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 Az egyetem informatikai rendszerének alapvető célja a pedagógiai programban megfogalmazott 

oktatási és nevelési célok elérése. Emellett - korlátozott mértékben -, lehetőséget ad a felhasználók 

személyes kommunikációjának lebonyolítására. A helyi rendszer használata során a felhasználói 

szabályzat mellett be kell tartani az Internet használatának szabályait is. A rendszer folyamatos 

működését a rendszergazdák felügyelik. 

 

 

 Felhasználók: Az informatikai rendszernek minden diák felhasználója lehet, ha elfogadja a 

felhasználói szabályzatot, és ezt aláírásával tanúsítja. A felhasználói jogok a tanulói jogviszony 

megszűnéséig gyakorolhatók.  

 

 A felhasználók kötelességei: 

A felhasználó a rendszer használata során köteles a felhasználói szabályzatot betartani, az Internet 

használatában pedig a Netikett az irányadó. 

A felhasználó nem pazarolhatja a rendszer erőforrásait. (nem jelentkezhet be egyszerre több gépről, 

nem játszhat, nem chat-elhet -kivéve a rendszergazdák által megjelölt programot használva) 

A felhasználó nem módosíthatja a hardver konfigurációját és az operációs rendszer beállításait, nem 

telepíthet programokat. 

A felhasználó nem törölhet semmit a munkaállomás háttértárolójának C: meghajtójáról, kivéve a 

diákoknak kijelölt könyvtárakból. 

A felhasználók kötelesek a rendszerrel kapcsolatos hibákat észleléskor azonnal jelezni a 

gyakorlatvezető tanárnak.  

A felhasználó felelős saját jelszaváért. Tilos a jelszót másnak átengedni, vagy más jelszavát használni. 

A felhasználó nem engedheti meg idegen személyeknek az erőforrások használatát. 

A felhasználó a rendszert nem használhatja törvénysértő cselekedetek elkövetésére. 

A számítógépeken tilos játszani, beleértve az interneten elérhető webes játékokat is. 

A számítógépekkel felszerelt termekben tilos az élelem és/vagy ital fogyasztása. 

 

 

Minden itt nem részletezett kérdésben a házirend, illetve az EMTE szabályzata dönt. 

 

 

 

A szabályzat megszegőinek büntetés jár. A büntetés általában eltiltás, amely a rendszer használatát a 

tanórákra korlátozza, de megvonhatja az Internet használatának lehetőségét is.  

 A kihágások az alábbi korlátozásokat vonják maguk után: 

 játszás (webes játékok is !!! -flash, stb.): 1 hét; játék telepítése, másolása 4 hét 

 szemetelés: 1 hét 

 más jelszavának eltulajdonítása, használata: 14 hét (fél tanév) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 A felhasználók jogai: 

 

A felhasználók használhatják a munkaállomásokat, valamint az azokra és a hálózatra telepített 

szoftvereket.  

A felhasználók használhatnak saját hajlékonylemezt, CD-t és flash memóriát. 

A felhasználók adataik (dokumentumok, levelek) tárolására saját területet kapnak (200MB), amelyhez 

- rajtuk kívül - csak a speciális feladatot ellátó felhasználók férhetnek hozzá. 

A diákok szükségleteiknek megfelelően - a rendszergazdával konzultálva - kérhetik a rendelkezésre 

álló hely növelését. Minden diák azonos nagyságú területtel rendelkezik, amely elegendő a tanórai 

feladatok ellátására. Az így szerzett terület a felhasználói azonosító megszűnésével elvész. 

A felhasználók munkájuk során adatokat őrizhetnek meg, ideiglenesen számítógép helyi háttértárán az 

erre kijelölt könyvtárban, hosszabb távon pedig a hálózati kiszolgálón a saját tárterületükönA 

felhasználók tanórán kívül is használhatják a számítógépeket, elsősorban a házi feladatok 

megoldására, az órán tanultak gyakorlására, az Internet elérésére. 

A magasabb szintű feladatot végző diák a gép használatában előnyt élvez.  

 

 Speciális felhasználók 
 

A rendszergazda telepíti a programokat a számítógépre, a mások által telepített programokért nem felel. 

(Az egyes számítógépek szoftverlistája a rendszergazdánál található.)  

A rendszergazda - beosztásából adódóan - hozzáférhet a felhasználók személyes adataihoz, de azokba 

törvénysértés és a felhasználói szabályzat megsértésének alapos gyanúját kivéve nem pillanthat be. 

A rendszergazda havi rendszerességgel menti a tanárok saját anyagait (a hálózati meghajtó tartalmát), a 

többi felhasználó adataiért az egyetem semminemű felelősséget nem vállal. 

 

A postamester csak a hibás címzésű levelekbe tekinthet bele A betekintés célja a helyes címzett 

megállapítása és a levél megfelelő helyre továbbítása. 

 

A webmester a honlapokról a Netikettet sértő elemeket törli, ha a honlap tulajdonosa felszólítás után sem 

teszi meg ezt. 

 

A netikett, charta, szabályok megtalálhatóak az ms.sapientia.ro/hallgatoknak/hallgatoi-tajekoztato/szabalyzatok 

honlapon. 

 
 

http://ms.sapientia.ro/szabalyzat

