Internetes Közösségi Tér –
eMagyarország pont

HÁZIREND
ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2017. március

Üzemeltető: VOKE Vasutas Művelődési Ház Pécs

Az

Internetes Közösségi Tér –
eMagyarország pont
A VOKE Vasutas Művelődési Ház által működtetett, annak gazdálkodási keretei között
tevékenykedő, mindenki számára elérhető és igénybe vehető szolgáltatást végez.

Igazgató:

Szentgyörgyváry Péter

Programfelelős:

Nemes Krisztina

Informatikus:

Sikó Gábor

Programban résztvevő munkatársak:

Sikó Gábor
Jung Mariann

Cím:

7621, Pécs, Váradi A. u. 7/2

Telefon/Fax: 72/310-037
Honlap:

http://emop.pvmh.hu

Facebook:

www.facebook.com/interneteskozossegiter

E-mail:

kozossegiter@pvmh.hu

Az Internetes Közösségi Tér- eMagyarország pont működését a
VOKE Vasutas Művelődési Ház biztosítja.
Az első számítógépeket 2003-ban nyertük, majd 2010-ben, jelentős önrésszel újra
nyertünk az NCA pályázatán, melynek segítségével lecseréltük a teljes gépparkot.
Az intézmény akadálymentesítésének megvalósításához az Ifjúsági, Családügyi, Szociális
és Esélyegyenlőségi Minisztérium, a Belügyminisztérium Civil Partnerség–2006’, Pécs
M.J.V. Önkormányzata nyújtott pályázati támogatást.
Programunk támogatói: NCA, NKA, EMMI, TEMI, MÁV ZRT., PVV ZRT.
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Internetes Közösségi Tér –
eMagyarország pont nyitva tartása:

Hétfő:

1200 – 1600

Kedd:

1200 – 1600

Szerda:

1200 – 1600

Csütörtök:

1200 – 1600

Péntek:

1200 – 1600

Szombat:

Zárva

Vasárnap:

Zárva

Oktatás, zártkörű rendezvény, karbantartás miatt
a nyitva tartás időpontja változhat!
Köszönjük megértésüket!
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I.
Az Internetes Közösségi Tér –
eMagyarország pont
szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos információk
Az Internetes Közösségi Tér –eMagyarország pont szolgáltatásai érvényes arcképes
igazolvánnyal (személyi-, diákigazolvány, útlevél) vehető igénybe.
1.

Felhasználási feltételek:
1. Az Internetes Tér szolgáltatásait 10 éven felüli látogatók vehetik igénybe.
2. 10 éves kor alatti gyermek önállóan nem, csak szülői felügyelettel látogathatja
az Internetes Teret.

2.

A szolgáltatás igénybevétele
1. A szolgáltatásainkat igénybevevők arcképes igazolványukat érkezésekor át kell
adniuk az eTanácsadónak/Teremfelügyelőnek a 2013. évi C. törvényben
foglalt kötelezettségeinknek megfelelően.
2. A napi jegy az Internetes Tér teljes nyitva tartási ideje alatt biztosít internet és
számítógép használatot.
3. Az eTanácsadó/Teremfelügyelő kijelöli az igénybe vehető számítógépet a
szolgáltatás igénybevételének időtartamára.
4. Az eTanácsadó/Teremfelügyelő rögzíti a Felhasználó érkezésének időpontját, a
számítógép sorszámát.
5. Távozásakor az eTanácsadó/Teremfelügyelő rögzíti a távozás időpontját.
Óradíjas szolgáltatás igénybevétele előtt a felhasználó köteles annak díját
megfizetni! A befizetésről az eTanácsadó/Teremfelügyelő nyugtát állít ki!
6. A szolgáltatások díjai a szolgáltatási jegyzékben tekinthetőek meg, mely a
„Házirend és Működési Szabályzat” 15-17. oldalain találhatóak, illetve a
Közösségi Térben kifüggesztve és a http://emop.pvmh.hu oldalon tekinthetőek
meg!
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II.
Kedvezményezettek köre

1.

Vasutasok:
Vasutas igazolvány felmutatásával a vasutasok napi 1 óra ingyenes számítógép
és internet használatra jogosultak.
Az ezen felüli időtartamra 50%-os óradíjkedvezményt biztosítunk.

