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         Egyszerű többség  
  
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 7. számú 
napirendi pontja 
 
 
Javaslat a telefon- használatról szóló a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése elnökének és a megyei főjegyzőnek 1/2016. együttes utasítása 
hatályának kiterjesztéséről  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés Elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.) 13. § (2) bekezdésének g) pontja értelmében a költségvetési 
szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi 
kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a 
vezetékes- és mobiltelefonok használatát. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzési 
tapasztalatokról szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a Közgyűlés külön 
napirendi pont keretében tárgyalja. A Hivatalnál és az Önkormányzatnál lefolytatott 
belső ellenőrzés a vezetékes- és mobiltelefonok használata vonatkozásában 
szabályozási hiányosságot tárt fel. Az Ávr. 13. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt 
előírások betartása érdekében javaslatként fogalmazta meg a vezetékes- és 
mobiltelefonok használatára vonatkozó szabályzat megalkotását. 
 
A belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatnak megfelelően a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke és a megyei főjegyző kiadta az 1/2016. 
(IV.29.) együttes utasítást a telefonhasználatról. 
 
Javaslom, hogy a Közgyűlés terjessze ki az együttes utasítás hatályát a Közgyűlés 
Elnökére.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2016. (V.13.) közgyűlési 
határozata a telefon- használatról szóló a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és a 
megyei főjegyzőnek 1/2016. együttes utasítása 
hatályának kiterjesztéséről  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat 
mellékletét képező a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése elnökének és a megyei főjegyzőnek a 
telefonhasználatról szóló 1/2016. (IV.29.) együttes 
utasításának a hatályát kiterjeszti a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Elnökére, egyben 
jóváhagyja, hogy a 2014. októberi általános 
önkormányzati választások óta ezen szabályok alapján 
történt a telefonhasználat. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

      
 
Szekszárd, 2016. április 28. 
 
 
         Fehérvári Tamás 
                a Közgyűlés Elnöke 
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melléklet a …/2016. (V.13.) közgyűlési határozathoz 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és a megyei főjegyzőnek 
1/2016. (IV. 29.) együttes utasítása 

a hivatali telefonhasználatról 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
13. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseire, a vezetékes- és 
mobiltelefonok használatát az alábbiakban határozom meg: 

1. A Szabályzat célja 
A szabályzat célja, hogy meghatározza a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
feladatellátása érdekében felmerülő vezetékes és mobiltelefon használatának, a mobil internet 
használatának, valamint a mobiltelefon alkalmazásával vásárolt szolgáltatások 
igénybevételének módját és feltételeit.  

2. A Szabályzat hatálya 
2.1.  A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat vagy a Hivatal tulajdonában vagy 

használatában lévő vezetékes és mobiltelefonokra, valamint SIM kártyákra. 

2.2.  A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Közgyűlés tisztségviselőire, a megyei 
főjegyzőre, a megyei aljegyzőre, valamint a Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban, 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. 

3. Értelmező rendelkezések 
A szabályzat alkalmazásában: 

a) vezetékes telefon: helyhez kötött távbeszélő készülék, mely földi központokon 
keresztül kapcsolt hálózaton keresztül terjed, amelynek végpontjai, készülékei fixek; 

b) mobiltelefon: nem helyhez kötött, hordozható elektronikus távbeszélő készülék; 

c) SIM kártya: előfizető-azonosító egység (Subscriber Identity Module). Műanyag 
kártyán található kisméretű, egyszerű integrált áramkör. A mobilkészülékbe helyezve 
az előfizető azonosítására használják. A SIM-kártya a mobilkészülék részegysége. 
Biztonsági, valamint az előfizetőre vonatkozó adatokat és algoritmusokat tartalmaz. 

