PANNON EGYETEM KOLLÉGIUMAI

KOLLÉGIUMI INFORMATIKAI SZABÁLYZAT
1. A kollégiumi informatikai hálózat a Pannon Egyetem (továbbiakban egyetem) hálózatának
része. Ennek megfelelően a kollégiumi hálózat felhasználóira vonatkozik az egyetemi
informatikai szabályzat. Ennek megfelelően az itt nem szabályozott kérdésekben az egyetemi
informatikai szabályzat érvényes.
2. A kollégiumi hálózat használatára kizárólag érvényes kollégiumi bentlakási szerződéssel
rendelkező hallgatók jogosultak a végpont bejelentését és regisztrálását követően.
3. A hálózat használati jog másra át nem ruházható, a szolgáltatás más számára nem továbbítható,
beleértve a jóhiszemű továbbadást is.
4. Bármilyen hibás működésért, vagy illegális, tiltott tevékenységért a felelősség a bejelentett
tulajdonost terheli.
5. A felhasználók jogai:
a. a személyiségi jogok és a levéltitok tiszteletben tartása a hálózat üzemeltetői részéről.
b. "zaklatás" ellen való védelemkérés lehetősége.
6. A kollégiumi hálózatból csak az engedélyezett szolgáltatásokhoz tartozó portokra történő
kapcsolatindítás és forgalmazás megengedett. A használható szolgáltatások a következőek:
http, https, ftp, ssh, telnet, telnets, whois, finger, pop3, pop3s, imap, imaps, auth, nntp, ntp,
rsycn, cvs, svn, dict, mysql, google talk, postgresql, yahoo aim, msn, skype, sip, irc, x11, xfs,
dict, rdp, bitkeeper. Egyéb szolgáltatás használata, vagy használatára tett kísérlet TILOS. Ezen
szolgáltatások kizárólag az IANA (http://www.iana.org/) által meghatározott portokon
használhatóak.
7. A használható szolgáltatásokat a kollégiumi hálózat routere szabályozza. A szabályok
megkerülése, vagy megkerülésére tett kísérlet fegyelmi vétségnek minősül.
8. Hallgatói tulajdonban levő hálózati aktív- illetve passzív eszközöket (pl. switch, hub, accesspoint) a hálózathoz csatlakoztatni, azokon szolgáltatásokat futtatni csak és kizárólag a
rendszergazdával történő előzetes egyeztetés és engedélyezés után lehetséges. DHCP szerver
üzemeltetése minden esetben TILOS. Hálózati címfordítás (NAT) alkalmazása minden esetben
tilos.
9. A hallgatói számítógépeken csak a rendszergazda által engedélyezett szolgáltatások
futtathatóak.
10. A hallgatók számára korlátozott mértékben megengedett az alaptevékenységükhöz
kapcsolódóan a hálózat magáncélokra (pl. magán jellegű levelezés, személyes honlap) történő
felhasználása, de tiltott a hálózat üzleti célú felhasználása.
11. TILOS az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények előkészítése vagy végrehajtása,
ideértve a következőket, de nem korlátozva csak ezekre: mások személyiségi jogainak
megsértése (pl.: vallási, politikai, etnikai megkülönböztetése), tiltott haszonszerzés és üzleti
tevékenység (pl.: piramis- és pilótajáték szervezése), a szerzői és szomszédos jogok megsértése
(pl.: szoftver illegális használata, terjesztése), a jó ízléssel ellentétes tevékenység (pl.:
mindennemű pornográfia terjesztése), stb.
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12. A felhasználói név, jelszó kölcsönadása, átruházása, más felhasználói nevének és jelszavának
használata még a tulajdonos engedélyével is TILOS. TILOS a hálózat nem rendeltetésszerű
használata, biztonságának, működésének megzavarása, vagy az ezt előidéző tevékenység
végzése (pl.: spam, portscan, stb), vagy ilyen programok terjesztése, valamint az erőforrások
indokolatlan, vagy túlzott, pazarló használata.
13. TILOS mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása, vagy akadályozása.
Továbbá a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak, illetve szolgáltatásoknak
illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére irányuló tevékenység.
14. TILOS a hálózati erőforrásoknak, szolgáltatásoknak olyan célra való használata, amely az
erőforrás/szolgáltatás eredeti céljától idegen.
15. TILOS a hálózati forgalom lehallgatása és meghamisítása.
16. TILOS a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés,
azok illetéktelen használata, gépek/szolgáltatások akár tesztelés céljából való szisztematikus
próbálgatása (pl. TCP port scan). Továbbá betörési kísérletet tenni, vagy ebben segédkezni.
17. A hálózat minden tagja köteles az internetes etikai szabályokat
(http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/kultura/rfc1855h.hun )

betartani

18. A szabályok megszegését a kollégium lakója azonnal köteles jelenteni a veszprémi
kollégiumokért felelős rendszergazda szeniornak.
19. A kollégista tudomásul veszi, hogy a hálózat üzemeltetői technikai vagy biztonsági okokból a
hálózat forgalmáról adatgyűjtést végezhetnek.
20. A kollégista tudomásul veszi, hogy a hálózat üzemeltetői határozatlan időre korlátozhatják,
illetve megvonhatják a hálózati hozzáférést, amennyiben a szabályoknak nem megfelelő
hálózat használatot tapasztalnak.
21. A kollégista kijelenti, hogy a fenti szabályokat ismeri, és magára kötelező érvényűnek tartja.
22. A kollégista tudomásul veszi, hogy amennyiben a kollégiumi informatikai szabályzatot
megsérti, kari fegyelmi eljárás indítható ellene.

Egyéb felmerülő kérdésekben a veszprémi kollégiumokért felelős rendszergazda szenior ad
felvilágosítást.
A szabályzat 2016. június 8-án lép életbe, és hatályos visszavonásig.
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