2.

Közszolgálati dolgozók:
A fegyveres erők és rendvédelmi szervek, a katasztrófavédelem és az Országos
Mentőszolgálat dolgozói a szolgálati igazolvány felmutatása után
napi 2 óra ingyenes számítógép és internet használatra jogosultak.

3.

NET-Nagyik Egyesület:
Az egyesület tagjai napi 1 óra ingyenes számítógép és internet használatra
jogosultak.
Az ezen felüli időtartamra 50%-os óradíjkedvezményt biztosítunk.
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III.
Ingyenes NAVA szolgáltatás
Az Internetes Közösségi Tér –eMagyarország pont a Nemzeti Audiovizuális
Archívum (NAVA) hálózat tagja.
A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a
nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára.
Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású
(hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi
rádió, Bartók rádió.
A NAVA ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy
tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak, mint a kulturális örökség
részeinek megőrzését.
A NAVA különlegessége, hogy gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít a törvény szabta
kereteken belül – archívumának adatbázisa szabadon kereshető, a benne található
műsorok teljes terjedelmükben pedig az úgynevezett NAVA-pontokon tekinthetők meg.

Szabályzat
-

NAVA pont szolgáltatásunk igénybevételét az
eTanácsadónak/Teremfelügyelőnek jeleznie kell, mert csak ő tudja
bejelentkeztetni Önt a NAVA rendszerébe.
Ingyenesen 1 teljes film tekinthető meg.
Amennyiben nem filmet, hanem rövidebb hírműsorokat, sorozatepizódokat,
dokumentumfilmeket, stb. szeretne megtekinteni, maximum 2 órán át veheti
igénybe ingyenesen NAVA pont szolgáltatásunkat.
Az ingyenes időtartamon felül (1 teljes film, vagy maximum 2 óra) az Internetes Tér
szolgáltatási jegyzékében meghatározott díj megfizetése szükséges.
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IV.
Játék lehetőség
Intézményünk lehetőséget biztosít minden számítógépen a Steam rendszeren beül
ingyenes játékokkal játszani!
1.

2.

Játékok (a lista tájékoztatójellegű):


Team Fortress 2



Dota 2



Alien Swarm



Peggle Extreme

Játékszabályzat:


Kérjük, jelezze előre az eTanácsadónak/Teremfelügyelőnek, ha
játszani szeretne valamelyik Steam-es játékkal.



Játék közben tilos hangoskodni, dühöngeni, másokat zavarni!
A szabály többszöri megszegése kitiltással járhat!



Fülhallgatót a vendégnek kell hoznia magával, ha kell, fülhallgató
hosszabbítót tudunk biztosítani.



Csak a telepített játékokkal szabad játszani!
Amennyiben olyan ingyenes játékkal szeretne játszani, mely nincs telepítve,
kérjük, jelezze igényét az eTanácsadónak/Teremfelügyelőnek!



Amennyiben olyan játékkal játszik, melyhez külső program szükséges a
bejelentkezéshez, a vendég által létrehozott személyes fiók szükséges a
játékhoz, kérjük, az adatai biztonsága érdekében ne jelölje be a jelszó és
felhasználónév megjegyzésének lehetőségét!
Intézményünk nem vállal felelősséget a vendégek felelőtlenségéből
adódó visszaélésekért, károkért!



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az eTanácsadónak/Teremfelügyelőnek
nem feladata, hogy segítsen a játékokkal kapcsolatban (beállítás,
regisztrálás, játékmenet).
Ezért csak olyan játékkal játsszon, amit ismer, amivel tud játszani, vagy
könnyen meg tud tanulni magától is.



