
INTERNET-HASZNÁLATI szabályzat

A  téti  Városi  Könyvtárban  internethasználati  díj  ellenében  lehetőség  van  számítógép 
használatra, internetezésre. Napi 15 perc mindenki számára ingyenes! Az olvasóteremben 
elhelyezett,  erre  a  célra  fenntartott  számítógépek  a  könyvtár  nyitva  tartási  ideje  alatt 
használhatók,  a  zárás  előtti  15  percet  leszámítva.  10  éven aluliak  a  gépeket  csak felnőtt 
felügyelete mellett használhatják. 

A számítógép használatát a könyvtárostól kell kérni.
Minden segítséget (adatbázisokban keresés, internethasználat, e-mailezés, kormányzati portál) 
megadunk, bátran forduljon a könyvtároshoz!
A  géphasználat  regisztrációra  kerül.  Géphasználat  előtt  a  használati  szabályzat  elfogadása 
kötelező.  Számítógéppel  kapcsolatos  használat  díjak  a  díjszabás  alapján  kerülnek 
meghatározásra.

A számítógépeken a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni:

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés 
Internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón
Elektronikus levelezés
Letöltés 
adatbázisok használata
fotózás
szkennelés (külön kérés alapján)

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.

A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, és nem 
veszélyeztetheti  a  könyvtár  számítógépes  rendszerét.  Egy  gépnél  egyszerre  legfeljebb  2 
használó ülhet. Az internetező olvasót munkájában megzavarni nem szabad. Az Internetezés 
könyvtári  környezetben  történik,  ezért  felhívjuk  a  figyelmet  a  környezethez  illő,  halk  és 
kulturált viselkedésre.

A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni, de a használt alkalmazásokat 
(ablakokat) be kell zárni.

A  használó  saját  technikai  eszközt  kizárólag az  erre  kijelölt  helyen –  előzetes  engedéllyel 
csatlakoztathat. A számítógépnél enni- és innivaló fogyasztása, mobiltelefon használata tilos! 

Elektronikus levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. Erre a célra kérjük, 
valamelyik ingyenes levelezőrendszert használni. Kérje bátran a segítségünket!

A  könyvtárban  használt  technikai  eszközök  épségéért  a  felhasználók  anyagi  felelősséggel 
tartoznak. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) 
azonnal  jelenteni  a  könyvtárosnak!  A  számítógép  nem  rendeltetésszerű  használata,  a 
rendzavarás,  a  használati  szabályok be nem tartása  a szolgáltatásból  való  kitiltást  vonhat 
maga után. A kitiltó rendelkezést a szolgálatot teljesítő kolléga jogosult meghozni. 
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