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„Napjainkban nem nehéz elképzelni, hogy a tudományos munkához szükséges tehetség, képesség,  

kíváncsiság és lelkesedés egyenlő arányban oszlik meg a társadalmi nemek és az országhatárok  

mentén. A fiatal európaiak minden generációja megújult képességekkel rendelkezik, szenvedéllyel és 

friss elkötelezettséggel a tudományos kutatás iránt, és vágyik a világ gondjainak megoldására.     

Akkor viszont hogyan lehetséges, hogy az, amit tudományos kiválóságnak hívnak, olyan ritka, elitista,  

bizonyos  földrajzi  helyeken  koncentrálódik,  és  olyan  gyakran  férfiak  képviselik?  ….A  jelenlegi,  

számokkal mért kiválóság hiánya nem az egyéni képességek hiányát tükrözi,  hanem a társadalmi  

nemek és a nyugat-keleti hierarchiák által bevezetett társadalmi korlátokat. 

A nők csak akkor tudnak előrelépni, ha ezek a hierarchiák és a velük kapcsolatos kizárólagosságok 

eltűnnek.  Ugyanez igaz a férfiakra is.  A tehetségek és a kiválóság láthatóvá tétele és elismerése  

tulajdonképpen mindkét oldal számára győzelmet jelentene, megjutalmazná mind a női, mind a férfi  

tudósokat  Európában,  és  kiemelten  hasznos  lenne  az  Európai  Kutatási  Térség  megvalósulása  

szempontjából.” 

(Marina Blagojevic, kézirat az Enwise Report-hoz, 2003)

1. BEVEZETŐ

A  nők  és  férfiak  közti  esélyegyenlőség  régóta  fontos  terület  a  nemzetközi 

együttműködésben és az Európai Unióban egyaránt.

A társadalmi nem fontosságát a gazdasági fejlődés szempontjából sok nemzetközi 

szervezet  felismerte (Benería 2003.  11.  o.).  Ezek közül  az egyik  legfontosabb az 

ENSZ. A nők esélyegyenlőségével foglalkozó részlegei a Nők Esélyegyenlőségének 

Igazgatósága  (Division  for  the  Advancement  of  Women  –  DAW)  és  az  ENSZ 

Fejlesztési Alapja a Nők Számára (United Nations Development Fund for Women – 

UNIFEM), ügynökségeiben sok ezzel kapcsolatos program van. Az ENSZ szervezi a 

nők világkonferenciáit,  ezeken kívül a többi konferenciáin is gyakran megjelenik a 

gender téma. 

1995-ben  Pekingben  a  Nők  IV.  Világkonferenciáján  fogalmazták  meg  a  gender 

mainstreaming1 lényegét, amely arra irányul, hogy az esélyegyenlőséget, ezen belül 

a nemek esélyegyenlőségét is, a politikai döntéshozatali szervek minden döntés és 

akció részévé tegyék. 

1 A  3.  melléklet  tartalmazza  a  gender  mainstreaming  leírását  és  megjelenését  a  kutatás-
fejlesztésben.
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„...az emberi tevékenységek polarizálása, a férfi- és női munkák elkülönülése és eltérő 

társadalmi  megítélése  az  emberi  nem  (nő  és  férfi)  vesztesége  egyaránt.  A munkák 

elkülönülésével  nem csupán  a  nők,  hanem  a  férfiak  képességeinek  kifejlesztése  és 

felhasználása  is  beszűkül.  Értékesebb  lehetne  az  emberiség  kultúrája,  ha  a 

művészetekben  és  a  gazdaságban  a  női  látásmód  nagyobb  teret  nyerne,  s  ha  a 

férfiértékek a család-háztartás szervezésében, a gyermeknevelésben nagyobb szerepet 

kapnának.” (Koncz 2004. 137. o.)

A társadalmi nemek közti esélyegyenlőség kérdése a tudományban több területen is 

megjelenik,  ilyen  a  kutatási  témaválasztás,  a  kutatások,  kutatási  eredmények 

társadalmi vonatkozásainak vizsgálata és a kutatást végzők pályája. Jelen értekezés 

a  téma nemzetközi  és  hazai  társadalmi-gazdasági  hátterének ismertetése után  a 

tudományos fokozattal rendelkező női kutatók helyzetét vizsgálja. 

