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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Érdekegyeztetés az Interneten

A felső oktatási bérvita hullámai

A tartalomból:
AKT-állásfoglalás (2. oldal)
A nyugdíjszámításról (2. oldal)
A FIDESZ tudománypolitikája (3. oldal)
MFB-támogatás
A Pro Vita Alapítványnak
A Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) vezérigazgatója, dr. Huszty
András levélben tájékoztatta a TUDOSZ titkárát, hogy Révész Márta
megkeresése „a Pro Vita Alapítvány munkájának segítése érdekében az
MFB Rt. 100 000 forinttal kíván az MTA kutatóintézeteiben elhunyt kollégák gyermekeinek támogatásához hozzájárulni". Köszönjük.

Gratulálunk!
A márciusra esedékes botrányok sorából mindenképpen az őstermelők útblokádja került az első helyre. Kevésbé látványosan és kisebb
felt ű nést keltve zajlott a felső oktatási bérvita, amely a két érintett
szociális csoport „nyomás-kifejtési lehet ő ségeinek" eltérő minőségére is felhívja a figyelmet, illetve: a radikálisabb eszközök bevetése
a közvéleményben a probléma súlyosabb voltának a képét jelenítheti
meg. Nem feltétlenül a kormány megosztó törekvéseit kell felfedezni
abban, ha az elégedetlenkedők nem csupán a rendszerváltás (vélt
vagy valós) nyerteseivel hasonlítják össze saját pozícióikat, de a
protestáló nyeretlenek is olykor gyanakodva figyelik egymás követeléseinek jogosságát vagy éppen megalapozatlanságát. Valószín ű leg
a felső oktatási bérvita is nagyobb visszhangot váltott volna ki parlamenten belül és kívül is, ha nem szorult volna a zajosabb események
árnyékába.
A bérvita lényegét a Rektori Konferencia - az érdekképviseletek álláspontjával tulajdonképpen összhangban- március 18-i Allásfoglalásában összegezte. Eszerint a Művelő dési és Közoktatási Minisztérium elképzelése azért méltánytalan
az intézményekkel szemben (és
végrehajthatatlan is), mivel a szükséges összeg biztosítása helyett az
MKM arra kötelezi ő ket, hogy a
kötelező illetmény- és bérpótlékemeléseket úgy hajtsák végre,
hogy egyrészt a dologi el őirányzatukból jelentő s összegeket csoportosítsanak át a személyi elő irányzataikba, másrészt az év közben
majd megszerzett saját bevételeik
egy részét (mely elő irt minimális
mértékét a konferencia irreálisnak
tartja) erre a célra használják fel.
A vita alapját képező kérdések
összefoglalásán túl a Rektori Konferencia Allásfoglalása közvetlenül - elutasító - válasz is kívánt lenni a miniszter négy nappal korábban a felsőoktatási intézmények vezetőihez intézett körlevelére, amelyet a címzettek
közül sokan ultimátumnak tekintettek.
Körlevelében Magyar Bálint törvénysértésekről, a demokratikus jogrend és
a jogállamiság alapértékeinek megkérdőjelezésérő l beszél és kijelenti: „Az
elmúlt hetek történései alapján sajnálattal vettem tudomásul, hogy a törvények alapján megállapított bérkifizetés
számos felső oktatási intézményben
elmaradt, pedig annak forrása - a minisztérium adatai szerint- az intézmények rendelkezésére áll."
A vita kiszélesítésének szándékával a minisztérium szokatlan lépésre
szánta el magát. A minisztériumi
Internet web-oldalán, a honlap jobb
felső sarkában átmenetileg megnyitott egy olyan „forró-kapcsolatot"
[http://www.rnkm.hu/FORRO/
BERVITA], amelyen keresztül bárki
megismerhette a vita eddigi eseményeit, a megfogalmazott álláspontok
dokumentumait, Magyar Bálint vitaindító levelét és - bár a miniszter mintegy 1000 E-mail címre közvetlenül is
elküldte a vitában való részvételre
invitáló levelét- mindenkinek korlátlan
szabad szövegmez ő t biztosítottak
hozzászólása, megjegyzése megtételére. [A minisztérium három állandó
szerepl ő je vesz részt a vitában:
Baranyi Imre közgazdász, a minisztérium sajtófőnöke, Skrapits Krisztina, aki korábban a Rektori Konferencia munkatársa volt, jelenleg a minisztérium kabinetirodáján a felsőoktatással foglakozik, valamint a minisztérium web-lapjának a szerkesztője,
így a vitafóromnak is a karbantartója,
Pogány György, aki egyben a Középiskolai Internet Programnak is a munkatársa.]
A vitafórum március 19-i megnyitása óta élénk eszmecsere színtere. A
vélemények magas száma és a fórum teljes nyitottsága miatt némelyek
természetesen szélsőséges hangon
is megszólalnak (egyesek mintha félreértenék az E-mailen szokásosan

elterjedt tegeződést). Jól jellemzi a
helyzetet egy március 26-i vélemény:
„Kedves Hozzászólók (Zöme)!
Megdöbbentő és elkeserítő az a
stílus, ahogy hozzászóltok, ahogy
válaszoltok, vagyis ahogy úgynevezett 'vitatkoztok'! Ezt olvasva nagy
szükség lenne egy komoly változásra a felsőoktatásban! Az aláírások 'elmulasztása' nekem az 'orvlövészt' juttatja eszembe.! Mi lenne, ha érdemben szólnánk hozzá a dolgokhoz. Úgy
olvasom, inkább 'gyomorból', mint
'gondolatból' írtok."
(Még olvasható) indulatosságában
is elgondolkodtató az a (névvel írt)
vélemény, amely az éppen egy időben zajló két tiltakozó hullám konfliktusára is felhívja a figyelmet: „Kedves vitatkozók!
Miért fogadják el,
hogy nem lehet létszámot leépíteni,
amikor bizonyára Önök is tudják,
hogy e létszám tekintélyes hányadát
a fels őoktatásban való oktatói munkára alkalmatlan, képzetlen, ráadásul
lusta egyedek teszik ki, ilyen-olyan
rosztovi és egyéb egyetemeken szerzett diplomákkal. [...] Miért nincs
egyetemi integráció Magyarországon?
Csak nem azért, mert ez kevesebb
rektori és egyéb vezet ői pozíciót jelentene?[...]
A vita március 28-ig tartó szakaszában a minisztérium munkatársai
válaszoltak - amire tudtak-, ekkor
pedig délben a miniszter is a beszállt
a levelezésbe. Az Internet-nyilvánosság hangneméhez alkalmazkodva
kezdte válaszát: „Kedves vitapartnerek! Higgyétek el, hihetetlenül nehéz
fels őoktatási reformot végrehajtani.
Annyiféle er ős érdek dolgozik ellene,
annyira nehezen mozdul meg egy
kiterjedt és önállóan m űköd ő szervezet, hogy a változások talán csak
évek, évtizedek alatt érezhet ők.
Ugyanakkor meg gyakran napi gondokkal kell foglakozni..."
A miniszter álláspontjával kapcsolatban Simon György professzor fogalmazta meg legátfogóbban kifogásait. Szerinte „az a mondat, hogy 'az
egyetemnek saját forrásait kell megvizsgálni' - definiálatlan. Mit mondunk
saját forrásnak? Egy régi, nagy egyetemen vannak épületek, jóléti intézmények, sporttelepek, amelyekt ől elvileg esetleg meg lehetne válni - és
így forrásként szerepelhetnének-, de
ezek jelent ős része szükséges az
oktatáshoz is. Másrészt a bérfejlesztés tartós kötelezettségvállalást jelent,
amit a jöv ő évben is meg kell adni, a
tulajdonok eladása meg valószínűleg
csak rövid távra segít ki.
Mivel az 1997. február 1-jétől érvényes közalkalmazotti bértáblázat bevezetésével kapcsolatos viták alapja
az, hogy az MKM a normatív finanszírozásra hivatkozik és arra, hogy az
ebben rögzített összeget már megadta, míg az egyetemek azt kifogásolják, hogy a bérben rögzített béremelésre nem kaptak fedezetet, felmerül
a kérdés, mi az ellentmondás magyarázata. Többen úgy vélik, hogy amikor
az 1997-es költségvetés alapján elfo-

gadott új bértáblának megfelelően sor
került a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény módosítására, majd ennek következményeként a szakminisztériumok részletes besorolási szabályokat állapítottak meg, akkor még nem
volt egyértelmű, hogy milyen problémák származnak majd a végrehajtás
során az MKM azon megállapításából,
miszerint „a besorolás alapján megállapított bér kifizetése [...] 1997. február 1-jétől a munkáltatót terheli."A szöveg eltérő értelmezési lehetőségi kezdettől fogva adottak voltak, de csak
az esedékes kifizetéskor lépett működésbe az időzített bomba. Az intézmények bürokráciája, az érdekképviseletek vezetőinek és tagságuk érvei,
a közgazdasági racionalitás valamint
a költségvetés aktuális szempontjai
más és más vonatkozásokra helyezik
a hangsúlyt, ami az interpretációk ellentmondásosságának természetes
magyarázata.
Azt az általánosabb érvény ű álláspontot viszont a minisztériumi törekvések is helyeslik, amelyet a Rektori
Konferencia Allásfoglalásának utolsó
pontja a hasonló helyzetek elkerülése érdekében javasol: „A jöv őben
derüljön ki félreérthetetlenül a Kormány, a tárca szándéka, legyen egyértelmű mind a rektorok, mind a gazdasági f őigazgatók, mind a szakszervezetek számára az intézményekkel
szembeni elvárás, a költségvetési
támogatás minden formája (tehát a
pályázati források is), illetve a 'saját
bevételek' tekintetében egyaránt".
Annak kiderítése pedig, hogy az
Interneten keresztül zajló érdekegyeztetés milyen szerepet tud betölteni a
szociális feszültségek csökkentésében - a konfliktuskutatókra vár.

