1/2017. (06.01.) számú kancellári utasítás
(Az Egyetem flottájához tartozó mobiltelefon előfizetések és készülékek használatának rendjéről)

1/B. számú melléklet

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT
KÖZALKALMAZOTT SAJÁT KÖLTSÉGVISELÉSSEL MŰKÖDŐ MOBILTELEFON ELŐFIZETÉSHEZ

Hívószám:

Új

meglévő szám: +36…………………………………

Felhasználó:
SZIE azonosító (3 betű négy szám):
Munkakör:
Szervezeti egység (tanszék, intézet,
osztály stb.):
Egyetemi költségviseléssel működő
előfizetést kívánok saját költségviselésű
előfizetéssé alakítani

Igen

Nem

Pénzügyi központ szakmai vezetője:
Kötelezettségvállaló:
Funkcióterület:
Átmenetileg terhelendő pénzügyi központ
kódja:
Választott díjcsomag:
Autópálya matrica/Parkolás:

Alapcsomag
(bruttó 1.256 Ft)
Engedélyezem

Emelt csomag
(bruttó 1.774 Ft)

Adat csomag
(bruttó 758 Ft)

Nem engedélyezem

Alulírott, mint a fent megnevezett pénzügyi központ szakmai vezetője nyilatkozom, hogy a telefon működtetéséhez
kapcsolódóan a fentikben megjelölt keretek vonatkozásában és jogcímeken a szabályzat szerinti összeg a pénzügyi
központra elszámolható. Az előfizetés hosszú távú fenntartásával kapcsolatos kiadásokkal a használó számla
kiegyenlítéséig a fent nevezett pénzügyi központ terhelhető.
Dátum: _________________
Támogatom:

______________________________
pénzügyi központ szakmai vezetője

_______________________________
kötelezettségvállaló

Pénzügyi ellenjegyzés:

______________________________
pénzügyi ellenjegyző
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Alulírott, ……………………………………………… jelen okirat aláírásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy az 1/2017. (06.01.)
számú kancellári utasításban foglaltakat megismertem és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
Tudomásul veszem, hogy mobiltelefon előfizetéshez tartozó, szolgáltató által beállított bruttó 10.000 Ft-os havi keret növelésére
nincs lehetőség.
Kijelentem, hogy az igénybe vett előfizetéssel kapcsolatos szolgáltatásokat saját, mobil távközlési igényeimnek a kiszolgálására
használom fel és, hogy nem vagyok jogosult magamat mobil rádiótelefon szolgáltatóként feltüntetni, a Szolgáltató szolgáltatását
hálózati szolgáltatás céljára használni, azt másnak továbbadni, tovább értékesíteni, valamint a továbbadott szolgáltatás fejében
bármilyen címen díjat szedni vagy a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használni. Tudomásul veszem, hogy
ezen kötelezettség teljesítését az Egyetem is és a Szolgáltató is jogosult bármikor ellenőrizni, amellyel összefüggésben köteles
vagyok az ellenőrzéshez megfelelő információt szolgáltatni.
Tudomásul veszem, hogy a jelen okiratban rögzített előfizetés tekintetében minden költség engem terhel, annak megfizetését
vállalom. Ezzel összefüggésben kijelentem, hogy az engem terhelő valamennyi költséget a Szent István Egyetem az
illetményemből minden további hozzájárulásom nélkül levonhatja. Nyilatkozom, hogy ezen tételek illetményemből történő
levonásához történő hozzájárulásom a fent hivatkozott kancellári utasítás módosítása esetén is érvényes.

Helység: _______________ Dátum: ___________________

__________________________________
közalkalmazott,
a telefonszám használója

Jelen dokumentumot kérjük 2 oldalas (1 lapos) formátumban kinyomtatni.

Készült 2 eredeti példányban (Kapják: SZKPI Kontrolling Osztály, Humánpolitikai Főosztály)
4 másolati példányban (Kapják: Használó, MTÜ, kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző)
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