
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

hatályos valamennyi olyan telephelyen 

 

 

 

 

A számítógépes terem/foglalkoztató használatára v

- jelen PC Házirendet megismerni, az abban foglaltakat betartani, valamint együttműködni az intézmény 

munkatársaival a benne foglaltak 

- az intézmény munkaállomását a rendelkezésre bocsátás céljaival

- tevékenységével nem zavarni, nem akadályozni, nem veszélyeztetni az intézmény munkatársa

- gondoskodni személyes adatainak tőle elvárható védelméről;

- felelősséget vállalni az általa vagy a neki felróható módon elkövetett szabályellenes cselekményért;

- az általa vagy neki felróható módon a nevében okozott kárt, az esetleges működési zavar, adatvesztés utáni 

(különösen: az informatikai eszköz szándékos vagy gondatlan rongálása) helyreállítás költségeit megtéríteni;

- az intézményben csak a számára engedélyezett erőforrásokat használ

- a számára biztosított hardver és szoftver környezetet, eszközöket megőrizni (

nem bonthatja meg, a hálózati beállításokban a működést befolyásoló módosítást nem végezhet

vagy más külső adathordozót csak vírusellenőrzést követően használhat

- haladéktalanul tájékoztatni az intézmény munkatársait vagy az adott szakmai egység vezetőjét

tudomására jut, hogy bárki megsértette a PC Házirendben foglaltakat;

- hibaelhárítás során az intézmény szakembereivel együttműködni, számukra a szükséges információkat megadni. 

Tűz- és érintésvédelmi tájékoztatás

A munkaállomások (számítógépek) a 230 V

A munkavégzés helyére az esetek legnagyobb többségében hosszabbítók közbeiktatásával jut el az energia. 

Figyelemmel kell lenn

A számítógépet üzem közben letakarni, a szellőző nyílásokat eltakarni, a klimatizációjukat biztosító berendezések 

A számítógép burkolatát tilos megbontani.

A perifériák cseréjét, szoftverek telepítését csak a rend

 

 

 

 

 

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ  

P C    H Á Z I R E N D J E 
yen ahol az ellátottak (a továbbiakban: felhasználók) 

infrastruktúráját használják  

 

számítógépes terem/foglalkoztató használatára vonatkozó általános magatartási 

A felhasználó köteles:  

jelen PC Házirendet megismerni, az abban foglaltakat betartani, valamint együttműködni az intézmény 

munkatársaival a benne foglaltak betartatása érdekében; 

az intézmény munkaállomását a rendelkezésre bocsátás céljaival (általános tájékozódás, 

tanulás) megegyezően használni; 

tevékenységével nem zavarni, nem akadályozni, nem veszélyeztetni az intézmény munkatársa

vagy más ellátottakat, felhasználókat; 

gondoskodni személyes adatainak tőle elvárható védelméről;

felelősséget vállalni az általa vagy a neki felróható módon elkövetett szabályellenes cselekményért;

ó módon a nevében okozott kárt, az esetleges működési zavar, adatvesztés utáni 

(különösen: az informatikai eszköz szándékos vagy gondatlan rongálása) helyreállítás költségeit megtéríteni;

az intézményben csak a számára engedélyezett erőforrásokat használ

a számára biztosított hardver és szoftver környezetet, eszközöket megőrizni (a biztosított eszközöket, berendezéseket 

nem bonthatja meg, a hálózati beállításokban a működést befolyásoló módosítást nem végezhet

adathordozót csak vírusellenőrzést követően használhat

haladéktalanul tájékoztatni az intézmény munkatársait vagy az adott szakmai egység vezetőjét

tudomására jut, hogy bárki megsértette a PC Házirendben foglaltakat;

z intézmény szakembereivel együttműködni, számukra a szükséges információkat megadni. 

 

 
 

és érintésvédelmi tájékoztatás, a biztonságos üzemeltetés szabályai

a 230 V-os villamos hálózat által szolgáltatott energiát felhasználva üzemeltethetők. 

A munkavégzés helyére az esetek legnagyobb többségében hosszabbítók közbeiktatásával jut el az energia. 

igyelemmel kell lenni a fali csatlakozótól a gépig terjedő vezetékekre is.

A számítógépet üzem közben letakarni, a szellőző nyílásokat eltakarni, a klimatizációjukat biztosító berendezések 

beállításait módosítani szigorúan tilos.   

A számítógép burkolatát tilos megbontani. 

A perifériák cseréjét, szoftverek telepítését csak a rendszergazda végezheti

(a továbbiakban: felhasználók) az intézmény informatikai 

onatkozó általános magatartási előírások 

jelen PC Házirendet megismerni, az abban foglaltakat betartani, valamint együttműködni az intézmény 

 

általános tájékozódás, személyes érdeklődés, 

tevékenységével nem zavarni, nem akadályozni, nem veszélyeztetni az intézmény munkatársainak feladatellátását, 

gondoskodni személyes adatainak tőle elvárható védelméről; 

felelősséget vállalni az általa vagy a neki felróható módon elkövetett szabályellenes cselekményért; 

ó módon a nevében okozott kárt, az esetleges működési zavar, adatvesztés utáni 

(különösen: az informatikai eszköz szándékos vagy gondatlan rongálása) helyreállítás költségeit megtéríteni; 

az intézményben csak a számára engedélyezett erőforrásokat használni; 

a biztosított eszközöket, berendezéseket 

nem bonthatja meg, a hálózati beállításokban a működést befolyásoló módosítást nem végezhet, USB memóriakulcsot 

adathordozót csak vírusellenőrzést követően használhat); 

haladéktalanul tájékoztatni az intézmény munkatársait vagy az adott szakmai egység vezetőjét, amennyiben 

tudomására jut, hogy bárki megsértette a PC Házirendben foglaltakat; 

z intézmény szakembereivel együttműködni, számukra a szükséges információkat megadni.  

