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Kedves OTDK résztvevő Kolléga! 
 

A XXXIII. OTDK 13. szekciójában a következőket biztosítjuk Önöknek. 
1. Zsűritagok számára 
Teljes részvételi költségmentesség – az étkezési díjak költségterheinek optimalizálása 
érdekében kérjük, hogy a Közérdekű-önkéntes-szerződés dokumentumot, kizárólag a 
sárga részeknél kitöltve feltétlenül juttassa vissza hozzánk elektronikus formában április 5-ig a 
jeke@jgypk.szte.hu címre!!! 
 
Utazási költségek utólagos visszatérítése – az ehhez szükséges dokumentáció: 
Önkéntes-személy-utazási-elszámolás-forma excel táblázat 
Utazási bizonylatok (A regisztrációkor az utazással kapcsolatos bizonylatokat a szervezők 
lefénymásolják.) 
a) – vonatjegy + számla 
b)- buszjegy + számla 
 a vonat- és buszjegyről az oktató nevére szóló számla megfelelő 
c) – autós utazásnál a kiküldetési szabályzat 5. és 6. mellékletének kitöltése 
(kizárólag  autós utazás esetében!) 
– a forgalmi, a biztosítás befizetését igazoló dokumentum – ezeket szkennelve kérjük elküldeni 
a jeke@jgypk.szte.hu címre. Ha az autó nem a vezető személy nevén van, hanem más családtag 
nevén, akkor a következőképp kell eljárni: 
-családtagnál nem kell más dokumentum (a rendelkezés szerint családtag a gyermek vagy 
szülő) 
-házastársnál nyilatkozatot kell írni, hogy erre az időszakra XY-nak használatra átadta az autót. 
– autópálya matrica számlája, forgalmi engedély, biztosítás érvényességét igazoló bizonylat 
Az autópálya matricáról számlát kell kérni az egyetem nevére: SZTE Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kar, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Adószám: 15329815-2-06 
 
Kérjük, hogy a mellékletek közül az az utazási formának megfelelő dokumentumokat 
feltétlenül küldjék vissza kitöltve, majd pedig a regisztráció alkalmával íratjuk alá, a jegyek és 
számlák fénymásolásakor. 
 
2. Kísérő /témavezető oktatók (nevező intézményenként 1 oktató, valamint 5 hallgatói 
résztvevőnként +1 oktató) 
Minisztériumi támogatásra kaptunk ígéretet, amelyből az OTDK-n résztvevő kísérő tanárok 
részvételi költségét is tudjuk finanszírozni (az utazást sajnos nem, bízunk benne, hogy a 
zsűritag kollégáikkal együtt tudnak utazni, autóval). 
Teljes részvételi költségmentesség – az étkezési díjak költségterheinek csökkentése 
(rezsiadómentesség) érdekében kérjük, hogy a Közérdekű-önkéntes-szerződés 
dokumentumot, kizárólag a sárga részeknél kitöltve feltétlenül juttassa vissza hozzánk 
elektronikus formában április 5-ig a jeke@jgypk.szte.hu címre!!! 
 
A szükséges (fentebb felsorolt) kitöltendő dokumentumok a konferencia honlapján, a 
http://www.jgypk.hu/otdk2017/egyeb-nyomtatvanyok/ menüpontból letölthetőek! 
 
Közreműködésüket köszönjük! 
Szeged, 2017.március 24. 
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