
Szegedi Tudományegyetem 

Eötvös Loránd Kollégiumának 

Informatikai Szabályzata 

I. Általános rendelkezések  

1. §  

(1) A Szabályzat hatálya az SZTE Eötvös Loránd Kollégium épületének (továbbiakban: Kollégium) 

informatikai infrastruktúrájára, számítógépes hálózatára, és az azon elérhető szolgáltatásokra (továbbiakban 

LAN) terjed ki. Továbbá a számítógépes terem használatát is hivatott szabályozni.  

a) a LAN-t a következő fizikai eszközök alkotják:  

1. falban futó vezetékek és fali csatornák  

2. fali szerelvények: bnc, utp csatlakozók  

3. patch kábelek, lezárók  

4. központi aktív eszközök, switch-ek, server, routerek  

5. számítógépteremben, a könyvtárban és az irodákban (igazgatói iroda, gondnoki szoba) 

elhelyezett számítógépek és berendezések 

6. a kollégium tulajdonában lévő laptopok és projektorok 

b) A LAN magában foglalja a hálózat által nyújtott, és a hálózaton elérhető szolgáltatásokat is: azaz a 

lokális hálózati szolgáltatásokat (belső hálózat igénybevétele végponthasználat útján, számítógépterem 

használata, kollégiumi e-mail cím, egyéb belső hálózati szolgáltatások, kollégiumi ssh, sftp 

szolgáltatás), és a külső hálózati szolgáltatásokat (legtágabban vett Internet szolgáltatás 

végponthasználat útján, dinamikus IP cím, DNS). 

(2) A jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a Kollégium épületébe behozott a LAN-ra nem csatlakoztatott 

számítógépekre. 

 

2. §  

(1) A LAN a Kollégium tulajdonát képezi.  

(2) A fizikai eszközök eltulajdonítása lopásnak minősül, a szolgáltatások szabály- vagy rendellenes 

igénybevétele pedig más bűncselekményt, szabálysértést valósít meg.  

 

3. §  

(1) A LAN az SZTE egyetemi számítógépes hálózatához (SZTENET), és ezen keresztül az akadémiai 

hálózathoz, a HBONE-hoz kapcsolódik.  

(2) A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdéseket illetően a SZTENET Számítógépes Infrastrukturális 

Szabályzata, és az NIIF Felhasználói Szabályzata irányadó.  

 

4. §  

(1) A LAN üzemeltetését a kollégiumi (belső) rendszergazda, valamint a szerver (külső) rendszergazdái 

megosztva végzik. A rendszergazdákat (külső és belső) az igazgató nevezi ki, a belső rendszergazdát a 

Kollégiumi Bizottság javaslata alapján. 

(2) Felhasználó: a Kollégium azon hallgatója (kollégiumi hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy), 

dolgozója, továbbá egyéb személy, aki a LAN valamely szolgáltatását igénybe veszi.  

 

5. §  

(1) A LAN elsődleges célja, hogy a felhasználóknak biztosítsa a tudományos, a szakmai, a tanulmányos-oktatói 

munkához, a szakmai önképzéshez, a tanulmányi ügyek intézéséhez, az elektronikus kapcsolattartáshoz, a 

kollégiumi ügyvitelhez szükséges hálózati infrastruktúrát, hálózati szolgáltatásokat.  

(2) A LAN másodlagos célja, hogy hozzájáruljon a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. 

(3) A Kollégium vezetősége – a mindenkori anyagi lehetőségeihez igazodóan –elkötelezettséget érez a LAN 

folyamatos fejlesztése iránt, ezáltal biztosítva, hogy az a funkcióját és célját a legteljesebben válthassa be. 

 

6. § A LAN szolgáltatásai a Kollégium informatika termében elhelyezett végpontokon (és számítógépeken) át, 

valamint (minden szobában elhelyezett) hallgatói végponthasználat útján vehetők igénybe.  



II. A végponthasználat  

7. §  

(1) A Kollégium épületeiben hallgatói és nem hallgatói végpontok találhatóak.  