, a biztonságos üzemeltetés szabályai: 

villamos hálózat által szolgáltatott energiát felhasználva üzemeltethetők. 

A munkavégzés helyére az esetek legnagyobb többségében hosszabbítók közbeiktatásával jut el az energia. 

a fali csatlakozótól a gépig terjedő vezetékekre is. 

A számítógépet üzem közben letakarni, a szellőző nyílásokat eltakarni, a klimatizációjukat biztosító berendezések 

szergazda végezheti 



A számítógépek használata során TILOS

• jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítés

- mások személyiségi jogainak megsértése (különösen: 

- tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (különösen: 

- a szerzői jogok megsértése (különösen: szoftver nem jogszerű tárolása, terjesztése)

• minden 

• minden, az informatikai 

• minden, az informatikai rendszert és erőforrásait indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon 

igénybevevő tevékenység (különösen: 

• minden, a rendszer erőforrásaihoz, az informatikai rendszerben elérhető adatokhoz történő 

• minden, a rendszer erőforrásainak, 

módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység

• minden, másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató 

tevékenység (különösen: po

Az intézmény által, ellátotti használatra kijelölt számítógépeket ellátottaink nyitvatartási időben, ingyenesen vehetik 

Az egy ellátottra jutó számítógép-használati

munkát végző szakmai dolgozók dönthetnek.

A felhasználók részére 

A számítógépen létrehozott vagy az internetről letöltött 

Felhasználónevek, jelszavak nem menthetőek!

Tilos a számítógép beállításait megváltoztatni vagy a gépre bármilyen szoftvert telepíteni. 

Jelen PC Házirend be nem tartása, a közízlést

 

 

 

A számítógépek használata során TILOS 

jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése vagy végrehajtás

mások személyiségi jogainak megsértése (különösen: a rágalmazás),

tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (különösen: a piramisjáték),

szerzői jogok megsértése (különösen: szoftver nem jogszerű tárolása, terjesztése)

minden profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és 

az informatikai rendszer és erőforrásainak rendeltetésszerű működését és biztonságát 

megzavaró, veszélyeztető tevékenység; 

az informatikai rendszert és erőforrásait indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon 

igénybevevő tevékenység (különösen: a levélbombák, hálózati játékok, kéretlen reklámok

a rendszer erőforrásaihoz, az informatikai rendszerben elérhető adatokhoz történő 

hozzáférés és azok illetéktelen használata; 

erőforrásainak, az informatikai rendszerben elérhető adatoknak illetéktelen 

módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység

másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató 

tevékenység (különösen: pornográf vagy pedofil anyagok közzététele)

 

 

 

 

FONTOS! 

Az intézmény által, ellátotti használatra kijelölt számítógépeket ellátottaink nyitvatartási időben, ingyenesen vehetik 

igénybe. 

használati időről, az arra várakozó ellátottak számának függvényében, a telephelyen 

munkát végző szakmai dolgozók dönthetnek. 

A felhasználók részére e-mail címet nem áll módunkban biztosítani.

nternetről letöltött állományokat, dokumentumokat a használat befejezésekor 

törölni kell.  

Felhasználónevek, jelszavak nem menthetőek! 

Tilos a számítógép beállításait megváltoztatni vagy a gépre bármilyen szoftvert telepíteni. 

közízlést és közszemérmet sértő weboldalak látogatása a számítógép

való kizárást vonja maga után. 

        Nagyné Hermányos Zsuzsanna

          

           

vagy végrehajtása, így különösen 

rágalmazás), 

piramisjáték), 

szerzői jogok megsértése (különösen: szoftver nem jogszerű tárolása, terjesztése); 

profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és a reklám; 

rendszer és erőforrásainak rendeltetésszerű működését és biztonságát 

az informatikai rendszert és erőforrásait indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon 

hálózati játékok, kéretlen reklámok küldése); 

a rendszer erőforrásaihoz, az informatikai rendszerben elérhető adatokhoz történő illetéktelen 

 

elérhető adatoknak illetéktelen 

módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység; 

másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató 

rnográf vagy pedofil anyagok közzététele). 

 

Az intézmény által, ellátotti használatra kijelölt számítógépeket ellátottaink nyitvatartási időben, ingyenesen vehetik 

időről, az arra várakozó ellátottak számának függvényében, a telephelyen 

nem áll módunkban biztosítani. 

kumentumokat a használat befejezésekor 

Tilos a számítógép beállításait megváltoztatni vagy a gépre bármilyen szoftvert telepíteni.  

látogatása a számítógép- használatból 

Nagyné Hermányos Zsuzsanna 

          s.k. 

    igazgató 


