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 Jelen szabályzat az MDLSZ tulajdonában álló mobiltelefonok igénybevételének 

és a használatával összefüggő költségek viselésének szabályait tartalmazza. 

 Az MDLSZ vezető beosztású tisztségviselői, valamint a helyszíni ellenőrzési 

feladatokkal megbízott munkatársai részére a hatékony működés érdekében – 

egyedi döntés alapján – rádiótelefon használatot biztosít. 

 Az MDLSZ elnöke a felmerülő igények alapján dönt a rádiótelefon használatára 

jogosultak köréről, illetve a használati jog visszavonásáról. 

 Az MDLSZ Főtitkára átadás-átvételi jegyzőkönyvvel (1. számú melléklet) köteles 

a mobiltelefont a megbízott tisztségviselő részére használatba adni. Jelen 

szabályzat hatályba lépésekor az átadás-átvételi jegyzőkönyveket el kell készíteni.  

 A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnöke, Főtitkára, elnökségi tagok, 

szakágvezetők, régióigazgató jogosult mobil telefon használatra. 

 A mobiltelefon használatára jogosult tisztségviselő köteles mindenkor a 

költségtakarékosság messzemenő figyelembe vételével használni a telefont. A 

hatályos személyi jövedelemadó törvény szerint a telefon magáncélú 

igénybevételéért a telefontársaság által számlázott díj természetbeni juttatásnak 

minősül. Tekintettel azonban arra, hogy a telefonszámlák tételes azonosítása, 

nyilvántartása jelentős munkaráfordítást igényelne, az ezzel kapcsolatos eljárási 

rendet az alábbiak szerint szabályozom. 

Mobil telefonról beszélhető havi átalány díjak: 

 Elnök:                        Nem kívánja igénybe venni 

 Főtitkár:   Szükség szerinti igénybevétel 

 Alelnök:                      Szükség szerinti igénybevétel 

 Elnökségi tagok:  Kizárólag egymás közötti forgalomra vehető igénybe   

 Szakágvezetők:    Kizárólag egymás közötti forgalomra vehető igénybe 

 Régióigazgató:     Kizárólag egymás közötti forgalomra vehető igénybe 

 

A mobil telefon használat költségeit féléves szinten vizsgálja a használatba adó. Abban az 

esetben, ha a felhasználó indokolatlanul, jelentős mértékben túllépi a megelőző hónapok 

átlagát, részletes számla alapján vizsgáljuk meg a túllépés indokait. Az esetleges magán 

beszélgetéseket a használatba vevő köteles megtéríteni. Az esetleges fel nem használt 

átalány összege egyik hónapról a másikra átvihető.   

 


