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Jelen szabályzat az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) Informatikai 
Szabályzatának része, mely a könyvtárhasználók számítógép-használatát szabályozza.

A Könyvtár beiratkozott olvasói és látogatói a honlapon közzétett Számítógép-használati 
Szabályzatot kötelesek betartani, a Belépési Nyilatkozat aláírásával az abban foglaltakat 
elfogadják.

Az MTA KIK beiratkozott olvasói számára az Olvasóteremben elhelyezett munkaállomások és 
terminálok ingyenes használatát biztosítja. A könyvtár használói kötelesek a rendelkezésükre 
bocsátott valamennyi eszközt rendeltetésszerűen használni. Az okozott kárért a felhasználó a 
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felelősséggel tartozik.

Az MTA KIK mint országos tudományos szakkönyvtár számítógépes munkaállomásait és 
hálózatát elsősorban a tudományos kutatást, oktatást és tanulást elősegítendő bocsátja a 
könyvtárhasználók rendelkezésére. A hálózatba kötött olvasótermi számítógépeken az MTA 
KIK összes elektronikus adatbázisa, elektronikus könyve, digitális gyűjteménye, repozitóriuma 
és katalógusa elérhető. A számítógépek rendelkeznek szöveg- és táblázatszerkesztő, valamint 
e-book olvasásra alkalmas programokkal.

Egy dedikált gépen lehetőség van vakok és gyengén látók számára képernyőolvasó és nagyító 
szoftver használatára. A Könyvtárban lehetőség van saját mobil eszközök használatára, 
melyekkel igénybe vehető az ingyenes vezeték nélküli hálózat (wifi) is.

Tilos más olvasók, számítógép-használók tevékenységének zavarása, illetéktelen jogosultságok 
és adatok megszerzése, illetve megszerzésére való kísérlet, a szoftver és hardver elemek 
megrongálása, működésük veszélyeztetése. Tilos a számítógép és a telepített szoftverek 
beállításainak megváltoztatása, a hálózat megbontása, az esetleges hibák elhárításának önálló 
megkezdése.

A vezetékes és vezeték nélküli hálózat, a számítástechnikai eszközök nem használhatóak a 
mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítésére vagy 
végrehajtására, így különösen mások személyiségi jogainak megsértésére (pl. rágalmazás), 
tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenységre (pl. piramisjáték), szerzői jogok megsértésére 
(pl. szoftver nem jogszerű terjesztése), jogosulatlan szolgáltatások internet felé továbbítására 
(pl. nyílt levelezési átjáró stb.), profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenységre és reklám 
végzésére.

Tilosak a nyilvános olvasótermi munkával összeegyeztethetetlen, más olvasók munkájának, 
nyugalmának megzavarására alkalmas tevékenységek, mint a gyűlöletkeltő vagy pornografikus 
tartalmak le- vagy feltöltése. Az MTA KIK az ilyen jellegű weboldalak elérhetőségét 
korlátozhatja.
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