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Előzmények
Az eMagyarország Program a magyar informá-

ciós társadalom fejlesztésének stratégiai fontossá-
gú programjaként indult 2003-ban. A program ki-
emelt célja a hátrányos helyzetű társadalmi réte-
gek és térségek felzárkóztatásának támogatása, a 
digitális szakadék csökkentése.

Az elmúlt évek pályázatai az eMagyarország 
hálózat kiépítését, ezzel együtt az elektronikus 
szolgáltatások és tartalmak – kiemelten az e-köz-
szolgáltatások - elérését, elterjedtségének növelé-
sét célozták meg.

Az eMagyarország program hosszútávú cél-
ja, hogy amíg a lakosság jelentős részének ottho-
nában technikai vagy anyagi okokból nincs lehe-
tősége a szélessávú internet –hozzáférés kialakí-
tására, addig az ország egész területén elérhető 
közösségi internet – hozzáférési pontok (KIHOP-
ok) biztosítsák a világháló és ezzel egyidejűleg az 
e-közszolgáltatások használatát részükre képzett 
eTanácsadók biztosításával.

Ki is az e-Tanácsadó?
Olyan személy, aki megfelelő végzettség mel-

lett hozzájárul  az eSzolgáltatások használatához 
és biztosítja azokat eMagyarország Pontokon. 
Megismerteti a lakossággal az elektronikus ügy-
intézés lehetőségeit és annak előnyeit, népszerű-

síti a szolgáltató állam feladatait, továbbadja meg-
szerzett ismereteit.

Miért jó nekünk, hogy 
Mezőtárkányban működik 

eMagyarország Pont?
Azért, mert a nemzetközi és a hazai törekvések-

nek megfelelően egyre több dolgot intézhetünk 
internet segítségével. Az internet ma már nem 
csak a fi atalok játékszere, hanem a tanulás, isme-
retszerzés folyamatának hasznos, gyors támoga-
tója. Az állam is törekszik a régi bürokrata álla-
mi szerepéből kitörni és mindinkább szolgáltató 
állammá válni, annak reményében, hogy olcsób-
bá, egyszerűbbé, átláthatóbbá teheti az ügyintézés 
folyamatait.

Már nem kell a szomszéd városba utaznunk, ha 
okmányirodai ügyintézésre szeretnénk bejelent-
kezni. Ma az időpontfoglalás, az adatlapok nyom-
tatványok kitöltése jórészt történhet internet se-
gítségével. Egyre több területen válik elérhetővé 
az internetes elektronikus ügyintézés. Már lehet 
megfelelő jogosultság és bankszámla mellett fo-
lyószámla információkat szerezni, pénzt átutalni, 
interneten vásárolni, könyvtárak katalógusában 
keresgélni, adóbevallást elkészíteni és feladni stb.

Akinek nincs otthon internete vagy nem ért 
hozzá, de szeretné megtudni, milyen lehetősége-

ket is rejteget, jöjjön el az eMagyarország Pont 
teleházunkba és segítség mellett ismerkedhet a 
világra nyíló nagy ablakkal!

Akik ügyintézéshez szeretnék igénybe venni 
az internetet, azoknak egy gyűjtőportállal segít 
az állam. Létrehozták a www.magyarorszag.hu 
weblapot, melyen több mint 300 országos, ré-
giós szolgáltatás vehető igénybe, legtöbbjük in-
gyenesen, vagy ügyfélkapu regisztráció mellett.

Mit jelent az ügyfélkapu? 
Mivel az internetes adatforgalom visszaélé-

sekre is ad lehetőséget, ezért ennek kivédésére 
biztonságossá kellett tenni a rendszert. Bizton-
ságunkat szolgálja, hogy mindenki személyes 
kóddal férhet saját adataihoz, kezdeményez-
het ügyintézést legyen az okmányiroda vagy az 
APEH. Az egyszer megszerzett kódunkkal kul-
csot kapunk az internet számos szolgáltatásá-
hoz.

Hogy szerzek kódot?
Egyszer kell csak az okmányirodába bemen-

ni személyesen, és rövid, ingyenes adatfelvétel 
után máris megvan a személyes ügyfélkapu re-
gisztrációja, mellyel már jogosultságot is szer-
zett egy csomó dolog interneten történő intézé-
sére. 
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Lakossági tájékoztató
Mezőtárkány Község 

Önkormányzat 2005-től 
működő teleháza a 

Miniszterelnöki Hivatal által 
az eMagyarország program 

keretében meghirdetett 
KIHOP-2008. nyertes 

pályázatával hivatalosan is 
eMagyarország Pont cím 

viselésére kapott jogosultságot 
2009 nyarától. 

MEZŐTÁRKÁNY MEZŐTÁRKÁNY 
TELEHÁZA:TELEHÁZA:

Ha érdekli, hogyan teheti 
könnyebbé életét, tud rá egy 
kis időt áldozni, jöjjön be a 

teleházba! 
Személyesen segítünk! Higgye 

el, csak az első lépés  nehéz, 
a többi már sokkal könnyebb 

lesz!

Megfelelő létszám esetén 
tájékoztató tanfolyamainkat 

folyamatosan indítjuk!

Szeptemberi tanfolyami 
időpontok :

www.mezotarkany.hu 
(eMagyarország Pont menü) 

A Teleház nyitva tartása:
Hétfő-péntek 10.00 – 18.00

Szombat: 8.00 – 13.00

3375 Mezőtárkány, Kossuth 
u. 54-56. (Általános Iskola 

épületében)

Sipos Attila eTanácsadó
Tel: Művelődési Ház: 36/591-005; 

Szolg. Mobil 30/491-3373
Tel: iskola, eMagyarország Pont:

(központi): 36/491-996
Géptermi munkatársak:

Ferenczi Margó 
Tel.: 30/491-0584, 
Tóth Zoltán 
Tel.: 36/491-996