Akadémiai ifjúsági díj 1997
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 1997. évben „Akadémiai
Ifjúsági Díjban" részesíti:
Az élettudományok területén:
Báldi Andrást az MTA Állatökológiai
Kutatócsoport tudományos munkatársát, Pásztor Lászlót és Szabó Józsefet a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársait,
Sík Attilát a Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet tudományos munkatársát, Puskás G. László a Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézetének tudományos munkatársát, Deli
Máriát és Krizbai Istvánt a Szegedi
Biológiai Központ Biofizikai Intézete
tudományos munkatársait, Terdai Attilát az MTA Membránbiológiai és Immunkórtani Kutatócsoport tudományos
munkatársát, Buda Csabát a Szegedi
Biológiai Központ Biokémiai Intézete
tudományos munkatársát, Haracska
Lajost a Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézete tudományos munkatársát, Kun Andrást az Ökológiai
és Botanikai Kutatóintézet tudományos
munkatársát, Hajnal Andrást az MTAPOTE Idegélettani Kutatócsoport tudományos munkatársát
A matematikai
és természettudományok
területén:
Domokos Mátyást a Matematikai
Kutatóintézet tudományos munkatársát, Egresits Csabát a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
tudományos munkatársát, Csörgő
Tamásta Részecske és Magfizikai
Kutatóintézet tudományos f őmun-

Bezárnak hét intézetet?
A nagy tekintély ű Nature legfrissebb számában a magyar Akadémia átszervezéséről írt — adta közre április 10-én egyik napilapunk.
A Magyar Rádió munkatársa nyomban körkérdést tett fel arról, hogy
mit szólnak a hírhez: „az MTA 40
kutatóintézetéből hetet bezár, ami
a személyzet egynegyedét fenyegeti". Az alábbiakban szerkesztés
kommentár nélkül közreadjuk a
nyilatkozatokat.
— Tétényi Pál akadémikus az Izotópkutató Intézet volt vezet ője ma is
az intézetben dolgozik. Ez az egyik
olyan akadémiai intézmény, amelyet
a megsz űnés veszélye fenyeget, legalábbis ezt hallottuk utoljára.
— Pontosabban még senki nem
tudja megmondani, még az sem dőlt
el, hogy a közgyűlés számára milyen
akadémiai testületnek kell javaslatot
tennie. A tendencia kétségtelenül az,
hogy bizonyos intézeteket össze akar
vonni az akadémia vezetése, bizonyos
intézetek átkerülnének egyetemekhez,
más intézetek közintézményekhez,
magyarul múzeumokhoz kerülnének.
Tehat a tendencia mindenképpen egy
bizonyos csökkentés, aminek véleményem szerint van racionális oka, amit
véleményem szerint racionálisan meg
is lehet csinálni.
— Igen ám, de a Nature szerint
1000 főr ől van szó akiknek az állása
a kutató intézetekben meg is sz űnne. Tegyük hozzá, hogy az utóbbi tíz
év alatt majdnem 40 százalékkal
csökkent a kutatóintézeti dolgozók
száma, ebbe beleértve természetesen
a kutatókat is.
— Én elképzelhetetlennek tartom,
hogy akkor, amikor az országban
amúgyis nagyon sok kutatóintézet
szűnt meg, akkor amikor az országot
amúgyis fenyegeti az agyelszívásnak
a veszélye — helyesebben ennek a
ténye —, lenni sajnos, hogy akkor
azért veszítsék el kutatók az állásukat mert átszervezés történik, ha arra

érdemes kutatókról van szó. Természetesen minden intézményben van
selejt, sajnos. A kérdés azonban az,
hogy azok a javaslatok, amelyek születnek, mennyire vágnak egybe például a kutatóintézetek legutóbbi négyéves tevékenységének ertékelésével,
pontosabban az értékelések eredményeivel. Az általam ismert, kidolgozott javaslat egyik legnagyobb hibájának tartom azt, hogy nehol a minősítés eredményei és az elképzelt javaslatok közel sincsenek összhangban egymással.
— Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke többször is
nyilatkozta azt, hogy ma már politikai
döntés kérdése csupán, hogy jusson-e
pénz a tudományos kutatásokra.
— Szerintem kellene egy hosszú
távú konszenzus abban, hogy Magyarországon er ő s kutatóhálózatra
van szükseg. Sajnos, ez a konszenzus nem alakult ki.
— Kuti László a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének elnöke, a
Nature cikke szerint hét intézet bezárásáról van szó. Ezt nevezik úgyis,
hogy összevonás, azt is mondják,
hogy ez tulajdonképpen egy konszolidációs program végrehajtása, most
akkor mir ől van szó?
— Mi is ezt szeretnénk tudni, hogy
miről van szó, picit mi mást értünk konszolidáció alatt, mondjuk ha gondolunk
a bankkonszolidációra, ahol nehéz helyzetbe jutott intézményeket húznak ki a
bajból. Itt egy picit úgy látszik, hogy a
nehéz helyzetbe jutott intézményeket
még nehezebb helyzetbe hozzák. A
Pénzügyminisztérium eldönti azt, hogy
mennyi pénz van, mire van pénz, és ez
a baj. Mert ezzel látszólag a Pénzügyminisztérium tudománypolitikát csinál.
Holott itt az van, hogy akkor döntsétek
el, hogy mire jut. Nyilvánvaló, hogy aki
jobb pozícióban van, az jobban tud markolni a pénzekből.
— Ön lát-e reményt arra, hogy ha
valóban végrehajtják ezt a konszoli-

katársát, Tóth Zsoltot az MTA-JATE
Lézerfizikai Kutatócsoport tudományos munkatársát, Tőkési Károlyt az
Atommagkutató Intézet tudományos
munkatársát, Kiss Tamást a TTKL
Kristályfizikai Kutatólaboratórium tudományos segédmunkatársát, Bajza
Istvánt az MTA-KLTE Szénhidrátkémiai Kutatócsoport tudományos
munkatársát, Török Bélát MTA-JATE
Organikus Katalízis Kutatócsoport tudományos főmunkatársát, Nyerges Miklóst az MTA-BME Szerves Kémiai
Technológiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát, Buzás Norbertet az MTA-JATE Biokoordinációs
Kémiai Kutatócsoport tudományos
munkatárást, Hips Kingát az MTA
Geológiai Kutatócsoport tudományos
segédmunkatársát, Szalai Lászlót a
Szilárdtestfizikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát
A társadalomtudományok
területén:
Pálffy Gézát a Történettudományi Intézet tudományos ösztöndíjasát, Reményi Andreát az MTA-ELTE Magyar Nyelvtörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársát Szécsi Gábort, a Filozófiai Intézet tudományos
munkatársát, Csite Andrást a Politikai Tudományok Intézete tudományos
segédmunkatársát, Kiss Szabolcsot
a Szociológiai Intézet tudományos
munkatársát, Balogh Balázst a Néprajzi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát
dációt, akkor több lesz a pénz a kutatásokra? Több pénzt tudnak fizetni
a szinte már megalázóan alacsony fizetés ű kutatóknak?
— Meggy ő z ő désem, hogy még
kevesebb pénz lesz. Az egész intézkedéssorozatra, akármilyen szép
jelzőkkel díszítik, azért van szükség,
mert nagyon lecsökkentették a tudományra jutó pénzeket, a GDP töredékének 0,4 százalékát fordítja az ország tudományos kutatásra. Ha most
még lecsökkenek ezek az intézetek
attól még a kutatás helyzete nem fog
javulni, nem fog több pénz jutni a
kutatásra, hanem akkor az lesz, hogy
kisebb létszám, kevesebb intézmény,
kevesebb feladat. Tehát nem szükséges annyi pénzt odaadni.
— Lesznek-e bezárások vagy sem?
Vizy Szilveszter a Tudományos
Akademia egyik alelnöke.
— Ezek a műhelyek, ezek az intézetek a jelenlegi költségvetési támogatásból nem képesek fenntartani magukat.
Hiszen megközelítem nagyon az igazságot, ha azt mondom, hogy már csak a
bérekre telik. A Magyar Tudományos
Akadémia intézethálózatába megpróbálja
az értéket megmenteni, átmenteni a jövő
évszázadra, hiszen ez hihetetlen nemzeti kincs. Tehát nem bezárásokról van
szó, hanem arról van szó, hogy a 30-35
százalékkal lecsökkent létszamhoz túlságosan nagyok ezek az intézetek és
racionálisan, ésszerűen át kell szervezni.
— És akkor lesz több pénz a kutatásokra?
— Nézze, ha én csak azt mondom,
hogy egy intézetben, ahol a létszám
mondjuk 40 százalékkal lecsökkent,
de ugyanakkora légköbmétert kell fűfeni, ugyanakkora területet kell fenntartani rezsiköltségben, akkor több jut
a kutatásra, hogyha én például ebből
az épületből átköltöztetem egy másik
épületbe ugyanezt a kutatócsoportot,
ahol viszont szintén üres területek
vannak, és ezt a nagy területet a jöv őben nem fogom finanszírozni, akkor ezt a pénzt a kutatásokra tudom
fordítani.