Kérjük, hogy amennyiben rendelkezik saját Steam fiókkal, ne
jelentkezzen be vele számítógépeinken a fiókjának biztonsága
érdekében!
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V.
NETikett - Viselkedési szabályok
1. Az Internetes teremben a Felhasználó magatartásával a termet használó többi
vendéget nem zavarhatja.
2. Itt tartózkodásuk ideje alatt az emberi viselkedés alapvető normáit be kell tartani.
Ha valaki többszöri figyelmeztetés ellenére is zavarja a munkaszobában
tartózkodókat, akkor a rendbontót az eTanácsadó/Teremfelügyelő belátása
szerint szankcionálhatja.
3. A Felhasználók kötelesek a terem tisztaságára, rendjére, berendezéseinek és
eszközeinek épségére ügyelni, ételt, italt behozni tilos!
4. A szolgáltatások az Internetes szoba teljes nyitva tartása alatt igénybe vehetők,
kivételt képeznek ez alól az Intézmény által szervezett számítógépes tanfolyamok,
valamint a NET-Nagyik Egyesület klubfoglalkozásai. Ezek időpontjait az
Internetes Tér honlapján (emop.pvmh.hu), a faliújságon és a bejárati ajtón
közzétesszük.
5. Az irodatechnikai eszközöket (szkenner, telefon) csak az intézmény alkalmazottai
használhatják.
6. Az eszközöket csak rendeltetésszerűen szabad használni, ellenkező esetben az
eTanácsadó/Teremfelügyelő szankciókat vezethet be a felhasználóval szemben.
7. Szándékos rongálás esetén a károkozónak a kárt meg kell térítenie,
ellenkező esetben az Intézmény feljelentést tesz, szabálysértési eljárást
kezdeményez a kár okozója ellen.
8. Az intézmény egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS!
9. A mellékhelységek használatát kizárólag az Intézmény vendégei számára
tudjuk biztosítani!
A mellékhelységek használata előtt fel kell iratkoznia a jelenléti ívre, ezután az
eTanácsadó/Teremfelügyelő adja át a kulcsot.
A mellékhelységet a használat után be kell zárni és a kulcsot vissza kell adni az
eTanácsadónak/Teremfelügyelőnek!

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET,
HOGY A KÖZÖSSÉGI

TÉRBEN

A KULTURÁLT MAGATARTÁS ÉS ÁPOLT MEGJELENÉS KÖTELEZŐ
MINDEN VENDÉGÜNKRE.

(Tiszta ruházat,
alkohol-, drogmentes állapot, kulturált viselkedés.)
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VI.
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1.

Az Internetes teremben lévő eszközök használata
1. Az Internetes Közösségi Terünkben 16 számítógép áll a vendégek
rendelkezésére. A 17. számítógép az eTanácsadó/Teremfelügyelő munkagépe,
azt más nem használhatja.
2. A helységben elhelyezett teremfelügyelői számítógépet, szkenner-t, telefont csak a
művelődési ház dolgozói használhatják. Kivételt képez ez alól, ha a terem vezetője,
jelenlétében engedélyt ad az eszközök használatára.
3. A számítógépet tilos elmozdítani, vagy a kábeleket kihúzni!
Kizárólag CD/DVD, és külső USB adattároló behelyezése engedélyezett!
Kizárólag az előlapi USB aljzatok és hosszabbítók használhatóak!
USB és/vagy fülhallgató hosszabbító a teremfelügyelőtől kérhető!
4. A számítógép használatának megkezdése előtt az
eTanácsadónak/Teremfelügyelőnek be kell írnia Önt a számítógépes jelenléti
ívre az arcképes igazolványa (személyi igazolvány, diák igazolvány, útlevél)
bemutatását követően. A jelenléti ív tartalmazza az érkezés időpontját, az Ön nevét
és a használt számítógép számát és az arcképes igazolványának azonosítószámát,
illetve távozásának időpontját.
5. Amennyiben az eTanácsadó/Teremfelügyelő nem tartózkodna a helységben,
kérjük, várja meg, ne üljön le a számítógéphez, mert csak a felügyelő
jelentkeztetheti be/ki Önt, illetve adhatja vissza iratait!
6. Multimédiás anyagok meghallgatásához fülhallgató hosszabbítót biztosítunk,
fülhallgatót a felhasználónak kell magával hozni.
7. Az adott időre bejelentkezett felhasználók előnyt élveznek az éppen érkezőkkel
szemben.
8. Nyomtatási szándékát jelezze előre az eTanácsadónak/Teremfelügyelőnek.
A rosszul, vagy véletlenül kinyomtatott oldalakat is ki kell fizetni!
9. A számítógépeken a használatot korlátozó intézkedéseket vezettünk be!
Ha emiatt bármi problémája lenne, szóljon az
eTanácsadónak/Teremfelügyelőnek!
10. A számítógépeken a Felhasználók számára a C:\ meghajtón egy
„Felhasználói mappa” nevű könyvtárat hoztunk létre, ebben dolgozhatnak és
tárolhatják adataikat.
Más mappában talált fájlokat a rendszergazda törli!
11. Fontos! Személyes adataikat, fényképeiket, stb., ne tárolják a számítógépeken,
mert ezekhez mások is hozzáférhetnek! Minden személyes adatot vigyenek
magukkal és töröljék a számítógépről saját érdekükben!
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12. Levelezőprogram (Outlook/ Outlook Express, Thunderbird, stb.) használata az
Önök személyes adatainak, magánlevelezéseinek védelme érdekében nem
lehetséges!
13. Ha bármilyen problémája adódik, jelezze az Tanácsadónak/Teremfelügyelőnek
A probléma elhárítása az eTanácsadó/Teremfelügyelő feladata!
A számítógépet újraindítani, kikapcsolni, bekapcsolni, a kicsúszott csatlakozókat
visszahelyezni, stb. kizárólag az eTanácsadó/Teremfelügyelő teheti meg!
14. Távozáskor minden programot zárjon be, amit használt.
(A számítógépet ne indítsa újra, ne kapcsolja ki és ne is jelentkezzen ki
belőle!)
15. Karbantartás után a számítógépekről törlődik minden, a felhasználók
által használt fájlok! Ezért kérjük, hogy fontos adataikat vigyék
magukkal, különben el fognak veszni!
Az ilyen módon eltűnt adatokért Intézményünk nem vállal felelősséget!
16. Ha kérdése, panasza van, akkor azt a kozossegiter@pvmh.hu e-mail címre
küldheti!
17. Az Intézmény nem vállal semmilyen felelősséget a vendégek által a
számítógépekre másolt adatokért és az ebből keletkező vagyoni vagy
nem vagyoni károkért!
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2.

