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I. Fejezet 

A SZABÁLYZAT CÉLJA 

1. § 

 

A távközlési szabályzat célja, hogy: 

a)  hozzájáruljon a Semmelweis Egyetem (továbbiakban: Egyetem) számára 

a mindenkori legnagyobb szolgáltatói árkedvezmény eléréséhez; 

b)  meghatározza a távközlési szolgáltatások típusait, azok működési rendjét, 

az igénylésének és használatának módját és az ebből eredő költségek 

viselését; 

c)  minimalizálja az Egyetem szervezeti egységeinek a távközlési 

szolgáltatások igénybevételéből és az egyetemi távközlési rendszerek 

fenntartásából eredő költségeit; 

d)  kijelölje a költséghatékonyságért, az üzemeltetésért, az üzembiztonságért 

és a fejlesztésekért felelős szervezeti egységeket; 

e)  meghatározza a távközlési szolgáltatásokkal és rendszerekkel kapcsolatos 

jogosultságokat és felelősségeket; 

f)  megelőzze, és szankcionálja az esetleges visszaéléseket; 

g)  meghatározza a távközlési szolgáltatásokkal és rendszerekkel kapcsolatos 

igények, hibák bejelentésének és kezelésének módját. 
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HATÁLYA 

2. § 

 

(1)  A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyban 

foglalkoztatott dolgozókra, és mindazon szervezeti egységekre, amelyek az 

Egyetem központi távközlési szolgáltatásait igénybe veszik. 

 

(2)  A Szabályzat hatálya a II. Fejezet vonatkozásában kiterjed: 

a)  az Egyetemen nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakra 

is, ha a szolgáltatás igénybevétele a feladatuk ellátásához szükséges és 

részükre azt az adott szervezeti egység vezetője engedélyezte; 

b)  a Hallgatói Önkormányzat meghatározott tagjaira, amennyiben az a 

feladatuk ellátásához szükséges és a Rektori Hivatal részükre 

engedélyezte;  

c)  a hallgatókra az Egyetemi zárt hálózat - négyjegyű - mellékállomásai 

vonatkozásában. 

 

 

A KÖZCÉLÚ TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 

3.§ 

 

(1) Az Egyetem a közcélú távközlési szolgáltatókkal központilag szerződik a 

lehető legnagyobb kedvezmények elérése érdekében. 

(2) Az Egyetem szervezeti egységei a közcélú távközlési szolgáltatók 

vonatkozásában önálló ügyintézésre és szerződéskötésre nem jogosultak. 

(3) Az Egyetem szervezeti egységei a központilag szerződött szolgáltatókon, 

illetve díjcsomagokon kívül más választására nem jogosultak. 
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II. Fejezet 

A VEZETÉKES TELEFONHÁLÓZAT TÍPUSAI 

4. § 

 

Az Egyetemi vezetékes telefonhálózat  

a) fővonalakból (központi és személyes) és  

b) egyetemi zárt hálózatból áll. 

 

 

A FŐVONALAK HASZNÁLATA ÉS KÖLTSÉGEI 

5. § 

 

(1)  A központi fővonalakat egy vagy több szervezeti egység közösen 

használja. 

a) A központi fővonalakon zajlik a szervezeti egységek bejövő és kimenő 

PIN kódos telefonforgalma.  

b) A központi fővonalak használatának költségeit a szervezeti egységek az 

igénybevétel arányában viselik. 

(2) A személyes fővonalakat egy szervezeti egység használja. 

a) A személyes fővonalak egy vagy több személyhez vannak rendelve. 

b) A személyes fővonalak költségeit a szervezeti egység viseli.  
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AZ EGYETEMI ZÁRT TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT HASZNÁLATA ÉS 

KÖLTSÉGEI 

6. § 

  

(1)  Az egyetemi zárt hálózat - négy jegyű - mellékállomásai minden 

felhasználó számára hozzáférhetőek. 

(2)  Az üzemeltetés és fenntartás költségeit a szervezeti egységek a 

felhasználás arányában közösen viselik. 

(3)  A (2) bekezdés szerinti költségek magukba foglalják az eseti 

megrendelések, az átalánydíjas karbantartás és javítás, továbbá a 

készülékek bérleti díjait. 

(4)  Az egyetemi mellékállomásokról hat jegyű PIN (Personal Identity 

Number) kóddal díjköteles hívások (helyi, belföldi és mobil, külföldi 

irányú) is kezdeményezhetők, amennyiben ezek igénybevételét a 

felhasználó számára a szervezeti egység vezetője engedélyezi.  