d) felhasználók: a Szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek, akik az 
Önkormányzat vagy a Hivatal tulajdonában, használatában lévő kommunikációs 
eszközt használnak; 

e) hivatali célú használat különösen: 

 a hivatalos ügyintézéshez kapcsolódó használat, 
 közreműködő hatósággal, szervezettel történő kapcsolattartás, 
 más szervezeti egység munkavállalójával való kapcsolattartás, 
 szervezési célú használat, 
 feladatkörbe tartozó ügyek intézése, 
 munkavégzéshez, tisztséghez kapcsolódó, azzal közvetlen összeköthető 

használat; 
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f) magáncélú használat:  

 a vezetékes és a mobiltelefon munkaidőben történő nem hivatali célú 
használata,  

 mobiltelefon pihenőnapon történő nem hivatali célú használata; 
g) értékhatár: a jelen Szabályzatban megállapított SIM kártya használatára vonatkozó, a 

Hivatal által biztosított havi bruttó keretösszeg, mely összegen belül a 
mobilkommunikációs szolgáltatások költségtérítés-mentesen vehetők igénybe; 

h) térítési díj: a Hivatal vagy Önkormányzat által a szabályzatban foglaltak alapján 
kiszámlázott és a felhasználó által fizetendő összeg; 

i) vásárolt szolgáltatások: a kommunikációs szolgáltatásokon kívüli minden egyéb 
szolgáltatás. 

4. A hivatali kommunikációs eszközöket használók kötelezettségei 
4.1.  A Hivatal által biztosított vezetékes és mobiltelefonok a hivatali munka eszközei. A 

mobiltelefon-készülékek és a SIM kártyák az Önkormányzat vagy a Hivatal tulajdonát 
képezik.  

4.2.  A mobilszolgáltatóval a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vagy a Tolna Megyei 
Önkormányzat áll szerződéses kapcsolatban. 

4.3.  A vezetékes telefonok vagyonkezelője és üzemeltetője a Tolna Megyei Kormányhivatal, 
az Önkormányzatot és Hivatalt használati jog illeti meg. A vezetékes telefonok esetében a 
szolgáltatóval a Tolna Megyei Kormányhivatal áll szerződéses kapcsolatban. 

4.4.  A rendelkezésre bocsátott kommunikációs eszközök gazdaságos üzemeltetése minden 
felhasználó feladata és kötelezettsége. 

4.5.  A telefonok használata során ügyelni kell azok állagának védelmére. A készülék 
megsemmisülése, megrongálódása esetén a készülék – az esemény bekövetkezésekor 
megállapítható piaci - értékét a felhasználó köteles megtéríteni. 

4.6.  A felhasználó a használati jogosultság megszűnése esetén a mobilkommunikációs eszközt 
minden tartozékával együtt köteles leadni a Hivatal Pénzügyi Osztálya részére. 

4.7.  Tilos a használatba kapott kommunikációs eszközök kölcsönadása, elidegenítése. 

5. Telefonkészülék használatának engedélyezése, beszerzése 
5.1.  Hivatali mobiltelefon használatára beosztásuk, tisztségük alapján jogosultak: 

 - a Tolna Megyei Önkormányzat elnöke, alelnökei, 
 - a megyei főjegyző és aljegyző, 
 - az osztályvezetők. 

       A használat a felsorolt felhasználók esetében korlátlan. 

5.2.  A Hivatal közszolgálati tisztviselői, munkavállalói, egyéb foglalkoztatottjai részére a 
mobiltelefon használatát, a mobiltelefon beszerzését - az ellátandó munkakör és feladat 
figyelembevételével - a megyei főjegyző egyedi döntéssel, írásban engedélyezi. 

5.3. A megyei főjegyző az 5.2. pont alapján kibocsátott engedélyt indokolás nélkül 
visszavonhatja. 

6. Értékhatárok 
6.1.  A szabályzat 5.2. pontjában foglalt felhasználók részére a megyei főjegyző az egyedi 

döntés meghozatalakor megállapítja azt az általános forgalmi adót is magában foglaló 
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bruttó értékhatárt, amelynek értékéig a mobilszolgáltatás kiadásait az Önkormányzat 
vagy a Hivatal viseli. 