Információ a Felhasználó Internetes teremből való kitiltásáról

A Felhasználó a szolgáltatásaink igénybevételével elfogadja az Internetes Közösségi
Tér – Területi eMagyarország Központ Házirendjét, és zavartalan működését
biztosító szabályzatát, melynek feltétel nélküli betartását önként vállalta.
Ezáltal megszerezte a jogosultságot arra vonatkozóan, hogy az intézmény szolgáltatásait a
Szolgáltatási Jegyzékben meghatározott módon térítésmentesen, illetve térítés
ellenében igénybe vehesse.
1. E szabályok be nem tartása esetén a Felhasználót az
eTanácsadó/Teremfelügyelő figyelmeztetésben, időszakos vagy végleges
kitiltásban részesítheti, amit rögzít a regisztrációs adatbázisban.
2. Az eTanácsadó/Teremfelügyelő hatásköre eldönteni, hogy szóbeli
figyelmeztetés vagy kitiltás jár az adott esetben!
3. A kitiltás lehet időszakos, vagy végleges. Annak mértékét az
eTanácsadó/Teremfelügyelő joga mérlegelni, az elkövetett szabálysértésre való
figyelemmel.
4. Adatbázisunkban rögzítjük az eseményt, s a véglegesen kitiltott Felhasználó a
későbbiekben sem veheti igénybe szolgáltatásainkat.
5. A kitiltott személyek nem tartózkodhatnak az internetes térben
semmilyen módon!
6. Súlyos rendzavarás, vagyon, vagy személy elleni erőszakos magatartás (lopás,
rongálás, kulturálatlan viselkedés) esetén az eTanácsadó/Teremfelügyelő
köteles segítséget kérni az intézmény munkatársaitól, valamint közvetlenül a
Pécsi Rendőrkapitányságtól. Telefonszám: 72/504-400
(hiv.: 3. sz. Igazgatói Utasítás)
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VII.
Az alábbi pontokat kérjük, figyelmesen olvassa el, mert
megszegésük kitiltást von maga után.
1.

