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INFORMATIKAI RENDSZER FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZATA
Az intézmény informatikai rendszerének célja a pedagógiai programban megfogalmazott
oktatási és nevelési célok elérése, segítése. Az iskolai informatikai rendszer használata során a
kötelezően betartandó felhasználói szabályzat mellett természetesen be kell tartani a törvényi
szabályzásban megfogalmazottakat is. (Az itt nem szabályozott kérdésekben minden esetben a
Közoktatási-, Köznevelési törvény, a Polgári Törvénykönyv, a 2011. évi CXII. törvény az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és más kapcsolódó
jogszabályok rendelkezéseit kell követni, valamint figyelembe kell venni a Netikett
szabályozását, ami az interneten zajló kommunikáció közmegegyezéssel elfogadott
szabálygyűjteménye.)
MIT ÉRTÜNK INFORMATIKAI RENDSZER ALATT?
-

Felhasználói számítógépek (munkaállomások) és a rajtuk futó szoftverek;

-

periférikus eszközök (projektorok, nyomtatók, stb);

-

hálózati eszközök (kábelek, csatlakozók, kapcsolók, AP-k, switchek, routerek, stb);

-

kiszolgáló gépek (szerverek);

-

a helyi hálózaton elérhető adattartalmak.

FELHASZNÁLÓK
Üzemeltetési feladatokat az iskola rendszergazdája és az iskola igazgatója által e feladatra
megbízott személy végezhet.
Az informatikai rendszernek minden iskolai alkalmazott és diák felhasználója lehet azzal a
feltétellel, hogy elfogadja és betartja a felhasználói szabályzatot. A felhasználói jogok az
alkalmazotti, illetve a tanulói jogviszony megszűnéséig gyakorolhatók.
Az iskola tanulói az informatikai rendszert kizárólag felügyelettel és engedéllyel
használhatják. Önkényesen semmilyen eszközhöz nem nyúlhatnak hozzá, semmiféle
beállítást nem változtathatnak meg. Az iskolai hálózatra saját eszközzel (telefon,
notebook) kizárólag engedéllyel csatlakozhatnak.
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A FELHASZNÁLÓK KÖTELESSÉGEI
-

A felhasználó a rendszer használata során köteles a felhasználói szabályzatot
betartani.

-

A számítógéptermekbe, számítógéppel felszerelt tantermekbe, szaktantermekbe
(továbbiakban gépterem) tanulók csak tanári engedéllyel léphetnek be és kizárólag
tanári felügyelettel tartózkodhatnak.

-

Gépterembe ételt, italt, bármilyen élelmiszert, bevinni tilos.

-

A felhasználóknak a gépteremben a munkakezdés előtt ki kell tölteniük a számítógéphez
tartozó jelenléti ívet.

-

Az iskolai hálózat fájlszerverének elérése egyedi azonosítóval és jelszóval történhet. A
felhasználó felelős saját jelszaváért. Tilos a jelszót másnak átengedni, vagy más
jelszavát használni.

-

A gépeket a tanulók csak a tanár utasítására kapcsolhatják be.

-

A tanórák alatt tapasztalt bármilyen rendellenes működést, sérülést, rongálást azonnal
jelenteni kell a tanárnak.

KIFEJEZETTEN TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK:
-

A felhasználó nem módosíthatja a hardver konfigurációját és az operációs rendszer
beállításait. Ide értve többek között az asztal, tálca, indítópult beállításait is, tehát még
háttérképet sem.

-

A felhasználó nem törölhet semmit a munkaállomás háttértárolójának C:
meghajtójáról.

-

A felhasználó nem telepíthet fel semmiféle programot, web böngészőt sem a
számítógépre. Ettől eltérni kizárólag tanári utasítással és felügyelettel lehet, amennyiben
az a munkavégzéshez szükséges.

-

A felhasználó nem pazarolhatja a rendszer erőforrásait, nem terhelheti a hálózatot.
Hangsúlyosan tilos bármiféle letöltés-kezelő, fájlcserélő alkalmazás használata.

