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Általános információk 
 
A dokumentum célja összefoglaló tájékoztatást nyújtani a mobil kommunikációs szolgáltatások 
igényléséhez. A hivatali mobilkommunikációhoz tartozó eszközök és szolgáltatások megrendelése 
webes formában történik a https://sd.pte.hu címen, mely a Mozilla Firefox böngészőt támogatja. 
 
 
Bejelentkezni felhasználói azonosítóval (EHA kód illetve Neptun kód) és a hozzá tartozó jelszóval 

van lehetőségünk: 
 

 
 
 

A böngésző bal oldalán válasszuk minden esetben az Új igénylés linket: 
 

 



A böngésző bal oldalán kattintsunk a Pécsi Tudományegyetem szövegre, majd a Telefonos 
szolgáltatások szövegre: 

 
 
 

Válasszuk ki az igényléshez a megfelelő űrlapot: 
 

 
 



 

 

Hívószám igénylése – költségelszámolása (új előfizetés igénylése; meglévő hívószámnál 
költségelszámolás módosítása, használó cseréje, limit módosítása; díjcsomag csere) 

 

Külföldi mobil internet igénylés (EU-n belüli internet szolgáltatás igénylése) 

 

Mobil internet igénylés (Magyarországon belüli internet szolgáltatás igénylése, lemondása) 

 
Mobil mellék igénylés (öt számjegyű mobilmellék igénylése, mely belső egyetemi 
vezetékes készülékekről, illetve flottás mobilkészülékekről hívhatóak) 

 Mobileszköz igénylése (mobiltelefon, mobilmodem – Stick igénylése) 

 Munkaigénylő lap javítandó mobileszközhöz (elromlott készülék javíttatásának kérése) 

 
 
A mobileszközök használatba vételéhez minden esetben kell rendelkezni személyi leltárral 
(SZEMH), mivel ezen eszközök személyi használatba kerülnek. 
 
A kitöltés eredményeként minden adat, ami megjelenik az űrlapon, az megváltoztathatja az eredeti, 
már leadott információkat. (pl. limit, költséghely, esetleg felhasználó). Ha ugyanaz, mint az eredeti 
adat, akkor nincs változás. A változtatások nem egyszeri alakomra (pl. az adott hónapra), hanem 
folyamatos időtartamra vonatkoznak, tehát a következő változásig érvényesek. A változtatások a 
dátumban megjelölt hónap elejétől élnek. Az Igény részletes leírása címkénél lehet előrevetítve 
kérni, mely hónaptól lenne aktuális a változás. (pl. 2015.02.21. a dátum, akkor a változtatás 
2015.02.01-től fog élni. Ha leírja a megjegyzésben, akkor a változtatás 2015.03.01-től lesz 
aktuális). 
 
 
Kitöltési útmutatók 
 
1. Új előfizetés (adat ill. hívó) igénylés 
Űrlap: Hívószám igénylése – költségelszámolása 
 
Kitöltendő mezők: 

 Ügyintéző elérhetősége – pl.: 25548 – amin keresztül értesíteni lehet az igénylőt 

 Új használó azonosítója (EHA vagy Neptun kód) – pl.: MUJUKOA.PTE – annak a személynek az 
azonosítója, aki használni fogja az előfizetést 

 Új használó neve – pl.: Minta János – azon személy neve, aki használni fogja az előfizetést 

 Igényelt szolgáltatás – az „Új előfizetés” szöveget válasszuk 

 Előfizetés módozata – pl.: Átalánydíjas – itt kerül kiválasztásra a díjcsomag 

 Mobil internet csomag – pl.: 1GB PTE NET – lehetőség van az előfizetés mellé internet szolgáltatást kérni, 
adatkártya igénylése esetén kötelező megadni 

 Mobil hívószám – „Új” szót használjunk új előfizetés igénylése esetén, mert a hívószám még nem ismert 

 Limit összeg – pl.: 3000 – azon összeg, melyet az Egyetem (Szervezeti Egység) átvállal a hívószám havi 
számlájából 

 Igény részletes leírása és indoklása – meg kell adni, hogy miért szükséges az előfizetés, továbbá ami még az 
igényléshez szükséges információ, pl.: csak jövő hónaptól kérném, vagy nanoSIM legyen a kártya 

 Költségviselő szervezeti egység (Informatikai Költséghely) – az a költséghely, ahonnan fizetve lesz a 
hívószám havi számlája 

 
+ Nyilatkozat mobilszolgáltatás díjfizetésről 
A linkre (szövegre) kattintva le kell tölteni a „Nyilatkozat mobilszolgáltatás díjfizetésről” nyomtatványt, 
melyet kitöltés és aláírás után szintén meg kell küldeni az Informatikai Igazgatóságra a kinyomtatott, aláírt 
űrlappal együtt. 



