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IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS
Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen
hálózatok használatáról
Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Informatikai Központjának
(továbbiakban IK) főigazgatója az intézményi kollégiumok hálózatainak működését és ezen
hálózatok használatát az alábbiak szerint szabályozza:
I.
Általános rendelkezések
1.§
Jelen utasítás vonatkozik minden, a kollégiumi hálózatra csatlakoztatott eszközre, illetve
mindenkire, aki a csatlakoztatott eszközt bármilyen módon használja. Továbbá vonatkozik a
hálózat üzemeltetését végző személyekre. Jelen utasítás az EKF és a Hungarnet
hálózathasználati szabályzatait egészíti ki, illetve értelmezi. Az itt nem tárgyalt kérdésekben
az EKF és a Hungarnet idevágó szabályzatai, valamint a hatályos magyar jogszabályok az
irányadóak.
II.
A kollégiumi hálózat
2.§
(1)

A kollégiumi hálózatot az IK üzemelteti.

(2)
Üzemeltetési szempontból a kollégiumi hálózat része a kollégiumban található
kábelezés és a hálózat működését szolgáló összes aktív és passzív eszköz (a szobai fali
csatlakozókig). Nem tartoznak üzemeltetési szempontból a kollégiumi hálózathoz a nem az
EKF tulajdonában lévő számítógépek, a számítógépek és a fali csatlakozók közötti nem az
EKF tulajdonában lévő eszközök (kábelek, elosztók, switchek, routerek, acces pointok stb.)
(3)
A kollégiumi hálózat elsődleges célja a felhasználók tanulmányainak elősegítése úgy,
mint oktatási anyagokhoz való hozzáférés, kutatás, kapcsolattartás. A hálózat indokolt
mértékben felhasználható magáncélra is, amennyiben az a hálózat elsődleges célját, illetve a
hálózathasználati szabályzatot és a hatályos jogszabályokat nem sérti.

III.
Hozzáférés a hálózathoz
3.§
(1)
A hálózat igénybevételéhez, illetve a kiépítettnél több végpont használatához
szükséges eszközök beszerzéséről a felhasználónak kell gondoskodnia (hálózati kártya, kábel,
switch).
(2)
A hálózati kapcsolat rendelkezésre állását, sebességét és az EKF tulajdonában lévő
hálózati eszközök minőségét az IK lehetőség szerint próbálja maximalizálni, de ezekkel
kapcsolatban semmilyen garanciát nem vállal.
(3)
A hálózat üzemeltetői egy adott eszköz vagy felhasználó hálózati hozzáférését
felfüggeszthetik vagy korlátozhatják
a. a hálózathasználati szabályzat megszegése miatt,
b. a kollégiumi bizottság elnökének utasítása alapján,
c. egyéb indokolt esetben.
IV.
A regisztráció
4.§
A hálózatra csak regisztrált eszköz csatlakoztatható. A regisztrált eszköz hálózati
forgalmáért, megfelelő beállításáért és biztonságos használatáért a regisztráló hallgató a
felelős.
(1)

A regisztráció adott időszakra vonatkozik. Az aktuális regisztrációs időszakra
vonatkozó tudnivalókról az IK tájékoztatja a kollégiumi bizottságot, amely ezen tudnivalókat
a megfelelő fórumokon kihírdeti a hálózat felhasználói felé.
(2)

(3)
A regisztrációkor megadott adatok helyességéért a regisztráló hallgató felel, azok
megváltozása esetén értesítenie kell az IK-t.
(4)
A regisztráció menetét a szabályzat 1. sz. melléklete, a regisztrációs lapot a szabályzat
2. sz. melléklete tartalmazza.
V.
Adatvédelem
5.§
A regisztrációkor megadott illetve a hálózathasználat során keletkező személyes adatokat a
hálózat üzemeltetői illetve a kollégiumi bizottság ezzel foglalkozó tagjai bizalmasan kezelik,
csak a regisztrációs lapon megjelölt célokra használják fel, és harmadik félnek nem adják
tovább. A személyes adatokat a hálózat üzemeltetői 5 éven keresztül megőrzik, ezt követően
megsemmisítik.