Kitiltás

Az alábbiak megszegése azonnali hatállyal történő kitiltást von maga után:
1. A számítógépekre csak a rendszergazda telepíthet programokat. A felhasználóknak
szigorúan tilos programokat telepíteni vagy másolni a számítógépekre, illetve
telepítést nem igénylő programokat használnia!
2. Fájlcserélő programok használata szigorúan tilos!
Amennyiben ilyen alkalmazást talál a számítógépen, azonnal szóljon az
eTanácsadónak/Teremfelügyelőnek.
Letölteni kizárólag legális tartalmakat lehet, melyek a tanuláshoz, vagy munkához
szükségesek!
3. Súlyos rendzavarás, vagyon, vagy személy elleni erőszakos magatartás (lopás,
rongálás, kulturálatlan viselkedés)
4. Erotikus és szexuális tartalmak megtekintése és másolása számítógépeinkre TILOS!

2.

Figyelmeztetés:
1. Szerzői jogok által védett tartalmak másolásáért és tárolásáért számítógépeinken,
2. A számítógépek átállítása, beállításainak megváltoztatása
(ez kizárólag a rendszergazda feladata).
3. Internet használat során a jó ízlésnek és közerkölcsnek nem megfelelő honlapokat
látogatni, ilyen tartalmakat a számítógépekre felrakni, tilos.
4. A Felhasználó észlelhető alkoholos/egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt az
Internetes Közösségi Teret nem látogathatja.
5. A Felhasználó a közösséget zavaró
a.) magatartásával
b.) nem megfelelő megjelenésével (ápolatlan külső, nem megfelelő tisztaságú
ruházat) a Házirendet sérti, a szolgáltatás zavartalan működését gátolja,
figyelmeztetésben részesül.
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VIII.
Illegális tartalmak
Tilos minden olyan tartalom (jogdíjköteles és/vagy engedélyköteles tartalmak, bűncselekményt
ábrázoló videók, képek, weboldalak) megtekintése, tárolása, telepítése a számítógépeinkre,
melyek sértik a vonatkozó hazai és nemzetközi jogi szabályozást.

Engedélyköteles és/vagy a Szerzői jog alá eső tartalmak lehetnek:
- Zene (pl. mp3, ogg, wav, flac, stb.);
- Videoklipek (pl. avi, divx, mpg, mp4, mov, fvl, vob, stb.);
- Film (pl. avi, divx, mpg, mp4, mov, fvl, vob, stb.);
- Filmsorozatok, rajzfilmek, TV műsorok (pl. avi, divx, mpg, mp4, mov, fvl, vob, stb.);
- Digitális könyvek (e-könyv, e-book)
- Számítógépes, mobil játékok és programok (pl. exe, jar, ISO, stb.);
- Fényképek (pl. jpg, bmp, gif, png, stb.);
- Csengőhangok (pl. mp3, wav, amr, stb.);

Mikor illegális egy termék?
Legálisan megvásárolt eredeti termék (film, zene, szoftver, stb.), tárolása számítógépeinken
illegálisnak minősül, mivel a megengedettnél több másolatot készített illetve továbbadta
harmadik félnek, továbbá nem a VOKE Vasutas Művelődési Ház tulajdona!
Az ingyenesen letöltött tartalmak is lehetnek jogkötelesek vagy felhasználási feltételhez
kötöttek. Pl. csak otthoni, személyes használatra engedélyezett letöltésük/használatuk!

Személyes adatok:
Fénykép, önéletrajz, személyes videó és hanganyag, levelek, banki adatok,
okmányok, okiratok, felhasználónevek, jelszavak, stb.
Ügyeljenek arra, hogy személyes adataikat ne tárolják számítógépeinken, mert mások
visszaélhetnek azokkal!
Weboldalakon és chat (csevegő) programokba ne mentsék el bejelentkezési adataikat, mert
mások az ön nevében bejelentkezve visszaélhetnek azzal!
Pl. Facebook, Freemail, Gmail, Skype, stb.
A személyes adattal való visszaélést a törvény bünteti!

