Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont

A hivatal telefonhasználat szabályozásáról

Hatályos 2012. október 1-től

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja, hogy meghatározza a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: Kutatóközpont) vezetékes és rádiótelefonjainak használati módját és feltételeit.
2. Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Kutatóközpont tulajdonában, illetve saját tulajdonban
lévő mobil- és vezetékes telefon használóira (a továbbiakban: közalkalmazott).
3. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kutatóközpont által foglalkoztatottakra.

II. VEZETÉKES TELEFON HASZNÁLATÁNAK RENDJE
1. A Kutatóközpont vezetékestelefon-szolgáltatója: Magyar Telekom Nyrt.
2. A Kutatóközpontban nincs lehetőség jelenleg a magán- és hivatalos célú hívások elkülönítésére, ezért a Kutatóközpont a havi vezetékes telefonszámla alapján az Szja-tv. idevonatkozó szabályozása szerint, a tárgyhót követő 12-éig bevallja és befizeti a számla
bruttó összegének – 20%-os adóalapot figyelembe véve – az érvényben lévő jogszabályokban rögzített adómérték szerint megállapított adóját.
3. A munkaszobákban lévő vezetékes telefonkészülékekről az MTA BTK munkatársai csak
belföldi telefonszolgáltatást vehetnek igénybe. Külföldi telefonhívást térítésmentesen a
főigazgató, főigazgató-helyettes, intézetigazgatók, kutatóközponti titkárságvezető, nemzetközi referens és tudományos titkár, valamint az erre engedéllyel (4. és 5. számú melléklet)
bíró munkavállaló kezdeményezhet. Engedély hiányában a telefonköltség a munkatárs béréből levonásra kerül.

III. MOBILTELEFON HASZNÁLATÁNAK RENDJE
1. A Kutatóközpont mobiltelefon-szolgáltatója: Magyar Telekom Nyrt.
2. A területi munkavégzés során, az utazás közben történő elérhetőség biztosítására, az
azonnali, halasztást nem tűrő, rendkívüli események bekövetkezésekor történő elérhetőség
érdekében, illetve szükség esetén, munkaidőn kívüli, esetleg munkaszüneti napokon történő elérhetőség miatt a hivatalos célú használatra jogosultak körét (munkakör) és a mobiltelefon használat miatt felmerült költségből a Kutatóközpontot havonta terhelő összeg mértékét, valamint egyéb költségtérítés összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Egyéb költségtérítésre a külföldi használat során felmerülő többletköltség ellentételezése miatt kerül
sor.
T-Mobil Hot spot+/SL Mifi Router és SIM-kártya Dinamikus 64k 3G SIM HLR 10 munkaeszközként kerülnek beszerzésre. Ezek nyilvántartása külön történik, és díjfizetése a
Kutatóközpontot terheli.
3. A készülékek akkumulátorokkal és a hozzájuk tartozó, használatukhoz szükséges egyéb
eszközökkel (SIM-kártya, telefontöltő, PIN- és PUK-kódok, fülhallgató) üzemkész, hiány-

talan állapotban történő átvételét a dolgozók a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti
„Átvételi elismervény” szerint dokumentálják. A mobiltelefonnak a dolgozó részére történő átadása, nyilvántartása a gazdasági osztály feladatát képezi.
A személyes használatra átvett mobiltelefon-készülékek díja a dolgozót terheli. Akinek a
készüléke és/vagy SIM-kártyája elvész, megsemmisül, köteles a pótlás teljes költségét
megtéríteni.
4. A Kutatóközpont, hogy növelje a közalkalmazottak egymással történő, költségtakarékos,
gyors kapcsolattartás lehetőségét és az ezzel elérhető kölcsönös elégedettséget, az 1. számú
mellékletben meg nem nevezett közalkalmazottak és legfeljebb három közeli hozzátartozója részére a Kutatóközpont a tulajdonát képező SIM-kártyát biztosít a flottaszerződés nyújtotta kedvezmények igénybevételére, ha a közalkalmazott vállalja a használattal járó kötelezettségek teljesítését.
A kérelemről a közalkalmazott közvetlen munkahelyi vezetőjével való előzetes egyeztetés
után a főigazgató dönt.

