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SZOFTVERKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Szabályzat a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola számítógép
hálózatának igénybevételéhez.
1. Bevezetés
A számítógépes hálózat feladata az iskola vezetése által meghatározott tanulói és tanári
állomány számítástechnikai, informatikai, tanulmányi tevékenységéhez szükséges környezeti,
személyi, hardver és szoftver feltételek folyamatos biztosítása.
2. Az iskolai informatikai rendszer szolgáltatásai
Az iskolai számítógépes hálózat csak oktatási célú tevékenységre vehető igénybe.
Órarendi igénybevétel:
Ennek keretében az iskolai órarendi beosztásának megfelelően, az abban beosztott tanulók
számítástechnika szakos tanár jelenlétében használhatják az iskola géptermeit.
Egyéni használat:
Bármely erre jogosult tanár vagy diák – tanári felügyelet mellett – tanulmányi feladatokkal
összefüggő célokra igénybe veheti az iskolai számítógépeket.
3. Az iskolai hálózat felhasználói köre
3.1. Tanárok
Minden, a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanári karához tartozó
vagy az iskola egyéb oktatási feladataiban tevékenykedő tanár, illetve az iskola hivatalos
állományába tartozó dolgozó.
3.2. Tanulók
Minden, a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulói állományába
tartozó, illetve az iskolában egyéb hivatalos oktatásban (pl. tanfolyam) résztvevő tanuló,
hallgató.
3.3. Egyéb felhasználók
Egyéb felhasználók részére a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
vezetője – meghatározott időtartamra – engedélyezheti a számítógépes rendszer használatát.
4. Az igénybevétel módja
Az iskolai hálózatot a 3. pontban rögzített felhasználói körhöz tartozók a Házirend és a
Szoftverkezelési Szabályzat rendelkezéseit tudomásul veszik, és kötelezőnek ismerik el.
5. A használat általános rendje
5.1.Órarendi igénybevétel
Hallgatók a géptermekbe órarend szerinti órákra csak tanárral együtt mehetnek be. A
géptermek kulcsát csak az iskolai állományba tartozó tanár veheti fel a portáról. A tanár
köteles a felvett kulcshoz tartozó gépterem azonosítóját portán található füzetbe beírni, a napi
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dátummal és aláírásával hitelesíteni. Ezzel egyben felelősséget is vállal az óra időtartamára a
gépterem fegyelméért, rendjéért és a gépek, eszközök rendeltetésszerű használatáért.
5.2. Hálózat igénybevétele
Az iskola hivatalos szervere a server.medgyessy-debr.sulinet.hu nevű számítógép. Ezen a
korábbiakban felsorolt, az iskola számítástechnikai szolgáltatásaira jogosult személyek egyedi
azonosítót kaphatnak. Az egyes felhasználók számára rendelkezésre álló lemezterület
nagyságát az igények és a rendelkezésre álló lehetőségek figyelembevételével az iskola
rendszergazdája szabja meg. A szerveren csak az iskolai oktatással kapcsolatos állományok
tárolhatók. A felhasználói könyvtárak minden év végén törlődnek, ezért kérjük a
felhasználókat a könyvtár tartalmának mentésére. A további szerverekre vonatkozó bármilyen
igény elbírálása a rendszergazda feladata.
Az iskolai hálózat lehetőséget biztosít a nemzetközi hálózatokhoz való kapcsolódásra
(levelezés, fájltranszfer stb.). Ezen esetekben a felhasználók kötelesek a nemzetközi
hálózatokra vonatkozó etikai szabályokat betartani. Mivel a normák megsértése akár az egész
iskola a nemzetközi szolgáltatásokból való kizárását vonhatja maga után az iskola szigorúan
lép fel a szabályok ellen vétőkkel szemben. Szükség esetén a szolgáltatás szüneteltetésére is
lehetőség van, ha az elkövető nem azonosítható.
