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Tisztelt Rektor Úr!
A K 108790 számú, „A modern állam változásai – Történeti perspektívák és a jelenkori
kihívásokra adott válaszok” című OTKA projekt témavezetőjeként a következő kéréssel
fordulok Önhöz. Kérem, szíveskedjék hozzájárulni, hogy a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem, az OTKA és közöttem fennálló támogatási szerződést kiegészítő
szerződésmódosítás keretében úgy módosítsuk, hogy a kutatás feltételeit biztosító
intézményként 2013. október 10‐i hatállyal a Széchenyi István Egyetemet jelöljük meg.
Kérem, hogy ennek érdekben az OTKA számára szíveskedjen olyan tartalmú
nyilatkozatot kiadni, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy e kutatási projektet és a
beszerzett, befektetett eszközöket a másik kutatóhelyre átvigyük.
Kérelmem indokolásként előadom a következőket. A 2013. szeptember 1‐ével hatályba
lépett támogatási szerződés aláírásakor, 2013. augusztusában a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem alkalmazottja voltam, az azóta eltelt időszakban azonban az egyetemmel
fennálló jogviszonyom megszűnt. 2013. szeptemberében egyetemi tanári kinevezést
kaptam a győri Széchenyi István Egyetemre, s – minthogy 2013 szeptember végén
egyértelművé vált, hogy ún. részfoglalkozású oktatóként sem maradok a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen – mind oktatói, mind kutatói tevékenységemet kizárólag a
Széchenyi István Egyetemen folytatom. Tájékoztatom, hogy az eltelt kb. egy hónapban a
kutatás keretében eszközök vásárlására, munkaszerződés és hallgatói szerződés
megkötésére, vagy más kifizetésre a projekt keretében nem került sor.
Kérem, hogy fenti tartalmú nyilatkozatát postai úton küldje meg részemre, és értesítse
arról az NKE gazdasági és pályázati ügyeit intéző szervezeti egységeit is, hogy a
pénzügyi elszámolást és a maradvány visszautalásával kapcsolatos teendőket
intézhessék. Tájékoztatom még, hogy a mai napon hasonló kéréssel fordultam az OTKA
Társadalom‐ és Bölcsészettudományi Kollégiumának elnökéhez is, hogy engedélyezze a
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támogatási szerződést kiegészítő szerződésmódosítást. Kérelmem teljesítését és az
üggyel kapcsolatos fáradozását előre is köszönöm.
Budapest, 2013. október 7.
Tisztelettel:
Dr. Takács Péter
egyetemi tanár, a K108790 sz. OTKA‐projekt vezető kutatója
SZE Állam‐ és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Tanszék
9026 Győr, Áldozat u. 12.

Prof. Dr. Bálint Csanád
az OTKA Társadalom‐ és Bölcsészettudományi Kollégium
elnöke részére
1093 Budapest, Czuczor u. 10.

Tisztelt Elnök Úr!
A K 108790 számú, „A modern állam változásai – Történeti perspektívák és a jelenkori
kihívásokra adott válaszok” című OTKA projekt témavezetőjeként a következő kéréssel
fordulok Önhöz. Kérem, szíveskedjen engedélyezni, hogy a jelzett kutatásban a kutatás
feltételeit biztosító intézményt módosítsuk és ennek érdekében kiegészítő
szerződésmódosítást kössünk, a kutatás feltételeit biztosító intézményként 2013. október
10‐i hatállyal a Széchenyi István Egyetemet jelölve meg.
Indokolásként előadom a következőket. A 2013. szeptember 1‐ével hatályba lépett
támogatási szerződés aláírásakor, 2013. augusztusában a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem alkalmazottja voltam, az azóta eltelt időszakban azonban az ezen egyetemmel
fennálló jogviszonyom megszűnt. 2013. szeptemberében egyetemi tanári kinevezést
kaptam a győri Széchenyi István Egyetemre, s mind oktatói, mind kutatói
tevékenységemet mostantól kizárólag ezen az egyetemen folytatom. Ilyen körülmények
között nagyban megkönnyítené a kutatómunkát, ha a kutatás feltételeit biztosító
intézményt módosítani lehetne. Előadom még, hogy a szenior kutatók a módosításhoz
hozzájárulnak; az erről szóló nyilatkozatokat külön levélben e kérelemhez csatolni
fogom. Ugyancsak csatolni fogom a régi intézmény (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
hozzájárulását jelző nyilatkozatot, melyet a mai napon megkértem. Tájékoztatásul
jelzem, hogy a kutatás kezdetétől eltelt kb. egy hónapban eszközök vásárlására,
munkaszerződés vagy hallgatói szerződés megkötésére nem került sor. A szükséges
nyilatkozatokat igazolásokat és elszámolásokat, ideértve a régi intézmény pénzügyi
elszámolását és a maradvány visszautalásával kapcsolatos nyilatkozatát, valamint a
befogadó intézmény nyilatkozatát a kiegészítő szerződésmódosítás megkötésének
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folyamata során csatolni fogom. Végül jelzem, hogy a kutatás minden további feltétele
változatlan.
