
Általános Hálózat Használati Szabályzat 
1.            Általános rendelkezések: 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy: 
· A saját számítógépre telepített valamennyi szoftverért, valamint valamennyi 

adattárolón lévő minden állományért és a hálózati forgalmáért teljes 

felelősséget vállal 
· A számítógépes hálózatot csak non-profit, a tanulással kapcsolatos 

tevékenységre használja 
· Köteles a számítógépét megfelelő virus védelemmel ellátni 
· Amennyiben hálózati tevékenysége nem megfelelő, az aktuális félévre a 

hálózati kapcsolata megszűntethető, a MISZ KFT. vagy az adott kollégiumhoz 

tartozó Csoport kezdeményezésére 
· Az általa befizetett hálózat használati díj vissza nem téríthető a szolgáltatás 

visszamondása esetén 
· Az alábbiakban  taglalt szabályokat magára kötelező érvényűnek tartja, azok 

megszegése esetén viseli annak a következményeit 
· Amennyiben egyetemi tiltásra kerül azt a helyi csoportnak bejelenti 

· A hálózati forgalmáról készült naplófájlok öt évig megőrzésre kerülnek 
· Az adataiban történt változásokat egy héten belül köteles jelenteni a kollégiumi 

csoportnál 
· A Kollégiumi Hálózat jogszerűtlen használata esetén (statikus ip, mac cím 

átírás,  illetéktelen hozzáférés, stb.) azonnali fél éves Hálózat-hozzáférés 

megvonás adható. 
A felhasználó elfogadja hogy az alábbi tevékenységek a kollégium hálózatában 

tiltottak: 
· Peer to Peer programok használata (például: KaZaA, DC++, Torrent stb…) 
· Illegális, a Netikettbe ütköző tevékenység 
· Socks, bouncer, redir, irc bot és bármely más olyan program használata, amely 

saját illetve más rendszerekbe történő illetéktelen behatolást tesz lehetővé 
· Olyan szoftverek használata melyek a kollégiumi informatikai 

infrastruktúrának indokolatlanul nagy terhelésével járnak 
· Magasabb jogosultsági szintet szerezni és erről nem tájékoztatni az adott 

kollégiumi csoportvezetőt 
· Más nevében levelet küldeni, láncleveleket küldeni illetve spam-elni 
· Törvényi védelem hatálya alá eső anyagokat terjeszteni 
· Bármeilyen forgalom-, csomagszűrő-, elkapó-, figyelő program használata 
· Hálózati forgalom hamisítása 
· Engedély nélkül akármilyen webes szolgáltatás nyújtása (WEB, FTP, MAIL, 

stb.) 
· Bármilyen az informatikai infrastruktúrához tartozó eszköz, felszerelés 

módosítása 
· Engedély nélküli saját hálózati eszköz (router, switch, stb… ) használata 
· Előzetesen nem regisztrált eszközök hálózatra kapcsolása 
· A hálózat megosztása, a szolgáltatás harmadik félre való átruházása 

 
2.            Egyéb rendelkezések a Kollégiumi Informatikai Csoportoknál: 
 
2.1.      Baross Csoport: 

· Amennyiben a kollégiumi hálózatból kimenő forgalom túllépi 4 nap alatt a 
32GB-ot, a felhasználó internetszolgáltatása 8 napra felfüggesztésre kerül. 



A csúszóablakos rendszer miatt egyszeri. 32GB-nál nagyobb feltöltés 
esetén a büntetés mértéke 12 napra tolódik. 

 
2.2.      Kármán Csoport: 

· Amennyiben a kimenő forgalom túllépi a napi   8 GByte-ot egyetemen kívülre, 

akkor automatikus hálózati forgalom tiltás a szankció, mely 3 napig, 72 óráig 

tart. 

· A szabályzatok megszegése esetén a minimális tiltási időtartam egy hét mely a 

eset súlyosságának függvényében változhat, visszaesés esetén a minimális 

érték a duplájára nő. 

 

 

 
2.3.      Martos Csoport: 

· Amennyiben a kollégiumi hálózatból kimenő forgalom túllépi a 2GB-ot a 

felhasználó az nap éjfélig felfüggesztésre kerül a teljes szolgáltatásból és csak 

az egyetemi hálózatot éri el 
 
2.4.      Vásárhelyi Csoport: 

· A Kollégiumi Hálózaton működő feltöltési limitek: 
- 1 napra: 10 GB 
- 4 napra: 20 GB 

· Szankciók a feltöltési limitek megszegése esetén: 
- 1. fokozat: Figyelmeztetés (e-mailben) 
- 2. fokozat: Hálózat-hozzáférés megvonása 1 napra 
- 3. fokozat: Hálózat-hozzáférés megvonása egy hétre 
- 4. fokozat: Hálózat-hozzáférés megvonása egy hónapra 
- További forgalmi túllépések esetén: Hálózat-hozzáférés megvonása a 

teljes félévre. 
 
3.            Záró rendelezések: 

A jelen szabályzat által nem tisztázott kérdésekben a http://net.bme.hu/regula/ elérhető 

„BME Informatikai szabályzat”, „BME Informatikai biztonsági szabályzat”, „Az NIIF 

Program Felhasználói Szabályzata" rendelkezések a mérvadóak. Ezen dokumentumok 

tartalmát a felhasználó ismeri és a bennük foglaltakat magára kötelező érvényűnek 

tekinti. 
 

 

 

http://net.bme.hu/get.php?name=regula/inf-szabalyzat-scan.pdf
http://net.bme.hu/get.php?name=regula/inf-bizt-szabalyzat-scan.pdf
http://www.niif.hu/aup/
http://www.niif.hu/aup/