A kutatás-fejlesztési szektorban a nők a gazdaság más területeinél is kevésbé jutnak 

feljebb a hierarchiában,  ezért  a  magasabb szintű  döntésekben nem tudnak részt 

venni, nincs befolyásuk a fő kutatási irányokra, a humánerőforrás-fejlesztésre és a 

forráselosztásra. Ennek következtében egyoldalúvá válnak a kutatási eredmények, 

és  nem  nyújtják  a  lehetséges  maximális  profitot  a  gazdaság  és  a  társadalom 

számára sem. Az egyes országok sokat fektetnek be mind a női, mind a férfi kutatók 

és szakemberek képzésébe, de ezt a rendelkezésre álló szaktudást később mégsem 

használják ki hatékonyan.

„...a nőktől nem azt kell elvárni, hogy ugyanúgy kutassanak, mint a férfiak, mert ez nem 

ad  nekik  egyenlőséget,  csak  akadályozza  a  tudás  növekedését.  Akkor  érik  el  az 

egyenlőséget,  ha  megengedik  nekik,  hogy  úgy  kutassanak,  hogy  kihasználják  a 

természethez és a társadalmi kapcsolatokhoz való különböző hozzáállásukat – soha nem 

elfelejtve, hogy a társadalmi nemi kapcsolatok mennyire változnak osztály, faj és kultúra 

szerint.” (Harding 2002. 321. o.) 

A  dolgozatban  elsősorban  a  női  kutatók  szakmai  pályafutásával  kapcsolatos 

tényezőket  vizsgálom.  Összehasonlítom  a  Magyarországra  vonatkozó  adatokat 

nemzetközi felmérések eredményeivel. Az összehasonlítás eredményeit, valamint a 

saját kérdőíves felmérésem és a kontrollinterjúk során kapott válaszokat elemzem, 

ez  alapján  következtetéseket  vonok  le  a  női  kutatók  helyzetéről,  és  ajánlásokat 

teszek, hogy milyen területek igényelnek további kutatásokat.
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1.1. A kutatás személyes motivációi

Magyarországon az utóbbi években nem készült átfogó, összehasonlító tanulmány a 

nők helyzetéről a kutatás-fejlesztésben. Azért választottam ezt a témát, mert ahhoz, 

hogy  eleget  tudjon  tenni  az  ország  a  saját  gazdasági  érdekeinek  és  az  uniós 

ajánlásoknak, szükség van olyan összefoglaló elemzésekre, melyek alapján további 

kutatásokat  lehet  végezni  és  intézkedéseket  lehet  tenni.  Ráadásul  a  téma  iránti 

fogékonyság nemcsak a  kormányzat  részéről,  hanem a kutatói  társadalomban is 

alacsony,  ezért  fontosnak  tartom,  hogy  minél  többen  felismerjék  létezését  és 

jelentőségét. 

A témát nagyon fontosnak tartom, mert hiszem, hogy a nők és a férfiak elsősorban 

egymással  egyenrangú  emberek,  ezért  nemüktől  függetlenül  egyenlő  jogokkal  és 

esélyekkel  kell,  hogy  rendelkezzenek.  A kutatás-fejlesztésben  is  meg  kell,  hogy 

valósuljon az esélyegyenlőség, hiszen ezáltal lehetne elérni, hogy egyrészt a kutatás 

mindkét  nemre odafigyelve történjen (ne fordulhasson elő,  hogy például  bizonyos 

gyógyszereket,  melyeket  később  nőknek  és  férfiaknak  is  felírnak,  csak  férfiakon 

tesztelnek, stb.); másrészt pedig a kutatásra vonatkozó döntéshozatalban nagyobb 

arányban vegyenek részt a nők is, hiszen a kutatás alapjában véve az emberiség 

gondjainak-kérdéseinek megoldására irányul, és ennek az emberiségnek körülbelül a 

fele nő, tehát az ő szempontjaikat és érdekeiket is képviselni kell. Nem azt tartom a 

legfontosabb célnak, hogy a hierarchia minden szintjén pontosan egyenlő arányban 

legyenek nők és férfiak, hanem azt, hogy a nőknek is ugyanakkora esélye legyen a 

kutatói  pályára  lépni  és  döntéshozatali  pozícióba  jutni,  mint  a  férfiaknak.  Ez  azt 

jelenti, hogy nekik is ugyanaz a támogatás és bizalom jár a karrierjük során – már a 

kezdetektől  –,  amit  a  hasonló  kvalitású  férfiak  megkapnak,  nem  pedig  a  kettős 

mércével és  az  üvegplafonnal  való  szembesülés.  Kiemelten  fontosnak  tartom az 

esélyegyenlőség gazdasági vonatkozásait. Minden ország köteles az erőforrásait a 

lehető legoptimálisabb módon felhasználni, és ilyen tekintetben hiba nem vagy alig 

kihasználni a nők szellemi képességeiben rejlő lehetőségeket, valamint pazarlásnak 

tartom azt is, ha egy ország a magas, PhD szinten kiképzett szellemi kapacitások 

egy  tetemes  részét  egyszerűen  kihasználatlanul  hagyja.  Szerintem  az 

esélyegyenlőség tényleges megvalósulása az egész emberiség közös, elemi érdeke 

(nem utolsósorban az emberi faj hosszú távú túlélése érdekében), és mind a nőknek, 
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mind a férfiaknak sokkal többet kellene tenniük azért, hogy ezt a célt elérjük. 

