
8. számú melléklet 

 

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT 

 

 

Ez a szabályzat a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium ( 

továbbiakban szakgimnázium ) teljes számítógépes erőforrásainak használatát foglalja 

magában. 

. 

 

I. A számítógépek erőforrásainak biztonsági csoportosítása, felügyelője 

 

A ) Oktatási célú számítógépek (felügyelő: az oktatást vezető tanár) 

  számítógépterem  

 

 

A teremben diákok számára valamennyi számítógép használható. A felügyelő 

korlátozhatja a hozzáférhető számítógépek számát/ használatát. 

 

B) Könyvtárban lévő számítógép (felügyelő: könyvtáros) 

 

C) Adatvédelmi szempontból korlátozott mértékben hozzáférhető számítógépek 

 igazgatói iroda (felügyelő: igazgató) 

 gazdasági iroda (felügyelő: gazdasági vezető) 

 igazgató helyettesi iroda (felügyelő: igazgató helyettes) 

 tanári (felügyelő: a gépet használó tanár) 

 iskolatitkárság (felügyelő: gazdasági vezető) 

 

 

          II. A szakgimnázium számítógép erőforrásainak felhasználói: 

 

vezetők, alkalmazottak: iskolánk vezetői, tanárai, dolgozói 

 

diákok: a BBSZKI összes diákja, akiknek kötelező valamilyen tanórai számítógép-

használat 

 

vendégek: meghatározott időre (pl.: tanfolyam stb.) korlátozott joggal bíró felhasználók 

 

 

III. Anyagi felelősség 

 

Minden felhasználó a teljes hardver és szoftver eszközökért anyagi felelősséggel 

tartozik. A szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt – okozott mértékben – a 

felhasználó köteles megtéríteni. Továbbá köteles másokat a károkozásban megakadályozni, 

illetve jelenteni a felügyelő tanárnak,  az igazgatónak. A károkozó ellen fegyelmi eljárás 

indítható. 

 

 



 

 

IV. Mások munkájának tiszteletben tartása 

 

A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl.: öncélú üzenetek 

küldése, e-mail, zenehallgatás) és az óra menetét (a programok engedély nélküli használata) 

nem zavarhatják. A zene hallgatása a tantermekben a felügyelő tanár és a teremben 

tartózkodók együttes engedélyével lehetséges. Ha valaki ettől eltér az fegyelmi ügynek 

minősül. 

 

 

V. A felhasználók szoftver hozzáférése, vírusvédelem 

 

A felhasználók jogosultak a hálózaton lévő valamennyi szoftver rendeltetésszerű 

használatára. Tanórán csak a napi tananyagban szereplő szoftverek használhatók. Az 

intézmény tulajdonát képező szoftverek lemásolása tilos, erre különleges esetben csak az 

igazgató adhat engedélyt. Bizonytalan szoftverek telepítése tilos. A freeware és shareware 

programokat a felhasználók lemásolhatják. Tilos bármely (magyar és külföldi) számítógép 

működésének akadályozása. A hálózati működést biztosító bármely eszköz működését 

hálózati (adat és vezérlő) csomagokkal tilos zavarni. Minden külső (intézményen kívülről 

származó) adattároló eszköz (floppy, winchester, cd-rom, stb.) csak a felügyelő tanár 

engedélyével használható, és az adathordozó vírusmentességét köteles a felhasználó 

ellenőrizni. 

 

 

VI. A felhasználók hardver hozzáférése 

 

A felhasználó a tanítási órán csak a felügyelő által kijelölt számítógépen 

dolgozhat. Tanítási időn kívül - ha a terem egyéb rendszeres elfoglaltság, pl.: szakkör 

miatt nem foglalt - a számítógéptermek tanári felügyelet mellett használhatók (pl.: 

levelezés, böngészés céljára). 

Tilos a számítógépház felnyitása, rongálása. Bármely eszköz hiánya/hibája esetén a 

felügyelőt értesíteni kell , ennek elmulasztása büntetést von maga után.  

A számítógépen elhelyezett feliratokat (matricákat) megrongálni tilos. Oktatási célú 

számítógéptermekben tilos ételt, italt fogyasztani, s azokat csak jól zárható dobozban 

(táskában) lehet tárolni. Ellenkező esetben az ételt, italt a termen kívül kell hagyni 

(elfogyasztani). 

 

 

           VII. Karbantartás 

 

Minden óra megkezdése előtt a diákok és a felügyelő tanár köteles ellenőrizni a teremben 

lévő hardver (és szoftver) eszközök állapotát (pl.: billentyűzet, egér, egérpad stb.). A 

tanítási nap utolsó órája után a felügyelő tanár ellenőrizze, hogy a gépek, monitorok 

áramtalanítva legyenek. Bármilyen hiányosság esetén köteles a teremben található 

nyilvántartási füzetben jelezni a problémát, illetve a rendszergazdát értesítenie kell.  

 

 

 

 



 

IX. Periféria használat 

 

Egyéb eszközök (projektor, szkenner, digitalizáló eszközök, audio-, video eszközök, 

digitális fényképezőgép, kamera és multimédiás eszközök): csak a felügyelő tanár illetve 

rendszergazda engedélyével használhatók. 

 

X. Internet használat 

 

Böngészésre tanórán kívül a nem foglalt számítógéptermekben lehetőség van tanári felügyelet 

mellett. A számítógép-használat sorrendje a prioritástól függ, amely a következő: 

 

   1. házi feladat, beadandó munka, kiselőadás készítése 

   2. e-mail olvasás, írás 

   3. Internet használat (böngészés) 

   4. egyéb 

 

 

 

Ezen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben a Házirend szabályzata az irányadó 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2008. szeptember  01. 
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