2

1997. ÁPRILIS

SZÓSZÓLÓ

Bencze Gyula

„Kiszeraméra bávatag" posztmodern módra
Karinthy Frigyes bizonyára remekül
mulatott volna azon, hogy a halandzsa napjainkra a „tudományba" is
bevonult. Az elmúlt év ezzel kapcsolatos nagy eseménye volt, hogy Alan
Sokal remekül kiagyalt és nagyszer ű en kivitelezett fricskát adott a
„posztmodern" társadalomtudósok
egy különösen agresszív csoportjának. Alan Sokal, a New York Egyetem elméleti fizikai professzora 1994.
végén „A határok áttörése - Arccal
a kvantumgravitáció transz formatív
hermeneutikája felé" címmel tanulmányt küldött be a Social text című
vezető kulturális folyóirathoz. A folyóiratot az észak-karolinai Duke
University Press publikálja, amelynek
igazgatója Stanley Fish, a Duke
Egyetem angol irodalom professzora. A szerkesztők között van a folyóirat egyik alapítója, a marxista szociológus Stanley Aromowitz, Andrew
Ross baloldali amerikanista, valamint
a filológusok között nagy tekintélynek
örvendő Frederic Jameson.
Amint a címből is sejthető, a cikk a
szakmai zsargont ötletesen használó, a posztmodern nagyjaitól bő ven
idézetekkel f ű szerezett, teljesen értelmetlen örökség volt. Ennek ellenére, mivel a cikk konklúziója kedvükre
való volt, a tudós szerkesztők közlésre alkalmasnak találták, és az meg
is jelent az 1996. évi tavasz/nyár
számban.
Sokal tréfáját saját maga leplezte
le a Lingua Franca folyóiratnak párhuzamosan beküldött „Egy fizikus kísérlete a társadalomtudományokkal"
című cikkében, amely az 1996. évi
májusi-júniusi számban látott napvilágot. Az érdeklődő olvasó mindkét
cikk rövidített fordítását megtalálhatja a 2000 című folyóiratban.
Az igen mulatságos, de ugyanakkor tanulságos ügy könnyen elképzelhető en nagy port vert fel, és a

napilapok mellett a New York Review
of Books-ben Steven Weinberg Nobel-díjas fizikus is hosszasan foglalkozott vele. Weinberg cikkének fordítását a Beszélő 1996. augusztusszeptemberi száma hozta le.
Miért keltett akkora figyelmet az
ügy, mit is akart Sokal tulajdonképpen - kérdezheti joggal az olvasó.
Steven Weinberget idézve:
„Sokal szatírájának célpontjai széles intellektuális terepen helyezkednek el. Itt találhatók azok a ‹posztmodern> társadalomtudósok, akik szívesen flörtölnek olyan avantgard területekkel, mint a kvantummechanika
vagy a káoszelmélet, a tapasztalattörekedés és véletlenszer ű természetér ől szóló állításaik felékesítése végett. Itt vannak azok a szociológusok, történészek és filozófusok, akik
a természeti törvényeket társadalmi
termékeknek tekintik, aztán azok a
kultúrpolitikusok, akik a szexizmus, a
rasszizmus, a kolonializmus, a militarizmus vagy a kapitalizmus fert őzése nem csupán a tudományos kutatás gyakorlatában, de még a kutatás következtetéseiben is fellelik."
Sokal többek között azt állította,
hogy Jacques Lacan freudista spekulációit megerősíti a kvantumelmélet, a kvantumgravitációnak óriási jelentő ségű politikai következményei
vannak, és kellő „alázattal" idézte a
dekonstrukció apostolát, Jacques
Derridát is (akinek mű vei a mi könyvesboltjainkat is elárasztották már):
„Az einsteini konstans nem konstans, nem középpont. A változékonyság fogalma maga - végül is a játék
fogalma. Más szóval, nem valamilyen
dolog fogalma - egy középponté,
amelyb ől kiindulva egy megfigyel ő
uralhatná a területet -, hanem magának a játéknak a fogalma."
Weinberg professzor bevallja (Nobel-díjával már megengedheti magá-

nak?), hogy a fenti mondatoknak szerinte semmi értelmük sincs. Ugyanez
vonatkozik Sokal többi kaján kijelentésére is, mint például:
- a tudománynak emancipálnia
kell magát a klasszikus matematikától, mielőtt a „haladó politikai gyakorlat eszközévé válik".
- Euklidész p-jét, és Newton g-jét,
amelyekről korábban azt gondoltuk,
hogy állandók és univerzálisak, mostantól már csakis a maguk történetiségében foghatjuk fel.
- a kibontakozóban lév ő posztmodern tudomány egyik jellemz ője, hogy
nagy hangsúlyt helyez a nem
linearitásra és a diszkontinuitásra. Ez
egyaránt egyértelm ű a káoszelméletben, a fázisátmenetek elméletében és
a kvantumgravitációban.
Sokal „társadalomtudományi"kísérlete fényes sikerrel járt: bebizonyította, hogy a Social Text tudós szerkesztői számára nem fontos a beküldött közlemények tartalma és értelme, nem tartották szükségesnek a
szakemberekkel való konzultációt
sem, és leközölték a teljes ostobaságot, mert a konklúzió harmonizált
saját nézeteikkel.
Feltétlenül elgondolkodtató azonban: hogyan lehetséges, hogy a szerkesztők számukra érthetetlen ostobaságot örömmel leközöltek? A posztmodern szakértőit nem zavarja, hogy
bizonyos szavaknak nem tudják a
valódi jelentését, nincsenek tisztában
a mögöttes fogalmakkal? Miért dobálóznak a kvantumelmélet, a relativitáselmélet, káosz és sok más, absztrakt elmélet fogalmaival - kizárólag
verbalizmus szintjén? Ha ebben a
kultúrkörben ez a gyakorlat elfogadható, mi a garancia arra, hogy nem
ugyanolyan hülyeség-e az összes
többi, folyóiratukban közölt cikk.
A sajtó örömünnepet ült a kínos
eset kapcsán: a New York Times és

(első rész)

a Wall Street Journal újságírói egymás után írták gúnyosabbnál gúnyosabb cikkeiket. George Will, a neves
rovatvezető nem kevesebbet állított,
mint „a Social Texet többé senki sem
fogja tudományos folyóiratnak tekinteni". Hiába toporzékolt Stanley Fish,
hiába nevezte Sokalt Stanley Aronowitz„félm űvelt bunkónak", a jóvátehetetlen baj megtörtént!
Norman Levitt matematika professzor, a híres Rutgers Egyetem
tanára ezzel szemben a matematikus
precízségével kissé másként vélekedik:
„Sokat professzor írása roppant
szórakoztató, és személyes elégtételt
is éreztem, amikor elolvastam. Nem
állítom, hogy minden társadalomtudós
vagy angol filológus hülye, az viszont
tagadhatatlan, hogy léteznek arrogáns, elefántcsonttoronyba zárkózó
egyetemi klikkek."
Weinberg professzor a következőképpen összegzi a kialakult helyzetet:
„Nem Sokal vetette fel el őször ezeket a problémákat, de nagy szolgálatot tett azzal, hogy ilyen drámai módon vetette fel őket. Ha azt gondoljuk, hogy a tudományos törvények
elég flexibilisek ahhoz, hogy hathasson rájuk felfedezésük társadalmi
környezete, akkor egyesek hajlamosak lesznek nyomást gyakorolni a
tudósokra, hogy proletárabb, feminimebb, amerikaiabb vallásosabb,
árjább vagy akármilyenebb, de mindenesetre nekik tetsz ő törvényeket
fedezzenek fel. Ez veszélyes út, és a
vele kapcsolatos vitában többr ől van
szó a tudomány egészségénél."
A Lingua Franca 1996. július-augusztusi számában megjelent válaszcikkükben Bruce Robbins és Andrew
Ross szerkesztők mindent elkövettek,
hOgy magyarázzák a bizonyítványukat, a hülyeséget azonban nem magyarázni, hanem szégyellni kell!

