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1. BEVEZETŐ RÉSZ 

1.1. Jelen szabályzat célja 
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (a továbbiakban: Könyvtár) informatikai 
szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) azzal a céllal készült, hogy a PTE informatikai 
szabályzatát kiegészítse a Könyvtár sajátosságainak megfelelően. Ezen belül rögzítse 

a. a Könyvtár által biztosított számítástechnikai szolgáltatások körét, 
b. az ezekhez való hozzáférés módját, 
c. az igénybevételükkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, 
d. valamint a szolgáltatásokat felügyelő személyzet felelősségét és jogait. 

1.2. A Szabályzat viszonya egyéb szabályzatokhoz 
A Szabályzat a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) melléklete. Ezért 
ha a kettő között valamely kérdésben ellentmondás van, az SZMSZ rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

A Könyvtár a PTE szervezeti egysége, ezért vonatkozik rá a PTE informatikai szabályzata. Ha 
a kettő között valamely kérdésben ellentmondás van, a PTE informatikai szabályzatának 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Könyvtár egyes szervezeti egységei helyi adottságaiknak megfelelően kiegészíthetik a 
Szabályzat rendelkezéseit. Ha valamely kérdésben a helyi szabályozás és a Szabályzat között 
ellentmondás van, a Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1.3. A Szabályzat hatálya 
Hatálya kiterjed  

• mind a Könyvtár tulajdonában lévő, 
• mind a Könyvtár által bárhol üzemeltetett, 
• mind a Könyvtár területén használt  
számítástechnikai eszközökre, valamint az őket használó és felügyelő személyekre.  

A Szabályzat szempontjából számítástechnikai eszköznek számít különösen 

• a számítógép 
• minden, közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatott eszköz (pl. monitor, billentyűzet, 

egér, hangszóró, nyomtató, szkenner, pendrive, vonalkódolvasó, RFID-s kártyaolvasó, 
stb.) 

• a számítógépes hálózat aktív és passzív elemei (switch, router, wifi access point, 
vezeték, csatlakozó aljzat, stb.) 

• a számítógépes hálózathoz – akár vezetéken, akár vezeték nélkül – csatlakoztatott 
minden eszköz (pl. nyomtató, IP-s telefonkészülék, asztali RFID-olvasó, pénzfeltöltő 
automata, stb.). 

Nem minősül számítástechnikai eszköznek különösen 

• a hagyományos (analóg) telefon 
• a biztonsági rendszerek (biztonsági kamera, riasztó, tűzjelző, stb.) 
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• a nem RFID-s vagyonvédelmi rendszer (mágnescsíkos vagyonvédelmi kapu, stb.) 
• az elektronikus ajtónyitó rendszer 
• hagyományos hangtechnikai eszközök. 

Nem minősülnek számítástechnikai eszköznek a kizárólag ilyen rendszerek vezérlésére 
használt számítógépek sem. 

1.4. A Szabályzat érvényessége 
A Szabályzat visszavonásig érvényes. 

A Szabályzatot legalább évente felül kell vizsgálni, hogy megfelel-e még a körülményeknek 
és szükség esetén módosítani kell. A felülvizsgálat tényét és megállapításait írásban rögzíteni 
kell és a Könyvtár hivatalos iratai között kell megőrizni. A felülvizsgálat elvégzéséért és a 
szükséges módosítások előterjesztéséért a Könyvtár informatikai főigazgató-helyettese felel. 

2. A DOLGOZÓK SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLATA 

2.1. A dolgozók részére biztosított szolgáltatások 
a. felhasználói név, jelszó és megfelelő jogosultság a feladatuk ellátásához szükséges 

rendszerekhez 
b. időtartamában és az adatforgalom nagyságában korlátlan Internet-elérés 
c. e-mail cím a lib.pte.hu tartományban, a levelezőrendszer használata 
d. központi tárhely 
e. lehetőség saját honlap készítésére 
f. CD- és DVD-írás 
g. nyomtatás 
h. szkennelés 
i. a Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok kölcsönzése két nyitva 

tartási idő között (éjszaka, hét végén) 

A szolgáltatások magáncélú használata ingyenes, kivéve az alábbiakat: 

• CD- és DVD-írásért a felhasznált nyersanyag árát kell megfizetni (saját nyersanyagra 
ingyenes), 

• nyomtatásért az olvasók által fizetendő ár felét kell fizetni, 
• szakszemélyzettel elvégeztetett szkennelésért az olvasók által fizetendő ár felét kell 

fizetni (a saját kezűleg végzett szkennelés ingyenes). 