6.2.  A kommunikációs szolgáltatások havi szolgáltatási díját a szolgáltató felé - a szerződést 
megkötő féltől függően - az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetése terhére kell 
megfizetni. 

6.3.  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglaltak alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül a kifizető 
tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, 
mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú 
adatátvitel–szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú 
használata címén meghatározott adóköteles jövedelem. 

6.4.  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (5) bekezdés c) 
pontjának cb) alpontjában foglaltak alapján telefonszolgáltatás magáncélú használata 
címén adóköteles jövedelem a kifizetőt a juttatás, szolgáltatás miatt terhelő kiadásokból, 
ha a kifizető a szolgáltatás nyújtója, a magáncélú használat szokásos piaci értékének vagy 
az összes használat szokásos piaci értéke 20 százalékának a magánszemély által meg nem 
térített része. 

6.5.  A szabályzat 5.1. pontjában foglalt felhasználók esetében az Önkormányzat vagy a 
Hivatal a mobilszolgáltatás díjából a feltételezett 20 %-nak megfelelő magáncélú 
használat költségeinek megtérítésétől eltekint, a kifizetőt terhelő adót a kifizető fizeti 
meg.  

6.6.  A szabályzat 5.2. pontjában foglalt felhasználók esetében az Önkormányzat vagy a 
Hivatala mobilszolgáltatás díjából a feltételezett 20 %-nak megfelelő magáncélú 
használat költségeinek megtérítésétől eltekint, amennyiben a megyei főjegyző által 
írásban meghatározott értékhatárt az adott havi kommunikációs szolgáltatás díja nem éri 
el, vagy azzal egyező. Ebben az esetben a kifizetőt terhelő adót a kifizető fizeti meg. 

6.7.  A szabályzat 5.2. pontjában foglalt felhasználók esetében, ha a szolgáltatás havi bruttó 
díja a megyei főjegyző által meghatározott értékhatárt meghaladja, a felhasználó a havi 
teljes díj 20 %-át, azaz a feltételezett magáncélú használat összegét az Önkormányzat 
vagy a Hivatal által kibocsátott számla alapján köteles a számla keltétől számított 15 
napon belül megfizetni. Ebben az esetben a kifizetőt adófizetési kötelezettség a 
magáncélú használat miatt nem terheli. 

6.8.  A szabályzat 6.7. pontjában foglalt esetben a felhasználó írásban felszólítást kap arra, 
hogy a főjegyző által megállapított értékhatár túllépését indokolja meg.  

6.9.  A felhasználó írásba foglalt indoklása alapján a megyei főjegyző dönt az indoklás 
elfogadásáról vagy elutasításáról. 

6.10. Az indoklás elutasítása esetén a felhasználó köteles a felé kiszámlázott 20 %-os 
magáncélú használaton felül a számára megállapított értékhatár és a számla értékéből a 
20%-nak megfelelő összeg levonását követően még fennmaradó különbözet 
megfizetésére. Az indoklás elfogadása esetén további fizetési kötelezettség nem merül 
fel.     

6.11. A 6.10. pont alapján megállapított szolgáltatási díjat – a szolgáltatóval kötött szerződéstől 
függően - az Önkormányzat vagy a Hivatal kiszámlázza a hivatali telefont használó 
személy részére. A felhasználó a kiszámlázott díjat a számla keltétől számított 15 napon 
belül köteles megfizetni. 

 



6 
 

7. Térítési díj megfizetésének módja, értékhatár-módosítás 
7.1.  A szolgáltató által kiszámlázott hívószámonkénti bruttó havi használati díjakról a 

Pénzügyi Osztály nyilvántartást vezet. 
7.2.  A Hivatalba érkező telefonszámla alapján a Pénzügyi Osztály határozza meg az 

értékhatárt meghaladó fizetendő térítési díjat, melyről számlát állít ki a felhasználó 
számára. A térítési díj a számlán feltüntetett bankszámlára történő utalással egyenlíthető 
ki. 