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
Ezután kell a szolgálati időt kiszámolni. Az 1996. évi LIX. törvény két
táblát ad a szolgálati idő beszámítására. Azt kell alkalmazni, amelyik az
illetőnek kedvezőbb. 36 évnél kevesebb szolgálati idő vel rendelkezőknek az
előz ő évben alkalmazott módosítása, 36-nál több munkaviszonnyal rendelA Magyar Tudomány Napja
kezőknek egy új táblázat van. (Ez utóbbi táblázat 20 év szolgálati időről
A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének javaslatára a kormány indul.)
Értelemszer ű en a két táblázatból csak a kedvezőbb részeket emeljük ki,
november 3-át, az Akadémia alapításának napját, a Magyar Tudomány
hiszen ezeket használják.
Napjává nyílvánította.
3) 20 év szolgálati idővel a 2. pontban kapott havi átlagkeresett 53 %-a
A jövőben ezen a napon adják át a magyar tudósoknak - a Kossuth-díj lesz az öregségi teljes nyugdíj, ami
és a Széchenyi-díj kivételével - a jelentő sebb kitüntetéseket és díjakat.
25 év szolgálati időig évente 2 %-kal nő,
Ezen a a napon megnyitják a tudományos kutatóműhelyeket - az egyetemi
36 év szolgálati időig évente további 1 %-kal
tanszékeket, az akadémiai kutatóintézeteket - a nagyközönség előtt. A
ezután minden további évre 1,5 %-kal nő.
kormány - a hivatalos kommüniké szerint - a Magyar Tudomány Napjának megalapításával a közgondolkodásban a tudásközpontú értékrend ki- Várható nyugdíj
alakulását, megszilárdulását kívánja segíteni.
40 év
35 év
Havi nettó
30 év
munkaviszony
átlagkereset
munkaviszony
munkaviszony
A nyugdíjszámításról
esetén
esetén
esetén
1988-tól
Az országgyűlés a múlt év novemberében szinte már szokásszerű en is
mét módosította nyugdíjszámításhoz használt szorzószámokat, így veszik
20 000 (80 %)
18 250 (73 %)
25 000
17 000 (68 %)
figyelembe venni az infláció hatását.
24 000 (80 %)
21 900 (73 %)
20 400 (68 %)
30 000
Az 1996. évi LXXXVIII. törvényt a Magyar Közlöny 99/1996. számának
27 600 (78,8 %)
185
(71,9
%)
460
(67
%)
25
35
000
23
5621. oldalán lehet fellelni.
30 800 (77 %)
28 105 (70,3 %)
26 180 (65,5 %)
40 000
Igaz, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár emelkedett, de az Alkotmánybíró35 200 (70,4 %)
32 120 (64,2 %)
29 920 (59,8 %)
50 000
ság határozata alapján nem csak a nyugdíjba vonuló, de a nyugdíjkorhatárt
elért, de továbbra is közalkalmazottként dolgozó kollégáinkat is érdekelheti
38 800 (54,6 %)
35 408 (59 %)
60 000
32 980 (54,9 %)
a nyugdíjszámítás módja.
40 800 (51 %)
37 230 (46,5 %)
34 680 (43,3 %)
80 000
1) Kiszámítjuk, 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának napjáig
mennyi az egy hónapra eső nettó nyugdíjjárulék-köteles kereset.
Tájékoztató táblázatunkban havi nettó átlagkeresetként a „degresszív
a) Beleszámítják az év végi részesedés-, prémium-, jutalomösszegekből skálázás" (2. pont) után kapott értéket tüntettük fel, zárójelben pedig azt,
mindazt, amiből nyugdíjjárulékot vontak. 1996. december 31-e után az SZJA hogy az 1.) pontban kapott átlagkereset hány százaléka lesz a várható
köteles nettó jövedelmet veszik figyelembe.
nyugdíj.
b) Évenként szorzószámokkal korrigálják az összegeket, amellyel az
Érdemes elgondolkozni az önkéntes nyugdíjpénztári tagságon, és azon is,
inflációt elismerik:
mi a különbség a nagy biztosítók nyugdíjpénztárai és a munkahelyi nyugdíj- az 1988-ban elért keresetet
3,651-dal
pénztárak között. A szakszervezet szívesen ad információkat.
- az 1989-ben elért keresetet
3,123-dal
- az 1990-ben elért keresetet
2,568-dal
Kis magyar licit
- az 1991-ben elért keresetet
2,046-dal
- az 1992-ben elért keresetet
1,687-dal
1996. július 23. Felsőoktatási törvény módosítása (10/A §)
- az 1993-ban elért keresetet
1,433-dal
- a Széchenyi professzori ösztöndíj mértéke a mindenkori minimálbér
kell megszorozni, ha a nyugdíjat 1996. december 31-e után állapítják meg.
ötszöröse.
1996. július 24. A kormány 106/1996. (VII.26) Korm. Rendelete
2) Az előzőekben kapott havi nettó átlagkereset 30 000 Ft fölötti részét
- az akadémikusi tiszteletdíj rendes tag esetén a mindenkori minimálbér
degresszív skála szerint csökkentik:
kilencszerese,
30 001-35 000 90 % (+30 000)
- levelező tag esetén hétszerese.
35 001-40 000 80 % (+34 000)
1996. december 24. A Magyar Köztársaság költségvetési törvénye
40 001-45 000 70 % (+38 500)
- a Széchenyi professzori ösztöndíj mértéke a mindenkori minimálbér
45 001-50 000 60 % (+41 000)
nyolcszorosa
50 001-55 000 50 % (+44 000)
Jelenleg a minimálbér 17 000 Ft. Az idén 270 akadémikus kap tisztelet55 001-60 000 40 % (+46 500)
díjat, és 500 Széchenyi ösztöndíjas kutató.
60 001-70 000 30 % (+48 500)
Az akadémikusok kétharmad része a felsőoktatásban dolgozik, közülük az
70 001-80 000 20 % (+50 000)
55 évnél fiatalabbak sikeresen pályáztak a Széchenyi ösztöndíjra...
80 001 10 % (+51 000)

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Az Akadémiai
Kutatóhelyek Tanácsa
1996. december 6-i
ülésének (AKT 8/96.)
állásfoglalásai
AKT 8/1/96. (XII.6.) állásfoglalás:
1. Az AKT előzetesen megtárgyalta az 1997. évre várhatóan rendelkezésre álló gép- és mű szer-beruházási keret tudományterületek közötti
felosztását. Az AKT elnöke tisztázta,
hogy a KFKI Atomenergiai Kutatóintézet 10 milliós kiemelt igénye a tudományterület keretén belül kezelendő. A vitában többen szóvá tették,
hogy a tudományterületi arányokat az
intézethálózat reformjával összefüggésben kell alakítani.
Miután a testület az előterjesztés szerinti változatlan arányú felosztást elvetette, négy előterjesztett változat közül
13 igen, 7 nem és 1 tartózkodással azt
a változatot szavazta meg, amely szerint az 1997. évi gép-műszer beruházásra tervezett összegből az
- Élettudományok 30 %
- Matematikai és természettudományok 57 %
- Társadalomtudományok 13 %-os
arányban részesednek.
2. Az AKT megtárgyalta a fiatal
kutatói álláshelyek maradványának
felosztását. 19 szavazattal úgy határozott, hogy a maradványt a korábbi
gyakorlatnak megfelel ő en a fiatal
kutatókat foglalkoztató érintett intézetek között a fiatal kutatók létszámának arányában kell felosztani.
3. Az akadémiai gazdálkodás esetleges maradványának felhasználásával kapcsolatban az AKT egyetértett
azzal a módszerrel, hogy az intézethálózatot illető részt a támogatás
arányában a tudományterületi kuratóriumok kapják meg és azt a rászoruló intézetek között a kuratóriumok
osszák szét.
4. Az AKT elfogadta az előterjesztést az Izotópkutató Intézet, továbbá
a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet használatában álló
egyes ingatlanok hasznosításáról
azzal, hogy azt a következő közgy űlés elé beterjesszék.
AKT 8/2/96. (XII.6.) állásfoglalás:
A kutatóintézeti igazgatók és főigazgató megbízásával kapcsolatban a
testület 16 igen, 3 nem és 1 tartózkodó szavazattal döntött arról, hogy
a megbízatás idő tartamát a pályázati
kiírásban szereplő feltétel szabja meg
és általában 3 évre szóljon, illetve
felhatalmazza az Akadémia főtitkárát,
hogy egyedi esetekben ettő l eltérő
időtartamra tegyen javaslatot az elnöknek. Az AKT elfogadta a kinevezésre javasolt igazgatók listáját.
AKT 8/3/96. (XII.6.) állásfoglalás:
Az AKT állást foglalt Bencze Gyula, Makara Gábor és Fazekas Károly
által készített „Az akadémiai kutatóintézetek 1992-95. évi felmérése: az
értékelés alapelvei" című anyagról. A
hozzászólók a jelenlegi változatot a
három tudományterületre érvényesíthet ő , megfelelő kompromisszumos
megoldásnak értékelték, amely alapjául szolgálhat az intézetek munkájának értékeléséhez, az eddig végzett
felülvizsgálati munka lezárásához.
Az AKT 2 tartózkodással jóváhagyta az értékelés alapelveit azzal, hogy
az észrevételek alapján a bizottság
pontosítja a szöveget. A fő szöveget
a Magyar Tudományban miel ő bb
publikálni kell.
AKT 8/4/96. (XII.6.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta a kilenc tagú
bizottságnak a december 12-i közgyűlés elé terjesztett anyagát „I. Az Akadémia kutatóintézeti hálózata konszolidációjának elvi kérdéseiről, valamint
II. A konszolidáció végrehajtásának
főbb módszertani kérdéseiről" címen.
A vita nyomán a testület úgy foglalt
állást, hogy nincs kifogása az ellen,
hogy a kilenctagú bizottság javaslatát a közgy ű lés elé terjesszék.
AKT 8/5/96. (XII. 6.) állásfoglalás:
1. Az AKT jóváhagyta a Néprajzi
Kutatóintézet szervezeti és mű ködési szabályzatát.
2. Felkérte a három tudományterületről Keszthelyi Lajost, Király Zoltánt,
valamint Poszler Györgyöt, hogy alakítson ki véleményt az OTKA-törvény
tervezett módosításával kapcsolatban
(Az 1995. évi CXXI. törvénnyel módosított 1993. évi XXII. törvény az Országos Tudományos Kutatási Alapról).
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PÁRTPROGRAMOK A TUDOMÁNYRÓL ÉS AZ INNOVÁCIÓRÓL
Fidesz Magyar Polgári Párt

Tudomány- és innovációpolitikai mozaikok
A közelgő parlamenti választások
előtt a Szószóló a politikai pártok
programjaiból tallózik. A szerkesztőség figyelmét elsősorban
a pártok tudomány-, illetve innovációpolitikai elképzelései keltették fel.

