A VPKNet hálózati szabályzata
A Vásárhelyi Pál Kollégium internethálózatának
használatbavételi szabályzata
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VPKNet Nonprofit Szervezet
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1. Általános adatok, elérhetőség
1.1.

Szolgáltató neve és címe
Cégnév: VPKNet Nonprofit Szervezet
Rövid cégnév: VPKNet
Székhely: 1111 Budapest, Kruspér utca 2. B618

1.2.

Szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége
Hibabejelentő e-mail: segitseg@vpk.bme.hu
Telefonos elérhetőség: +36-20-316-9565
Ügyfélszolgálat: kedd, csütörtök 19:00 és 20:00 óra között (B618)

1.3.

Szolgáltató internetes honlapjának címe

1.4.

A szabályzat elérhetősége

1.5.

A szabályzat tárgyi hatálya

Honlap: http://vpknet.vpk.bme.hu
A szolgáltató honlapján: http://vpknet.vpk.bme.hu/szabalyzat
A jelen szabályzat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(továbbiakban BME) Vásárhelyi Pál Kollégiumában lévő internetes hálózat
használatát szabályozza. A szabályzatot az internetes hálózatot felügyelő
öntevékeny csoport, a VPKNet készítette, és a BME Építőmérnöki Kar Kari
Hallgatói Tanács (továbbiakban KHT), valamint a Vásárhelyi Pál Kollégium
igazgatójának egyetértésével lép életbe.

2. Fogalmak
2.1.

Általános fogalmak
Felhasználó: a szolgáltatást igénybevevő, aki a hálózatra való csatlakozást
követően jelen szabályzatot automatikusan elfogadja
Időszak: azon Központi Tanulmányi Hivatal által meghatározott tanulmányi
időintervallum (félév), amely során a Felhasználó a Kollégiumi
internethálózatát használatba kívánja venni
BMENET: a BME IP tartományához tartozó hálózat értendő, melyet a BME
Telekommunikációs és Informatikai Osztálya üzemeltet (továbbiakban TIO)
Üzemeltető: a kollégiumi hálózat az egyetemi hálózat, a BMENET részét
képezi; a hálózat üzemeltetését a VPKNet öntevékeny kör biztosítja

2.2.

Eszközök
Számítógép: a szabályzat számítógép alatt minden olyan, a felhasználók által
használt eszközt értjük (asztali és hordozható számítógép, tablet, mobiltelefon
stb.), amellyel – vezetékes vagy vezeték nélküli módon – a kollégiumi
hálózatra csatlakoznak
Hálózat aktív eszközei: minden olyan elektromos árammal működtetett
eszköz, melyek a hálózat működését biztosítják (szerverek, switchek,
routerek), amelyeket a VPKNet üzemeltet
Hálózat egyéb eszközei: minden olyan eszköz, amely a hálózat működéséhez,
üzemeltetéséhez elengedhetetlen, amelyet a VPKNet üzemeltet (optikai
kábelek, UTP kábelek, fali csatlakozók)
Szerverek: olyan hálózati aktív eszközök, amelyek a hálózati szolgáltatásokat
biztosítják, illetve ellenőrzik

2.3.

Hálózati fogalmak
Hálózat: azon VPKNet által üzemeltett rendszer a Kollégiumban, amely a
számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja szoftverek és
hardverek segítségével
Intranet: intranet alatt a Kollégium IP (Internet Protokoll) tartományához
tartozó számítógépes hálózatot értjük
Internet: a Kollégiumon belüli és a Kollégiumon kívüli hálózatok összességét
értjük internet alatt
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3. A hálózat üzemeltetői, azok feladatai és szolgáltatásai
3.1.

Üzemeltetők
A kollégiumi hálózat az egyetemi hálózat, a BMENET részét képezi; amelyet a
TIO üzemeltet. A kollégiumi hálózat üzemeltetését és fenntartását a VPKNet
öntevékeny kör biztosítja és felügyeli.

3.2.

Feladatok
A VPKNet feladata a hálózat üzemeltetése, fenntartása és karbantartása mind
hardveresen, mind szoftveresen. Ezen kívül regisztrációs lehetőséget biztosít
a Felhasználóknak a hálózatra, illetve hibabejelentési lehetőségeket.

3.3.