5. A flottaszerződés keretében történő mobiltelefon-használat szabályai
5.1. A flottaszerződés keretében a beszélgetések az alapdíj ellenében belföldön bármely
szolgáltató normál díjas mobil és vezetékes vonalaira ingyenesek. Térítésmentes továbbá a
Magyar Telekom Nyrt. hálózaton belül havonta 50 db SMS küldése és a hangposta hívása
is (továbbiakban alapszolgáltatás).
5.2. Az alapszolgáltatásnak nem minősülő hívások közül a külföldre és a külföldön kezdeményezett hívások, az emelt díjas hanghívások (90-es, 91-es előhívóval rendelkező telefonszámok, kék számok, tudakozó stb.), az emelt díjas SMS- és MMS-használat (pl. szavazások), valamint a Net Startinternet szolgáltatások nem vehetők igénybe. Azok letiltásra,
felfüggesztésre kerülnek.
5.3. A mobiltelefon használatával járó költségek viselése tekintetében, az 1. számú mellékletben nevesített munkakörök esetében a Kutatóközpont viseli az ún. flottás telefon előfizetés díjának 100%-át. Az 1. számú mellékletben nevesítettek esetleges külföldi tartózkodása
során felmerülő többletköltségek ellentételezése céljából a Kutatóközpont viseli továbbá az
1. számú mellékletben feltüntetett éves költségtérítések összegét, amely minden év január
hónapjában, illetve a jogviszony, megbízatás keletkezésekor egy összegben kerül kifizetésre.
Az 1. számú mellékletben nem nevesített közalkalmazottak, illetve közeli hozzátartozóiknak biztosított szolgáltatás tekintetében a SIM-kártya havi előfizetési díját, illetve az esetlegesen felmerülő egyéb forgalmi díjakat a szolgáltatást igénybe vevő köteles megtéríteni.
A 3. számú mellékletet köteles kitölteni minden dolgozó, aki igénybe veszi a szolgáltatást,
ezzel hozzájárul a munkabéréből való levonáshoz, illetve vállalja, hogy a Kutatóközpont
által kiállított számla ellenében megtéríti a havonta felmerülő költségeket.
5.4. A főigazgató külön kérelemre engedélyezheti a szolgáltatást igénybe vevőnek, hogy
jogosult legyen a már meglévő, nem Magyar Telekom Nyrt. szolgáltatónál fennálló előfize-

téseinek a flottaszerződés nyújtotta kedvezményes szolgáltatások szerinti igénybevételére
is (számhordozás), ha viseli az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.
5.5. A mobiltelefon, illetve SIM-kártya használatával kapcsolatos jogosultságok megszűnnek, ha
–
a jelen szabályzat 3. számú mellékletét képező megállapodásban foglalt kötelezettségeket az előírt határidőben és módon a szolgáltatás igénybe vevője nem teljesíti, különösen, ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és azt az ismételt felszólításra sem teljesíti. Ebben az esetben a biztosított kedvezményeket a szolgáltatás igénybe vevője
véglegesen elveszti. A jogosultság megszűnése ugyanakkor nem mentesít a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése vagy megszüntetése
esetén a meg nem térülő tartozás, a kiállított közalkalmazotti igazoláson feltüntetésre kerül;
–
ság;
–
–

a térítésmentesen biztosított mobiltelefon-használat megszűnik, ha a közalkalmazott
munkaköre megváltozik, és az új munkakörben nem szükséges ez a fajta jogosulta közalkalmazotti jogviszony bármely okból megszűnik;
a jogosultság indoka megszűnik.