Ezúton  szeretnék  köszönetet  mondani  mindazoknak,  akik  kutatómunkámat 

segítették,  a  Budapesti  Műszaki  és  Gazdaságtudományi  Egyetem  oktatóinak,  a 

kérdőívemet kitöltő kutatónőknek és az interjúalanyaimnak. Rajtuk kívül külön hálával 

tartozom a rengeteg szakmai és emberi támogatásért  Marina Blagojevic-nek, Borsi 

Balázsnak, Kerékgyártó Györgynek, Palasik Máriának és Tornyi Péternek.

Budapest, 2007. június 30.
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2. FORRÁSOK ÉS MÓDSZERTAN

A kutatás  során  széles  szakirodalomra  támaszkodom.  A  magyarországi  helyzet 

bemutatására  és  összehasonlítására  a  hazai  szerzők  művein  kívül  az  Európai 

Unióról  és  az  Egyesült  Államokról  számos  (angol  és  német  nyelvű)  tanulmány 

valamint  könyv  eredményeit  használom.  Ismereteimet  10 hazai  és  nemzetközi 

szakmai  konferencián  is  bővítettem  az  elmúlt  négy  évben.  A  statisztikai 

összehasonlítást  Magyarországra  vonatkozóan  a  KSH,  a  TÁRKI,  a  Szociális  és 

Családügyi  Minisztérium  és  a  Eurostat  adataira  alapozom,  a  nemzetközi  adatok 

forrásai a tanulmányok, valamint a Eurostat, az OECD és az ENSZ által  publikált 

adatok.  

Az  empirikus  kutatást  kérdőíves  és  interjús  módszerrel  végeztem,  a  kérdőív 

feleletválasztós  válaszait  az  SPSS  programmal  elemeztem.  Azt,  hogy  a  kérdőív 

feleletválasztós kérdéseire adott válaszok az egész populációra érvényesek-e, khi-

négyzet próbával (chi-square test, az SPSS program segítségével) állapítottam meg. 

A  kérdőíves  kutatás  célja  a  tudományos  fokozattal  rendelkező  női  kutatók 

helyzetének  vizsgálata  volt,  elsősorban  az  állami  kutatóhelyeken.  A  kérdőív 

önkitöltős,  összesen  21  kérdést  tartalmaz,  ebből  6  nyílt  végű,  15  pedig 

feleletválasztós. A kérdőív a 6. mellékletben található. 

A  kérdőívet  2005  februárjában  küldtem  szét  e-mailen.  A  Magyar  Tudományos 

Akadémia Kutatásszervezési Intézete rendelkezésemre bocsátotta a Köztestületben 

szereplő  nők  nevét  és  email-címét  (1607  fő).2 Ezen  a  listán  kívül  az  interneten 

(egyetemek  és  kutatóintézetek  honlapjain)  szereplő  női  kutatók  email-címét 

használtam  a  kérdőív  kiküldéséhez,  összesen  2381  címre.3 Az  ipari  kutatásban 

tevékenykedő  kutatókat  szűkös  anyagi  erőforrások  mellett  szinte  lehetetlen 

feltérképezni (ez egész Európában problémát jelent), ezért ezt nem is tűztem ki célul. 

A kérdőívet összesen 229-en küldték vissza, ebből 164 PhD/CSc, 24 DSc fokozattal 

illetve MTA doktori címmel rendelkeznek és 4 fő az MTA tagja. Ez azt jelenti, hogy 

192 legalább PhD fokozattal  rendelkező kutatónő válaszolt  a  kérdőívre.  Azokat  a 

2 Ezúton  szeretnék  köszönetet  mondani  ezért  a  segítségért  Haraszthy  Ágnesnek  és  Haraszti 
Katalinnak. 

3 A címek kb. 10-15%-a nem működött.
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válaszadókat,  akik  nem  rendelkeztek  tudományos  fokozattal,  kihagytam  az 

elemzésből,  mert  túl  kevesen voltak ahhoz,  hogy reprezentatív  következtetéseket 

lehessen  válaszaikból  levonni.  Az  összes  válaszadó  89,4%-a  felsőoktatási  vagy 

akadémiai kutatóhelyen dolgozik. 

