2/2012. számú dékáni körlevél
a 8/2009. számú rektori utasítással kapcsolatban
(külföldi kiküldetés, vendégfogadás rendje)

Kedves Kollégák!
A külföldi kiküldetéseket és a külföldi vendégek fogadását szabályozó rektori
utasítás számos fontos módosításon esett át, amelyek azt pontosabbá, feladatainkra alkalmasabbá
tették.
A jelen tájékoztatóban két lényeges változást szeretnék kiemelni.
1. Megnyugtatóan megoldódott az ELTE alkalmazottak kiküldetése során felvehető napidíjak
problémája. Napidíj előre jár, és annak adható, akinek a kiküldetési papírjai (a rektori
utasítás 1. sz. melléklete szerinti nyomtatvány) hiánytalanul és teljes körűen kitöltve
beérkeznek a GMF Pénzügyi Osztályára a kiutazás napját követő 3. munkanapig. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiküldetési engedélyt és határozatot (rektori utasítás 1. sz.
melléklet) a kiutazás előtt alá kell íratni a dékánnal a megszokott rendben. Kérem, hogy
lehetőleg a kiutazás előtt pár nappal adják le a dokumentumokat a TEO-n, de sürgős esetben
a kiutazás előtti napon leadott anyagot is igyekszünk határidőre beküldeni a GMF Pénzügyi
Osztályára. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a fenti határidő lejártát követően
csak Gazdasági Főigazgató Asszony engedélyezheti a napidíj kifizetését feltéve, hogy a
késedelem nem a kiutazónak felróható okból következik be.
2. Ugyancsak sikerült megtalálni a megoldást a rövid időre hozzánk látogató külföldi vendégek
ellátmányának biztosítására. Idézem:
„11. §
(1) Külföldi személy részére az alábbi jogcímeken fizethet juttatás:
a) ..... valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi
oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási program .... keretében történő
vendégfogadás – ideértve szakmai konferenciák, .... díszdoktori ... fogadások, továbbá
ösztöndíjak és tanulmányutak résztvevőinek, a pályázat céljának megvalósítása
érdekében érkezők fogadása esetét is .... egyéb juttatás vagy ösztöndíj fizethető.
Ennek megfelelően, ha TÁMOP vagy OTKA
(vendégfogadás), akkor a fenti juttatás fizethető.

pályázatban

szerepel

mobilitás

A juttatás összege a korábbiakban megszokott módon 4-10 eFt /nap/fő közötti lehet.
A kifizetés adómentes.
Fontos, hogy tartós magyarországi tartózkodás finanszírozására ez a napidíjra emlékeztető
konstrukció nem alkalmazható. Irányelvként kérem, hogy két hétnél hosszabb látogatásra ne
igényeljük ezt a lehetőséget.
Budapest, 2012. november 12.
Surján Péter sk.
dékán