Autonómia
és finanszírozás
(...) A tudomány autonómiájának biztosítása, a tudomány finanszírozás megújítása halaszthatatlan feladat. A rendszerváltás során létrehozott új támogatási rendszerek működése válik kérdésessé, ha nem állítjuk meg a támogatás
mértékének drámai csökkenését. Az elmúlt néhány évben a kutatóintézetekre,
innovációra vagy az OTKA által elbírált
pályázatokra fordított összegek reálértékükben a negyedükre zsugorodtak. A
teljesítmények elmaradásán, tudósaink
elvándorlásán túl nagyobb baj is fenyeget: a tudományos intézmények oly
mértékben válnak kiszolgáltatottá a politikai jóindulattól vezérelt költségvetési intervencióknak, hogy autonómiájuk formálissá silányul. A valódi függetlenség és a
tényleges teljesítmény záloga a kiszámítható és garantált finanszírozás. Ezért

megállapítás, a vevők mű szaki igényeinek színvonala, stb) eltorzították a kutatásfejlesztés irányait, ezen csak lassan és meglehetősen sok pénzzel lehet
változtatni.
— A hadiipari K+F jelentős erőforrásokat köt(ött) le, az itteni eredmények
polgári hasznosítása vagy teljesen elmaradt, vagy rendkívül kesedelmes és
korlátozott.
— A gazdaság egészében még mindig lassú az új termékek, eljárások terA legégetőbb problémák jedése (beleértve a külföldi K+F eredmények hasznosítását is), bár egyes teAz utóbbi években egymásra rakód- rületeken elsősorban a külföldi tulajdontak a tervgazdaságból örökölt súlyos ban lévő vállalatoknál, illetve az ó beszerkezeti problémák és az átalakulás szállítóiknál lényegesen felgyorsult ez
nehézségei (piacvesztés, privatizálás, a folyamat.
munkanélküliség, infláció, stb). Mivel az
— Az akadémiai, egyetemi, (korábbi)
átalakulás nehézségei szinte kibogoz- minisztériumi és vállalati K+F intézetek,
hatatlanul összegabalyodtak, az ok-oko- tanszékek, laboratóriumok sok esetben
zati viszonyokat sem egyszerű megál- továbbra is egymástól elszigetelve dollapítani; az alábbiakban felsorolt prob- goznak.
lémák, ellentmondások részben ördögi
— A K+F források drámai csökkenékörbe záródnak, azaz egyszerre okai se (a GDP 2-2,3 százalékáról 0,7-0,8
illetve következményei a többi nehéz- százalékra), az állami és vállalati K+F
ségnek, részben más; külső okok kö- megrendelőik visszaesése miatt értékes,
vetkezményei. Ezért az enyhülésük, színvonalas munkát folytató intézetek,
megszüntetésük összehangolt gazda- csoportok, szellemi mű helyek is veságpolitikai és szervezeti-intézményi szélybe kerültek, jól képzett, tapasztalt
intézkedéseket követelnek.
kutatók hagyják el a pályát vagy az or— A korábbi COCOM-tilalomak és a szágot. A folyamat lassítása, majd megKGST-kereskedelem sajátosságai (ár- fordítása nélkül óriási, a legjobb eseta magyar országgyűlésnek döntenie kell,
hogy évente a GDP 1,5 százalékának
megfelelő költségvetési támogatással garantálja a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Tudományos Kutatási
Alap és az Országos Mű szaki Fejlesztési Bizottság működését. A három intézmény finanszírozási arányait, a parlament által elfogadott, Tudománypolitikai
Irányelvekben hosszabb időre kell rögzíteni, (.„)

Haditudósítás
Kuti László négy esztendeje vesz részt az — Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
A várakozások ellenére a március
nem volt egy „kemény" ÉT-hónap,
ugyanis a mostani idők legfőbb tár. gyalási témáinak (társadalombiztosítással kapcsolatos jogszabályok)
előkészítése, illetve- továbbmunkálása nem jutott el a tárgyalás, illetve a
továbbtárgyalás stádiumába. Ez azért
érdekes, mert eltökélt kormányzati
szándék ezeknek a parlament elé
vitele és elfogadtatása az első félévben. A parlamenti választások közeledte ugyanis a kormányzó pártok
részére rossz ómen az ilyen súlyos
témák megtárgyalásához. No de nem
is mi sürgetjük a dolgot. Van még
mit javítani az elképzeléseken, nem
beszélve arról, hogy szinte lehetetlen egy rendszer egyetlen elemére
jogszabályt alkotni, a többire pedig
nem, mivel ezek az elemek összefüggnek, s ezért harmonizálni kell a
velük foglakozó törvényeket. Azért ne
essenek kétségbe, hogy az e havi
haditudósítás elmarad, ugyanis
egyetlen szerény ET mégis csak volt
a hónap elején, még március 5-én,
szokatlan napon és időben, szerdán
13 órától kezdve.
De nemcsak a tárgyalás napja és
kezdési ideje volt szokatlan, hanem
az is, hogy nem volt egyetlen napirend előtti hozzászólás sem. Igaz, a
kormány képviselője — elmondása
szerint — hosszasan hezitált, hogy
szóljon vagy sem, de végül is legy ű rve vágyait, az első témába építette be hozzászólását. Az ugyanis
a Munka Törvénykönyve módosításával foglakozott, s ennek kormányzati felvezető szövegébe beleillet az
a bejelentés: mivel megsértették a
szakszervezeti jogokat a szekszárdi Húsipari Részvénytársaságnál, illetve a közös tulajdonban lév ő
Metraco Rt.-nél, a helyi munkaügyi
felügyelő ség mindkét cégre egyaránt
hárommillió forint munkaügyi bírságot vetett ki. A bejelentéssel kapcsolatban a Munkaügyi Minisztérium
államtitkára azt hangsúlyozta, hogy
a kormány elkötelezett annak érdekében, hogy a szakszervezetek
megfelelő jogokkal rendelkezzenek,
amelyeket be akar tartani, illetve
tartatni. Kijelentette, hogy fejlett piacgazdaság nem működhet erős szakszervezet nélkül. Szerinte ezt a
szándékot erősíti meg az MT jelenlegi módosítása is, ami a szakszervezeti tisztségviselők nagyobb védelmét tartalmazza.
Szóvivőnk ezek után a törvénytervezetr ő l beszélve kijelentette:

egyszer már tárgyalt elő terjesztésről
van szó, ezért most csak az új elemekkel kell foglakoznunk, de nekünk is lesznek új javaslataink. Vannak ugyanis lezáratlan ügyek, és szükség lesz a normaszöveg változtatására is.
A munkáltatók képviselője először a
tisztességes és a törvényeket betartó
munkáltatók mellett szólt, mert szerinte ezek vannak többségben. Hibás az
a képlet, hogy csak tisztességtelen
munkáltatók és tisztességes szakszervezeti vezetők vannak. Viszont igaz,
hogy a néhány tisztességtelen munkáltató árnyékot vet mindnyájukra. Általában célszerű az ÉT-ben megállapodni,
mert erre garanciák vannak. Hangsúlyozta azt is, hogy ők most is a megállapodás szándékával jöttek. De — megjegyezte — vannak olyan csoportok,
amelyek ki akarják kerülni az érdekegyeztető fórumokat.
Később arról is beszéltek (több szóviv őjük volt), hogy vannak olyan témák,
amelyek következetesen kimaradnak a
csomagból, s azokról a kérdésekről is
tárgyalni kell, amelyek a szakértői megbeszéléseken merültek föl. Megjegyezték, hogy a javaslatból kimaradtak részek (pl. a leltárfelelősség kérdése), és
változtatások is vannak benne. Azaz
másfél éves tárgyalássorozat végére
teljesen új javaslattal állt elő a kormány,
ami elfogadhatatlan.
Mi is hangsúlyoztuk (a sajtóban is),
hogy a magyar munkáltatók többsége
tisztességes, mondta a kormány képviselője, majd kijelentette, már rendkívül edzettek a retorika fogadásában.
Szóvivőnk a másik két oldal polemizálására történő reagálását: „az indulatos vita nem biztos, hogy előre viszi
a tárgyalást" némi derültség követte, de
azt már komolyan fogadták, amikor azt
mondta, hogy nem akarjuk a „nullpontra" visszavinni a tárgyalásokat. Állapodjunk meg azokban a pontokban, amiben tudunk, s ismertette a javaslatainkat. A szakszervezeti tisztségviselők
munkaviszonyának rendkívüli felmondása előtt a munkáltató kötelezően egyeztessen a közvetítői és döntőbírói szolgálat igénybevételével. Ebből következik, hogy a rendkívüli felmondás idejét
3-ról 15 napra kellene emelni. Fontosnak tartjuk, hogy a munkaügyi bíróságok a nem peres eljárás keretében első
fokon döntsenek, többek között a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi jogvitákban. Továbbá javasoltuk, hogy a munkaügyi felügyelők
soron kívül vizsgálják ki a szakszervezetek által észlelt jogsérelmeket.
Javaslatainkat a kormányoldal pozi-

