1/2015. (IX. 1.) számú
KANCELLÁRI UTASÍTÁS
A hivatali rádiótelefonok és mobilinternet-eszközök igénybevételének
szabályairól, használatáról és eljárásrendjéről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a személyi jövedelemadóról
szóló többször többször módosított 1995. évi CXVII (továbbiakban Szja tv) törvény
rendelkezései alapján a hivatali rádiótelefonok és mobilinternet-eszközök
igénybevételének és használatának szabályait, valamint az alkalmazandó eljárásrendet
az alábbiakban határozom meg.
1. §
Általános szabályok
(1)

A Főiskola Magyar Telekom Távközlési Nyrt-vel kötött rádiótelefonszolgáltatási szerződése lejárt. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
(KEF) által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján 2015. augusztus 1-től
2015. december 31-ig a Vodafone Magyarország Zrt (továbbiakban szolgáltató)
által biztosított mobil távközlési (rádiótelefon és mobilinternet) szolgáltatást
köteles
igénybe
venni.
A
szolgáltatási
díjai
az
https://io.ektf.hu/szolgaltatasok_mobilflotta.html találhatók meg.

(2)

A Főiskolán – indokolt esetben – a munkahelyi vezető javaslata alapján a
(közalkalmazotti jogviszonyban álló) munkavállalók számára hivatali
rádiótelefon és mobilinternet előfizetés biztosítható. Indokolt esetnek tekinthető,
ha kiemelt intézményi érdek fűződik a munkavállalóval való folyamatos, akár
munkaidőn kívüli kapcsolattartáshoz.

(3)

A hivatali rádiótelefon és/vagy mobilinternet előfizetés szerződője és
díjfizetője, azaz az adott telefonszámhoz tartozó számla kifizetője az Eszterházy
Károly Főiskola.

(4)

A hivatali rádiótelefon és/vagy mobilinternet előfizetés díja a Főiskola és a
munkavállaló között az alábbiak szerint osztható meg:
(a) A teljes díjat az intézmény fizeti 100%-ban, munkáltatói döntés alapján,
különösen indokolt esetben, azzal a kikötéssel, hogy ez esetben nem lehet
magáncélú hívást kezdeményezni az eszközzel,
(b) A teljes díjat a munkavállaló fizeti 100%-ban,
(c) A teljes díjat a Főiskola és a munkavállaló megosztva fizetik. Ez esetben a
megosztás alapja a teljes díj. A munkavállaló által fizetendő rész (a
munkavállaló döntése alapján):
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(ca) A teljes díj, de maximum a keretösszeg 20%-a, amely összeg a
magáncélú telefonhasználat, mint természetbeni hozzájárulás után
fizetendő járulék és a keretösszegen felüli rész összege.
(cb) Bruttó 1.270 Ft (a részletes híváslista lekérésének díja) és a
munkavállaló által kezdeményezett magáncélú használat költsége.
A magáncélú használat kimutatása érekében:
-

-

a munkavállaló köteles az általa az IO-nál kérelmezett, és a részére
megküldött részletes elektronikus számla alapján a munkáltatóval
közölni a magáncélú használat költségét az elektronikus számla
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül. Ebben az esetben a
magáncélú használat költségét a munkavállaló a részletes elektronikus
számla alapján saját maga számolja ki, vagy
a munkavállaló az Informatikai Osztály részére előre bejelenti azokat a
vezetékes- és rádiótelefon-számokat, amelyekkel magáncélú
beszélgetést kezdeményez. Ebben az esetben a megadott vezetékes- és
rádió telefonszámokhoz tartozó költségeket az Informatikai Osztály a
részletes elektronikus számla alapján számolja ki.

A magáncélú használat költségének kiszámolásának elmulasztása esetén a
(ca) pont szerint kell megfizetni a díjat.
(5)

Munkáltatói döntés alapján – a munkahelyi vezető javaslatára – az adott
szervezeti egység keretének vagy projekt terhére mobiltelefon-készülék is
biztosítható, a mindenkor hatályos beszerzési szabályzók betartása mellett. Az
így biztosított mobiltelefon-készülék a Főiskola tulajdona, melynek használatát
az 3.§ pontban leírt megállapodás szabályozza.

(6)

Hivatali rádiótelefon-előfizetés és/vagy mobiltelefon-készülék kizárólag a fenti
feltételek mellett biztosítható(k), és azok használatára kizárólag a Főiskola
munkavállalói jogosultak. A SIM-kártya és/vagy a készülék átruházása a
munkavállalóval kötött megállapodás megszűntetését vonja maga után.

(7)

A külföldi mobiltelefon-használat díját, amennyiben az meghaladná az Európa
Napijegy vagy a Világ Napijegy díját, az intézmény csak akkor téríti meg,
amennyiben a munkavállaló Európa Napijegyet vagy Világ Napijegyet vált. A
napijegyek
megváltásának
részletes
folyamata
megtalálható
a
https://io.ektf.hu/szolgaltatasok_mobilflotta.html
oldalon.
A
napijegy
megváltása a munkavállaló felelőssége. A munkavállaló esetleges
mulasztásából származó többletköltségek a munkavállalót terhelik.