7.3.  A Pénzügyi Osztály a térítési díjak megfizetését nyomon követi. Amennyiben a 
felhasználó a térítési díjat nem fizeti meg az előírt határidőig és halasztást sem kapott 
annak megfizetésére, a Pénzügyi Osztály értesítést küld a felhasználónak a nemfizetés 
tényéről. 

7.4.  Ha a felhasználó ezt követő 10 napon belül sem rendezi tartozását, akkor a megyei 
főjegyző elrendeli a mobilkommunikációs eszköz visszaszolgáltatását. 

7.5.  A Hivatal a követelés beszedése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. 

8. Mobilkommunikációs eszközök karbantartása, javítása 
8.1.  A mobilkommunikációs eszközök rendeltetésszerű használata mellett bekövetkező 

meghibásodások szervizköltségeit a szolgáltatóval szerződést kötő fél – az 
Önkormányzat vagy a Hivatal - viseli. A felhasználók a meghibásodásról a Hivatal 
Pénzügyi Osztályát kötelesek értesíteni. 

8.2.  A Pénzügyi Osztály vezetője kezdeményezi az új eszköz beszerzését, vagy a hibás 
eszköz javítását. 

9. Mobilkommunikációs eszközök nyilvántartása, selejtezése, elvesztése 
9.1.  A kommunikációs eszközöket a Pénzügyi Osztály tartja nyilván. 
9.2.  Ha a mobilkommunikációs eszköz bármely okból használhatatlanná válik, akkor ezt a 

tényt a felhasználó köteles a Hivatal Pénzügyi Osztálya felé jelezni. 
9.3.  A mobilkommunikációs eszközök szakszerviz által kiállított szakvélemény alapján 

selejtezhetők le. A szakvéleménynek pontosan beazonosítható módon tartalmaznia kell 
az eszköz paramétereit. 

9.4.  A mobilkommunikációs eszköz elvesztését, vagy eltulajdonítását a felhasználónak a 
legrövidebb időn belül szóban vagy írásban be kell jelentenie a Hivatal Pénzügyi 
Osztálya számára, aki jegyzőkönyvet vesz fel az eseményről és gondoskodik a 
szolgáltatás azonnali hatállyal történő felfüggesztéséről, valamint a SIM kártya 
letiltásáról. 

9.5.  A felhasználó a használatába adott készülés leltározásakor köteles a készüléket a 
leltározást végző személyeknek bemutatni. 

10. Vezetékes telefon használata 
10.1. A vezetékes telefon használatával kapcsolatos szolgáltatásokat az üzemeltető számlája 

alapján a Hivatal fizeti meg az üzemeltetőnek.  

10.2. A vezetékes telefon magáncélú használatát az üzemeltető számlájában foglaltak alapján 
kell továbbszámlázni, amennyiben az üzemeltető számlájából a magáncélú használó és 
annak díja beazonosítható módon rendelkezésre áll. Ennek hiányában a feltételezett 20 
%-os magáncélú használat közterheit a Hivatal fizeti meg. 
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10.3. A számla megfizetését a számla keltétől számított 15 napon belül, átutalással kell 
teljesíteni.  

11. Mobiltelefonon keresztül vásárolt szolgáltatások igénybevétele 
A hivatali mobiltelefon használatára jogosultak mobiltelefonon keresztül kizárólag hivatali 
munkavégzés céljából parkolójegy vásárlására jogosultak, más szolgáltatás igénybe vétele, 
vásárlása esetén annak díját meg kell téríteniük.  

12. Záró rendelkezések 
Jelen Szabályzat 2016. május 1. napján lép hatályba. 

Szekszárd, 2016. április 29. 
 

 
Fehérvári Tamás      dr. Gábor Ferenc 

          a Közgyűlés elnöke      megyei főjegyző 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