tívan fogadta, de megjegyezte, hogy
azokon még szakértői szinten tovább
kell munkálkodni.
A vita végén a munkáltatók kijelentették, hogy nem fogadják el a törvénymódosításra tett javaslatcsomagot, s határozottan elutasították annak parlament
elé terjesztését. A kormányzati oldal viszont kijelentette, hogy az megfelel a
decemberben már a munkáltatók által
is elfogadottnak, ezért tehát be fogja
azt terjeszteni.
A bejelentés miatt egy kicsit még folyt
a vita,. majd lezártuk a napirendi pont
tárgyalását, és úgy döntöttünk, hogy felcseréljük a követkeZő két napirendi pontot, és előbb a társadalombiztosítási önkormányzat igazgatásáról szóló javaslatot tárgyaljuk, ami eredetileg harmadik napirendnek volt kitűzve.
A munkaügyi államtitkár bevezetőjében arról szólt, hogy a tb-önkormányzatok jövője rendkívül vitatott politikai
kérdés, s megjegyezte: nagymértékben
segítené az előrehaladást, ha a még
vitatott kérdésekben megegyeznénk.
Ez nagyon is helyénvaló bevezető.
Ugyanis az önkormányzati rendszer léte
forog kockán, amelyet nem lehet egyetlen önkormányzat működéséből meg-,
illetve elítélni. Ha ezt tesszük, ismét államosítjuk a társadalombiztosítást, s
hogy annak milyen következményei lehetnek, arról már vannak szomorú tapasztalataink. Tehát mindenféleképpen
fönn kell tartani a rendszert, mert ez az
egyetlen esély, hogy a társadalombiztosítás a jöv őben normálisan működjön.
A népjóléti államtitkár ismertette ezek
után a kormány elképzeléseit, hangsúlyozva, hogy gyors politikai döntésre
lenne szükség, és gyorsan sort kell keríteni a testület megújítására. Egyetértés alakult ki abban is, hogy a testületi
tagok kiválasztása azonos módon történjen a munkáltatói és munkavállalói
oldalon. Miután a munkáltatók kijelentették, hogy ők csak a delegálást tudják elképzelni, így a mi oldalunkra is
csak ez lehet az érvényes.
A delegálás ténye meglehetős vitát
vált ki a szakszervezeti oldalon, s a
parlamenti pártok körében is. A szakszervezeti konföderációk közül négyen
(ez minden szempontból az oldal többsége) egyetértenek vele. Ezeknek meggyőződése, hogy a parlamenti típusú
választások lebonyolítása teljesen idegen a szakszervezetektől. Olyan tényezők befolyásolhatják a döntéseket, akiknek semmi közük a munkavállalókhoz
és pozícióba hozhatnak olyan szakszervezetszerű képződményeket (lásd a jelenlegi önkormányzatokat), amelyeknek
gyakorlatilag nincs tagságuk, és nem
sok közük van a munkahelyekhez, illetve a munkavállalókhoz. (Ez utóbbira
például a két megtartott üzemi-közalkalmazotti tanácsi választás egyértelm ű en rámutatott.)
Az, hogy az ellenzéki parlamenti pártok többsége miért harsogja, hogy a
delegálás az demokráciaellenes és az
így fölállított önkormányzatok legitimi-

ben is csak évtizedek alatt pótolható lyos hiányosságok felszámolásához
veszteségeket kell elviselnünk (az egye- kevés. Igy a felhalmozott tudás és tatemi és a tudományos továbbképzés pasztalatok megő rzése, gazdasági
színvonalának lezüllése, további műsza- hasznosítása aligha lehetseges. Mas
er őforrásunk nem lévén, ez az igazi
ki leszakadás a fejlett régióktól).
— A privatizálasi döntések során veszteség — hacsak nem a fejlődő orsokadrangú szempont a meglévő mű - szágoknak id ő nként nagy kegyesen
szaki fejlesztési ismeretek és tapaszta- odavetett segélyekre alapozzuk a jöv őt.
latok megőrzése, a tudós megfelelő
elismertetése a vállalati vagyonban. A Innovációpolitikai
pályázatok kiírásakor és elbírálásakor
alapelvek
sem elég hangsúlyos az új tulajdonos
által megvalósítandó technológiai fejA világgazdaság sikertörténetei világolesztés es új termékek bevezetése. A san mutatják, hogy szoros kapcsolat van
korábbi döntéseken már nem lehet vál- egy ország gazdasági növekedése, fejtoztatni, s ráadásul a privatizálás végé- lődése, a vállalatok nemzetközi versenyhez közeledünk, de még nem mindig képessége és az innováció között. Az
vannak komoly szellemi és piaci érté- elmúlt évtizedekben Magyarországon
ket képviselő vállalatok.
nemzetközi összehasonlításban is ma— A tartósan állami tulajdonlásra ki- gas volt a kutatás-fejlesztésre (K+F) forjelölt vállalatok m ű ködtetésére nincs dított kiadások aránya, sőt a nagyvilágvilágosan meghatározott, számon kér- ban is elismert tudományos eredmények
hető stratégia, ebből következően inno- is születtek, mégsem lendítették előre
sikeres innovációk a magyar gazdasávációs stratégia sem létezik.
— A kutatás-fejlesztés állami irányí- got. Pusztán ebből a szomorú tapasztatása és befolyásolása, illetve az inno- latból is levonható az az egyszerű köváció ösztönzése összehangolatlan, az vetkeztetés, hogy mélyreható változásokerre fordítható források széttagoltak, ra van szükség ezen a területen is, a
egymással vetélkedik az MTA, az végleges lecsúszás megakadályozásáOMFB, a Tudománypolitikai Kollégium, hoz, a világ fejlett térségeihez való fela Mű velődési és Közoktatási Miniszté- zárkózáshoz nem elég az utóbbi évekrium, az ágazati minisztériumok, az ben drasztikusan visszaesett K+F kiadások feltornászása, új szemléletű innoegyetemek stb.
A K+F kiadások zuhanása azt mutat- vációpolitikát kell kidolgozni. (...)
Olyan fizikai és intézményi infrastrukja, hogy az életben maradásukért küzdő vállalatok alig költenek K+F-re, mi- túrát kell megteremteni, amely egyszerközben a költségvetési támogatás (ami re szolgálja két, szorosan összetartozó
a legtöbb esetben kedvezményes hitel) cél elérését, egyrészt az új termékek
az ehen haláshoz sok, az öröklött sú- és eljárások létrehozását, valamint az
ehhez szükséges képességek, ismeretek és tapasztalatok megszerzését,
másrészt az innovációk terjedését, betása is kétséges lenne, teljesen értleértve a máshol kidolgozott innovációk
hetetlen, mivel nem általános váegyszerű átvételét, illetve honosítását,
lasztásokról beszélnek, csak a szaktovábbfejlesztését is. Mivel a terjedés
szervezeteket akarják kitenni ennek
során az alkalmazók folyamatosan töa procedúrának, (a munkáltatóknál
kéletesítik az új termékeket, eljárásoteljesen természetes, demokratikus
kat, súlyos hiba lenne a korábbi gyaés legitim a delegálás). Persze a
korlat folytatása, azaz a kutatás-fejleszpártok anyagi támogatói, szponzotés és a diffúzió elszigetelt támogatása.
A piacgazdasági átalakulás során
rai döntően a munkáltatók köréből
nehezen pótolható veszteségek érhetik
kerülhetnek ki, de azt sem kellene
a magyar szellemi potenciált, leértékefigyelmen kívül hagyni, hogy a munlődhet, illetve elveszhet a megszerzett
kavállalók alkotják a tömeget. Mártudás és tapasztalatok jelentős hányapedig a szavazatok mennyisége
da. Ennek megakadályozását nem bíz(legalábbis a választásokkor) ugyanhatjuk pusztán a piaci mechanizmusokolyan fontos, mint a pénzé.
ra. Osszehangolt, megalapozott korA kormány 11 pontban foglalta
mányzati intézkedéseket kell kidolgozni
össze az elképzeléseit az önkora leszakadás megelőzése, a világ fejmányzat igazgatásával kapcsolatlett térségeihez való fokozatos felzárban. Kitérve benne a felügyelő-bikózás elósegítésére.
zottságok összetételérre, az összeA legsürgősebb állami feladat a kutaférhetetlenség kérdésére, a közgy ű tás-fejlesztés fizikai és intézményi inflések gyakoriságára, az ellenőrzérastruktúrájának modernizálása: az
sek problémáira, valamint a maneredményes intézetek folyamatos fejdátumok ismételhetőségének a gyalesztése; a kutató-fejlesztő szervezetek
koriságára.
és a gyártók, felhasználók közötti kapcsolatok erősítése, az innováció speciSzóvivőnk ezek után kifejtette,
ális igényeinek kiszolgálására szakosohogy sok mindenben egyetértés van
dott jogi, pénzügyi, marketing, engiközöttünk, de nem minden kérdésneering stb szervezetek alapításának
ben. Az oldal többsége (s ez így
ösztönzése. A költségvetési pénzek feloldalvélemény) a delegálással ért
használását ezen a területen is elegyet, öt szervezet kétszintű (közlenőrizhető vé kell tenni, ehhez elengedgy űlés és elnökség) testületet tart
hetetlen a nemzeti szintű, nagy kutaszükségesnek, ugyancsak öt szertás-fejlesztési programok megvalósítávezet (de más összetételben) elfosának folyamatos nyomon követése
gadja a 30-40 fő közötti létszámot
akárcsak a befejezésük utáni értékelés.
(a javaslat szerint az új önkormányA szellemi erőforrások alapvető sajázat létszáma 36-36 főre csökken).
tossága, hogy a felkészült munkaerőAz oldal nem tartja elfogadhatónak,
képzésnek átfutási ideje húsz-húszonöt
hogy a kormány megjelenjen a felév. Ezért a jövőre készülve már most
ügyelő-bizottságban, és fontos, hogy
növelni kell a felső oktatásban és a
a kormány közvetlen irányítási jogfelnő ttoktatásban résztvev ők számát.
Ehhez ki kell alakítani az oktatási rendgal ne rendelkezzen. Jónak tartjuk
szer hatékony és ellenőrzött finanszíroaz összeférhetetlenség tekintetében
zási rendszerét, aminek azonban előaz új elgondolásokat, és szükségesfeltétele a tananyagok megújítása és az
nek tartjuk, hogy mielőbb elkezdődoktatási-szakképzesi intézmények tevéhessen a parlamenti vita, és megkenységének folyamatos értékelése. A
szülessen a döntés, hogy felállhasK+F-ben dolgozok munkafeltételeit már
sanak az új önkormányzatok.
rövid távon is jelentősen javítani kell,
Az oldalétól némiképp eltérő volt
ellenkező esetben az agyelszívás köa SZEF álláspontja, amelyet képvivetkeztében tovább nyílik a szakadék
selő jük ismertetett. A MunkástaMagyarország és fejlett régiók között.
nácsok képviselője elmondta, hogy
Az intézményrendszer felülvizsgálata is
ők a Ligával egyetemben a válaszelodázhatatlan. Természetesen csak alatások megrendezésével értenek
pos felmérések alapján lehet eldönteni,
egyet.
mely intézetekben érdemes továbbra is
A munkáltatók véleménye a korfenntartani a kutatás-fejlesztést, melyeket
mány szerepérő l és a kétszint ű
lehet non-profit szolgáltató szervezetté alarendszerrel kapcsolatban, valamint
kítani, például innovációs park, területi laaz önkormányzatok felállításának
boratórium, oktatási, továbbképzési-központ, minőségi-ellenőrző intézet stb, és meszükségességéről megegyezett az
lyeket kell termelő vállalatnak nyilvántartaálláspontunkkal. Ok is kijelentették,
ni. Mindezeket a tevékenységeket változahogy a kormány képviselőit a feltos tulajdonformájú szervezetek végezheügyelő-bizottságokban sem tudják
tik. Le kell rombolni az akadémiai intézeelfogadni.
tek, egyetemi, főiskolai tanszékek és a
Végezetül — hosszú vita után —
minisztériumi, vállalati kutató-fejlesztő heösszegeztük azt, hogy mely kérdélyeket elválasztó „kínai nagyfalat", és
sekben tudunk megállapodni. Megösztönző-kényszerítő eszközök megfelelő
állapítottuk. hogy 3 pontban nem
alkalmazásával elő kell segíteni a kölcsöszületett egyetértés.
nösen előnyös oktatási és kutatási együttEzek után rátértünk az eredetileg
működésüket. Az állami irányítás intézmé2.-nak tervezett napirendi pontra,
nyeit is át kell alakítani, hogy ne forgácsomajd megállapodtunk az ET első
lódjanak szét a szellemi és pénzügyi erőfélévi munkatervében.
források, összehangolt oktatási, K+F és
Q-ti
innovációpolitikai intézkedéseket lehessen
kidolgozni és végrehajtani.
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Az akadémiai kutatás
napjainak a száma