(5)  Az egyetemi mellékállomásokról bonyolított díjköteles hívások 

költségei a szervezeti egységet terhelik.  

(6)  A mellékállomásokról indított díjköteles hívásokhoz szükséges, hat 

jegyű PIN kódok igénylését és használatát a III. fejezet tartalmazza.  

(7)  A PIN kód használata nélkül igénybe vehető hívásirányokat az 1. sz 

melléklet tartalmazza. 
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III. Fejezet 

A PIN KÓD IGÉNYLÉSE 

7. § 

 

(1)  A PIN kódokat a szervezeti egységek vezetői, illetve az általuk írásban 

kijelölt személyek igényelhetik és tilthatják le, akiknek nevét és beosztását 

tartalmazó listát az Informatikai Központnak meg kell küldeni. 

(2)  A PIN kódokkal való visszaélés tudomásra jutása esetén az (1) 

bekezdésben írt személyek kezdeményezhetik a PIN kódok letiltását és – 

igény szerint – új PIN kódok igénylését. 

(3)  A PIN kódokkal kapcsolatos igényeket, az azokhoz rendelt, egy 

hónapban felhasználható nettó összeg (kredit összeg) megjelölésével 

írásban az Informatikai Központ titkárságára telefax, vagy körposta útján 

kell eljuttatni. 

(4)  PIN kódot kizárólag természetes személy számára lehet igényelni, adott 

feladat ellátására nem igényelhető. 

(5)  Az Informatikai Központ minden héten egy alkalommal feldolgozza a 

beérkezett PIN kód igényeket.  

(6)  Az igényelt kódokat, használati útmutatóval, zárt borítékban „szigorúan 

bizalmas - személyes felbontásra” megjelöléssel körpostán kapják meg az 

érintett szervezeti egységek vezetői, vagy az általuk kijelölt személyek. 

(7)  A szervezeti egység munkatársa, valamint a HÖK tagjai a zárt és sértetlen 

boríték átvételét a kóddal együtt kiküldött nyomtatvány aláírásával 

igazolja.  

(8)  A kódok átvételét igazoló nyomtatvány eredeti példányát a szervezeti 

egység az Informatikai Központ titkárságára körpostával küldi vissza.  
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(9)  Amennyiben az átvételt igazoló nyomtatvány 10 munkanapon belül nem 

érkezik meg, a PIN kód letiltásra kerül.  

(10) Az átvételt igazoló nyomtatványt (PIN Kód Átvételi Lista) a 2 sz. 

melléklet tartalmazza.  

 

 

A PIN KÓD HASZNÁLATA 

8. § 

 

(1)  A dolgozók az egyetemi zárt hálózat hívásainak és az ingyenes 

hívásirányok kivételével a helyi, a belföldi és mobil, valamint a külföldi 

hívások kezdeményezéséhez PIN kódot használnak. 

(2)  Minden dolgozó saját, személyre szóló PIN kóddal rendelkezik.  

(3)  A PIN kódot a dolgozó köteles megőrizni, azt más számára 

hozzáférhetővé nem teheti. 

(4)  Aki más PIN kódját jogosulatlanul használja, a fegyelmi felelősségre 

vonás mellett köteles az ebből eredő károkat az Egyetem részére 

megtéríteni. 

(5)  Ha a dolgozó észleli, hogy PIN kódját más személy használja vagy 

használhatja, köteles azt a 7. § (1)-ben megjelölt személynek jelenteni, aki 

haladéktalanul értesíti írásban az Informatikai Központot.  

(6) Az Informatikai Központ jogosult a PIN kódok cseréjére az érintett 

felhasználók értesítésével és a csere indoklásával.  

(7)  A dolgozó kártérítési és fegyelmi felelősségre vonását a jogosulatlan 

használat tudomásra jutását követően a szervezeti egység vezetője 

haladéktalanul kezdeményezheti.  
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(8)  Amennyiben a hallgatók a távközlési szolgáltatást jogosulatlanul veszik 

igénybe, a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó szabályai szerint 

felelnek.  

 

 

IV. Fejezet 

A MOBIL TELEFONHÁLÓZAT HASZNÁLATA ÉS KÖLTSÉGEI 

9. § 

 

(1)  A szervezeti egységek által igényelt egyetemi mobiltelefonok előfizetője 

az Egyetem, számlafizetője az adott szervezeti egység. 