(2) A végpontok RJ45 típusú csatlakozókkal. Hallgatói végpontnak minősülnek a kollégiumi lakószobákban 

kialakított végpontok. Nem hallgatói végpontnak minősülnek az informatika teremben, a könyvtárban, a 

nagyteremben, a társalgóban, a műhelyszobában, a fotólaborban és az igazgatói irodában kialakított végpontok. 

(3) A nem hallgatói végpontokra saját számítógépet csatlakoztatni tilos. Kivételt képeznek ez alól az 

informatika terem végpontjai. 

(4) A szobákban kialakított hallgatói végpontok megosztásához switch kérhető a Kollégium Gondnokától. A 

felvett switch-ért a kollégista teljes körű felelősséggel tartozik, és a kiköltözéskor le kell adnia a Gondnoknak!  

 

8. §  

(1) A kollégisták a hallgatói végpontokon keresztül – saját számítógépeik útján – igénybe vehetik a LAN 

szolgáltatásait.  

(2) A végponthasználat az 51/2002. (III.26.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján nem tartozik a 

kollégiumi alapszolgáltatások körébe; többletszolgáltatásnak minősül. 

(3) A végponthasználatra senki sem kötelezhető, az igénybevétel önkéntes alapon történik.  

 

9. §  

(1) Hallgatói végponthasználat kizárólagosan a Kollégium rendszergazdájának előzetes engedélyével történhet, 

ezt megelőzően a végpontra történő csatlakozás tilos!  

(2) A külső rendszergazdák a Kollégiumba hallgatói végponthasználat céljára hozott számítógépekről 

nyilvántartást vezetnek, a belső rendszergazda által összegyűjtött kitöltött formanyomtatványok alapján. 

 

10. §  

(1) Hallgatói végponthasználat esetén minden számítógépet a hálózatba kötés előtt regisztrálni kell. Ennek 

pontos idejét, helyét és módját a kollégiumi rendszergazdák hirdetik ki. A regisztrációs időszak az adott félév 

elején van, de új gép regisztrálására félév közben is van lehetőség. 

(2) A regisztráció elsődleges célja a felhasználók azonosításhoz szükséges adatok, és a hálózati interfészek 

fizikai címének rögzítése, a szükséges adminisztráció lebonyolítása.  

(3) A regisztráció során a felhasználó aláírásával felelősséget vállal a gépen folyó mindennemű tevékenységért. 

A regisztráló anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik – a regisztrációs időszak alatt – a rendellenes használatból 

fakadó, illetve a géppel (szabálytalan saját kábellel), vagy rajta keresztül történt bármilyen szabálysértésért (pl.: 

károkozásért, rongálásért).  

 

11. §  

(1) A Kollégium a hallgatói saját gépekben, a gépekre telepített szoftverekben, állományokban a LAN 

használatából adódó károkért felelősséget nem vállal.  

(2) Jelen szabályzat elkészítéséért a rendszergazdák felelősek, amelyet a rendszergazdák – annak technikai 

jellegére tekintettel – a Kollégiumi Bizottságtól függetlenül készítenek el. 

III. Az informatika terem 

12. §  

(1) A LAN kiemelt részét alkotja a kollégiumi informatika terem. A Kollégium az informatika terem 

működtetésével tesz eleget az 51/2002. (III.26.) számú Kormányrendelet 1. számú mellékletében előírt 

kötelezettségének.  

(2) A Kollégium informatika terme a 201-es helyiségekben található.  

 

13. §  

(1) Az informatika terem által nyújtott szolgáltatás valamennyi kollégiumi hallgatót alanyi jogon, 

térítésmentesen, a kollégiumi alapszolgáltatás részeként illet meg.  

(2) Egyéb felhasználók a számítógépterem szolgáltatásait nem vehetik igénybe.  

 

14. §  

(1) A kollégiumi informatika terem kizárólagosan egyedi azonosítóval – regisztrációt követően –, az 

informatikai házirend (géptermi szabályzat) szerint vehető igénybe. A gépterem a nap 24 órájában nyitva van, 

belépés mágneskártyával lehetséges. . 



