Telefonhasználati szabályzat

Hatályos, 2014. január 1-től

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A szabályzat célja, hogy meghatározza a Türr István Múzeum (továbbiakban:
múzeum) vezetékes és rádiótelefonjainak használati módját és feltételeit.
2. Jelen szabályzat hatálya kiterjed a múzeum tulajdonában lévő 2 db mobil- és a
három intézményben (Türr István Múzeum: 0679-324-173; Nagy István
Képtár: 0679-325-649, Éber-emlékház:0679-324-216) lévő vezetékes telefon
használóira (továbbiakban: közalkalmazott).
3. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a múzeum által foglalkoztatottakra.

II. VEZETÉKES TELEFON HASZNÁLATA
1. A múzeum vezetékestelefon-szolgáltatója: a T-HOME.
2. A múzeumban lévő vezetékes telefonkészülékről a múzeum munkatársai
magáncélú telefonszolgáltatást nem vehetnek igénybe.
3. A vezetékes telefonszolgáltatás hálózatára kötve működik fenti három épület
tűz- és vagyonvédelmi biztonsági rendszere, az ezen felüli telefonhasználati
szolgáltatási díj mértéke nem haladja meg az 10000 Ft-ot, ezért a
hívásrészletező havi rendszerességgel történő lehívása gazdaságtalan.

III. MOBILTELEFON HASZNÁLATÁNAK RENDJE
1. A múzeum mobiltelefon-szolgáltatója: TELENOR.
2. Az intézményi és a területi munkavégzés során, az utazás közben történő
elérhetőség biztosítására, az azonnali, halasztást nem tűrő események
bekövetkezésekor történő elérhetőség érdekében, illetve szükség esetén,
munkaidőn kívüli, munkaszüneti napokon történő elérhetőség miatt a hivatalos
célú használatra jogosultak körét (munkakör) az 1. számú melléklet
tartalmazza. Költségtakarékossági okból a mobiltelefon használat miatt
felmerült költségeket a múzeum átalánydíjjal téríti.
3. A hívásrészletező havi rendszerességgel történő lehívása gazdaságtalan, az
esetleges nagy forgalom miatt követhetetlen, ezért az intézmény vállalja az adó
megfizetését a feltételezett magáncélú használat után.
4. A mobil telefonok közül 1 db (0620-2939090) a Türr István Múzeum
épületében, terepi munka esetén (kutatás, régészeti ásatás, gyűjtőút, hivatalos
kiküldetés stb.) az intézmény munkatársainál van (1. számú mellékletben
szerint) – mivel többen használják, nem köthető név szerint
közalkalmazotthoz.

5. A 0620-4479529 számú mobiltelefon az intézmény vezetőjénél van, aki a havi
átalánydíj összegéig (15 240 Ft + nemzetközi hívások) hivatali célra
használhatja. A mobiltelefon használata után a múzeum megfizeti az Általános
Forgalmi Adót, az intézmény vezetőjének a 15 240 Ft-ot meghaladó belföldi
beszélgetés havi díjának különbözetét kell megfizetnie.

IV. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
1. A múzeum munkatársai kötelesek a jelen szabályzat előírásait megismerni és
az azokban foglaltak szerint eljárni.
2. Jelen szabályzat 2014. január 1. napján lép hatályba.

Baja, 2014. január 1.
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