(2)  A szervezeti egység vezetőjének hatásköre és feladata a dolgozók által 

igénybe vehető mobil csomag és az azokhoz rendelhető kredit összeg 

meghatározása.  

(3)  A hivatalos beszélgetésre igénybe vehető kredit összegen felüli, valamint 

az egyetemi kedvezménnyel igénybe vett előfizetések költségeit a 

szolgáltató a dolgozónak, mint magánszemélynek számlázza ki. 

(4)  Az intézményi mobilról kezdeményezhető ingyenes hívásirányokat a 3. 

sz melléklet tartalmazza. 

(5) Amennyiben a 9. § (3) pontban meghatározott számlafizetési 

kötelezettségnek a dolgozó nem tesz eleget, abban az esetben a mobil 

távközlési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos minden anyagi 

következményt az adott szervezeti egység visel.  

(6)  A mobil távközlési szolgáltatás jogosulatlan igénybevételének 

megakadályozása érdekében a szervezeti egységnek haladéktalanul 

jelenteni kell a dolgozó munkaviszonyának megszűnését az Informatikai 

Központnak, aki ezt továbbítja a szolgáltató felé.  

 8



(7)  A jogosulatlan használat tudomásra jutását követően a szervezeti egység 

vezetője írásban haladéktalanul kezdeményezi a dolgozó kártérítési és 

fegyelmi felelősségre vonása mellett a szerződés felmondását az 

Informatikai Központnál. 

 

 

V. Fejezet 

TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS IGÉNYEK 

KEZELÉSE 

10.§ 

 

(1) Az Informatikai Központhoz írásban kell benyújtani:  

a) az új előfizetői szerződésekkel kapcsolatos igényeket; 

b) távközlési eszközök fejlesztésével és beszerzésével kapcsolatos 

igényeket; 

c) már meglévő távközlési rendszerekkel kapcsolatos leszerelési, bővítési 

és módosítási igényeket. 

 

 

 

A TÁVKÖZLÉSI SZÁMLÁK KEZELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE 

11. § 

 

(1)  A szolgáltatásokhoz kapcsolódó aktuális díjtételeket az Informatika 

Központ saját honlapján közzéteszi.  

(2) A közcélú távközlési szolgáltatatóktól beérkező számlákat az 

Informatikai Központ dolgozza fel és elvégzi azok szakmai ellenőrzését.  
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(3) Az ellenőrzést követően a számlákat az Informatikai Központ 

igazolásával ellátva továbbítja a Pénzügyi Osztályra. 

(4)  A központi fővonalak számláit az Informatikai Központ a felhasználás 

arányában a szervezeti egységek között megosztva juttatja el a Pénzügyi 

Osztályra. 

(5)  Minden szervezeti egység pénzügyi tabló útján kap tájékoztatást a 

távközlési szolgáltatások felhasználásáról, amely tartalmazza a személyes 

fővonalak költségeit, a közös használatú vonalakon az adott szervezeti 

egység által lebonyolított forgalom költségeit, valamint az egyetemi 

távközlési rendszerek fenntartásának költségeit. 

(6)  A pénzügyi tabló mellékleteként havi bontásban, dolgozónként 

összesített, a PIN kódos felhasználást kimutató lista készül. 

(7)  A szervezeti egységek eseti, illetve havi rendszerességgel igényelhetik az 

Informatikai Központ Távközlési Osztálytól a PIN kódok forgalmának 

hívásrészletezését egy vagy több, illetve valamennyi dolgozót érintően. A 

hívásrészletező listákról az Informatikai Központ elektronikus levél útján 

tájékoztatja a szervezeti egységeket. 

 

 

VI. Fejezet 

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK KONSZOLIDÁLÁSA 

12. § 

 

(1)  Az Egyetem célja egy minél magasabb színvonalú, ugyanakkor költség-

hatékony távközlési rendszer kiépítése. 

(2) Ennek érdekében a távközlési szolgáltatások gazdaságtalan használatát 

minden szervezeti egységnél meg kell szüntetni. 
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(3)  A Távközlési Osztály a szervezeti egység, vagy az Egyetem központi 

irányításának kezdeményezésére, illetve saját hatáskörében eljárva 

ajánlásokat fogalmaz meg a szervezeti egységek kedvezőbb távközlési 

költségeinek kialakítására. 

(4)  Az ajánlásoknál figyelemmel kell lenni a szervezeti egységek 

kommunikációs szokásaira és egyéb indokolt igényeire. 

