A DR. PAPP JÓZSEFVÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI OTTHON
SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
A könyvtár számítógépeinek beszerzését az Informatikai Kormánybiztosság IHM
támogatta.
A könyvtár Internet vonala a Magyar Akadémiai Hálózat (HUNGARNET HBONE)
része. Az internet használatát a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Program (NIIF) támogatja, továbbá a Tiszacsege Város Önkormányzata is hozzájárul a
fenntartáshoz.
A számítógépeket rendszeresen a beiratkozott könyvtári tagok használhatják.
Néhány perces használatra (főleg nyári szezonban a betérő turistákra vonatkozik) nem
kötelező beiratkozni.
Szolgáltatások:
Internet elérés
Elektronikus levelezés
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelő használata
Prezentáció készítés
Nyomtatás
Hordozható eszközre másolás
Használók segítése
Információkeresés (felkérésre)
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A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon az oktatási, kutatási
feladatokhoz kíván segítséget nyújtani, amikor olvasóinak, az intézmény használóinak a
számára lehetővé teszi az infonnatikai eszközökkel elérhető szolgáltatások igénybe
vételét.
., '
A hálózat zavartalan müködése és a támogatások megtartása közös érd<::künk. Azért, hogy
a szolgáltatásokat mindenki egyenlő eséllyel vehesse igénybe a következő szabályokat
kell beta1tani.
A géphasználatot, a könyvtárosok által biztosított regisztráció után lehet megkezdeni.
A számítógépek be- és kikapcsolását, valamint a külön igényelt alkalmazások indítását a
könyvtárosok végzik.
A számítógépekre tilos magánjellegü programokat, játékokat feltelepíteni!
Óvjunk mindenkit a vírusoktól!
Ennek érdekében saját floppy vagy CD-ROM használata előtt el kell végezni a
vírusellenőrzést.

A számítógépekben, vagy programokban kárt okozó felhasználó anyagi és
felelősséggel taitozik.

büntetőjogi

A hálózat használata során tilosak az alábbi tevékenységek:
Az érvényes magyar törvényekbe
korlátozva ezekre.

ütköző

cselekmények, ideé11vc a
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következő ket,

de nem

1. A számítógépek beállításának megváltoztatása
2. Mások személyiségi jogainak megsértése
3. Másokat zaklató tevékenységek
4. A szerzői jogok megsértése
5. Szoftverek szándékos és tudatos illegális terjesztése
6. Tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenységek
7. A hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen
hozzáférés, azok illetéktelen használat, módosítása, megrongálása, megsemmisítése.
8. A hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok
terjesztése, (vírusok).
9. 18 éven fe lüli tartalmak nézegetése
A szabályzat szándékos és durva megsértésének következménye a
szo lgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás.
A szabályzat megsértése visszakereshető és a bekövetkezett károkért az
személyesen fele l ősségre vonható.

hálózat
elkövető

Tiszacsege, 2013 . május 25.
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