VI.
A hálózat használata
6.§
Érvényes regisztráció esetén a hálózat indokolt mértékben igénybe vehető az EKF és a
Hungarnet hálózathasználati szabályzatai és a hatályos jogszabályok betartása mellett.
Azonban tilos:
a. nem regisztrált eszközt a hálózatra kapcsolni,
b. az IK előzetes engedélye nélkül a kollégiumi hálózatot megosztani, egyéb
hálózatokkal összekötni, bármilyen módon lehetőséget biztosítani nem
regisztrált eszközöknek a hálózat használatára,
c. peer-to-peer file-cserélő programot használni (pl. BearShare, BitTorrent,
DirectConnect, eDonkey, FastTrack, Gnutella, KaZaa, Morpheus, Napster,
WinMX stb.),
d. a kollégiumi hálózatot üzleti célra használni,
e. más eszközök működését, hálózathasználatát akadályozni, veszélyeztetni,
f. az IK előzetes engedélye nélkül a hálózati infrastruktúrát bármilyen módon
módosítani,
g. a hálózati infrastruktúrát indokolatlanul nagymértékben igénybe venni.
VII.
Szankciók
7.§
Jelen szabályzat megszegése esetén az érintett eszközt regisztráló hallgató (és – amennyiben
ismert – a szabályzatot megszegő felhasználó) felelősségre vonható. A szankciót az IK szabja
ki. A szankció mértéke függ a szabálysértés súlyosságától és az érintett személyek esetleges
korábbi szabálysértéseitől. A szankció ellen a kollégiumi bizottságnál lehet fellebbezni a
szankció érvényesítését követő egy héten belül. A fellebbezés nem halasztó hatályú.
Elmarasztalás esetén az ügyet az IK nyilvánosságra hozza.
Az IK által kiszabható szankció csak az érintett(ek) hálózati elérésének korlátozására vagy
megszüntetésére terjedhet ki. Súlyos esetben az IK továbbítja az ügyet a kollégiumi bizottság
felé, amely saját hatáskörben szankciót szabhat ki, vagy fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
Az IK szúrópróba szerű ellenőrzés, valamint elektronikus monitoring rendszer alapján a nem
regisztrált eszközöket kiszűrheti és a forgalomból automatikus kizárhatja.

Eger, 2010. november 5.

__________________________
Soós Tamás
Informatikai Központ főigazgató

1. sz melléklet
A regisztráció menete
1. A regisztráció a regisztrációs űrlap kitöltéséből és annak aláírásából áll. Az űrlapot
mind a felhasználónak, mind a kollégiumi bizottság elnökének alá kell írnia. Az
aláírással a felhasználó elfogadja a kollégiumi hálózatokra és azok használatára
vonatkozó főigazgatói utasítást, a kollégiumi bizottság elnöke pedig elfogadja, hogy a
felhasználó adatait a főigazgatói utasításnak és a hatályos jogszabályoknak
megfelelően kezeli, valamint mindent megtesz, hogy a hálózatokra és a hálózatok
használatára vonatkozó szabályzatok és főigazgatói utasítások, valamint a hatályos
jogszabályok rendelkezéseit betarttassa.
2. A regisztrációs űrlapon a következő adatokat kell kötelezően megadni:
a. Neptun kód
b. Név
c. Szak
d. Kollégium
e. Szoba száma
f. E-mail cím
g. Eszköz(ök) típusa
h. Eszköz(ök) MAC címe (switch esetén gyári szám)
i. Wifi AP, vagy Wifi Router esetén SSID és csatorna kiosztás
A következő adatok megadása nem kötelező, azonban célszerű:
a. Telefonszám
3. Az űrlap feldolgozása után a hálózat használatba vehető. A használatbavétel
időpontjáról a kollégiumi bizottság ad értesítést a felhasználók felé.

2. sz melléklet
Regisztrációs űrlap
A kollégiumi hálózatok használatához
Alulírott
név(*): ................................................................................................
neptun kód(*): ....................................................................................
szak(*): ...............................................................................................
kollégium(*): ......................................................................................
szoba szám(*): ....................................................................................
e-mail cím(*): .....................................................................................
telefonszám:........................................................................................
(továbbiakban Felhasználó) tudomásul veszem és betartom a kollégiumi hálózatokra
vonatkozó főigazgatói utasításban foglalt rendelkezéseket, a kollégiumi hálózatot pedig ennek
megfelelően használom.
Az általam használni kívánt eszközök a következők:
Eszköz(ök) típusa (pl.:Asztali PC,
Laptop, Router, Wifi Router, Wifi
AP, switch, egyéb**)

Eszköz(ök) MAC címe (switch esetén gyári szám, Wifi AP,
vagy Wifi Router esetén SSID és csatornakiosztás)

Jelen regisztrációs űrlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: Eger, 201

..............................................
Felhasználó
aláírás

..............................................
Kollégiumi Bizottság elnöke
aláírás

*Az adatok megadása kötelező
**PC, laptop, vagy bármilyen számítógép, valamint router, wifi router, wifi ap esetén a hálózatra csatlakozó hálózati interfész MAC címét,
switch esetén gyári számot kell megadni. Wifi AP és wifi router esetén meg kell továbbá adni a beállítani kívánt SSID és a csatornakiosztás.
Az üresen maradt mezők kihúzandók.