Hogyan lehet kijutni, hazajönni és itthon maradni?

Fiatal kutatók világtalálkozója
„... a modernizáció nem elsősorban és nem kizárólag a technikaiműszaki fejlődést jelenti, hanem
a modern technikai infrastruktúrához felnőtt társadalom jelenlétét és a társadalom egészének
szellemi versenyképességét a világra nyitott gazdaságban, kultúrában." Az Akadémia elnökének
1996. december 4-én az országgyű lésben elmondott beszéde amelyből az idézet való- nagyobb
érdeklődést váltott ki a parlamenten kívül, mint a képviselők körében. Mégis, Glatz Ferenc a széles
nyilvánosság elé tárta az Akadémia előtt álló feladatok körét,
amelynek középpontjában asaját
érdekek megfogalmazásával történő felzárkózás a fejlett, civilizált
világhoz program áll. A tudományos élet prioritásait kijelölve az
elnök ezért szokta az első feladatok közé sorolni a tudomány világra nyitottságának fontosságát,
a tudományos élet szereplő inek
aktív, közéleti szerepvállalásának
szükségességét, valamint a fiatal, pályakezdő kutatói réteg fokozottabb támogatását.
Bár főként ez utóbbi kritériumhoz
látszik kapcsolódni egy gödöllői tudományos rendezvény, de valójában a kutatói szféra egészére is
hatással lehet. „Tavaszi szél" elnevezéssel ugyanis itt rendezik meg
1997. május 9-12-én a Fiatal Magyar
Tudományos Kutatók és Doktoranduszok Els ő Világtalálkozóját. A
rendez ő Doktoranduszok Országos
Szövetsége azzal a céllal rendezi
meg a világtalálkozót, hogy a fiatal
magyar tudósok, mű vészek, a doktori képzésben résztvevő doktoranduszok Magyarországról, a Kárpát-medencébő l Európából és a
tengerentúlról, azaz a világ minden
tájáról összegy ű lve találkozzanak,
megvitassák saját lehető ségeiket
és mérlegeljék egy új, XXI. századi
generáció felel ő s gondolkodásmódjának kilátásait a tudományos
életben.

A „tudomány mű velése" kritériumot
tágan értelmezik a szervezők. Minden fiatal — legfeljebb 35 éves —
tudományos kutatót várnak, aki „a választott tudományterületnek az egyetemi alapképzésnél magasabb, tudományos igényesség ű m űvelésére
szánta el magát, és e cél megvalósításába már bele is vágott". A részvétel feltétele így nem kapcsolódik Ph.D.
vagy más tudományos képzésben
való részvételhez, főálláshoz. Ami
kizárólag számít az az eredményesség. A szervezők azonban közvetlenül is megkerestek bizonyos csoporthoz tartozó fiatal kutatókat. Ilyenek:
a magyarországi doktori és mesterképzésben részvevő, illetve részt vett
hallgatók (ez becsülhető en mintegy
kilencezer főt jelent), az MTA fiatal
kutatói, a TMB ösztöndíjasok, a „Pro
Scientia Aranyérmesek Társasága"nak tagjai, az Országos Tudományos
Diákköri Tanács által javasolt személyek, fiatal feltalálók, a posztgraduális
ösztöndíjakat nyújtó szervezetek, alapok és alapítványok által megadott
volt vagy jelenlegi ösztöndíjasok,
valamint a magyar külképviseletek
tudományos referatúrái és a külföldi
magyar szervezetek által javasolt
személyek. A közvetlenül megkeresetteken túl a szervezők számítanak
a nyilvános meghirdetés alapján jelentkezőkre is, érdemes figyelemmel
lenni az Interneten közzétett felhívás(http:www.net.hu/dosz/
ra
is
tavaszl.htm). A jelentkezőnek 16 tudományos osztály (agrár-, földrajz-,
irodalom-, jog-, kémia-, közgazdaság-, nyelv-, orvos-, társadalom-, történettudomány, illetve mű szaki tudományok, biológia, filozófia, fizika,
matematika, mű vészetek) valamelyikébe indokolt felvételt igényelnie. A
jelentkezés elfogadásának feltétele a
jelentkezési adatlap kitöltésén túl a
részletes szakmai önéletrajz és a
kutatási téma és tevékenység vázlatos ismertetésének megküldése is.
Ezt követően a jelentkezőnek lehetőségekhez képest alkalma lehet az
adott tudományos osztály szakmai
programjának kialakításában.
Az eddigi visszajelzések alapján
L őrincz András
legalább 1500 fiatal tudósjelölt részvételére lehet számítani, a konferencián pedig várhatóan mintegy 150
Az Internet-használók Magyar Ösztöndíj Bizottság
neves szakember lép fel, és közel
figyelmébe ajánljuk
ilyen létszámban hívták meg a magyar innováció szereplőit, a gazdaA magyar tudomány 1996-ban —
ság, a tudomány, a fels ő oktatás
interjú Glatz Ferenccel
vezetőit, illetve a politikai élet dönAz 1998. évre, illetve az 1998/99-es tanévre
http:// www.toi.mtv.hu
téshozóit. A világtalálkozó eseményeA TUDOSZ E-mail száma: tudosz külföldi ösztöndíjakra
ire a Gödöllői Agrártudományi Egye@mail.interware.hu
temen, valamint a felújított GrasA Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) pályázatot hirdet az oktatá- salkovich Kastélyban kerül
sor. A
si, tudományos és kulturális államközi egyezményekben biztosí- programból annyi már biztos, hogy a
A TUDOSZ ELLA
tott ösztöndíjakra (egyhónapos vagy annál hosszabb időtartamú megnyitón beszédet mond Göncz
utak), tanulmányutakra (az egy hónapnál rövidebb időtartamú Árpád köztársasági elnök, Glatz Feés E-MAIL számai
utak) és nyári egyetemekre. Pályázhatnak azok a magyar államELLA: 2979
polgárok, akik megfelelnek az egyes munkatervi pontoknál megEMAIL:
adott feltételeknek.
Visszatekintve az 1990 elő tti időszakra, az akadémiai intézetek (továbbiakban Akadémia) jó pozícióban
voltak, mert az egyetemekhez képest
pénzzel el voltak látva és tanítási
kötelezettségek nem lévén, vonzóak
voltak a feltételek a kutatók számára. A kutatói utánpótlás biztosított volt.
A jó kutatói utánpótlás helyettesíteni
tudta az egyetemi tudományos „légkört", amelynek egyik lényeges eleme a diák, aki a szakterületek közötti
információhordozó szerepét is
játssza.
Az elmúlt közel 10 évben a helyzet
gyökeres fordulatot vett. Az egyetemekre és az Akadémiára áramló pénzek aránya jelentő sen megváltozott
az elő bbiek javára. Mindez úgy történt, hogy mindkettő jelentős hátrányba került a magánszféra sikerágazataihoz képest, ami az egyetemeken
csökkentette, míg az Akadémián leállította az utánpótlást. Az Akadémián megindult az elvándorlás részben
az egyetemekre, részben a magánszférába, részben külföldre. Az elvándorlás, az utánpótlás megszakadása
és az egyetemi légkör hiánya miatt
mind az Akadémia gárdája, mind a
kutatás „spektruma" hirtelen megöregedett. Ma, ha a nyugdíjkorúak munkaviszonyát megszüntetné valaki,
akkor az Akadémia kutatóinak jelentős része hirtelen eltű nne. Ennél is
nagyobb baj az, hogy a nagy öregek
mögött nincs erős második vonal, illetve esetenként nincs is második
vonal, hiszen éppen az távozott. Ritkaság számba mennek azok a csoportok, amelyek az egyetemek, a
magánszféra és a külföld vonzása
ellenére meg tudják tartani a fiatalokat. Az akadémiai konszolidáció alapját ezeknek a csoportoknak kellene
képezniük, mert az utánpótlással nem
rendelkező csoportokat biztosan nem
lehet konszolidálni. Azonban a fiatalok, és különösképpen a fiatal csoportok a jelenlegi konszolidációs szelekcióban jelentő s hátránnyal indulnak, aminek három fontos oka van.
(1) Az akadémiai átalakulás egyik
vezérfonala a nemzetközi „jegyzettség", amit a tudományos publikációk

