MEGÁLLAPODÁS
hivatali mobil távközlési szolgáltatás igénybevételéről
mely létrejött egyrészről:
Debreceni Egyetem nevében eljáró:
Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Szervezeti egység neve:
a továbbiakban DE TEK

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
15329750-2-09
10034002-00289366-00000000

másrészről:
A dolgozó neve:
Hívószám:
Dolgozói kód:
Lakcím:
Értesítési email-cím:
között, az alábbi feltételekkel:
1) A felek rögzítik, hogy a dolgozó munkaidőben és munkaidőn túli elérhetőségének és a telefonon történő hivatali
célú gyors ügyintézés lehetőségének a biztosítása a dolgozó munkaköréből következően az DE TEK érdeke. Ezért a
dolgozó részére a DE TEK hivatali mobiltelefon előfizetést biztosít.
2) A dolgozó kötelezi magát arra, hogy a megadott hívószámon a saját hivatali elérhetőségét folyamatosan biztosítja,
és a hivatali ügyintézést szükség szerint ezen a hívószámon végzi.
3) A feltételezett magáncélú forgalom ellentételezéseként a fenti hívószámra vonatkozó havi telefonszámlából a
megállapodás elválaszthatatlan részét képző adatlap szerint kiszámított önrészt a dolgozó köteles a DE TEK fent
megadott bankszámlájára az értesítést követő 8 napon belül befizetni. A ténylegesen befizetendő összegről az
Informatikai Szolgáltató Központ munkatársa havonta értesítést küld a dolgozó által megadott e-mail címre.
4) A jelen megállapodásban foglaltakat első ízben a
vonatkozóan kell alkalmazni.

év

havi telefonszámlára

5) Amennyiben a dolgozó munkaköre olyan módon megváltozik, hogy az már nem indokolja hivatali mobiltelefon
használatát, abban az esetben a Munkáltató jogosult jelen Megállapodást 30 napos felmondási idővel egyoldalúan
megszüntetni.
6) Amennyiben a dolgozónak megszüntetésre kerül Egyetemmel való, munkavégzésre irányuló jogviszonya, jelen
megállapodás legkésőbb a jogviszony megszűnésének napján hatályát veszti. A munkahelyi vezető jogosult ettől
hamarabbi időpontot is kijelölni jelen megállapodás megszűnésére, amely nem lehet korábbi, mint az utolsó
munkavégzéssel töltött nap.
7) A jelen megállapodás 5), vagy 6) pontjában foglaltak megszűnésének esetére a dolgozó köteles legkésőbb a
felmondási idő utolsó napjával, illetve a 6) pont esetében az utolsó munkával töltött napon a SIM kártyát, illetve adott
esetben a telefonkészüléket a Munkáltatónak visszaszolgáltatni.
8) Felek megegyeznek, hogy a közöttük korábban hivatali mobil távközlési szolgáltatás igénybevételének tárgyában
kötött megállapodást a jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg megszüntetik.
9) Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készül.

Debrecen,

Dolgozó

Munkahelyi vezető/ Témafelelős

Kapják:
- Szervezeti egység vezető/Témafelelős (eredeti)
- Dolgozó (eredeti)
- TEK Gazdasági Igazgatóság, Logisztikai Osztály (eredeti)
- TEK Gazdasági Igazgatóság, Pénzügyi Osztály (eredeti)
- TEK Gazdasági Igazgatóság, Munkaügyi Osztály (másolat)
- Informatikai Szolgáltató Központ (IszK) (másolat)
A másolati példányok eljuttatása a felsorolt osztályokhoz a szervezeti egység feladata.
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