Kérelmem teljesítését és az üggyel kapcsolatos fáradozását előre is köszönöm.
Budapest, 2013. október 7.
Tisztelettel:
Dr. Takács Péter
vezető kutató
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Tisztelt Kollégák!
A K 108790 számú OTKA projekt kapcsán a következőkről tájékoztlak Benneteket. A
Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a 2013. október 11-i levelemre, melyben kértem,
hogy „támogatási szerződést kiegészítő szerződésmódosítás keretében módosítsuk” és a
„kutatás feltételeit biztosító intézményként a Széchenyi István Egyetemet jelöljük meg” –
2013. nov. 11-i dátummal ellátott, a mai napon gépkocsis futár által kézbesített levelében – a
következőket válaszolta.
1. Nem támogatja a projekt „NKE-ről való elvitelét”, mivel egyrészt – idézem – „az NKE a
kutatás feltételeit biztosító intézmény”, másrészt „a projektben részt vevő kutatók nagyobb
része az NKE alkalmazottja”. 2. Mivel az „NKE-vel való kapcsolatai[m]” „teljesen
megszűntek”, ezért – idézem – „javasolom a projektből való kilépését”, ti. az én kilépésemet,
és „egyben kéri”, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot tegyem meg.
Jelzem, hogy ilyen nyilatkozatot nem kívánok tenni. Az OTKA-Irodán előzetes telefonos
érdeklődésemre azt jelezték, hogy hasonló eset az OTKA gyakorlatában még nem fordult elő.
Az üggyel kapcsolatban a jövő hétre szeretnék megbeszélést összehívni. Kérlek Benneteket,
hogy jelezzétek, melyik időpont lenne számotokra megfelelő (hétfő, szerda vagy csütörtök),
ill. hogy hol legyen a megbeszélés. Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Takács Péter
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Prof. Dr. Bálint Csanád
az OTKA Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának elnöke részére
1093 Budapest,
Czuczor u. 10.
Tisztelt Elnök Úr!
A K 108790 számú, „A modern állam változásai – Történeti perspektívák és a jelenkori
kihívásokra adott válaszok” című OTKA projekt témavezetőjeként azzal a kéréssel fordulok
Önhöz, szíveskedjen tájékoztatni, hogy az alább vázolt helyzetben milyen lépéseket lehetne és
kellene tennem annak érdekében, hogy a kutatást eredményesen folytathassam, illetőleg a
részt vevő kutatókkal folytathassuk.
A kutatás támogatására vonatkozó pályázatot 2012 őszén és 2013 elején dolgoztam ki, a
kutatócsoportban részt vevő és az adott tudományszak területén tevékenykedő más
kollégákkal együttműködve. Az OTKA Bizottság döntéséről 2013 júliusában értesültünk, a
támogatási szerződésre vonatkozó ajánlatot 2013 augusztusában kaptuk meg; e szerződést
2013. augusztus végén írtam alá. A pályázat benyújtásakor és a szerződés aláírásakor a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) közalkalmazotti státuszban lévő oktatója voltam; a
támogatási szerződés harmadik aláírója ezen intézmény rektora volt. Az egyetemmel fennálló
jogviszonyom 2013. szeptember 30-án megszűnt, s 2013. szeptemberében egyetemi tanári
kinevezést kaptam a győri Széchenyi István Egyetemre. Bár folytattam erről egyeztetéseket,
2013. szeptember végére egyértelművé vált, hogy ún. másodállásos (részfoglalkoztatású)
formában sem maradok az NKE oktatója.
