Iktatószám: IKT/5-768/197/2020.
Tárgy: 11/2020. (XI.16.) sz.
rektori-kancellári körlevél a magán
és hivatalos célú utazásokkal
összefüggő szabályokról
A Szegedi Tudományegyetem
valamennyi szervezeti egységének
vezetője részére

Tisztelt Egyetemi Vezető! Tisztelt Kollégák!
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időszakára a magán és
hivatalos célú utazásokkal összefüggésben az alábbi szabályok szigorú betartását és
betartatását rendeljük el:
1. A hatályos szabályok szerint a foglalkoztatottak magáncélú utazása nem esik
korlátozás alá, külföldre a foglalkoztatott a jelenlegi járványhelyzetre tekintettel saját
felelősségére utazhat.
A külföldi utazásokat a Szegedi Tudományegyetem a jelenlegi helyzetben nem
javasolja.
Amennyiben a külföldi utazás mellett döntenek, akkor ismételten felhívunk minden
érintettet, hogy külföldi utazását (célország és a pontos időtartam megjelölésével) az
utazást megelőzően jelentse be a közvetlen munkahelyi vezetőjének, aki a bejelentések
alapján köteles arról naprakész nyilvántartást vezetni.
2. Amennyiben a foglalkoztatott saját felelősségére a külföldi utazás mellett dönt, akkor
az ebből eredő következmények vonatkozásában a munkajogi felelősség és a
járványügyi intézkedésekkel felmerülő költségek őt terhelik. Ha a külföldi utazással
összefüggő intézkedések következtében a bejelentett szabadság időtartamának elteltét
követően a foglalkoztatott a munkavégzés helyén munkavégzésre alkalmas állapotban
megjelenni nem tud, akkor az alábbiak szerint jogosult távollétre:
a)

keresőképtelenség igazolása esetén a foglalkoztatott társadalombiztosítási
ellátásra jogosult.

b) egyéb járványügyi intézkedésből fakadó akadályoztatottság esetén a munkáltató
az alkalmazott éves szabadsága terhére tudja biztosítani a távollét lehetőségét.
3. Hivatalos külföldi kiküldetések elrendelésére, hivatalos külföldi delegációk fogadására
a hatályos jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelően kerülhet sor.
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A hivatalos külföldi utazásokat, illetve delegációk fogadását a Szegedi
Tudományegyetemen a jelenlegi helyzetben nem javasoljuk, azok megtartására csak
szakmailag különösen indokolt esetben kerülhet sor.
Felhívjuk a hivatalos utazások, fogadások elrendelésére jogosult vezetők figyelmét,
hogy a jelenlegi járványhelyzetre tekintettel fokozott körültekintéssel,
felelősségteljesen járjanak el, és az elrendelésről szóló döntés meghozatala során
vegyék figyelembe, az azzal járó esetleges járványügyi, munkaszervezési, munkaügyi
következményeket.
4. Jelen körlevél kiadásával egyidejűleg
-

a veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó szabályokról szóló 5/2020.
(VI.25.) sz. rektori-kancellári körlevél, valamint
a járványügyi készültség időszakára vonatkozó külföldre utazással összefüggő
szabályokról 6/2020. (VII.15.) sz. rektori-kancellári körlevél

hatályát veszti.
A jelen körlevélben foglaltakról kérjük, hogy kollégáikat közvetlenül szíveskedjenek
tájékoztatni.
Segítő közreműködésüket előre is megköszönjük!
Kelt: Szeged, 2020. év november hó 16.
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