Szolgáltatások
Általános tájékoztatás: http://vpknet.vpk.bme.hu
Online regisztrációs felület: http://netreg.vpk.bme.hu
Forgalom nyomon követése: http://tiltas.vpk.bme.hu
Hibabejelentési lehetőségek:
Hibabejelentő e-mail: segitseg@vpk.bme.hu
Telefonos elérhetőség: +36-20-316-9565
Ügyfélszolgálat: kedd, csütörtök 19:00 és 20:00 óra között (B618)
E-mail cím igénylés: @vpk.bme.hu végződésű email cím igénylése

4. Előfizetői díj
A hálózat használatbavételi díját a Műegyetemi Ifjúsági Nonprofit Szolgáltató kezeli,
melyet a http://bmestore.hu oldalon lehet befizetni. A díjjal kapcsolatos kérdésekben
az említett honlapon megadott elérhetőségen lehet tájékozódni. (Megjegyzés: a BME
Store oldalát és a befizetéseket nem a VPKNet kezeli.)

5. A szabályzat elfogadása és érvényessége
5.1.

A szabályzat elfogadásának létrejötte
A hálózatra történő csatlakozással a Felhasználó automatikusan elfogadja a
hálózat használatbavételi szabályzatát (jelen szabályzat), illetve a BMENET a
Felhasználóra vonatkozó hálózati szabályzatát.

5.2.

Érvényesség
A szabályzat mindaddig érvényben van, ameddig a felhasználó a hálózatra
csatlakozik.

6. A kollégium internethálózatának használati feltételei
6.1.

Jogosultság
A felhasználó jogosult a hálózat használatára, amennyiben az 5.2. és 5.3.
pontban lévő feltételeket teljesíti az adott szerződött időszakra. Az időszak
lejárta után a jogosultság érvényét veszti, a szabályzat hatálya továbbra is
fennáll 4.2. pontban meghatározott ideig.

6.2.

Előfizetői díj befizetése

6.3.

Regisztráció

Lásd 3. pontban.
A regisztráció során a Felhasználó büntetőjogi felelősséget vállal minden olyan
tevékenységért, amelyet az Intranet vagy Internet hálózatán az általa
regisztrált számítógépről vagy számítógépre végeznek. A regisztráció online
felületen, http://netreg.vpk.bme.hu oldalon történik, lásd részletesen a 7.1.
pontban.

7. A Kollégiumi internethálózat használata
7.1.

Regisztráció
Az online regisztráció a http://netreg.vpk.bme.hu oldalon történik.
A hálózatra történő regisztráció a hálózatra való csatlakozást követően 3
napon belül meg kell történjen, ellenkező esetben a Felhasználó tiltásra kerül.
Ennek feloldása a regisztrációval történik.
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A regisztráció során a Felhasználó büntetőjogi felelősséget vállal minden olyan
tevékenységért, amelyet az Intranet vagy Internet hálózatán az általa
regisztrált
számítógépről
vagy
számítógépre
végeznek.
A Felhasználó csak egy számítógépet regisztrálhat a vezetékes (LAN)
internethálózatra.
A regisztráció során megadott adatokat a VPKNet a 11. pontban
meghatározott Adatkezelési szabályzata alapján kezeli.
7.2.

A hálózat használata

7.3.

Védelem

A Kollégiumi hálózat elsősorban tanulmányi célra használható.
A Felhasználó feladata, hogy az általa üzemeltett eszköz teljeskörű védelméről
(biztonsági frissítések, tűzfal, vírus elleni védelem) gondoskodik a hálózatra
való csatlakozást megelőzően és követően.

7.4.

Forgalomkorlátozás
A VPKNet forgalomfigyelő eszközöket üzemeltet, amely a napi kimenő
forgalmat limitálja. Tilos 10 Gigabyte feletti napi kimenő forgalom generálása
a BMENET hálózatán kívülre, megszegése esetén 9.2. pontban lévő szankciók
lépnek érvénybe.
A VPKNet lehetőséget biztosít arra, hogy saját számítógépének VPKNet által
regisztrált forgalmát minden Felhasználó megtekinthesse (lásd 3.3. pontban).

8. A hálózat jogszerűtlen használata
8.1.

Regisztráció során megadott adatok
Tilos a regisztrációs adatokkal való visszaélés. Az adatokkal való visszaélés
azt jelenti, hogy a regisztráció során a Felhasználó nem valós adatokat ad
meg, vagy nem a saját adatait adja meg.

8.2.

Csatlakozás
Tilos a hálózati kártya fizikai címének önhatalmúlag történő megváltoztatása.
Tilos más IP-címének használata.

8.3.

Kibővítés
Tilos a hálózat kibővítése megosztással szoftveresen, magánhálózat
létrehozásával, illetve a VPKNet által nem engedélyezett WLAN-routerek
üzemeltetésével.

8.4.

Rongálás
Tilos a hálózat üzemeltetéséhez szükséges szoftveres, illetve hardver
eszközökben kárt tenni, vagy erre kísérletet tenni.

8.5.

P2P
A BMENET szabályzatával összhangban tilos p2p alkalmazások használata,
amelyek jogszerűtlen fájlmegosztást tesznek lehetővé.

8.6.