(2) A beköltözéskor minden kollégista aláír egy ívet, amelyben arról nyilatkozik, hogy betartja az Informatikai 

Házirend és a jelen szabályzat pontjait. 

 

15. §  

(1) A kollégiumi informatika terem használatára vonatkozó részletes szabályokat az informatikai házirend 

(géptermi szabályzat) tartalmazza. 

(2) Az informatikai házirend elkészítéséért a kollégiumi (belső) rendszergazda felelős, majd a Kollégiumi 

Bizottság hagyja jóvá. 

(3) Az informatikai házirend nem tartalmazhat a jelen szabályzattal ellentétes rendelkezéseket. 

IV. Laptopok és projektorok 

16. §  

(1) A Kollégium tulajdonában levő laptopok és projektorok a Kollégiumban tartott rendezvények, előadások és 

műhelyfoglalkozások informatikai hátterét biztosítják. Bármilyen más jellegű felhasználás nem rendeltetésszerű 

használatnak minősül és tiltott. 

(2) Az eszközök az igazgatói irodában találhatók elzárva, innen csak a Kollégiumi Tanár beleegyezésével 

vihetők el és csak a fent megnevezett események, illetve karbantartás céljából. 

(3) A további betartandó szokásokról az informatikai házirend rendelkezik. 

V. A felhasználók kötelességei, tilalmak  

17. §  

(1) A felhasználók  

a) kötelesek a jelen szabályzatot, és a 3. § (2) bekezdésében említett felhasználói szabályzatokat, valamint 

a hatályos magyar jogszabályokat maradéktalanul betartani. 

b) kötelesek a LAN-t rendeltetésének és céljainak megfelelően használni. 

c) kötelesek a LAN működésében észlelt bármilyen zavart, a fizikai eszközök (különösen a végpontok) 

meghibásodását a rendszergazdáknak haladéktalanul jelezni. 

d) kötelesek a megfelelő vírus-, tűzfal-, spyware-, illetve egyéb külső támadás elleni védelemről 

gondoskodni. (Az informatika terem esetében a megfelelő védelemről a Kollégium gondoskodik.) 

Végponthasználat esetén a védelem hiányából fakadó következményekért a felhasználók – a 10. § (3) 

bekezdésének megfelelően – felelősséggel tartoznak. 

e) kötelesek a regisztrált adatokban bekövetkezett változást a rendszergazdák felé jelenteni. 

f) kötelesek a géptermi azonosítókat bizalmasan kezelni, a jelszó titkosságát megóvni. 

 

(2) A LAN-on tilos a jelen infrastruktúra szabályzatba, és 3. § (2) bekezdésében említett felhasználói 

szabályzatokba, illetve a hatályos magyar jogszabályokba ütköző tevékenységet folytatni. Különösen tilos:  

a) a LAN-ba történő bármilyen szerkezeti beavatkozás, így különösen a fali csatlakozók, dobozok 

megbontása leszerelése, patch kábelek megszakítása, aktív eszközök leszerelése, az informatika terem 

eszközeinek megbontása.  

b) a LAN fizikai eszközeiben, szolgáltatásaiban kárt tenni.  

c) a LAN-t más hálózatokkal önhatalmúlag összekötni.  

d) az előzetes engedély nélküli végponthasználat, géptermi azonosítók felcserélése, „kölcsönzése”.  

e) a hálózati jogosultságok, szolgáltatások, azonosítók, jelszavak, e-mailek jogosulatlan megszerzése, 

felhasználása.  

f) a lokális, illetve távoli gépek, eszközök erőforrásait indokolatlanul kihasználni, a gépeket túlterhelni, a 

hálózati forgalmat, szolgáltatásokat megbénítani.  

g) a LAN-t üzleti vagy profitorientált célra használni.  

h) a kollégiumi hálózatot kibővíteni, lehetőséget adni nem regisztrált eszközöknek a hálózat használatára 

(IP NAT).  

i) wireless routerek csatlakoztatása 

j) a szerzői jogokat sértő, valamint jóízlést sértő (pl.: pornográf) anyagokat terjeszteni.  

