
8. emeleti nyomtató használati szabályzat 
 

1. A szabályzat hatálya és háttere 
A 8. emeleti nyomtató használati szabályzata (továbbiakban: szabályzat) kiterjed minden, a Schönherz 

Kollégium 8. emeletén található nyomtatót és az ahhoz tartozó PC-t igénybe vevő személyre. A 

szabályzat készítője és közzétevője a Schönherz Zoltán Kollégium Kollégiumi Bizottsága (a továbbiakban: 

KB). 

A szabályzatban található pontok megsértése a kihágás mértékétől függően következményekkel jár, a 

konkrét szankciót az esetet egyedileg elbírálva a KB az érintett fél bevonásával együtt dönti el. 

Amennyiben a szabályzat súlyos mértékben kerül megsértésre, károkozást vagy rongálást tartalmaz, az 

esetről a kollégiumi mentorokkal együttműködve jegyzőkönyv kerül felvételre, amely további 

következményeket von maga után. 

A szabályzat a következő helyeken kerül kihelyezésre: 

 A KB hivatalos weboldala (kb.sch.bme.hu) 

 8. emeleti nyomtatóhelyiség fala 

A KB-nak mindenkor jogában áll a szabályzat módosítása, módosítás esetén annak hatálybalépésekor a 

szabályzatot a fentebb felsorolt publikálási pontokon frissíteni kell. 

A szabályzat 2021. 11. 01.-től visszavonásig érvényes. 

Utoljára módosítva: 2021. 11. 01. 

2. A nyomtatóhelyiség használatára vonatkozó szabályok 

2.1. Általános szabályok 
Tilos: 

 A 8. emeleti nyomtatóhelyiségben található eszközöket (nyomtató, switch, számítógép, stb.) 

elmozdítani, a kábeleket kihúzni, átkötni, egyéb hardveres változást eszközölni. 

 A nyomtató nem nyomtatással kapcsolatos beállításait átállítani 

 A nyomtató, valamint a nyomtatóhoz tartozó PC hálózati beállításait átállítani, valamint a 

nyomtatási tevékenységgel nem összefüggő beállításokat módosítani. 

 A nyomtatóhelyiségben található kamerát letakarni, kábeleit átkötni, kihúzni, bármilyen módon 

a felvételt megakadályozni. 

 A 8. emeleti nyomtatóhelyiségben bárminemű károkozás, rongálás, az ott található eszközök 

nem rendeltetésszerű használata 

 A nyomtató duplex ajtaját kinyitni, a nyomtató belsejében turkálni, alkatrészeket kiszedni, 

megrongálni 

 A nyomtató „kalitkáját” feszegetni, lökdösni, a nyomtatót elmozgatni, rángatni, elfordítani 

 A nyomtató és a PC kábelezését módosítani, bármely eszköz hardverkonfigurációját átállítani 



2.2. Nyomtatás 
Nyomtatás során tilos: 

 A nyomtatási kreditrendszer megkerülését megkísérelni 

 A nyomtatási beállításokat permanensen módosítani, a beállításokkal a nyomtatóban kárt 

okozni. 

 Köröknek körös PR anyagot nyomtatni, amennyiben a KBPR működik és tudja vállalni a 

feladatot. 

 

2.3. Fénymásolás 
Fénymásolás során tilos: 

 A nyomtatóval egy példányban kinyomtatott anyagot (sokszorosítás céljából) több példányban 

lefénymásolni. Ez a nyomtatási kreditrendszerrel szemben való visszaélés, a helyes módja ennek 

az eleve több példányban való nyomtatás 

 A fénymásolást túlzó mértékben igénybe venni (jelentősen túllépni nyomtatással és 

fénymásolással összesen a havi 50 oldalt). Nyomtatási kupon(ok)kal ellensúlyozható, abban az 

esetben lehetőség van több oldalt is elhasználni. 

 Nem lecsukott fedővel, vagy nem pontosan elhelyezett dokumentumot fénymásolni, mivel a 

nem lefedett területeken könnyen tömör fekete sáv(ok) keletkez(ne)k, ami jelentős felesleges 

tonerporhasználattal jár, és egyébként sem tesz jót a nyomtatónak 

A KB a számlálókat, a nyomtatási- és a fénymásolási naplókat havonta ellenőrzi. Amennyiben a fenti 

tiltásokkal szembemenő tevékenységek igazolódnak be, a fénymásolási szolgáltatást a KB a 

hagyományos formájában megszűntetheti. 

3. Egyéb rendelkezések 
A KB célja, hogy a 8. emeleten található nyomtató hatékonyan szolgálja ki a kollégisták nyomtatási 

igényeit, viszont ez csak akkor sikerülhet, hogyha mindenki betartja a szabályokat. 

Ennek céljából a Kollégiumi Bizottság a helyiségben kamerát helyez el, az erre figyelmeztető tábla a 

helyiség ajtajára kiragasztásra kerül. A felvételek kizárólag a károkozással kapcsolatos esetleges 

szankcionálási eljárás során kerülnek felhasználásra, 7 nap után, amennyiben nem tartoznak 

folyamatban lévő eljáráshoz, törlésre kerülnek. 

Reméljük, hogy ezeket a szabályokat betartva sokáig üzemképes marad a 8. emeleti nyomtató és így 

senki sem esik el a közeli, kényelmes és 50 oldalig ingyenes nyomtatás lehetőségétől. 

 

Budapest, 

2021. 11. 01. 

 

Kollégiumi Bizottság 


