Kivonat az ELTENET Hálózati Szabályzatából
11.§ GÉPEK ÜZEMELTETÉSÉVEL, FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
[…]
(2) A felhasználó felelős tevékenységéért, file-jainak tartalmáért.
(3) A gépet, hálózatot üzemeltető személy az üzemeltetéssel kapcsolatosan
1.

Bármely felhasználó adatait, tevékenységét ellenőrizheti,

2.

A hálózat forgalmát monitorozhatja, azonban az így tudomására jutott adatokat csak a jelen szabályzat és az
adatvédelmi, illetve egyéb jogszabályokban meghatározott módon és terjedelemben használhatja fel.

(4) Az IIG munkatársai hibaelhárítás, hibakeresés céljaira az ELTENET-re kapcsolt összes számítógépet igénybe
vehetik, azonban
1.

az üzemeltető, rendszergazda tudta és engedélye nélkül nem változtathatják meg sem a software, sem a
hardware konfigurációt,

2.

a felhasználók adataiba nem tekinthetnek bele,

3.

az általuk létrehozott file-okat a munka végeztével kötelesek törölni.

(5) Az ELTENET hálózatába kapcsolt számítógépeken csak az Egyetem céljaival (oktatás, kutatás, adminisztráció)
szorosan kapcsolatos tevékenységek végezhetők. Így tilos különösen
1.

mindennemű magáncélú üzleti haszonszerzési tevékenység

2.

a gondolatközlés és világnézeti szabadság megsértésével közzétett tartalomközlés,

3.

az egyetem érdekeit egyébként sértő vagy veszélyeztető felhasználás.

(6) Tilos az ELTENET hálózatában olyan adatok továbbítása, melyben bármelyik, a feladó azonosítására szolgáló
információ hamis. Ide értve:
1.

elektronikus levél hamis feladóval történő küldését,

2.

hamisított fejléc IP, Ethernet, stb. üzenetek küldését.

(7) Az ELTENET hálózatba kapcsolt számítógépek felhasználásának rendjét, a használatra jogosultak körét az adott
szervezeti egység vezetője határozza meg.
(8) Az IIG által üzemeltetett gépek, szolgáltatások esetén a felhasználás rendjét, a jogosult felhasználók körét az IIG
vezetője az általa kijelölt rendszergazdákkal konzultálva határozza meg.
(9) A felhasználónak tilos olyan magatartást tanúsítani, ami lehetővé teszi mások számára a jogosulatlan felhasználást.
Így különösen tilos a jelszó kölcsönadása, átruházása. Az ebből eredő károkért a felhasználó felel.
(10) Az ELTENET hálózatában tilos minden olyan kísérlet, tevékenység, amely jogosulatlan felhasználásra irányul.
(11) A (10) bekezdésben meghatározottakon túl tilos továbbá
1.

a számítógépnek vagy szoftverének másokat sértő használata

2.

a számítógépes zaklatás (durva szövegű levelek, fenyegető üzenetek, ill. az ún. spam küldése)

3.

mások munkájának akadályozása

4.

az erőforrások másokat akadályozó mértékben történő pazarlása

5.

a jogosult személyek megakadályozása jogos tevékenységükben.