Amennyiben a SIM-kártya (kártyák) megtartásához különös érdek fűződik, a főigazgató
külön kérelemre az átírási vagy számhordozási költségek átvállalása mellett engedélyezheti
azoknak a jövőbeni magáncélú használatát.
5.6 Amennyiben a mobiltelefon használójának közalkalmazotti, illetve egyéb jogviszonya
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal megszűnik, köteles felkeresni az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont által megjelölt és fizetett közjegyzőt jognyilatkozat
tétele céljából, a jogviszonyának megszűnését követő mobiltelefon-használattal összefüggésben keletkező költségeinek fizetési módjára vonatkozóan.
5.7 Amennyiben a mobiltelefont használó nem fizeti meg határidőre az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont részére a használat miatt keletkező, és a Kutatóközpont által
megelőlegezett költségeket, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont jogosult fizetési
meghagyás kibocsátását kérni az adós ellen, illetve jogosult a SIM-kártya (-kártyák) használatát a szolgáltatónál letiltani.
5.8. A SIM-kártya (-kártyák) elvesztése vagy megrongálódása esetén a jogosultakat, illetve
közalkalmazottakat teljes anyagi felelősség terheli. Kötelesek továbbá az önhibájukból
történő felmondás miatt felmerült valamennyi költség viselésére is.

6. Nyilvántartások vezetése
A mobiltelefonok használatáról, az ingyenes, a kedvezményes, valamint a külön engedély
alapján biztosított szolgáltatások igénybevételéről, továbbá a jogosultságok megszűnéséről,
illetve a megszüntetéséről a gazdasági osztály köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Kutatóközpont dolgozói kötelesek a jelen szabályzat előírásait megismerni, és az
azokban foglaltak szerint eljárni.
2. Jelen szabályzat 2012. október 1. napján lép hatályba, ezzel érvényét veszti a
2012. január 2-án életbe lépett telefonhasználati-szabályzat.

Budapest, 2012. október 1.
Fodor Pál
mb. főigazgató

1. számú melléklet
KIMUTATÁS
a mobiltelefon-használatra jogosultak köréről és a költségtérítés mértékéről

Beosztás/munkakör

Kutatóközponti flottás
előfizetésből munkáltatói
térítés mértéke

Egyéb munkáltatói
költségtérítés

főigazgató

100%

évi 30.000 Ft
hot-spot, router

főigazgató-helyettes

100%

évi 30.000 Ft

gazdasági vezető

100%

évi 15.000 Ft

kutatóközponti
titkárságvezető

100%

évi 25.000 Ft

kutatóközponti tudományos
titkár

100%

évi 20.000 Ft

kutatóközponti pályázati és
nemzetközi referens, jogi
előadó

100%

évi 20.000 Ft

főigazgatói asszisztens

100%

évi 10.000 Ft

igazgató

100%

évi 20.000 Ft

igazgatói megbízott

100%

évi 15.000 Ft

gépkocsivezető

100%

évi 10.000 Ft

gondnok
(Táncsics Mihály utca)

100%

évi 5.000 Ft

múzeumvezető
(Táncsics Mihály utca)

100%

évi 5.000 Ft

kézbesítő, hivatalsegéd

100%

évi 5.000 Ft

pályázati témavezetők

pályázati szerződés szerint
a pályázat terhére

pályázati szerződés szerint

2. számú melléklet

Átvételi elismervény

Alulírott

………………………..………………………………

………………………………………………(lakcím)

(név)

……………………..

(telefon-

szám) elismerem, hogy az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (1014 Budapest,
Országház

utca

30.)

tulajdonát

képező

……….

db,

azaz

……….darab

…………………………………………..………………..……………………………..-t
a mai napon átvettem.
Az eszköz tárolási helye: otthon/munkahely.*
Címe:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………….......

Gyártási szám: ……………………………………………………………..…………….
Tartozékok: ……………………………………………………………………………...
A használat várható időtartama: ………………………………………………………...

Egyúttal kijelentem, hogy anyagi felelősséget vállalok a rendeltetésnek megfelelő használatért, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásáért.

Budapest, 20……………………..

............................................................
átvevő aláírása

*

A megfelelő rész aláhúzandó.