 
 
Kinyomtatás utáni teendők: 

 Felhasználó aláírása 
 Engedélyező aláírása + pecsét 
 Elküldés az Informatikai Igazgatóság titkárságára 
 A költséghely kötelezettségvállalójának és ellenjegyzőjének aláírása 
 Igénylés teljesítése 

 

 
 

2. Limit változtatás, Költséghely változtatás, Felhasználó változtatás (hívószám átadás), 
Díjcsomag csere 
Űrlap: Hívószám igénylése – költségelszámolása 
 
Kitöltendő mezők: 

 Ügyintéző elérhetősége – pl.: 25548 – amin keresztül értesíteni lehet az igénylőt 

 Új használó azonosítója (EHA vagy Neptun kód) – pl.: MUJUKOA.PTE – annak a személynek az 
azonosítója, akinél kérjük a módosítást 

 Új használó neve – pl.: Minta János – azon személy neve, akinél kérjük a módosítást 

 Igényelt szolgáltatás – pl.: Limit módosítás – a megfelelő típust válasszuk ki 

 Előfizetés módozata – pl.: Átalánydíjas – itt kerül kiválasztásra az aktuális díjcsomag, viszont ha másik 
díjcsomagot szeretnénk a régi helyett, lehetőség van jelezni az „Új előfizetés” szöveggel 

 Mobil internet csomag – pl.: 1GB PTE NET – lehetőség van az előfizetés mellé internet szolgáltatást kérni, 
miközben más módosítást kérünk, adatkártyára való áttérés esetén kötelező megadni 

 Mobil hívószám – pl.: 309876543 – azon hívószám, amelyikre a módosítást kérjük 

 Limit összeg – pl.: 3000 – azon összeg, melyet az Egyetem (Szervezeti Egység) átvállal a hívószám havi 
számlájából 

 Igény részletes leírása és indoklása –ami még az igényléshez szükséges információ 



 Költségviselő szervezeti egység (Informatikai Költséghely) – az a költséghely, ahonnan fizetve lesz a 
hívószám havi számlája 

 
+ Nyilatkozat mobilszolgáltatás díjfizetésről 
A linkre (szövegre) kattintva le kell tölteni a „Nyilatkozat mobilszolgáltatás díjfizetésről” nyomtatványt, 
melyet kitöltés és aláírás után szintén meg kell küldeni az Informatikai Igazgatóságra a kinyomtatott, aláírt 
űrlappal együtt. Szükséges csatolni, ha limitcsere, személyi változás illetve díjcsomag csere történt. 

 

 
 
Kinyomtatás utáni teendők: 

 Felhasználó aláírása 
 Engedélyező aláírása + pecsét 
 Elküldés az Informatikai Igazgatóság titkárságára 
 A költséghely kötelezettségvállalójának és ellenjegyzőjének aláírása 
 Igénylés teljesítése 

 

 
 
3. Mobileszköz igénylése – (egyszerre öt darab eszköz igényelhető egy költséghelyből) 
Űrlap: Mobileszköz igénylése 
 
Kitöltendő mezők: 

 Ügyintéző elérhetősége – pl.: 25548 – amin keresztül értesíteni lehet az igénylőt 

 Igény részletes leírása és indoklása – pl.: a régi készülék tönkrement 

 Költségviselő szervezeti egység (Informatikai Költséghely) – az a költséghely, ahonnan fizetve lesz(nek) a 
beszerzendő mobileszköz(ök) 

 Eszköz megnevezése – pl.: LG Leon (fekete) – azon szöveg, mely egyértelműen beazonosítja az eszközt 

 Bruttó ára – pl.:59990 – az a bruttó összeg, amiért az Egyetem be tudja szerezni, ha nincs pontos információ, 
inkább legyen magasabb az összeg 

 Eszköz használójának azonosítója (EHA vagy Neptun kód) – pl.: MUJUKOA.PTE – annak a személynek 
az azonosítója, akinek a leltárába fog kerülni 



 Eszköz használójának neve – pl.: Minta János– az a személy, akinek a leltárába fog kerülni 

 

 
 
Kinyomtatás utáni teendők: 

