Idegenforgalmi és Vállalkozói
Központ

eMagyarország-pont
3245 Recsk, Kossuth út 146.
A település központjában, népi építészeti jegyeket
ırzı épületben Idegenforgalmi és Vállalkozói
Központ mőködik 2004. májustól.
Célja a település (és térsége) idegenforgalmi vonzerejének széles körben való megismertetése,
a vállalkozások, civil szervezetek, turisták, a lakosság ismeretanyaggal, információval,
szaktanácsadással való ellátása. Rendezvények, fórumok, tanácsadói napok lebonyolítása.
Az IVK ad helyet az eMagyarország Pont mőködésének is.
Szolgáltatásaink közül az internet használaton kívül jelentıs hányadot tesz ki a
számítógéppel, irodatechnikai eszközökkel kapcsolatos szolgáltatás.
A nyitás óta folyamatosan kialakult szolgáltatásaink:
Infrastruktúra hasznosításához: Internethasználat - faxolási szolgáltatás - fénymásolásnyomtatás - számítógép használat – scannelés - terem bérbeadása
Számítógépes szolgáltatások: adóbevallás készítése - ügyfélkapu használata munkalehetıség keresése - különbözı hirdetési oldalak kezelése, alkalmazása - e-mail cím
biztosítása - internetes hirdetések felvétele - internetrıl anyagok letöltése - skype
igénybevétele - kiadványok készítésében való részvétel.
Oktatás: egyéni és csoportos számítógépes oktatás biztosítása
Egyéb szolgáltatások: programok - kirándulások szervezése - rendezvények szervezésében
való besegítés a településen – civil szervezetek mőködésének segítése – pályázatfigyelés –
pályázatírás - szakdolgozatok készítésében való segítség - különbözı anyagok,
szakdolgozatok spirálozása, főzése – turisztikai információs pont – foglalkoztatási
információs pont.
Közösségi Internet - Hozzáférési Pont
A cél, hogy a számítógépet és az internetet megismertesse a társadalom széles rétegével,
csökkentse a digitális szakadékot, azaz nıjön a modern infokommunikációs eszközöket
használók és felhasználók tábora.
Szolgáltató hely:

Idegenforgalmi és Vállalkozói Központ
eMagyarország Pont
Cím:
3245 Kossuth út 146.
Telefon:
36/578-051
e-mail:
info@ivk-recsk.t-online.hu
Szolgáltató hely azonosítószáma (ID szám): 170

Nyitvatartás:
Hétfı:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

08:00-18:00
08:00-18:00
08:00-18:00
08:00-18:00
08:00-18:00
14:00-18:00

Térítéses szolgáltatások 2010. január 1-tıl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet használat
250 Ft/ óra
Nyomtatás
30 Ft/A4
Színes nyomtatás (szöveg) 65 Ft/lap
Színes kép nyomtatás A4
315 Ft/A4
Scannelés
260 Ft/oldal
Fénymásolás
20 Ft/A4
Fénymásolás
25 Ft/A3
Kiadványszerkesztés
2085 Ft/ szerkesztési óra
CD-DVD írás
655 Ft/db
Gépelés szövegszerkesztéssel 300 Ft/oldal
Fax küldése belföldre
315 Ft
Fax küldése külföldre
425 Ft
Fax fogadása
365 Ft
Terembérlet
2100 Ft/alkalom
E-mail küldés
315 Ft
E-mail fogadás
315 Ft
Iratbekötés
415 Ft/db
Pályázatfigyelés
415 Ft/hó
Hirdetésfeladás
470 Ft/db
Hirdetésmegújítás
290 Ft/db

Ingyenes szolgáltatások
•
•
•
•
•

számítógépes oktatás
foglakoztatási információs pont (FIP)
turisztikai információk
APEH adatszolgáltatás
e-közszolgáltatás és tanácsadás

eTanácsadó
A térség eTanácsadója a Nagyközségi Könyvtárban, annak nyitvatartási ideje alatt áll az
érdeklıdık rendelkezésére.
Neve: Nemes Marianna
Elérhetısége: 3245 Recsk, József A. u. 12.
Telefon: +36 (36) 477-131
E-mail: nemesm@konyvtarrecsk.hu

Munkatársa:
Neve: Horváth Éva
Elérhetısége: IVK 3245 Recsk, Kossuth út 146.
Telefon: 06/36/578-051 Fax: 06/36/478-004
E-mail: info@ivk-recsk.t-online.hu
Központi szerv: eMagyarország Centrum
Cím:
NT Nonprofit Közhasznú Kft.
eMagyarország Centrum
1398 Budapest, Pf.: 570.
Központi telefon: (1) 413-7754
e-mail:
info@emagyarorszag.hu