 



VI. Szankcionáló intézkedések  

18. §  

(1) A szankció a szabálysértés súlyosságától függően:  

a) szóbeli figyelmeztetés 

b) hálózati szolgáltatások korlátozása 

c) teljes hálózati hozzáférés felfüggesztése 

d) hálózati hozzáférés megvonása 

e) kollégiumi fegyelmi kezdeményezése 

f) egyetemi fegyelmi kezdeményezése 

 

(2) a (1) bekezdés b) pontban foglalt szankció a sávszélesség korlátozását, kvóták bevezetését, azonosító 

megvonását foglalja magában.  

(3) a (1) bekezdés c) pontban foglalt szankció időtartama 1 héttől 2 hónapig terjedhet.  

(4) a (1) bekezdés d) pontban foglalt szankció a teljes félévre vonatkozó megvonást jelent. 

 

19. §  

(1) A hálózati visszaélések súlyosságának megállapítása a rendszergazdák és a Kollégiumi Bizottság együttes 

feladata.  

(2) A döntése ellen a Kollégium Igazgatójához lehet panasszal fordulni, a panasz a szankció végrehajtását nem 

függeszti fel.  

(3) Az Kollégium Igazgatója az alkalmazott szankciót eltörölheti, megváltoztathatja. Az Igazgató a döntése 

meghozatala előtt köteles a panaszost, a rendszergazdákat, a Kollégiumi Bizottságot, illetve egyéb szakértőt 

meghallgatni. Az Igazgató a döntését a Kollégiumi Bizottság bevonásával, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.  

VII. Adatvédelmi rendelkezések  

20. §  

(1) A rendszergazdák a LAN felhasználóiról nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartás a regisztráció során 

szolgáltatott adatokon alapul. A nyilvántartásban rögzítésre kerül a felhasználó neve, (géptermi és e-mail-ezésre 

szánt) azonosítója, szobaszáma, hálózati kártyájának fizikai címe, e-mail címe. 

(2) Az adatkezelés célja: a LAN felhasználóinak azonosítása, a szabályzatok megsértése esetén a gyors és 

hatékony kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása, a felhasználók elektronikus értesítése. 

(3) A felvett adatokat csak az előző bekezdésben foglalt célból lehet kezelni. Amennyiben megszűnik az indoka 

a nyilvántartásba történt bejegyzésnek (pl. a felhasználó kiköltözik a Kollégiumból), az adatokat a 

nyilvántartásból törölni kell.  

(4) A felhasználók az adatkezeléshez szükséges írásbeli nyilatkozataikat a végponthasználat, illetve a géptermi 

azonosítók regisztrációja során teszik meg.  

 

21. §  

(1) A rendszergazdák kötelesek az általuk megismert személyes adatokat szolgálati tikokként megőrizni, és 

titoktartási nyilatkozatot tenni.  

(2) A rendszergazdák a legjobb tudásuk szerint kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek 

továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek adat- és titokvédelemi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.  

 

22. § Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy 

törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.  



VIII. A belső rendszergazda 

23. § A belső rendszergazdát az igazgató nevezi ki és a megbízatása egy évre szól. 

24. § A belső rendszergazda feladatköre 

a) A kollégiumi számítógépek felügyelete 

b) Gondoskodás a megfelelő szoftverkészletről, ami a laptopok esetében a különböző rendezvényekhez, 

míg a géptermi gépeknél a mindenkori akadálymentes munkavégzéshez szükséges. 

c) Vírusirtó program igénylése 

d) A rendezvények informatikai infrastruktúrájának előkészítése (igény szerint) 

e) A kollégisták igényeinek tolmácsolása a külső rendszergazdák felé 

f) A nyomtató-fénymásoló felügyelete (pl.: papírkészlet újratöltése) 

g) Számítógépterem felügyelete 

h) Informatikai dokumentumok gondozása 

i) Jelentések készítése és kiértékelése (pl.: informatikai eszközök leltára) 

j) A kollégiumi honlapon adminisztrációs tevékenységek 

IX. Záró rendelkezések  

25. § A jelen szabályzat 2010. év december hónap 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 