(5)  Amennyiben a szervezeti egység a Távközlési Osztály ajánlását nem 

fogadja el, akkor az erről készült írásbeli emlékeztetőt a Távközlési 

Osztály vezetője a Gazdasági,- Műszaki Főigazgatónak és a Stratégiai és 

Működésfejlesztési Főigazgatónak megküldi.  

(6)  A Gazdasági,- Műszaki Főigazgató és a Stratégiai és Működésfejlesztési 

Főigazgató ezt követően dönt az ajánlásban foglaltak indokoltságáról.  

 

 

 

 

VII. Fejezet 

TÁJÉKOZTATÁS, ÜZEMELTETÉS 

13. § 

 

(1)  Az Egyetem távközlési rendszereivel kapcsolatos, egyes tarifa 

konstrukciókról, azok aktuális tarifadíjairól és szolgáltatásairól részletes 

tájékoztatást a http://www.ik.sote.hu oldal tartalmaz. 

(2)  Az oldalon található információk rendszeres frissítését az Informatikai 

Központ végzi. 

(3)  Az Egyetem távközlési rendszereinek fenntartását és 24 órás 

üzemeltetését a Távközlési Osztály végzi.  
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(4)  A Távközlési Osztály feladata a mindenkor működőképes és üzembiztos 

állapot fenntartása. 

(5)  A mellékállomásokkal, vezetékes fővonalakkal és nyilvános 

állomásokkal kapcsolatos hibák bejelentése az 1000-es egyetemi 

hívószámon történik. 

(6)  Az egyetemi mobilhálózat telefonjainak meghibásodását a (20) 571-6929 

telefonszámon, vagy az (1) 226-8866 telefaxon, illetve a 

szerviz@logicall.hu e-mail címen lehet bejelenteni. 

(7)  A munkaidőn túl, továbbá munkaszüneti és ünnepnapokon bekövetkező 

súlyos távközlési hibák kezelésére az Informatikai Központ Távközlési 

Osztálya a 235-1653-as, ügyeleti mobiltelefonra irányított, helyi vezetékes 

telefonszámon elérhető távközlési készenlétet tart fenn. 

(8)  A súlyos távközlési hibák kijavítása 1 órán belül megkezdődik és a lehető 

legrövidebb időn belül befejeződik.  

(9)  Egyéb esetben a hibák kijavítása 2 napon belül megkezdődik és a lehető 

legrövidebb időn belül befejeződik. 
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1. sz. melléklet 

 

INGYENES HÍVÁSIRÁNYOK A VEZETÉKES 

TELEFONHÁLÓZATOKRÓL 

 

Az egyetemi (4 jegyű) telefon mellékállomásokról az alábbi irányba indíthatók 

PIN kód használata nélkül ingyenes hívások: 

• Másik egyetemi mellékállomásra, 

• Egyetemi mobiltelefonokra 0* előhívó számmal tárcsázva,  

• A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program országos VoIP 

(Voice Over Internet Protocol) hálózatába irányuló, 0* előhívó számmal 

tárcsázva.  
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2. sz. melléklet 

Semmelweis Egyetem PIN Kód Nyilvántartás 

 

PIN KÓD ÁTVÉTELI LISTA 
 
 
 
Intézet: 
 
 
 
A PIN kódot a dolgozó köteles megőrizni, azt más számára hozzáférhetővé nem teheti. 
Aki más PIN kódját jogosulatlanul használja, a fegyelmi felelősségre vonás mellett köteles az ebből 
eredő károkat az Egyetem részére megtéríteni. 
Jelen Átvételi Lista aláírásával igazolom, hogy a PIN kódot tartalmazó borítékot átvettem.  
A PIN kód kezelésére és használatára vonatkozó előírásokat - a Távközlési Szabályzatnak megfelelően 
- tudomásul vettem.  
 
 
Név:     Aláírás    Dátum  
 

………………………..   ………………….. 

………………………..   ………………….. 

………………………..   ………………….. 

………………………..   ………………….. 

………………………..   ………………….. 
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3. sz. melléklet 

 

INGYENES HÍVÁSIRÁNYOK A MOBIL TELEFONHÁLÓZATBÓL 
 

 

Az egyetemi mobilhálózatból az alábbi irányba indíthatók ingyenes hívások: 

 

•  Belső egyetemi zárt hálózatba 

•  egyetemi mobilhálózatba irányuló hívások 

•  A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program országos VoIP 

(Voice Over Internet Protocol) hálózatába irányuló, 0* előhívó számmal 

tárcsázva.  
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