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Heves Megyei Közgyűlés Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének  

2/2017. (VII. 31.) számú közös utasítása 

a vezetékes és mobiltelefon, illetve mobilinternet használatának rendjéről szóló Szabályzat 

kiadásáról  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének j) pontjában 

meghatározott szervezetszabályozó hatáskörünkben, és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének g) pontjában 

meghatározott feladatkörünkben eljárva a következő közös utasítást adjuk ki: 

1. § A Heves Megyei Önkormányzatra és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalra 

vonatkozóan a vezetékes és mobiltelefon, illetve mobilinternet használatának rendjét jelen 

utasítás mellékletét képező szabályzatban foglaltak szerint szabályozzuk.  

 

2. § (1) A szabályzatot szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulását is 

figyelembe véve kell felülvizsgálni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat megtörténtéről és a szükség szerinti módosítási 

javaslatról a Jogi és Szervezési, valamint a Pénzügyi Osztály köteles a Főjegyzőt tájékoztatni. 

 

3. § (1) Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali célú gépkocsi, a 

vezetékes-, illetve mobiltelefonok és mobilinternet, valamint információtechnológiai eszközök 

használatáról szóló 3/2012. (VI.1.) főjegyzői utasítás. 

  

(2) Ez az utasítás a kiadását közvetlenül követő első munkanapon lép hatályba.  

 

 

Eger, 2017. július 31. 

 

 

 

 

                  Szabó Róbert                                  Dr. Barta Viktor 

        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                    Heves Megye Főjegyzője 
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Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének 2/2017. (VII.31.) 

számú közös utasításához1 

 

Szabályzat 

 a vezetékes és mobiltelefon, illetve mobilinternet használatának a Heves Megyei 

Önkormányzatnál és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál alkalmazandó 

szabályairól  

 

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

1.) A Szabályzat személyi hatálya  

a) a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott, 

közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre, ügykezelőkre, vezetői kinevezéssel 

rendelkező köztisztviselőkre (főjegyző, aljegyző, osztályvezetők), az önkormányzati 

(politikai) főtanácsadói, tanácsadói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselőkre (a 

továbbiakban együttesen: köztisztviselő), továbbá 

b) a Hivatalnak a munka törvénykönyve hatálya alá eső munkavállalóira (a továbbiakban: 

munkavállaló),  

c) amennyiben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, a Heves Megyei 

Közgyűlés elnöke és alelnökei mobiltelefon- és mobilinternet használatára  

terjed ki.   

 

 2.) A Szabályzat tárgyi hatálya a Hivatal által kötött vezetékes és mobiltelefon, illetve 

mobilinternet szolgáltatási szerződések keretében igénybe vett szolgáltatásokra terjed ki. 

 

  

II. A MOBILTELEFON ÉS MOBILINTERNET HASZNÁLAT SZABÁLYAI 

 

1.)  A Szabályzat személyi hatálya alá tartozók részére 

a) a mobiltelefon használata a Hivatal által előfizetett mobiltelefon szolgáltatási szerződés, 

ún. flotta keretében, 

b) a mobilinternet használata az a) pont szerinti, azaz a Hivatal által előfizetett mobiltelefon 

előfizetés részeként, ún. flotta keretében, vagy egyéb mobilinternet szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló eszköz használatával 

biztosítható. 

 

2.) 2Feladataik eredményesebb, gyorsabb, hatékonyabb ellátása érdekében a Szabályzat 

személyi hatály alá tartozók közül, a Hivatal által előfizetett mobiltelefon és mobilinternet 

használatára az alábbiakban meghatározott havi összeghatár erejéig, a következők 

jogosultak: 

a) a közgyűlés elnöke   

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó 20.000,-Ft 

- mobilinternet használat legfeljebb havi nettó  8.000,-Ft    

b)  a közgyűlés alelnökei  

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó 20.000,-Ft 

- mobilinternet használat legfeljebb havi nettó  8.000,-Ft   

 

 
1 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva  
2 Módosította a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének 1/2020. (I.02.) számú közös 
utasítása, hatályos: 2020. január 01. 
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c)   a főjegyző  

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó 15.000,-Ft 

- mobilinternet használat havi legfeljebb nettó  5.000,-Ft  

d) az aljegyző  

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó 15.000,-Ft 

- mobilinternet használat havi legfeljebb nettó  5.000,-Ft  

e) az Elnöki Kabinet vezetője  

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó 15.000,-Ft 

- mobilinternet használat havi legfeljebb nettó  5.000,-Ft  

f) az elnöki titkárságvezető 

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó 10.000,-Ft 

- mobilinternet használat havi legfeljebb nettó  3.000,-Ft  

g) a Hivatal további szervezeti egységeinek vezetői (osztályvezetők)  

