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Informatikai Házirendje 

 

 

Hol található az informatika terem? 

A Kollégium gépterme a második emeleten található, a 201-es szobában. 

A géptermet csak kollégisták használhatják! 

Belépni csak mágneskártyával lehet. 

 

Kik, honnan és hogyan használhatják? 
Minden kollégista jogosult egy hálózati azonosító használatához, és csak ők használhatják a 

géptermet. Ezt – az általa kitalált – azonosítót minden esetben a rendszergazdától kell kérni, és 

felelősséggel tartozik minden, az azonosítójával történő visszaélésért. Az azonosítóhoz jelszó 

is tartozik. E kettővel együttesen lehet bejelentkezni a géptermi számítógépekre (továbbiakban 

PC), valamint ezen azonosítóval lehet távolról bejelentkezni (továbbiakban FTP) a szerverre. 

 

Amihez csak a rendszergazda nyúlhat! 
Új programokat csak a rendszergazda telepíthet a PC-re. Ezek csak olyan programok lehetnek, 

amelyek ingyenesek vagy shareware verziók. A fotólaborban található a Kollégium 

szervere. Ezt a PC-t csak a rendszergazdák használhatják! Távoli elérés (SSH, FTP) 

természetesen lehetséges. 

 

Etikett: érkezési sorrend vs. fontossági sorrend  
A PC-k használatakor előnyt élveznek az aktív munkát végzők (TDK dolgozat, szakdolgozat, 

diplomamunka, tudományos cikk írás, poszter készítés stb.). A nem aktív munkát (chat, játék, 

böngészés stb.) végzők kötelesek átadni a helyüket, amennyiben minden más PC foglalt. 

 

Nyomtatás, fénymásolás és szkennelés! 

Nyomtatni bármely PC-ről és a beregisztrált szobai gépekről lehet. A nyomtatást és a 

fénymásolást ugyanaz a gép végzi, amely az informatika teremben található az ajtótól balra 

lévő sarokban. A használathoz szükséges egy öt számjegyű kód, amelyet a külső 

rendszergazda készít és a géptermi regisztráció során küldi ki e-mailben és megfelelő számú 

kvóta, amit a Kollégiumi Tanártól lehet vásárolni. Külön kvóta van a fénymásolásra és a 

nyomtatásra. A kvóta lekérdezhető e-mailben, a sharp@eotvos.u-szeged.hu címről (az 

azonosítás a felhasználó e-mail címe alapján történik, tehát a levélben nem kell semmit 

megadni és a lekérdezés a regisztrációnál megadott e-mail címről történhet csak). A szükséges 

papírmennyiséget a kollégium biztosítja. Papírhiány esetén keressétek a belső rendszergazdát 

vagy a szeniorokat. 

Szkennelni szintén a fénymásoló géppel lehet, ilyenkor a szkennelt anyag a gép 

merevlemezére kerül. Onnan letölteni a http://sharp.eotvos.u-szeged.hu honlapról lehet (csak 

belső hálózatról) TGA fájlformátumban. 

 

Hova mentsem biztonságosan az adataimat? 

Minden számítógépen definiált egy H meghajtó, amely minden kollégistának a szerveren 

fenntartott helyére mutat (home könyvtár). Mindenki itt tárolhatja az adatait. 

Adatok menthetők továbbá a D meghajtóra is, de ezen adatokat bármikor bárki törölheti, így 

fokozattan felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden személyes és fontos adatot a H meghajtón 

tároljon mindenki! 

mailto:sharp@eotvos.u-szeged.hu
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Hogyan tudom távolról (például a szobámból) elérni a hálózatot? 

Távolról FTP segítségével lehet elérni a szerveren tárolt adatokat. Ehhez a WinSCP 

programot kell letölteni és telepíteni az adott PC-n. Telepítés után a következő beállításokat 

kell alkalmazni: 

 Host name: petra.eotvos.u-szeged.hu 

 User name: mindenki saját hálózati azonosítója 

 Password: ki-ki jelszava az Eötvös hálózatához 

 

Minden kollégiumi szobában csatlakoztathatók PC-k a kollégiumi hálózathoz. 

Amennyiben több, mint egy PC-t csatlakoztatnak a szobában, akkor switch-et kell kérni a 

Gondnok Úrtól. 

 

Hogyan használhatom a szobámból az internetet? 

Minden a hálózathoz csatlakoztatott PC-hez le kell adni egy kitöltött hálózati űrlapot. 

Ilyen űrlap a rendszergazdától kérhető. Számítógépet csatlakoztatni a hálózatra csak a külső 

rendszergazda jogosult. 

 

Amit nem szabad 

A kollégiumi szerveren, a géptermi gépeken jogellenes dolgok tárolása szigorúan tilos, és 

azonnali hatállyal a Kollégiumból való kizárást vonják maguk után. Ugyanez igaz a 

Kollégium hálózatán való megosztásra is. Saját PC-k esetében mindenki maga felel a PC-n lévő 

programokért és adatokért. 

 

 

Mindenkit kérünk, hogy ügyeljen az Informatikai Házirendben foglaltak betartására a 

zökkenőmentes használat érdekében! 

 

Probléma esetén keressétek a belső rendszergazdát! 

 