Kereskedelmi tevékenység
Tilos a hálózaton kereskedelmi tevékenységet folytatni, azaz tilos a hálózat
számítógépein üzleti (kereskedelmi) FTP-szervert vagy üzleti (kereskedelmi)
weboldalt üzemeltetni, a hálózat számítógépén üzemelő weboldalra
kereskedelmi hirdetéseket elhelyezni. A Vásárhelyi Pál Kollégiumhoz
kapcsolódó rendezvényt vagy szolgáltatást támogató cégek logóinak
elhelyezése esetében a KHT egyetértése szükséges.

8.7.

Szerzői jogok védelme
Tilos a hálózaton szerzői jogokat sértő, pornográf valamint pedofil anyagokat
terjeszteni.

8.8.

Támadások
Tilos a hálózatra kapcsolt számítógépek és a hálózaton működő szolgáltatások
feltörése, a feltörésre irányuló kísérlet és nem rendeltetésszerű használat.
Valamint tilos a hálózati forgalom figyelése és a felhasználói adatokkal történő
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visszaélés. Szintén tilos a hálózat forgalmát indokolatlanul nagy forgalommal
túlterhelni. Tilos távoli számítógépeket úgy elérni, hogy azt a távoli gép
adminisztrátora támadásnak tekintse.

9. Büntető intézkedések
9.1.

Felügyeleti szervek
A Felhasználókkal történő kapcsolattartás és közvetlen felügyelet a VPKNet
hatáskörébe tartozik. A VPKNet a hálózat jogszerűtlen használata esetén
feljelentési kötelezettséggel tartozik a KHT felé. A hálózat legfőbb felügyeleti
szerve a BME GMF Telekommunikációs és Informatikai Osztály.

9.2.

1.
2.
3.
4.

9.3.

Szankciók
A szankció fokozata a vétség mértékétől függ. A visszaesők csak magasabb
fokozatú szankcióval sújthatók. A jogszerűtlen használat súlyosságának
mértékében a KHT egyetértésével kari fegyelmi tárgyalás indítható. A kitiltott
gépek listáját (MAC-cím, IP-cím) egy megfelelő Intranet oldalon a VPKNet
folyamatosan frissítve közzéteszi (http://tiltas.vpk.bme.hu).
A VPKNet a hálózatot jogszerűtlenül használókat az alábbi szankciókkal
sújthatja:
fokozat: Hálózat-hozzáférés megvonása fél órára és figyelmeztetés e-mailben
fokozat: Hálózat-hozzáférés megvonása egy napra
fokozat: Hálózat-hozzáférés megvonása egy hétre
fokozat: Hálózat-hozzáférés megvonása egy hónapra

Egyetemi tiltások
A hálózat forgalmát a VPKNettől függetlenül a TIO is folyamatosan figyeli és a
saját szabályzata alapján kitiltással élhet. Egyetemi tiltás megszűntetéséhez
a TIO szabályzatai és eljárási utasításai a mérvadóak.

10. Egyéb szabályzatok
10.1. TIO szabályzatai
A Felhasználó a csatlakozással automatikusan elfogadja a TIO által megadott
felhasználási szabályzatait, amely elérhető a http://net.bme.hu/regula/
oldalon.

11. Adatkezelési szabályzat
A regisztráció során a VPKNet az alábbi, személyhez kötődő adatokat tárolja:
Felhasználó neve, a Felhasználó Neptun-kódja, a Felhasználó szobaszáma, a
Felhasználó email címe, a Felhasználó kara, a Felhasználó számítógépének fizikai
címe (MAC-cím), a Felhasználó által választott hostnév, a regisztráció kezdete és
esetleges egyéb technikai, a Felhasználóhoz nem kötődő adatok. A fenti adatokat a
VPKNet a hálózati szolgáltatások elérése érdekében kezeli; biztonságos, illetéktelenek
által nem hozzáférhető helyen tárolja; harmadik félnek nem adja tovább. Minden
egyes Felhasználó (előzetes egyeztetés után) beletekinthet a VPKNet által kezelt
személyes adataiba.

12. Jelen szerződés módosítása
A VPKNet jelen hálózati szabályzat módosításának jogát fenntartja. A módosításról a
Felhasználót a honlapján értesíti, mely értesítés után 7 napos fellebbezési határidő
áll rendelkezésre. A fellebbezési határidő leteltével a módosítások érvénybe lépnek.
13.Záró rendelkezések
A szabályzat elfogadását a Felhasználók a hálózatra való csatlakozás során elismerik
és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.
Jelen szabályzat 2016. február 14-én lép hatályba, ezzel a fenti kérdésekkel
foglalkozó korábbi szabályzat(ok) érvényüket vesztik.
Budapest, 2016. február 14.
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