2.2. A munkahelyi vezetők kötelességei 
A dolgozók megfelelő jogosultságának beállítása és naprakészen tartása érdekében a dolgozó 
munkahelyi vezetője az e célra használt űrlap kitöltésével haladéktalanul köteles a kari 
könyvtári informatikust tájékoztatni a dolgozók 

• belépéséről 
• távozásáról 
• szükséges jogosultságainak megváltozásáról. 

2.3. A dolgozók kötelességei 
A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a dolgozók kötelesek 
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a. a Szabályzat rendelkezéseit betartani 
b. a törvényi előírásokat – többek között a szerzői jogra vonatkozó előírásokat – betartani 
c. a Könyvtár dolgozójától elvárható etikai normákat betartani 
d. a munkahelyükön lévő számítástechnikai eszközöket – beleértve az olvasók által 

használtakat is – a szükséges időben bekapcsolni; munkaidő végén, illetve a könyvtár 
bezárása után pedig kikapcsolni 

e. az általuk használt számítástechnikai eszközök működéshez szükséges fogyóeszközök 
(pl. a nyomtatóba való papír, blokknyomtatóba való papírszalag, üres olvasójegy, stb.) 
mennyiségét figyelemmel kísérni, fogyásukat időben jelezni 

f. az informatikai eszközök használata során tapasztalt rendellenességeket jelenteni az 
üzemeltetőknek 

g. a tőlük elvárható gondossággal és körültekintéssel eljárni. 

2.4. Tiltott tevékenységek 
A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a dolgozóknak tilos 

a. munkaidőben a munkakörrel nem összefüggő közösségi portálokat, levelezőlistákat, 
játékprogramokat használni 

b. aktív hálózati eszközöket a hálózatra kapcsolni 
c. szerver-feladatot ellátó eszközöket a hálózatra kapcsolni 
d. informatikai szolgáltatást jogosultság nélkül igénybe venni (ez betörésnek vagy 

betörési kísérletnek minősül) 
e. a hálózat forgalmát analizáló vagy azt befolyásoló eszközöket és programokat 

használni 
f. olyan programokat használni, amelyek mások munkáját zavarják vagy akadályozzák 
g. idegen felhasználói azonosítót és jelszót használni 
h. idegen jelszót kideríteni és azzal bármilyen módon visszaélni 
i. saját felhasználói azonosítót és jelszót kölcsönadni 
j. az informatikai eszközöket (hardver és szoftver) módosítani, átkonfigurálni (pl. 

programokat telepíteni vagy a gépek burkolatát megbontani) 
k. az informatikai szolgáltatásokkal bármely más módon visszaélni. 

2.5. A tárterület használatára vonatkozó szabályok 
A dolgozók rendelkezésére bocsátott központi tárterület tartalmáról a rendszer naponta 
automatikusan másolatot (mentést) készít. Az esetlegesen megsérült tartalom mentésből való 
helyreállítása az informatikai személyzet feladata. 

Egyéb helyeken (helyi merevlemez, pendrive, stb.) tárolt anyagokért teljes egészében a 
dolgozó felel.  

A dolgozónak számolnia kell azzal, hogy a helyi merevlemezen lévő fájlok a 
rendszerkarbantartás során is megsemmisülhetnek. Ilyen esetekért az informatikai személyzet 
semmiféle felelősséggel nem tartozik. 

A dolgozók elemi érdeke, hogy az általuk létrehozott vagy kizárólagosan használt fájlokból 
több független adathordozón is tartsanak másolatot. 

2.6. Az Internet használatára vonatkozó szabályok 
A Könyvtár korlátozhatja az elérhető tartalmakat (pl. pornográf oldalak). 
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3. AZ OLVASÓK SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLATA 

3.1. Az olvasók részére biztosított szolgáltatások 
• keresés az elektronikus katalógusban 
• Internet-elérés 
• irodai programok használata 
• a Könyvtár által előfizetett adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata 
• a Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata 
• saját pendrive használata 
• CD- és DVD-írás 
• nyomtatás 
• szkennelés 

A szolgáltatások egy részéért fizetni kell. Az aktuális díjszabást a Könyvtárhasználati 
szabályzat tartalmazza. 