 Engedélyező aláírása + pecsét 
 Elküldés az Informatikai Igazgatóság titkárságára 
 A költséghely kötelezettségvállalójának és ellenjegyzőjének aláírása 
 Igénylés teljesítése 

 

 
 
4. Mobil internet igénylése illetve lemondása 
Űrlap: Mobil internet igénylés 
 
Kitöltendő mezők: 

 Email – pl.: minta.janos@pte.hu – azon Email cím, melyre lehet értesítést küldeni 

 Mikortól legyen aktiválva – pl.: 2016.09.11-től – azon dátum, amikortól be legyen kapcsolva a szolgáltatás 

 Megjegyzés – pl.: két hónapra szeretném csak – olyan információ, ami az igényléshez még szükséges 

 Mobilszáma – pl.: 309876543 – azon hívószám, amire az internet csomagot aktiválni kell, ha a hívószám 
használója nem egyezik meg az Informatikai Igazgatóság adatbázisában lévővel, az igény visszautasításra 
kerül 

 Mobil internet csomag – pl.: 5 GB PTE NET – a választott internet csomag, ami a lemondásig aktív lesz, 
illetve lehetőség van lemondani az internetnet szolgáltatást a „Nem kérek” opció választásával 

 
 



 
 

 
 
5. Külföldi mobil internet igénylése 
Űrlap: Külföldi mobil internet igénylés 
 
Kitöltendő mezők: 

 Email – pl.: minta.janos@pte.hu – azon Email cím, melyre lehet értesítést küldeni 

 Mikortól legyen aktiválva – pl.: 2016.09.11-től – azon dátum, amikortól be legyen kapcsolva a szolgáltatás 

 Megjegyzés – pl.: reggel 10 órától – olyan információ, ami az igényléshez még szükséges 

 Mobilszáma – pl.: 309876543 – azon hívószám, amire az internet csomagot aktiválni kell, ha a hívószám 
használója nem egyezik meg az Informatikai Igazgatóság adatbázisában lévővel, az igény visszautasításra 
kerül 

 Mobil internet csomag – pl.: Travel & Surf EU M – a választott internet csomag, ami korlátozott ideig lesz 
aktív 

 

 
 
 
 

 



 
6. Mobil mellék igénylése 
Űrlap: Mobil mellék igénylése 
 
Kitöltendő mezők: 

 Szervezeti egység – pl.: KA Informatikai Igazgatóság 

 Mobilszáma – pl.:309876543 – azon hívószám, melyhez a mobilmelléket kérik, ha a hívószám használója nem 
egyezik meg az Informatikai Igazgatóság adatbázisában lévővel, az igény visszautasításra kerül 

 Mobil előfizetés típusa – pl.: Hivatali előfizetés – az előfizetés tulajdonosát kell megadni, „Hivatali 
előfizetés” esetén az Egyetem az előfizető és a számlafizető, „Dolgozói előfizetés” esetén a dolgozó az 
előfizető és a számlafizető 

 

 
 

 
 
7. Mobiltelefon javíttatása:  
Nyomtatvány: Munkaigénylő lap javítandó mobileszközökhöz 
 
Kitöltendő mezők: 

 Ügyintéző elérhetősége – pl.: 25548 – amin keresztül értesíteni lehet az igénylőt 

 Igénylés helye (szervezeti egység és cím) – pl.: KA MSZI, Szántó K. J. 1/b 3em. 308. – az a szervezeti egység 
és helyiség, ahonnan kérik a javítást 

 Megnevezés – pl.: LG – a javítandó eszköz márkája 

 Típus – pl.: Leon – a javítandó eszköz márkán belüli azonosítója 

 IMEI szám – pl.: 123 – a javítandó eszöz IMEI azonosítója (általában akkumulátor alatt vagy telefonba írva 
*#06# megtudható) 

 Leltári szám – pl.: 123 – a javítandó eszköz leltári azonosító száma (eszközszáma) 

 Hibajelenség rövid leírása – pl.: nincs térerő, sokszor kikapcsol – a hibajelenség leírása, ami miatt a 
javíttatást kéri 

 



 
 
Kinyomtatás utáni teendők: 

 Jóváhagyó aláírása 
 Elküldés az Informatikai Igazgatóságra 
 Javíttatás megkezdése 

 

 
 
8. Elveszett, eltulajdonított mobileszköz vagy SIM kártya bejelentése:  
 

 E-mail az sd@pte.hu -ra 
 

 
 
9. SIM kártya (hívószám) elvitele, megszüntetése:  
 

 E-mail az sd@pte.hu -ra 
 