2013. október 11-én kérelemmel fordultam az NKE rektorához, hogy járuljon hozzá a
támogatási szerződés olyan módosításához, hogy a kutatás feltételeit biztosító intézményként
a Széchenyi István Egyetemet jelölhessük meg. Erre 2013. november 11-i dátummal az NKE
rektora közölte: nem támogatja a projekt „NKE-ről való elvitelét”, mivel egyrészt „az NKE a
kutatás feltételeit biztosító intézmény”, másrészt „a projektben részt vevő kutatók nagyobb
része az NKE alkalmazottja”. A levelet mellékelem. Bár nem szeretném itt vitatkozni a rektor
úr érveivel, azt mégis megjegyzem, hogy az első érve azért nem állja meg a helyét, mert a
kérelmem pont arra irányult, hogy ne az NKE legyen a kutatás feltételeit biztosító intézmény.
Így a kérelem elutasítása indokolásaként arra hivatkozni, amire a kérelem irányul, enyhén
szólva is különösnek tűnik. A rektor úr másik érve azért nem állja meg a helyét, mert a
projekt minden kutatója, ideértve az NKE alkalmazottait is, 2013. október 7-én tett
nyilatkozatával hozzájárult ahhoz, hogy a szerződést úgy módosítsam, hogy a kutatás
feltételeit biztosító intézmény a Széchenyi István Egyetem legyen. E nyilatkozatokat
ugyancsak mellékelem. Megjegyzem: rektor úr állítása („a kutatók nagyobb része az NKE
alkalmazottja”) tényszerűen sem állja meg a helyét, mert a hét kutató közül csak három „az
NKE alkalmazottja” (további kettő nyugdijas, kettő pedig más egyetemen dolgozik). Rektor
úr egyébként, számomra ugyancsak meglepő módon, azt is javasolta, hogy én „lépjek ki a
projektből”, s tegyek ezzel kapcsolatos nyilatkozatot. Jelzem, hogy felvetését a kutatás céljai
szempontjából ésszerűtlennek tartom, s nem szándékozok „kilépni a projetkből” és ilyen
nyilatkozatot nem teszek.
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Tájékoztatom, hogy a kutatásokat a nehézkes feltételek és körülmények ellenére is
megkezdtük. A tanulmányok készülnek, az első publikáció várhatóan 2013 decemberében fog
megjelenni; a 2014 elejére tervezett országos konferencia előkészületeit megtettük; arra külső
kollégák már jelentkeztek. Jelzem azt is, hogy 2013 szeptemberében és októberében a kutatás
keretében eszközök vásárlására, munkaszerződés és hallgatói szerződés megkötésére vagy
más kifizetésre a projekt keretében nem került sor. Úgy tudom, hogy előzetes jelzésem
alapján a finaszírozással kapcsolatos intézményi átutalásokra nem került sor.
A múlt héten, az NKE rektora levelének kézhezvételekor telefonon érdeklődtem az OTKAIrodán az ilyenkor követendő eljárást illetően; érdemi tanácsot azonban – számomra érthető
okokból – nem kaptam. Megjegyzem még, hogy ha a kutatás feltételeit biztosító intézmény az
NKE maradna, s nekem négy éven át „külső munkatársként” az NKE-vel kellene
együttműködnöm, az lényegében a kutatás ellehetetlenítését jelentené. Ennek nem csupán
technikai okai vannak (az egyetemi központ például jelenleg egy laktanya területén van,
ahová még bemenni is nehéz), hanem érdemiek is. Ezeket itt nem részletezem; inkább az
általam csak hallomásból ismert gyakorlatra és szokásokra hivatkozok, miszerint a vezető
kutató ún. munkahely-váltása esetén az intézmények együttműködése alapján a kutatás
feltételeit biztosító intézményt közös megegyezéssel módosítani szokták. A mi esetünkben
sajnos ez nem adatott meg. E levelem célja az, hogy tanácsát és tájékoztatását kérjem:
mindezen körülményekre tekintettel mit lehetne, illetőleg mit kellene tennem annak
érdekében, hogy a kutatási tervet meg tudjam valósítani.
Válaszát és üggyel kapcsolatos fáradozását előre is köszönöm. Szükség esetén személyesen is
szívesen állok rendelkezésére.
Budapest, 2013. november 17.
Tisztelettel:
Takács Péter
vezető kutató
Mellékletek:
1. az NKE rektorának levele
2. a kutatók nyilatkozata
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