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Az informatika laboratóriumok használati szabályzata
Jelen használati szabályzat a Nagy Mózes Elméleti Líceum Belső Rendszabályzatának szerves részét
képezi. Az informatika laboratóriumok használati szabályzatát ismertetni kell minden év elején az
informatika laboratóriumok használóival, akik a tudomásulvételét aláírásukkal igazolják. Könnyebb
megismerését az iskola honlapján való közléssel kell segíteni. A rendszergazda kötelessége, hogy
rendszeresen ellenőrizze az informatika laboratóriumok állapotát, biztosítsa az ott található eszközök
meglétét, működését és a laboratóriumi szabályok betartásához szükséges feltételeket, segítenie kell a
laboratóriumi infrastruktúra és műszerek használatát. Minden tanár, minden engedélyezett személy és
minden diák köteles a laborban elhelyezett eszközöket rendeltetésszerűen használni, az eszközök
tisztaságára, épségére, megóvására vonatkozó követelményeknek a tőle elvárható maximális szinten
eleget tenni, a következők szerint:
1. Tilos a laborokban bárhol, asztalokon, székeken, a számítógépek közelében italt fogyasztani, valamint
étkezni vagy rágózni. Hűsítő italokat, vizet, ásványvizet csak biztonságosan zárt palackokban, ezeket és a
becsomagolt élelmiszereket csak zárt táskában szabad a laborokba behozni és az óra ideje alatt tárolni;
2. Tilos bármilyen szeméttel járó tevékenységet folytatni;
3. Tilos a székeket billegtetni, azokon hintázni. A székeken egyenes háttal kell ülni. A számítógépeket
használó személyek a lábukat nem szabad annyira benyújtsák az asztalok alá, hogy érjék a falat, a
szemben ülőket, vagy az asztalok alatt levő eszközöket, vezetékeket. A mozgatható polcokat használat
után helyre kell tolni, azokra nem szabad rákönyökölni. A képernyőket nem szabad engedély nélkül
elforgatni, mozgatni. Mouse, billentyűzet vagy más komponensek kicserélése, eltávolítása szigorúan tilos.
A teremből való távozáskor a székeket helyre kell rakni.
4. Az informatika laborokban csak tiszta ruházatban, tiszta kézzel szabad dolgozni;
5. A laborokban elhelyezett eszközök csak a rendszergazda vagy az óravezető tanárok engedélyével
használhatóak, azokra más eszköz engedély nélkül nem csatlakoztatható.
6. Saját számítógép, laptop, tablet, smartphone stb. áramkábelét csak a kijelölt helyre szabad
csatlakoztatni, és csakis a rendszergazda vagy az óravezető tanár tudtával és engedélyével;
7. Minden felfedezett hiányosságot jelenteni kell a rendszergazdának vagy az óravezető tanárnak, az
észrevételkor rögtön, lehetőleg a munka elkezdése előtt.
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8. A laborokat csak a vezetett gyakorlatok, foglakozások, felügyelettel ellátott szünetek ideje alatt szabad
használni. Az egyedi engedéllyel rendelkezők az engedélyben megadott időben is használhatják a
laborokat, megfelelő ellenőrzés biztostásával. Ezeket az engedélyeket a felkésztő tanárok adhatják,
például versenyek alkalmával, a rendszergazda értesítésével.
9. A laborokban be kell tartani a balesetveszély-mentes használat szabályait:
a. minden felfedezett balesetveszélyt, vagy hiányosságot haladéktalanul jelezni kell az óravezetőnek
vagy a rendszergazdának;
b. a tevékenység megkezdése előtt meg kell győződni az eszközök rendeltetésszerű és
balesetveszély-mentes használhatóságáról;
c. A rendszergazdának, vagy a rendszergazda igazolt hiányzása esetén az utolsó távozó
személynek tűzvédelmi és vagyonvédelmi kötelessége a nap végén a helységben levő
számítógépek, monitorok és a kivetítő kikapcsolt állapotáról meggyőződni illetve gondoskodni. A
rendszergazda, vagy ennek igazolt hiányzása esetén a laboratóriumot felügyelő oktató, akinek
aznap utolsó órája van az adott laborban, ellenőrzi a laboratóriumi eszközök kikapcsolását és a
biztonsági szabályok betartását, az ablakok, ajtók bezárását;
d. Ha a rendszergazda igazoltan távozik el az iskolából az utolsó óra befejezése előtt, akkor
kötelessége értesíteni azokat az oktatókat, akiknek utolsó órájuk van a laborokban.
e. Tilos bármely olyan tevékenység folytatása, ami nem az oktatással, tanulással függ össze, vagy
amely mások testi épségét veszélyezteti, vagy balesetveszélyt teremt, vagy ami nem
egyeztethető össze az iskola rendszabályzatával;
f. Tilos érinteni a fémfelületeket, burkolatlan vezetékeket, kábeleket, érintkezőket. Tilos a
számítógépek központi dobozát szétszedni, a hátlapokat érinteni.
g. Minden tűzesetet vagy balesetet jelenteni kell az óravezető tanárnak vagy a rendszergazdának, és
jelezni kell minden tűzveszélyt vagy balesetveszélyt jelentő eseményt, állapotot vagy jelenséget;
h. A laboratóriumot csak olyan személyek használhatják, akik megfelelő tűz- és munkavédelmi
oktatást kaptak, valamint ismerik a laboratóriumi eszközök használatát és ezeket aláírásukkal
igazolták;
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Szoftverek használata
10. Idegen eszközöket vagy szoftvereket a laborokban levő számítógépekre Internetről vagy
hordozóeszközről telepíteni szigorúan tilos;
11. A Wi-Fi kapcsolat használható, de az iskola nem vállal semmilyen garanciát a Wi-Fi kapcsolatot
igénybe vevő személyek adatainak a nyilvánosságtól való megvédésére vagy elzárására vonatkozóan;
12. A laboratóriumban csak engedélyezett szoftverek használhatók. Ezeket a rendszergazda telepíti fel a
gépekre. Szabad- vagy nyilvános szoftvereket is csak a rendszergazda – vagy más, törvényesen
megbízott személy – telepíthet. A telepítést végző személynek kötelessége ellenőrizni a szerzői jogokat, a
vírusmentességet, és nyilvántartásba venni a telepített szoftvert. Ezért Internetről letöltött szoftvert vagy
tárolóeszközön (lemezen, sticken, cardon stb) hozott szoftvert a rendszergazda – vagy a megbízott
személy – felügyelete nélkül kicsomagolni, elindítani még próbaként is tilos;
13. A gépek tárolóeszközeire (pl. C: vagy D: lemezre) helyezett tartalomért az a felhasználó felel, aki
azokat elhelyezte. Ha valaki állományokat megnyitva észreveszi, hogy azok tartalma nem felel meg az
iskolai környezetnek és rendszabályzatnak, azonnal le kell, hogy zárja azokat, és szólnia kell az óravezető
tanárnak vagy a rendszergazdának.
14. A szabályok be nem tartóival szemben a Nagy Mózes Elméleti Líceum vezetősége fenntartja azt a
jogát, hogy ellenük törvényesen eljárjon, a laborok használatát időlegesen vagy véglegesen megvonja
tőlük, és az okozott kárt megtéríttesse velük.

Bejan András,
igazgató
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