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GÉPTERMI SZABÁLYZAT 

I. A Szabályzat hatálya 

1. A Szabályzat kiterjed az BCE Tarkaréti Kollégiumának Géptermében (1. emelet, lifttel 
szemben) tartózkodó minden személyre.  

II. Bejutás a Gépterembe 

1. A gépterem minden nap 0-24 óráig nyitva van, kivéve karbantartás esetén, amelyről e-
mailben, ill. az ajtóra kifüggesztve is tájékoztatjuk a lakókat. A gépterembe bejutni és onnan 
kijutni csak a kollégiumi belépőkártya használatával lehetséges. A belépőkártyát a 
gépterembe belépéskor és az onnan kilépéskor is kötelező használni. 

2. A gépteremért a felelősséget a benntartózkodó vállalja.  

III. Jogosultság a gépteremhez 

1. A gépteremben kizárólag a BCE Tarkaréti Kollégiumának lakója tartózkodhat. 

2. Kizárólag a BCE Tarkaréti Kollégiumának lakója használhatja a géptermi gépeket. 

3. Mindenki csak a saját felhasználónevével léphet be. 

4. Egy ember egy időben kizárólag egy gépre lehet bejelentkezve.  

IV. Gépterem célja 

1. A gépterem elsősorban tanulmányi célokat szolgál. 

2. A géptermet nem tanulmányi célokra használó személy köteles a helyét átadni annak, aki 
tanulmányi célból szeretne számítógépet használni, ha minden gép foglalt. A preferencia-
sorrend: Tanulmányi Célok, Internet, Játék.  

V. Gépteremben tanúsított viselkedés 

1. Mások zavartalan munkavégzése érdekében a helyiségben csendben tartózkodj. 

2. Ne szemetelj, hagyj magad után rendet. 

3. A gépterem elhagyásának menete: 

3.1. A gépet kapcsold ki szabályosan, ha várakoznak rá, akkor elég kijelentkezni. 

3.2. Ha már nincs senki más a gépteremben, a villanyt kapcsold le.  

VI. Károk és hibák bejelentése 

1. A gépteremhez tartozó eszközök és tárgyak eltűnését vagy megrongálását a 
rendszergazdának kell jelezni. 
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2. Szoftveres hiba észlelése esetén értesítsd a rendszergazdát.  

VII. Szolgáltatások 

1. A géptermi gépek egységesen vannak telepítve. 

2. Minden regisztrált felhasználónak biztosítva van saját tárhely, melyen kizárólag a 
tanulmányokhoz szükséges fájlok lehetnek (500Mb). 

3. Minden regisztrált felhasználónak van lehetősége egy közös, publikus (bárki, akár másik 
kollégista által is látható) tárhelyen tárolni az adatait. Az ezen a tárhelyen tárolt adatok 60 nap 
után automatikusan törlésre kerülnek.  

VIII. Rendszergazdai felelősség 

1. A számítógépeken tárolt fájlokért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A számítógép-
hálózat és internet használatakor a BCE ISZK Üzemeltetési szabályzata érvényes.  

IX. Tilos  

1. Tilos a gépterem ajtaját nyitva tartani! 

2. Tilos a gépeken jogszabályokat sértő tevékenységeket végezni! 

3. Tilos a gépteremben enni, inni, szemetelni! 

4. Tilos a gépteremben dohányozni! 

5. Tilos zenét hallgatni, ha az a többieket zavarja. 

6. Tilos a gépteremben található eszközöket megrongálni, szétszerelni, szerelés céljával 
hozzányúlni. 

7. Tilos a gépteremben a számítógép-konfigurációkat megbontani, a gépteremből bármit 
kivinni a rendszergazda engedélye nélkül.  

X. Kizárás 

A Szabályzat bármely pontját megsértő személy egy héttől egy évig terjedő eltiltással sújtható. A hálózaton, ill. 
világhálón elkövetett törvénysértő tevékenység esetén a BCE ISZK Üzemeltetési szabályzata érvényes.  