A szolgáltatások egy része csak a beiratkozott olvasók részére hozzáférhető, a napijeggyel 
belépőknek nem. A beiratkozott olvasókra is vonatkozhatnak az olvasójegy típusától függő 
korlátozások (pl. a gyerekek vagy éves látogatójeggyel rendelkezők esetében). A pontos 
lehetőségeket az adott könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata tartalmazza. 

3.2. Az olvasók kötelességei 
A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az olvasók kötelesek 

a. a Szabályzat rendelkezéseit betartani 
b. a törvényi előírásokat – többek között a szerzői jogra vonatkozó előírásokat – betartani 
c. a Könyvtár olvasóitól elvárható etikai normákat betartani 
d. a számítógépek használata során tapasztalt rendellenességeket jelenteni a 

könyvtárosoknak 
e. a tőlük elvárható gondossággal és körültekintéssel eljárni. 

3.3. Tiltott tevékenységek 
A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az olvasóknak tilos 

a. a könyvtáros munkahelyeket használni 
b. aktív hálózati eszközöket a hálózatra kapcsolni 
c. szerver-feladatot ellátó eszközöket a hálózatra kapcsolni 
d. informatikai szolgáltatást jogosultság nélkül igénybe venni (ez betörésnek vagy 

betörési kísérletnek minősül) 
e. a hálózat forgalmát analizáló vagy azt befolyásoló eszközöket és programokat 

használni 
f. olyan programokat használni, amelyek mások munkáját zavarják, hátráltatják vagy 

akadályozzák 
g. gyűlöletet, agressziót sugárzó vagy közízlést sértő tartalmakat nézegetni és 

forgalmazni 
h. idegen felhasználói azonosítót és jelszót használni 
i. idegen jelszót kideríteni és azzal bármilyen módon visszaélni 
j. saját felhasználói azonosítót és jelszót kölcsönadni 
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k. az informatikai eszközöket (hardver és szoftver) módosítani, átkonfigurálni (pl. 
programokat telepíteni vagy a gépek burkolatát megbontani) 

l. a számítógépek közelében enni és inni 
m. az informatikai szolgáltatásokkal bármely más módon visszaélni. 

3.4. Az olvasó felelőssége 
Az olvasó felel 

a. az informatikai eszközökben általa okozott károkért 
b. a hálózaton általa elhelyezett és mozgatott tartalomért. 

3.5. Az Internet használatára vonatkozó szabályok 
A Könyvtár korlátozhatja az elérhető tartalmakat (pl. pornográf oldalak). 

3.6. Saját gépek használata 
Az olvasók használhatják saját számítógépeiket a Könyvtár nyilvános tereiben. Az önálló 
használaton kívül díjmentesen 

a. csatlakozhatnak a vezetékes helyi hálózatra (ha az adott helyen erre a célra vannak 
végpontok kiépítve), 

b. csatlakozhatnak a vezeték nélküli hálózatra (ha az adott helyen ki van építve), 
c. csatlakozhatnak az elektromos hálózatra (ha az adott helyen erre a célra vannak 

dugaszoló aljzatok kiépítve). 

A Könyvtár területének elhagyásakor vagyonvédelmi okokból a biztonsági szolgálat kérheti a 
számítógép monitorának felnyitását, az akkumulátor kivételét és az optikai meghajtó 
kinyitását. 

4. A SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA 
A felhasználók részére nyújtott szolgáltatások korlátozhatók. A korlátozásra műszaki vagy 
forgalmi okok, illetve a Szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén kerülhet sor. 

A korlátozás vonatkozhat a hálózati sávszélességre, a felhasználható tárterületre és az egyes 
szolgáltatások igénybevételének időbeli korlátozására vagy időszakos letiltására. 

A korlátozást az adott szolgáltatást felügyelő személy saját mérlegelése alapján vezeti be és 
oldja fel. Ezt a döntést a könyvtár vezetése felülbírálhatja. Olvasók esetében a korlátozásra és 
feloldásra az Olvasószolgálat munkatársai javaslatot tehetnek. 