számával és a tudományos publikációkra jutó hivatkozások számával
mérnek. A hivatkozások statisztikája
szerint azonban egy-egy közlemény
az első két évben még nem „hoz"
hivatkozást és körülbelül 15 év elmúltával szű nnek meg a hivatkozások
úgy, hogy valahol közben van a
maximum. Vegyük azt a tipikus esetet, amikor egy kutatói csoport éppen
10 éve, azaz az akadémiai fénykorban volt kutatása csúcspontján, az
elmúlt 10 évben az elvándorlások
miatt 20 évet öregedett, az utánpótlást biztosítani nem tudja, és a tematikája sem modern. Ez a csoport sokkal jobb publikációs és hivatkozási
mutatókkal rendelkezik majd, mint egy
olyan csoport, amelyik első sorban
Phd értekezésüket készítő kezdő
kutatókból áll. A két csoport ugyanis
nem összehasonlítható, mert a fiatal
csoportban csak a témavezető munkássága „számít" a hivatkozási és
publikációs versenyben.
(2) A konszlidációs diszciplinákban
— azaz matematikában, fizikában,
kémiában, biológiában, illetve élettelen, élet- és társadalomtudományokban — gondolkodik, miközben az elmúlt 20 év egyik legizgalmasabb fejleménye éppen az, hogy a tudományoknak egymással való kölcsönhatásuk ad új lendületet. Az informatika
„bevonul" a biológiába, a biológia
megtermékenyíti a szabályozáselméletet, a tőzsdei kutatások lendületet
adnak a matematikának és így tovább. A fiatalok ezeken a multi-diszciplináris (azaz mostoha) témákon
dolgoznak.
(3) A kontraszelekcó legsúlyosabb
oka azonban az, hogy az akadémiai
konszoldációnak nincs elképzelése
arról, hogy milyen módon válhatna
hasznossá a jövőben az Akadémia.
Megfelelő elképzelés nélkül
azonban a konszolidáció csak a trendeket konszolidálhatja, különösképpen azért, mert a konszolidálók és
az általuk képviselt tudománykoncepció is (virtuálisan) nyugdíjas, tisztelet
bármelyik kivételnek.
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Ösztöndíjak

renc, az Akadémia elnöke, valamint
Magyar Bálint kultuszminiszter. A további programpontok között szerepel
például elismert kutatók beszámolói
tapasztalataikról, kutatási eredményeikről („Mi a tudományos siker titka?'),
fiatal kutatók bemutatkozása a világ
minden pontjáról („Mindenhol másképp csináljuk"), vagy tudománypolitikai áttekintés a tudomány és az innováció viszonyáról („Merre tart a
magyar tudomány"). A tudományos
osztályok ülésein az első téma az
adott tudományterület történetének
összegzése és az abból adódó lehető ségek és tennivalók számbavétele.
A második témakör az alkalmazott
kutatási technikáktól az elért eredményekr ől való kommunikációig terjedő
módszertani kérdéseket kívánja megvizsgálni. Mivel a külföldi tanulmányutak egyre inkább a felsőfokú tanulmányok részei, így a mai, külföldi tapasztalatszerzésnek egyre inkább két
problémája jelentkezik: hogyan lehet
kijutni és hogyan lehet hazajönni és
még inkább — itthon maradni. Ma már
az alapítványok, állami szervek és
vállalkozások egyre tágabb körét biztosítják a külföldi tanulmányutaknak.
Ezzel párhuzamosan elkezdődött az
itthoni kutatómunka ösztöndíjjal való
támogatottsága is. Ezért külön vita
témája lesz az a kérdés is, vajon
hogyan lehetne hatékonyabban felhasználni ezeket a lehetőségeket. A
tervek szerint szó lesz magukról a
doktori iskolákról is — mivel ezek kínálata, felépítése még kevésbé ismert
—, hiszen a tudományos, felsőoktatási minő ség biztosításának ezek
lesznek a kulcspontjai. A 'Tavaszi
szél'-hez kapcsolódik az a kulturális
fesztivál is, amely — mindenekelőtt a
Grassalkovich Kastély lehető ségeit
kihasználva — lehető séget biztosít a
mű vészeti felsőoktatási intézmények
mesterképzéseiben résztvevő hallgatók bemutatkozására is.
A világtalálkozó eseményeinél is
maradandóbbnak ígérkezik az a pro
jekt, amely egy egyedülálló adatbázist kíván létrehozni. Ez kiindulópontja
lehet egy komplex tudomány- és felsőoktatás-politikának, alapja lehet egy
intenzívebb tudományos közéletnek,
egyben jobb részvételi lehetőségeket
biztosítana a különböző gazdasági
szervezetek részvételének a felsőoktatásban, illetve a tudományos életben.
Végül is ezen a világtalálkozón a
tudomány fiatal mű velői — nem kevés önbizalommal és felelő sséggel —
azt a feladatot kívánják felvállalni,
hogy a négynapos rendezvény eseményeinek eltelte után is korosztályuk mintaadó elitjeként dolgozhassanak tovább.
R. B.

NÉZŐPONT
a szerkeszt ő rovata

Tanulmányutak

Beadási határidő: 1997. május 15.
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A pályázatokat a MÖB szakmai
kollégiumai véleményezik, rangsorolják, az ösztöndíjra jelölés vagy döntés a MÖB feladata. A véleményezés
során és a döntéskor előnyt élveznek a hazai tudományos, kulturális,
illetve gazdasági élet számára legfontosabbnak ítélt témák, továbbá a külföldi féllel és a külföldi magyar intézetekkel közösen kidolgozott prioritások. A pályázatok elbírálásakor a
téma korszerű ségét, jelentő ségét, a
pályázó rátermettségét, szakmai
eredményeit, hazai szakterületi jártasságát és életkorának megfelelő szakmai tevékenységét, a pályázónak az
ösztöndíjas időre vonatkozó terveit,
a szakmai kapcsolatteremtéshez
szükséges nyelvismeretét vizsgálják.
Az ösztöndíjra pályázók közül azok,
akiket a szakmai kollégium erre meghív, szakmai idegen nyelv ű beszélgetésen vesznek részt. A szakmai
beszélgetések helyéről és időpontjáról az érintett pályázó a szakmai kollégiumtól kap értesítést.
A MÖB a döntését 1997. december 15-ig hozza meg.
Az ösztöndíjak az 1998/99-es tanévben valósulnak meg.

Az elbírálásnál előnyt élveznek az
intézményközi együttműködést elősegítő látogatások, tapasztalatcserék,
előadókörutak, kongresszusokon való
részvétel; mű vészek kulturális rendezvényeken, fesztiválokon való részvétele, alkotói közösségek együttműködése, személyes kapcsolatfelvétel,
mű vészek cseréje.
Üres hely esetén a tanulmányutaknál
pótjelentkezésre van lehetőség. Konferencián való részvételkor előadás elfogadásának visszaigazolása szükséges.
A MÖB 1997. december közepén
hozza meg határozatát.
A tanulmányutak az 1998/99-es
tanévben valósulnak meg.
A pályázati kiírás megjelenik a
M ű velődési Közlönyben és az Akadémia Értesít ő ben, elérhet ő az
Interneten (MTA és MKM home
page), beszerezhető az MTA külső
tagjainál, továbbá a magyar nagykövetségeken.
A pályázattal kapcsolatosan a következő budapesti számokon lehet
érdeklődni: telefon: 00-36-1-155-8539
fax: 00-36-1-156-6373
E-mail: h7389tar@ella.hu

Régi május elsejékre
emlékezünk