Programok használata, telepítése:
Csak és kizárólag a számítógépekre telepített programokat szabad használni!
A felhasználónak szigorúan tilos programot telepíteni, vagy telepítést nem igénylő programot
használnia! Ennek megszegése azonnali kitiltással jár!
Továbbá a programok és az operációs rendszer (Windows 10) átállítása, az Asztal elemeinek
törlése FIGYELMEZTETÉST von maga után!
AZ INTÉZMÉNYNEK NEM ÁLL MÓDJÁBAN A TARTALMAKRÓL MEGÁLLAPÍTANI AZT, HOGY
JOG- és/vagy ENGEDÉLYKÖTELESEK-E, ÍGY MINDEN A SZÁMÍTÓGÉPÜNKÖN TALÁLT
TARTALOM, MELY A FELSOROLT KATEGÓRIÁK VALAMELYIKÉBE TARTOZIK, ILLEGÁLISNAK
MINŐSÜL!
AZ INTÉZMÉNY NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZÁMÍTÓGÉPEINKEN
HAGYOTT SZEMÉLYES ADATOKKAL TÖRTÉNŐ VISSZAÉLÉSEKÉRT!
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A SÚLYOS TÖRVÉNYSZEGŐKKEL SZEMBEN AZ INTÉZMÉNY
RENDŐRSÉGI FELJELENTÉST KEZDEMÉNYEZ.

A Regisztrációs Nyilvántartás rendszere az alábbi jogszabályokra, rendeletekre
való hivatkozással történik


Magyarország Alaptörvénye



A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény



146/1993. (X. 26.) korm. rendelet módosított, a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény.



1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról



1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi
feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény
kihirdetéséről



2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről



Internetes Közösségi Tér- eMagyarország pont Házirendje, Működési
Szabályzata

Az Internetes Közösségi Tér – eMagyarország pont szolgáltatás működési rendjét
jelen Házirendben és a részét képező szabályzatokban foglaltak szerint határozom meg.
Betartása a mai nappal hatályos és kötelező érvényű.

Pécs, 2017. március
Szentgyörgyváry Péter
igazgató
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SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK

Az Internetes Közösségi Tér – eMagyarország pont a pécsi
VOKE Vasutas Művelődési Ház (Szolgáltató) által működtetett, annak gazdálkodási
keretei között tevékenykedő, mindenki számára elérhető és igénybe vehető szolgáltatást
végez.
A közvetlen Szolgáltatói feladatokat az eTanácsadó/Teremfelügyelő látja el.
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SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET
HASZNÁLATI DÍJAK
Díj
30 perc számítógép használat alkalmanként
(az összeget előre szükséges kifizetni a kellemetlenségek elkerülése
érdekében)
A 30 perc csak egészben használható fel, amennyiben az 30
perc lejárta előtt távozik, nincs lehetőség később
felhasználni a fennmaradt időt.

80.-Ft

1 óra számítógép használat alkalmanként
(az összeget előre szükséges kifizetni a kellemetlenségek elkerülése
érdekében)
Az 1 óra csak egészben használható fel, amennyiben az 1
óra lejárta előtt távozik, nincs lehetőség később
felhasználni a fennmaradt időt.

150.-Ft

Napi jegy
Az Internetes Tér nyitvatartási ideje alatt biztosít a
tárgynapon számítógép használatot.

450.-Ft

INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK
Minden érdeklődő számára ingyenesen biztosítunk napi egyszeri
alkalommal 30 percre számítógép és internet használatot.
Ingyenes NAVA pont szolgáltatás 1 teljes film, vagy maximum 2
óra időtartamra, melyen felül óradíj fizetése szükséges.

Pécs, 2017. március
Szentgyörgyváry Péter
igazgató
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Irodai szolgáltatások

NYOMTATÁS ÉS FÉNYMÁSOLÁS
fekete-fehér és színes
Méret

Fekete-Fehér

Színes

A/4

25Ft/oldal

35Ft/oldal

A nyomtatás igénybevétele az eTanácsadó/Teremfelügyelő engedélyével
lehetséges.
Kérjük, minden esetben jelezze az eTanácsadónak/Teremfelügyelőnek
nyomtatási szándékát!
A rosszul vagy véletlenül kinyomtatott oldalakat is ki kell fizetnie.

SZKENNELÉS
Méret

Formátum

Díja

A/4

Szöveg, kép, stb.

50Ft/oldal

A szkennert mindenkor az eTanácsadó/Teremfelügyelő működteti.
A Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítéséről nyugta adása kötelező.

Pécs, 2017. március
Szentgyörgyváry Péter
igazgató
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