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó 10.000,-Ft 

- mobilinternet használat havi legfeljebb nettó  3.000,-Ft  

h) az elnöki titkársági feladatokat ellátó köztisztviselő 

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó  5.000,-Ft  

- mobilinternet használat havi legfeljebb nettó 3.000,-Ft  

i) az alelnöki titkársági feladatokat ellátó köztisztviselő  

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó  5.000,-Ft 

- mobilinternet használat havi legfeljebb nettó  3.000,-Ft  

j) a főjegyzői titkársági feladatokat ellátó köztisztviselő 

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó  5.000,-Ft 

- mobilinternet használat havi legfeljebb nettó 3.000,-Ft  

      k)   a nemzetközi kapcsolatok ügyintézője 

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó  5.000,-Ft 

- mobilinternet használat havi legfeljebb nettó 3.000,-Ft  

l) az informatikai feladatokat ellátó köztisztviselő/munkavállaló  

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó 7.000,-Ft 

-mobilinternet használat havi legfeljebb nettó 3.000,-Ft  

m) a technikusi feladatokat ellátó köztisztviselő/munkavállaló  

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó 5.000,-Ft  

- mobilinternet használat havi legfeljebb nettó 3.000,-Ft.  

     n)  a hivatali gépjárművezető munkakörben foglalkoztatott munkavállaló  

- mobiltelefon használat havi legfeljebb nettó 5.000,-Ft 

- mobilinternet használat havi legfeljebb nettó 3.000,-Ft.  

 

3.) A 2.) pontban nevesítettek részére a Hivatal által előfizetett mobiltelefon használat, 

választásuk szerint 

a) saját mobiltelefon-készüléküknek és telefonszámuknak a Hivatal flottájába 

számhordozással felvett használatával, vagy  

b) az Önkormányzat vagy a Hivatal tulajdonát képező mobiltelefon-készülék és hivatali 

mobiltelefonszám használatával  

biztosítható. 

 

4.) A 2.) pontban nevesítettek kötelesek mobiltelefonjukat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 

8.00 óra és 16.30 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 óra között bekapcsolt állapotban tartani, 

a heti pihenő-, illetve munkaszüneti napokon az üzeneteket ellenőrizni.  
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5.) A hivatali kiküldetések, valamint helyszíni eljárások esetére a Főjegyző a 2.) pontban nem 

említett köztisztviselők részére ideiglenes, hivatali célú mobiltelefon és mobilinternet 

használatot engedélyezhet kizárólag hivatali célra. Ezen használat során az esetleges 

magáncélú használat díját a köztisztviselő teljes egészében köteles megtéríteni a Hivatal 

részére.  

 

6.) A Főjegyző  

a) a Szabályzat I. 1.) a) pontjában megjelölt köztisztviselő és annak hozzátartozói,  

b) a Szabályzat I. 1.) b) pontjában megjelölt munkavállaló és annak hozzátartozói, továbbá 

c) az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló nonprofit gazdasági 

társaságának, mint az Önkormányzat jogszabály alapján fennálló, kötelezően ellátandó 

területfejlesztési feladatainak biztosításában közreműködő szervezetnek (a 

továbbiakban: közreműködő szervezet) a munkavállalói és azok hozzátartozói  

részére, egyedi döntés alapján engedélyezheti a Hivatal flottájához való csatlakozást.  

 

7.) A 6.) pont alapján köztisztviselőnkként, munkavállalónkként legfeljebb négy előfizetés 

engedélyezhető a közszolgálati jogviszony vagy a munkaviszony fennállásának 

időtartamáig. A jogviszony megszűnése esetén, amennyiben a Hivatal flottájában használt 

telefonszám tekintetében ún. számhordozással kívánnak élni, ennek tárgyában a Hivatal 

egyidejű értesítése mellett, a jogviszony megszűnésétől számított két héten belül köteles az 

azzal érintett használó a Szolgáltatónál közvetlenül eljárni. Ezen határidő leteltét követően 

a Hivatal jogosult a fentiekkel érintett előfizetést a Szolgáltatónál külön megkeresése és 

beleegyezése nélkül megszüntetni. 

 

8.) A 6.) pont szerinti hivatali flottához történő csatlakozás a Főjegyző által kiadott névre szóló 

engedély, valamint a flottához történő csatlakozás tárgyában a Hivatal és a köztisztviselő, 

munkavállaló, valamint annak érintettsége esetén a közreműködő szervezet által kötött 

megállapodás aláírása szükséges.  

 

9.) A 6.) pontban nevesítettek részére a Hivatal flottájához való csatlakozás saját mobiltelefon-

készülékük használatával, választásuk szerint 

a) saját mobiltelefon számuknak a Hivatal flottájába számhordozással felvett használatával, 

vagy  

b) Hivatal flottájába tartozó hivatali mobiltelefonszám használatával  

        engedélyezhető. 

