
Számítógép-terem szabályzat 
 

Általános rendelkezések: 
a) A számítógép-terem teljes berendezése a Kolozsvári Természettudományi és 

Művészeti Kar tulajdona. 
b) A számítógép-terem elsődleges rendeltetése az oktatás támogatása. A számítógép-

terem szabad kihasználása a hallgatók számára, csak abban az esetben lehetséges, 
amenyiben a laborban nem folyik oktatás. 

c) A számítógép-terem nyitvatartása: minden nap 08.00 – 22.00 között 
d) A számítógépek használata a kar hallgatói számára az alábbi szabályzat szerint 

lehetséges. 
e) Azok a diákok, akik a szabályzatot megsértik, a szabálysértés súlyossága 

függvényében büntetésben részesülnek (lásd. a „büntetések”alpontot)  
 
I. Gyorsgépek: 
 „Gyorsgépek” olyan munkaállomások, amelyeket korlátozott időtartam alatt lehet 
igénybe venni. Gyorsgépek kialakítására azért van szükség, hogy a számítógép-terem eleget 
tudjon tenni a megnövekedett igénybevételnek, amelyet az egyre növekvő diáklétszám vált ki.  

a) Gyorsgépek száma: 2 db., (az 1. és a 10. gép) 
b) Az egyszeri igénybevétel ideje maximálisan 10 perc. 
c) A gyorsgép felhasználója 10 perc elteltével (maximális igénybevétel) köteles 

átengedni a számítógépet a várakozóknak. 
 
II. Prioritás: 

A számítógép-teremben folyatatott tevékenységek fontosságuk alapján több kategóriába 
sorolhatóak. Mivel a különböző tevékenységek egymásra tevődhetnek, szükséges a 
tevékenységek hierarchikus rendszer szerinti osztályozása. Abban az esetben, amikor a 
szamítógép-terem összes munkapontja használatban van, érvénybe lép az alábbi prioritási 
rendszer: 

a) I. fokú prioritással rendelkezik a Hallgatói Önkormányzat keretében/érdekében 
kifejtett tevékenység. Ilyen jellegű tevékenységet maximálisan 3 számítógépen 
lehet folytatni; 

b) II. fokú prioritással rendelkezik az egyéni tanulmányi előmenettel kapcsolatos 
tevékenységek: word, excel, G.I.S programok, illetve egyéb, a média-anyagok 
felhasználást lehetővé tevő programok alkalmazása; 

c) III. fokú prioritással rendelkezik: a tanulmányi céllal folyatott internetes 
böngészés;  

d) IV. fokú priotitással rendelkezik a szorakozási/kikapcsolódás szempontjából 
végzett tevékenységek;  

e) A gyorsgépekre nem vonatkoznak a prioritások, azok a II. pontnak megfelelően 
üzemelnek. 

 
III. Kiegészítő szabályok: 

A kolozsvári HÖK Elnöksége fenntartja a jogot, a számítógép-terem használati 
szabályzatának módosítására.  

A számítógép-teremben szigorúan tilos: 
a) pornográf anyagok terjesztése, és bárminemű felhasználása; 
b) programok telepítése a rendszergazda engedélye nélkül; 
c) az étkezés; 



d) a számítógépek és perifériák rongálása, illetve a rendeltetésnek nem megfelelő 
bárminemű felhasználása; 

e) a számítógép-terem infrastruktúráját kereskedelmi célokra felhasználni;  
 
IV. Büntetések: 

A fenti szabályzat bárminemű megszegése büntetésék, szankciók alkalmazását vonja 
maga után. 

A büntetések, szankciók kiszabásáért és a szankciók életbeültetésért a kolozsvári 
Hallgatói Önkormányzat Elnöksége a felelős. 

A büntetések az elkövetett szabálysértések súlyosságával arányosan lesznek kiszabva. 
Kiemelten súlyos szabálysértés, illetve a sorozatosan elkövetett szabálysértések esetén a 
kolozsvári HÖK Elnöksége az adott problémát a Kolozsvári Természettudományi és 
Művészeti Kar testületeihez továbbítja elbírálás végett. 