5. A KÖNYVTÁR INFORMATIKAI SZERVEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE ÉS  
FELADATAI 

5.1. Az informatikai szervezet felépítése 

5.1.1. Informatikai főigazgató-helyettes 
Feladata 

• a Könyvtár informatikai rendszerének fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó 
koncepciók kidolgozása 

• az informatikai szolgáltatások üzemeltetésének ellenőrzése 
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• az informatikai szolgáltatások fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges 
költségvetési terv összeállítása 

• a Corvina integrált rendszer alkalmazásának irányítása 
• informatikai vonatkozású pályázatok szakmai előkészítése 
• a könyvtár képviselete országos szakmai szervezetekben, kapcsolattartás az egyetem 

vezetésével, egységeivel, részvétel az egyetemi munkabizottságokban 
• az Informatikai Osztály tevékenységének felügyelete. 

5.1.2. Informatikai osztályvezető 
Feladata 

• az informatikai fejlesztések végrehajtásának irányítása, szervezése, ellenőrzése 
• az informatikai szolgáltatások üzemeltetésének irányítása 
• javaslattétel az informatikai szolgáltatások fejlesztésére és a szükséges beszerzésekre, 

a beszerzések felügyelete 
• az Informatikai Osztály tevékenységének szakmai irányítása. 

5.1.3. Informatikai Osztály 
Feladata alapvetően a Könyvtár egészére vonatkozó informatikai feladatok ellátása, 
különösen 

• a Corvina integrált könyvtári rendszer üzemeltetése 
• a Corvina és a külső rendszerek (pl. ETR) közötti kapcsolat üzemeltetése 
• elektronikus levelezőrendszer üzemeltetése 
• webszerver és rajta könyvtári honlap üzemeltetése 
• kisebb szoftverfejlesztések elvégzése 
• az informatikai beszerzések lebonyolítása. 

A Központi Könyvtárban és a Benedek Ferenc Közgazdasági és Jogtudományi 
Szakkönyvtárban az Informatikai Osztály látja el a kari könyvtári informatikusok feladatait is 
(lásd alább). 

5.1.4. Kari könyvtári informatikusok 
Feladatuk az adott könyvtár informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése, a dolgozóknak és 
az olvasóknak való segítségnyújtás (help desk). 

Egy személy több könyvtárban is elláthatja e feladatokat. 

A kari könyvtárak ezekre a feladatokra külső (nem a Könyvtár állományába tartozó) 
személyeket is megbízhatnak, de e minőségükben rájuk is vonatkoznak a Szabályzat előírásai. 

5.2. Az informatikai személyzet jogosultságai 
A hálózatot üzemeltető személyzet jogosult minden olyan intézkedést megtenni, ami 
szükséges lehet a Könyvtár számítógépes erőforrásainak megvédéséhez és a további működés 
biztosításához. Többek között jogosult 

• a hálózati forgalmat monitorozni 
• a levélforgalmat monitorozni (de a levelekbe nem tekinthet bele) 
• a szolgáltatások használatát naplózni 
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• megtekinteni, átmásolni, megváltoztatni vagy törölni bármely fájlt vagy adatot, amely 
kapcsolatban lehet a rendszer vagy a hálózat jogosulatlan használatával 

• a bejövő és kimenő elektronikus leveleket vírusirtóval és SPAM-szűrővel ellenőrizni 
és figyelmeztetés nélkül eldobni a vírusos vagy levélszemétnek minősülő leveleket 

• kizárni a szolgáltatások használatából a Szabályzatot megsértő felhasználókat 

5.3. Az informatikai személyzet kötelességei 
a. a Könyvtár kezelésében lévő hálózati eszközök üzemeltetése 
b. a Könyvtár szervereinek üzemeltetése, beleértve a szükséges mentések elvégzését is 
c. együttműködés az egyetem rendszergazdáival a fenti kérdésekben 
d. a felhasználói gépek üzemeltetése 
e. a felhasználói fiókok és jogosultságok beállítása és karbantartása 
f. az informatikai eszközök karbantartása (tisztántartás, kisebb javítások elvégzése, 

nagyobb javítások megszervezése) 
g. a szerverek főbb tevékenységének naplózása 
h. az informatikai eszközök (hardver és szoftver) nyilvántartása 
i. a hálózat felépítésének és a szerverek feladatainak dokumentálása 
j. szükség esetén informatikai továbbképző tanfolyamok szervezése a dolgozók részére 
k. a dolgozók időben történő informálása az informatikai rendszerben (hardver és 

szoftver egyaránt) tervezett és megtörtént változtatásokkal kapcsolatban 
l. jelen Szabályzat betartása és betartatása. 