5.3. Nyomtatás
A nyomtatók az oktatáshoz kapcsolódó, legfeljebb néhány oldalas nyomatok készítését
szolgálják. Ezért – és anyagi okokból – a nyomtatás mennyisége korlátozott.
5.4. Szoftverhasználati előírások
Az iskola számítógépein csak jogtiszta szoftverek futtathatók. Az általános és oktatási célú
szoftvereket az iskola beszerezte, illetve anyagi lehetőségeinek függvényében állandóan
gyarapítja. Az oktatás során alkalmazandó egyéb, az iskolában rendelkezésre nem álló
szoftverek esetén a tanárok és tanulók saját szoftvereiket a jogtisztaságukra és ilyen módon
telepíthető példányszámra vonatkozó igazolással egyetemben eljuttathatják az iskolai
rendszergazdának.
A vírusveszély csökkentése érdekében a következőket kell betartani:
Külső forrásból származó programot elindítani (illetve floppyról, egyéb külső meghajtóról
rendszert indítani) csak alapos vírusellenőrzés után szabad.
Amennyiben vírusfertőzés gyanúja merül fel, a rendszergazdát értesíteni kell, aki elvégzi a
vizsgálatot. A vírus eltávolításáig a gépet használni tilos.
6. Tiltó rendelkezések
Az alábbi felsorolt tiltó rendelkezések megszegői ellen az iskola – a vétség fokától függően –
fegyelmi eljárást indíthat. A rendszergazda saját hatáskörben az elkövetőt a hálózat egyes
szolgáltatásai alól kizárhatja.
6.1. Általános:
Tilos a géptermekben étel, ital tárolása, vagy fogyasztása.
Tilos a dohányzás.
Tilos hangos beszéddel, zajjal zavarni mások munkáját.
Tilos a gépasztalokon táskák, ruhaneműk tárolása.
Tilos a felhasználói nevet és jelszót bárki más számára átadni, illetve más felhasználó
azonosítójával és jelszavával a hálózatba belépni! Saját jelszavának védelméről minden
felhasználónak kötelessége gondoskodni.
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6.2. Szoftver használattal kapcsolatos tilalmak
Az iskolában csak a szabadon terjeszthető szoftverek (freeware) másolhatók, a többi szoftver
másolása törvénybe ütköző, tehát tilos.
Tilos a rendszerek szoftverkonfigurációinak megváltoztatása.
Az iskola számítógépein tilos játékprogramok futtatása.
Tilos úgy az iskola gépein, mint a hálózaton szeméremsértő, obszcén, trágár vagy egyéb
megbotránkoztató programok futtatása vagy információk továbbítása.
Bármilyen egyéni, a felhasználót meg nem illető jogosultság (jelszó, azonosító, fájlhozzáférés, stb.) megszerzése, megváltoztatása, illetve erre tett kísérlet, valamint – akár
gondatlan kezelésből eredő – átadása illetéktelen személynek szabályellenes. Jogosultság átadása
esetén, mint az átadót, mint az azzal visszaélőt felelősség terheli. Bárki, aki ilyen esetről
tudomást szerez, köteles az illetékes rendszergazdát vagy gyakorlatvezető tanárát értesíteni,
illetve a felderítésre a rendelkezésre álló információval segítséget nyújtani.
6.3. Hardverkezeléssel kapcsolatos tilalmak
Tilos a rendszerek hardverkonfigurációjának megváltoztatása.
Tilos nem rendszeresített külső hardverek engedély nélküli csatlakoztatása.
Tilos a gépek eredeti helyének megváltoztatása, a csatlakozások megbontása.
Minden hardvert érintő problémában a rendszergazda értesítése és közreműködése kötelező.
A Szoftverkezelési Szabályzat megsértéséből, a nem rendeltetésszerű használatból,
gondatlanságból okozott kárért a felhasználót anyagi illetve fegyelmi felelősség terheli.
Debrecen, 2010. szeptember l.
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