(8)

A hivatali rádiótelefon-előfizetés használatakor a munkavállaló vállalja, hogy a
hívószáma elérhetővé válik a Főiskola belső (azonosítóval és jelszóval védett)
nyilvántartásában (telefonkönyvében és mobil applikációjában).
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2. §
A beszéd- és adatforgalom költségei, díjfizetési kategóriák
(1) Az alábbi táblázat azokat a munkavállalói beosztásokat és az azokhoz tartozó
kereteket tartalmazza, ahol a Főiskola az 1.§ (4) ca) pontja szerint téríti meg a
fizetendő díj megfelelő részét. Az összegek egyhavi keretet jelentenek.
Kategória

Bruttó költség

Intézet- és tanszékvezető, dékáni hivatalvezető, ügyintéző,
ügyviteli alkalmazott, ügyvivő szakértő, valamint a következő
két kategóriába nem sorolható munkavállalók
Dékánhelyettes, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgatóhelyettes, osztályvezető

5.000 Ft
10.000 Ft

Rektorhelyettes, dékán, főigazgató

15.000 Ft

Rektor, kancellár

50.000 Ft

(2) Különösen indokolt esetben, munkáltatói döntés alapján – a munkahelyi vezető
javaslatára – a táblázatban megjelöltnél magasabb keret is biztosítható a munkavállaló
részére.
(3) A hivatali rádiótelefon-előfizetés terhére mobilvásárlás az alábbiak szerint
kezdeményezhető:
(a) Aki a 2. § 4 (b) szerint fizeti (100%-ban) a hivatali rádiótelefon-előfizetés
díját, korlátlanul kezdeményezhet mobilvásárlást.
(b) Aki a 2. § 4 (a) vagy (c) szerint fizeti a hivatali rádiótelefon-előfizetési
díjat, az semmilyen mobilvásárlást nem kezdeményezhet. Ez alól az Nftv.
szerinti magasabb vezetők hivatali célú ügyintézéshez kapcsolódó
mobilparkolása lehet csak kivétel.
3. §
Hivatali rádiótelefon- és mobilinternet előfizetés kezdeményezés és a
megállapodás megkötése

(1)

A munkavállaló jelen utasítás 1. számú mellékletét képező igénylőlap
kitöltésével, aláírásával jelzi hivatali rádiótelefon- és/vagy mobilinternet
előfizetés igényét.

(2)

Az igénylést a munkahelyi vezető véleményezi, és támogató döntés esetén
eljuttatja az Informatikai Osztályhoz.
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(3)

Az Informatikai Osztály az igénylést feldolgozza, a munkáltatóval
engedélyezteti, pozitív döntés esetén a szolgáltató felé az igénylést megteszi.

(4)

A megérkezett mobileszközök átadása/átvétele az Informatikai Osztályon
történik.

(5)

A munkavállaló hivatali rádiótelefon- és/vagy mobilinternet előfizetés ügyében
nem fordulhat közvetlenül a szolgáltatóhoz. A kapcsolattartást az Informatikai
Osztály munkatársai végzik.

(6)

A munkavállaló elektronikus formában kap tájékoztatást a megállapodásból
eredő fizetési vagy egyéb kötelezettségeiről. A munkavállaló a részére
megállapított fizetési vagy egyéb kötelezettséget az értesítést követő 8 napon
belül köteles a Főiskola bankszámlájára befizetni, az erről szóló értesítésben
foglaltak szerint.
4. §
Záró rendelkezések

(1)

Jelen utasítás a kiadás napján hatályba lép.

(2)

Jelen utasítás 2.§ (1) pontban foglalt keretek 2015. október 15-31. között
áttekintésre fognak kerülni.

(3)

A hivatali vagy dolgozói rádiótelefon- és/vagy mobilinternet előfizetés ügyében
az Informatikai Osztály munkatársai kell keresni a helpdesk@ektf.hu címen,
vagy ügyfélfogadási időben, személyesen.

(4)

Az utasítás módosításig vagy visszavonásig hatályos. A módosítás, illetve
visszavonás a kancellár jogköre.

Eger, 2015. szeptember 1.

Csathó Csaba József
kancellár
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1.

SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT
Alulírott .............................................................. (név), mint az Eszterházy Károly
Főiskola .................................... (szervezeti egység) ............................. beosztásban
dolgozó közalkalmazottja
a) kijelentem, hogy az Eszterházy Károly Főiskola hivatali rádiótelefonok és
mobilinternet-eszközök
igénybevételének
szabályairól,
használatáról
és
eljárásrendjéről szóló utasítást megismertem,
b) tudomásul veszem, hogy az utasításban foglaltakat munkám során köteles vagyok
betartani,
c) hozzájárulok ahhoz, hogy az utasításban meghatározott mobiltelefon beszélgetés,
keret túllépése esetén a kereten felüli összeg, valamint a magáncélú beszélgetésem az
illetményemből levonásra, és az így megállapított összegről a számla kiállításra
kerüljön,
d) amennyiben az illetményemből történő levonás nem lehetséges (az intézményi
gyakorlat vagy egyéb okok miatt) a c) pont szerinti fizetési kötelezettségemet a
megállapított összegről kiállított számla befizetése útján teljesítem,
e) az intézményi mobiltelefon esetében tudomásul veszem, hogy ha felszólítás
ellenére fizetési kötelezettségemet nem teljesítem, úgy köteles vagyok a nálam lévő
intézményi mobiltelefont és/vagy SIM kártyát haladéktalanul az Informatikai
Osztályon leadni és számlatartozásomat haladéktalanul rendezni.
Kelt: Eger, 201.. hónap … napján

közalkalmazott
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