
Kollégiumi internet használatának szabályai 
 

A kollégiumi számítógépes hálózatot a TSZIK Informatikai Csoport üzemelteti. 

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 hallgatók tulajdonában lévő 

számítógépek és egyéb eszközök. 

Csak szabvány portok használata engedélyezett. Jelenleg web és ftp (HTTP, HTTPS, FTP), 

levelezés (POP3 és IMAP4), telnet-ssh, vpn kliens, csevegőprogramok (H323, irc, icq, Skype, 

Viber) illetve távoli asztal elérése (RDP) engedélyezettek. 

Spec. portok nyitására csak indokolt esetben van lehetőség, tömeges port nyitásra nincs. Azok 

a hallgatók, akik wifit szeretnének a szobájukba, a rendszergazdákkal folytatott előzetes 

egyeztetés alapján kaphatnak engedélyt, illetve az eszköz használatára vonatkozó ajánlást.  

Miután a szükséges és engedélyezett eszközt beszerezték, a kollégák be is konfigurálják azt. 

Ennek elbírálásában előnyt élveznek azok a hallgatók, akinél kevesebb internet végpont 

található a szobában, mint a lakók száma (Ady téri épület 2. és 3. emelet).  

Az informatikai hibákat, igényeket munkaidőben a kollégiumi ügyintézőnél kell bejelenteni, 

munkaidőn túli időszakban pedig az adott kollégium portáján kell jelezni.   

 

- Hallgatói tulajdonban levő hálózati aktív- illetve passzív eszközöket (pl. switch, hub, 

accesspoint) a hálózathoz csatlakoztatni TILOS. 

- Bármilyen, az informatikai infrastruktúrához tartozó eszköz, felszerelés módosítása 

TILOS. 

- DHCP szerver üzemeltetése minden esetben TILOS. 

- A szobákban található hálózati aljzatokat összekötni (hurkolni) TILOS. 

 

A hálózat üzemeltetői egy adott hálózati végpont hozzáférését felfüggeszthetik vagy 

korlátozhatják: 

-  a hálózathasználati szabályzat megszegése miatt, 

-  a teljes kollégiumi hálózat használatát veszélyeztető tevékenység miatt, 

-  egyéb indokolt esetben. 

 

A kollégiumi Házirend II. fejezet 28. pontja értelmében: 

„A hallgató a Kollégiumban működtetett számítógépe vagy egyéb informatikai eszköze által 

esetlegesen okozott kárért is teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.” 

 

A rendszer biztonságos működtetés érdekében kérjük megértésüket, együttműködésüket és a 

fentiek maradéktalan betartását.  
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