„Egy minta akkor reprezentálja azt az alapsokaságot (akkor reprezentatív arra az 

alapsokaságra nézve), amelyből vették, ha a minta összesített jellemzői jól közelítik a 

sokaság ugyanezen összesített jellemzőit.” (Babbie 2001. 212. o.) Sajnos ezt a jelen 

kérdőíves  kutatásról  nehéz  megállapítani,  mert  nincs  tudományterületekre  illetve 

szektorokra  lebontott  adat  a  kutatók-fejlesztők  tudományos  fokozatairól  nemek 

szerinti  felbontásban.4 Ezért  a  reprezentativitást  nem  lehet  megbízhatóan 

meghatározni, hiszen nem lehet pontosan megállapítani, hogy a válaszadó csoport 

tulajdonságai hogyan viszonyulnak a tudományos fokozattal rendelkező női kutató-

fejlesztőkéhez a tudományterületet  és a tevékenységi  szektort  tekintve.  2005-ben 

3 302 PhD illetve DLA fokozattal rendelkező nő volt a kutatók-fejlesztők között (KSH 

2006a. 38. o.). A válaszadók ennek 6%-át teszik ki.  

A  kérdőíves  felmérés  eredményeinek  ellenőrzése  céljából  2005  nyarán  9  db 

kontrollinterjút végeztem különböző tudományterületeken és kutatóhelyeken dolgozó 

női kutatókkal. Az interjúkérdéseket a 7. melléklet tartalmazza.  Az interjúalanyok a 

természettudomány,  a  társadalomtudomány,  a  műszaki  tudomány  és  a 

bölcsészettudomány területén dolgoztak, négyen akadémiai intézetben, öten pedig 

egyetemen.

A dolgozatban használt fogalmak és szakkifejezések magyarázata az 1. mellékletben 

található. 

4 Az MTA  doktori  tanács  adatai  a  tudományos  fokozattal  rendelkezőkről  le  vannak  bontva 
tudományterületekre, de ebben azok is benne vannak, akik nem kutatóként dolgoznak.  
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3. HÁTTÉR

A társadalmi nemek esélyegyenlőségének kérdését a tudományos életben nem lehet 

a  társadalom  és  a  gazdaság  egyéb  területeitől  elszigetelten  vizsgálni,  bár 

kétségtelenül nem mutat a többivel teljesen azonos jelleget.

3.1. Európai Unió

Az Európai Unió fennállása során mindig is fontosnak tartotta az esélyegyenlőséget. 

1996-ban az Európai Bizottság (EB) egy közleményt adott ki A nők és férfiak közti 

esélyegyenlőség  belefoglalása  az  összes  közösségi  politikába  és  tevékenységbe 

címmel (European Commission 1996). Az 1997-es amszterdami szerződés egyik fő 

célja a nők és férfiak közti  esélyegyenlőség megteremtése lett.  Ennek érdekében 

számos  előnyben részesítési programot indítottak el,  és kialakították a Társadalmi 

nemek  közti  esélyegyenlőség  közösségi  stratégiáját  a  2001-2005  időszakra 

(European Commission 2000a).

Az Európai Bizottság 2004-ben adta ki első éves jelentését a nők és férfiak közti 

egyenlőségről (European Commission 2004a), amely többek között az EU témával 

kapcsolatos  alapelveit  és  céljait  tartalmazza.  Eszerint  a  nők  és  férfiak  közti 

esélyegyenlőség  az  EU  alapelvei  közé  tartozik  megalakulása  óta.  Az  utóbbi  pár 

évtized alatt az esélyegyenlőségi jogalkotás kiforrott jogi keretté fejlődött és szilárd 

része  a  közösségi  vívmányoknak,5 melyeket  minden  régi  és  új  tagállamnak 

tiszteletben  kell  tartania.  Kritikus  szerepe  van  a  munkaerőpiacon  való  egyenlő 

részvétel  támogatásában,  és  fontos,  folyamatos  hatása  van  az  esélyegyenlőségi 

keretekre a tagállamokban. Az európai munkaerő termelékenységének kihasználása 

kulcsfontosságú  a  lisszaboni  célok6 elérése  érdekében,  melyek  a  60%-os  női 

foglalkoztatottságot  is  célul  tűzték  ki.  A  nők  részvételének  támogatása  a 

munkaerőpiacon  és  a  nemek  közti  szakadékok  megszüntetésére  irányuló 

erőfeszítések  az  élet  minden  területén  kellenek  a  sikerhez.  Ezen  célok 

megvalósítását nehezíti, hogy bár a nők a felsőfokú végzettségűek 55%-át adják az 