-

Tilos az informatikai rendszer erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak
illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére irányuló bármilyen
tevékenység.

-

Nem megengedett az informatikai rendszer biztonságát veszélyeztető információk,
programok használata, terjesztése, tárolása.

-

Tilos az informatikai rendszer biztonsági rendszerében levő esetleges hibákkal,
hiányosságokkal történő visszaélés.
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HASZNÁLHATÓAK-E SZÁMÍTÓGÉPES JÁTÉKOK?
Az iskola nem támogatja a számítógépes játékok használatát, ezért tilos bármely játék iskolai
gépek adattárolóira való másolása, telepítése, tárolása, futtatása.
INTERNET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
Minden tanuló köteles tudomásul venni, hogy az Interneten folytatott tevékenységét a rendszer
(nemzetközi szabványok előírásai alapján) naplózza, a felkeresett weboldalak, letöltések stb.
visszakereshetőek, ellenőrizhetőek, bizonyítóerejűek. Ezek alapján, a netikett megsértése
esetén, felelősségre vonás alkalmazható.
Tiltott anyagok - az Internetes szolgáltatásokra vonatkozó közös szabályok
Tilos a hálózaton a jogellenes, szélsőséges vagy erőszakra buzdító, szeméremsértő, politikai
vagy kereskedelmi célú, ill. a szerzői jogokat sértő anyagokat tárolni, ilyeneket az Internetre
kiajánlani vagy az Internetről letölteni, a levelezőrendszert ilyen anyagok forgalmazására
használni. Ilyen anyagok véletlen letöltése esetén azokat meg kell semmisíteni.
A legszigorúbban tilos a hálózatot az Internet veszélyeztetésére vagy mások munkájának
hátráltatására használni. Ilyen esetben a vétkest a hálózatról azonnal és végérvényesen kitiltjuk,
tettével a hatóságok előtt el kell számolnia, az iskolának okozott anyagi kárt meg kell térítenie.
A FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSÉNEK SZANKCIONÁLÁSA
A rendszergazda bármikor jogosult ellenőrizni az intézmény eszközeinek szabályos
használatát. Az ellenőrzés tényét nem köteles előre bejelenteni, de törekednie kell, hogy ne
zavarja feleslegesen a napi munkamenetet.
Ha a felhasználó az intézmény eszközeit nem a szabályzat előírásainak megfelelően használja,
úgy fegyelmi vétséget követ el.
Az iskola fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot megsértőkkel szemben eljárjon.
Az eljárást minden esetben a rendszergazda (a szaktanár javaslatára is) kezdeményezheti.
Döntését az intézményvezető felülvizsgálhatja.
Ha a szabályzat megsértése kismértékű, vagy nem tekinthető szándékosnak, akkor az elkövetőt
figyelmeztetni és a szabályzatról tájékoztatni kell. A figyelmeztetés utáni ismételt elkövetést
szándékosnak kell tekinteni. A vétséget a szülők felé jelezni és az ellenőrzőben megfelelő intést
(szaktanári figyelmeztetés, stb.) alkalmazni kell.
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Különösen súlyos esetben, illetve szándékosság esetén az iskola fegyelmi eljárást, polgári pert
is indíthat.
A felhasználó minden olyan általa okozott kárért teljes körű kártérítési kötelezettséggel tartozik,
mely az eszközök rendeltetés vagy előírás szerinti használatának megszegése miatt történik.
(Az itt nem szabályozott kérdésekben minden esetben a Közoktatási-, Köznevelési törvény, a
Polgári Törvénykönyv, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról, és más kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell követni, valamint
figyelembe kell venni a Netikett szabályozását, ami az interneten zajló kommunikáció
közmegegyezéssel elfogadott szabálygyűjteménye.)

A szabályzat 2012. szeptember 3-tól lép életbe.

igazgató
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