elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogát.
A számítógépet csak könyvtári munkatárs kapcsolhatja be, indíthatja újra.
Az olvasó a számítógép rendszerbeállításait nem változtathatja meg.
Üzemzavar esetén az olvasó köteles az üzemzavart a könyvtárosnak bejelenteni. Az olvasó a
hiba elhárításával nem próbálkozhat.
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A számítógép és eszközeinek megrongálásáért az olvasó felelőssé re vonható és köteles az
eszközök javítási költségét megtéríteni.
A számítógépen tárolt olvasói anyagok rendszeresen törlésre kerülnek, ezért javasoljuk
azokat saját adathordozóra, vagy internetre elmenteni.
Olvasó által hozott adathordozók és USB eszközök használata a szabályzat egyéb pontjainak
betartása mellett, előzetes víruskeresés után engedélyezett.
A könyvtár erősáramú elektronikus rendszereire a használó saját technikai eszközt kizárólag a
könyvtáros jóváhagyásával csatlakoztathat.

A számítógép-használati szabályzat megsértésének esetén a könyvtári munkatárs megszakíthatja
a használatot. A számítógép-használati szabályzat szándékos és durva megsértésének következménye
az olvasónak a hálózati szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárása.
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