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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. számú 
rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt előírás alapján a Testnevelési Egyetem 
(továbbiakban: Egyetem) jelen szabályzatban rendezi a vezetékes és mobiltelefonok használatát.  

1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

(1) A szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyetemen a vezetékes és mobiltelefonok 
használati módját és feltételeit. 

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem tulajdonában, használatában lévő vezetékes 
és mobiltelefonokra. 

(3) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott 
munkatársára és meghatározott hallgatóira. 

(4) A telefonok használatára az Egyetem működése, feladatellátása érdekében kerülhet sor. 

2. § A VEZETÉKES TELEFONOK HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

(1) Nemzetközi hívást a rektoron, a kancelláron, a rektor helyetteseken, valamint azok kijelölt 
munkatársain kívül az alábbiak kezdeményezhetnek: 

a) az intézetek igazgatói és kijelölt munkatársai, 
b) az igazgatók és kijelölt munkatársai. 

(2) Egyéb hívást kezdeményezhetnek az Egyetemen bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott 
munkatársak és a meghatározott hallgatók. 

3. § A MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

(1) Az Egyetem tulajdonát képező mobiltelefon használatra jogosultak körét jelen szabályzat 1. 
számú melléklete tartalmazza. Mobiltelefonnal az rendelkezhet, akinek munkaköre indokolja, 
munkahelyi vezetője írásban javasolja és a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi. A 
készülék kategóriáját és a hozzátartozó internet hozzáférést is a munkáltatói jogkör gyakorlója 
határozza meg. 

(2) A mobiltelefon használatra jogosult személyek a telefonkészüléket és a hozzájuk tartozó 
egyéb eszközöket (tartozékokat) személyes használatra veszik át, (melyet az átvételi 
elismervény aláírásával nyugtáznak) és amelyért teljes anyagi felelősséggel tartoznak. A 
telefonokat a Gazdasági Igazgatóság köteles tárgyi eszköz nyilvántartásba venni. 

(3) Nemzetközi hívást a rektoron, a kancelláron, a rektor helyetteseken, valamint azok kijelölt 
munkatársain kívül az alábbiak kezdeményezhetnek: 

a) az intézetek igazgatói és kijelölt munkatársai, 
b) az igazgatók és kijelölt munkatársai. 

(4) Az Egyetem által hivatalos kiküldetésben lévő dolgozó nemzetközi hívást kezdeményezhet és 
fogadhat. A keretösszegre vonatkozó, előzetes írásos engedélyét a külföldi kiküldetés 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET MOBILTELEFONOKRA VONATKOZÓ KERETÖSSZEGEK 

 

Beosztás Keretösszegek (Ft/hó) 

rektor 20.000,-  

kancellár 20.000,-  

rektor helyettesek 15.000,-  

intézetigazgatók, igazgatók 10.000,-  

tanszékvezetők 7.500,-  

osztályvezetők   5.000,-  

irodavezetők, csoportvezetők   3.000,-  

ügyintézők 2.000,-  

 


