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Pályázatok terhére elvégzett többletfeladatokról és pályázatok terhére történő
bérátvállalásokról
i. sz.: TTK-8610/1/(2018)
Tisztelt Kollégák!

A közelmúltban örvendetes módon megnövekedett a Természettudományi Kar munkatársai
által elnyert pályázatok száma és a támogatások Ft-ban kifejezett összege. Ezzel párhuzamosan
azonban hiány mutatkozik a Kar dolgozói alapbérének fedezetében, mind az oktatók/kutatók, mind
az oktatást/kutatást segítő munkatársak vonatkozásában.
A pályázatok megvalósítása jelentős többlet terhelést jelent a Kar dolgozói számára, ezért –
ha a pályázat ezt lehetővé teszi – méltányos, hogy a többlet munkát végzők anyagi juttatásban
részesüljenek többletfeladat elrendelés formájában. Mivel azonban a pályázat megvalósítása az
azon dolgozók munkaidejének egy részét is igénybe veszi, pályázati források terhére bérátvállalások
is megvalósíthatók.
A helyzet rendezése érdekében a 2018-as év második félévére és a 2019-es évre az alábbi
irányelvet fogalmazom meg:
Ha egy pályázatból a központi kari munkaszám terhére alkalmazott munkatárs számára
bizonyos összegű bérkifizetést tervezünk, akkor ezen összeg legfeljebb 50%-a szolgálhat többlet
feladat elrendelésre, míg legalább 50%-ot bérátvállalásra kell fordítani.

Az irányelv nem vonatkozik
a) az Egyetemmel közalkalmazotti viszonyban nem lévő munkatársak megbízási díjaira
b) az Egyetem más karain alkalmazott munkatársak többletfeladataira és megbízási díjaira
c) a 100%-ban pályázati forrás terhére alkalmazott közalkalmazottakra

d) félévenkénti egy alkalommal egyszeri többletfeladat elrendelésére, ha annak összege nem
éri el a 200 ezer Ft-ot
e) a karon dolgozó közalkalmazott többletfeladatára, ha a munkavállaló bérének már több,
mint 70%-a más forrásból már átvállalásra került (ennél kisebb korábbi átvállalás esetén az
50%-os elvárás egyeztetés alapján csökkenthető)
f) azokra a pályázatokra, amelyek a fenti konstrukciót pályázati felhívás, pályázati szabályzat
vagy szerződés szerint nem teszik lehetővé. Ilyen esetekben többletfeladat elrendelés igénye
esetén a témavezetőnek egyedi egyeztetést kell kezdeményezni a pályázat megvalósítása
következtében fellépő költségek elletételezése érdekében a TTK GH Pályázati Csoport
vezetőjén keresztül a dékánnál.

Fontos, hogy a jelen körlevélben megfogalmazott irányelv nem helyettesíti a nagy pályázatok
végrehajtása során követendő/megvalósítandó jelentős bérátvállalásokat.
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