3. számú melléklet

Nyilatkozat díjfizetésről
Alulírott ............................................................................................. (név) (adóazonosító
jel: ........................................................................................................................, lakcím:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..) kötelezettséget vállalok arra, hogy a közalkalmazotti jogviszonyom alatt általam, illetve hozzátartozóm által használt kutatóközponti SIM-kártyához kapcsolódóan keletkezett költségeket az alábbiakban felsorolt fizetési mód kiválasztásával megfizetem.
* Hozzájárulok ahhoz, hogy a közalkalmazotti jogviszonyom alatt a munkabéremből
levonással a Kutatóközpont által meghatározott költségek kiegyenlíthetőek legyenek.
* Vállalkozóként hozzájárulok ahhoz, hogy a Kutatóközpont által meghatározott költségek díját a(z) ………………..……………………………………………… (név)
……………………………………………………………………………………… (cím)
részére kiállított számla ellenében az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
10032000-01738904-00000000 számú számlájára átutalom (vállalkozói engedély, cégkivonat, aláírási címpéldány másolatát mellékelni kell).
Egyúttal nyilatkozom, hogy amennyiben közalkalmazotti, illetve egyéb jogviszonyom az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal megszűnik, felkeresem az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont által megjelölt és fizetett közjegyzőt, hogy jognyilatkozatot tegyek a jogviszonyom megszűnését követően keletkező költségeim fizetési módjára
vonatkozóan. Kötelezem magam, hogy az általam, illetve hozzátartozóim által telefonhasználat
miatt
felmerülő
költségeket
a
részemre
és
a(z)
……………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………… címre megküldött számla ellenében az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 10032000-01738904-00000000
számú számlájára befizetem, adataimban bekövetkező változásokat az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont részére haladéktalanul jelzem.
Tudomásul veszem, hogy nem fizetésem esetén jelen nyilatkozatom alapján az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont fizetési meghagyás kibocsátását kéri ellenem, az
általam, illetve hozzátartozóm által használt SIM-kártya használatát a szolgáltatónál
letiltja.
Budapest, 20………….....................

……..…….…….............................
aláírás
*a megfelelő aláhúzandó
4. számú melléklet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
1014 Budapest, Országház u. 30.

Tartós engedély
nemzetközi telefonhívás kezdeményezésére

Engedélyezem…………………………………………………………………….…(név)
……………………………………..……………………………………….. (munkahely)
……………………………………………………….(beosztás) részére, hogy a Kutatóközpont alaptevékenységének ellátása érdekében, célország korlátozása nélkül nemzetközi telefonhívást kezdeményezzen.

A

hívás

költségviselője:

főigazgatóság/intézet/kutatási

program,*

éspedig

…………….………………………………………… (a kutatási program témaszáma).
Érvényes: visszavonásig.

Budapest, 20…..………………………….

……………………………..
főigazgató

* a megfelelő aláhúzandó

5. számú melléklet
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
1014 Budapest, Országház u. 30.

Alkalmi engedély
nemzetközi telefonhívás kezdeményezésére
Engedélyezem…………………………………………………………………….…(név)
……………………………………..……………………………………….. (munkahely)
……………………………………………………….(beosztás) részére, hogy a Kutatóközpont alaptevékenységének ellátása érdekében nemzetközi telefonhívást kezdeményezzen.

Hívni kívánt ország:.………………………………………………………………………
Partner:…………….………………………………………………………………………
Hívás célja: ……………………………………………………………………………….
A

hívás

költségviselője:

főigazgatóság/intézet/kutatási

program,*

éspedig

…………….………………………………………… (a kutatási program témaszáma).

Budapest, 20…..………………………….

……………………………..
főigazgató

Megismerési nyilatkozat
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 2012. október 1-től hatályos vezetékes és
rádiótelefonok használatának szabályzatát megismertem. Tudomásul veszem, hogy az
abban leírtakat köteles vagyok betartani.
Név

Beosztás

Dátum

Aláírás