 

10.) A Hivatal köteles nyilvántartást vezetni 

     a) a Pénzügyi Osztály útján a mobiltelefon és mobilinternet használathoz kapcsolódó egyes 

előfizetésekről és az azokhoz tartozó használókról,  

     b) a Jogi és Szervezési Osztály útján a hivatali feladatellátást eseti vagy rendszeres jelleggel 

szolgáló mobiltelefon készülékekről és mobilinternet eszközökről, valamint az azokhoz 

tartozó használókról. Ez utóbbi nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie különösen ezen 

eszközök használatba adásának, cseréjének, a használat alapjául szolgáló jogviszony 

megszűnésekor történő visszavételének nyilvántartására és igazolására.  

 

11.) A Hivatal Pénzügyi Osztálya a mobiltelefon számla és a mobilinternet számla 

megérkezését követően átutalással teljesíti az esedékes díjat a szolgáltató felé.  
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12.) A 6.) pont alapján létre jött mobiltelefon és mobilinternet előfizetések havi díját az azzal 

érintett köztisztviselő, munkavállaló a Hivatal tovább számlázása alapján, a Hivatallal, 

valamint annak érintettsége esetén a közreműködő szervezettel kötött megállapodásban 

részletezettek szerint köteles teljes egészében megtéríteni.  

 

13.) A 2.) pontban nevesítettek a Hivatal flottája keretében igénybe vett mobiltelefon és 

mobilinternet használata kapcsán kötelesek 

       a) a Hivatal tovább számlázása alapján a 2.) pontban rögzített, rájuk vonatkozó havi nettó 

keretösszeget meghaladó használat díját teljes egészében, 

       b) a használat nettó értéke magáncélú használatnak minősülő 20%-a ÁFA-val növelt 

értékét a Hivatal számlázása alapján 

       megtéríteni.  

       3A 2.) pont k) alpontjában nevesített nemzetközi kapcsolatok ügyintézője kizárólag az a) 

pontban írt, azaz a rá vonatkozó havi nettó keretösszeget meghaladó használat díját köteles 

teljes egészében megfizetni, tekintettel feladat-ellátásának speciális jellegére és arra, hogy 

ezen munkakör tekintetében a Hivatal által előfizetett mobiltelefon és mobilinternet 

használata során a magáncélú használat nem engedélyezett. 

 

14.)  A Főjegyző a 13.) a) pontban foglaltak alkalmazásától, azaz a 2.) pontban nevesített havi 

nettó keretösszeget meghaladó mobiltelefon és mobilinternet használatnak a Hivatal 

részére történő megtérítésétől részben vagy egészben eltekinthet, amennyiben a havi nettó 

keretösszeg eseti túllépése igazolhatóan hivatali feladatellátásból eredő, az azzal érintett 

használó feladat-, vagy munkakörével összefüggésben keletkezett. 

 

15.) Amennyiben a 12.) és 13.) pontban írtak alkalmazása ellenére a Hivatal részére nem 

kerülnének megtérítésre a mobiltelefon és mobilinternet használat díjai, költségei, egyéb 

járulékai, a Hivatal jogosult  

       a) a szolgáltatónál - a fizetési felszólításban rögzített határidő eredménytelen elteltét 

követően -, a kimenő beszéd- és adatforgalom korlátozását, letiltását és legvégső esetben 

a késedelemmel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó előfizetést az érintett használó 

megkeresése és beleegyezése nélkül azonnali hatállyal megszüntetni, továbbá 

       b) a meg nem térített díjat és járulékait jogi úton érvényesíteni.        

 

III. A VEZETÉKES TELEFONHASZNÁLAT SZABÁLYAI 

  

1.) A vezetékes hivatali telefonokat magáncélra csak rendkívül indokolt esetben lehet használni. 

Ilyenkor a telefonáló (hívó) köteles a beszélgetés teljes összegét a Hivatal számlájára 

befizetni.  

 

2.) A vezetékes telefonok használata során a magáncélú használatot megkülönböztetett 

előhívószámmal kell kezdeményezni. A magáncélú hivatali vezetékes telefonhasználat 

költségének megtérítési alapjául – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok 

betartása mellett – telefonmellékenként készített forgalminapló szolgál.  

 

 

 

 
3 Kiegészítette a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének 1/2020. (I.02.) számú közös 

utasítása, hatályos: 2020. január 01. 
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3.) Az 1.) és 2.) pontban foglaltak betartására, ellenőrzésére belső ellenőrzés útján kerülhet sor 

a részletes telefonszámla alapján. Az elrendelt eljárás megsértése felelősségre vonást von 

maga után, illetve a telefonhasználat további szigorítását eredményezi.  

  

 

Eger, 2017. július 31. 


