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A TDDSZ Rendkívüli Küldöttgyűlése az alábbiakról határozott: 

1. Kérjük az ELKH Elnökségét és az MTA vezetését, hogy az akadémiai jóléti szolgáltatásokban
induljanak egyeztetések. Ez ügyben hivatalos levelet fogalmazunk meg, amelyben indítványozzuk,
hogy az MTA jóléti szolgáltatásai (pl. MTA üdülők, MTA óvoda, szolgálati lakások, MTA
lakáshitel) valamilyen szinten az ELKH keretein belül is elérhetőek maradjanak a volt MTA
dolgozók számára.

2. Kezdeményezzük egy segélykuratórium felállítását. Az Alapszabályba is belefogalmazzuk, illetve
egy külön szabályzatot hozunk létre, amely szabályozza a segély nyújtásának módját, a
segélyezhetők körét. A kuratórium tagjai Fónagy Adrien, Gráczi Tekla Etelka és Kőrösi Gábor. 

3. Az előző Küldöttgyűlésen megszavazott Alapszabályt több ponton módosítani kell a Fővárosi
Törvényszék végzése alapján. Két új változat készült: az egyikben (A változat) csak a kért
módosítások találhatók, a másikban (B változat) az Alapszabály működést akadályozó pontjainak
javítása is megtörtént. A két változat azért készült, mert csak a kért pontok javítását fogadják el, az
újabb pontok módosítását el fogják utasítani. A módosításokat 45 napon belül kell benyújtani, ha
ebből kicsúszunk, akkor automatikusan elutasítják a régi változatot, és új eljárást indíthatunk. A
Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy a 45 napos határidő lejártát követően indítsuk újra az eljárást, és a
B változatot adjuk be. 

4. Kétség merült fel a bizalmi megszavazásának kétharmados megválasztását illetően. A
Küldöttgyűlés megszavazta, hogy Lőrincz Viktor és Szilágyi Emese tegyen javaslatot a bizalmi
megszavazásának módjára, hogy a törvényekkel összhangban legyen az Alapszabály, de a
mindennapi működést se lehetetlenítse el.

5. A küldöttgyűlési határozatokat a bizalmik küldik ki a szakszervezeti tagok számára. A
Küldöttgyűlés határozatai nyilvánosak, ha arról nem dönt másképp a Küldöttgyűlés. Ha kérésként
felmerül, akkor az adott határozatról döntsön a Küldöttgyűlés, hogy titkos vagy nyilvános legyen. 
A nyilvánosság felé való kommunikációt az Elnökség képviseli. 
 
6. A TDDSZ támogatja az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) tudománnyal kapcsolatos elvi
állásfoglalásait, és együttműködésre törekszik az ADF-fel.
 
7. A TDDSZ által kivitelezett kérdőív eredményeiből szociológusok bevonásával készüljön egy
kivonatos tájékoztató. A Tóth István János nevével fémjelzett migrációs kutatás is felhasználható
forrásmegjelöléssel. 

8. Az Akadémiai Választmány szerepe, hogy segítse az Elnökséget és az intézmények közötti
kommunikációt. Ide tartozhat a munkáltatói érdekvédelmi szervezet és az MTA Kiválósági Intézet
kérdése. Ebben a kérdésben valami minimum megfogalmazása lenne szükséges. Ezek is az
Akadémiai Választmány feladatai. 



9. Az Elnökség feladata a más szervezetekkel való együttműködés és a bérharcról szóló
tárgyalásokban való részvétel, illetve esetlegesen egyéb kérdésekben való együttműködés más
szervezetekkel. 