5 acquis communautaire
6 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú társadalom, több és 

jobb munkahellyel és jobb társadalmi kohézióval
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EU-ban, a nemek közti fizetésbeli különbség még mindig 16% és az utóbbi években 

alig változott. A döntéshozatali  pozíciókban még mindig nincs egyensúly – sem a 

gazdaság, sem a politika terén –, ami nagy veszteség az európai társadalomnak. 

A következő jelentésben (European Commission 2005c) már 25 tagállam szerepel. 

Néhány érdekes adatot emelek ki ebből a jelentésből. Az öregedő társadalom és a 

munkavállalók csökkenő száma nagy kihívás elé állítja az EU-t a bővítés után is. Az 

új  tagállamok  belépésével  a  felsőfokú  végzettséget  szerzők  58%-a  és  a  PhD 

fokozatot  szerzők  41%-a  nő.  A dolgozó  nők  30,5%-a,  férfiak  6,6%-a  dolgozik 

részmunkaidőben  (2004).  A  férfiak  a  házimunka  kevesebb  mint  40%-át  és  a 

gyerekkel  kapcsolatos  tevékenységek  25-35%-át  végzik  (1998-2002).  A  25 

tagállamra  vonatkozó  nemek  közti  fizetési  különbség  15%  körül  mozog,  a 

menedzserek 31%-a nő (2003).

Az Európai Unió Tanácsának 2006. március 23-24-i ülésén a tagállamok elfogadták 

az  Európai  Megállapodást  a  Társadalmi  Nemek  Egyenlőségéért  (Council  of  the 

European Union 2006). Ez tartalmazza a tagállamok az iránti elkötelezettségét, hogy 

növelni kell a fiatalok, a nők, az idősebb munkavállalók, a fogyatékkal élők, a legális 

bevándorlók és a kisebbségek munkaerő-piaci részvételét és támogatni kell a munka 

és a magánélet egyensúlyának kialakítását. 

A  2006  júniusában  a  nők  és  férfiak  közti  egyenlőségről  megrendezett  európai 

miniszteri  konferencián  (6th European  Ministerial  Conference,  2006)  ajánlásokat 

fogalmaztak  meg az  Európa  Tanács miniszteri  bizottságának többek  között  arról, 

hogy  tegyenek lépéseket  a  társadalmi  nemek közti  egyenlőtlenségek felmérésére 

különböző  területeken,  a  gender  mainstreaming  stratégia  megvalósítása  céljából 

használják a társadalmi nemekre vonatkozó elemzést és a nemek szerint gyűjtött 

adatokat,  valamint  a  társadalmi  nemekre  lebontott  költségvetést,7 hogy tényleges 

egyenlőség legyen. Szorgalmazza továbbá, hogy a tagországok a lehető legnagyobb 

mértékben vonják be a férfiakat a nemek közti egyenlőség elérésének folyamatába 

és kövessék a Tanács ez irányú tevékenységeit.8 

Az  EU  2007-ben,  a  Pekingi  Cselekvési  Terv  10.  évfordulója  alkalmából 

7 gender budgeting 
8 http://www.coe.int
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demonstrálhatja elkötelezettségét, mert ekkor van „Az esélyegyenlőség éve mindenki 

számára Európában”. Az év fő témái a jogok, a képviselet, a felismerés, a tisztelet és 

a tolerancia. 

Az EU felismerte, hogy a nemek közti esélyegyenlőség megteremtése többdimenziós 

megközelítést igényel, amit a bővítés még inkább összetetté tett, sokféle fejlettségi 

szint és módszer él egymás mellett. Ezért 2007-ben megkezdi működését az Európai 

Intézet a Nemek Közti Egyenlőségért9 (European Commission 2005a), egy független, 

európai szintű kiválósági központ, mely dokumentumközpontként és könyvtárként is 

szolgál majd. Feladata lesz többek között az adatok beszerzése a teljes Közösségtől, 

amihez  egységes  rendszer  kialakítása  szükséges  az  adatok  gyűjtésére  és 

elemzésére. Ez fontos lépés az esélyegyenlőség felé, hiszen egyenlőre megnehezíti 

az  elemzést  az  országok  adatgyűjtési  módszereinek  különbözősége,  ami  a 

következtetések levonását is bonyolulttá teszi. 

3.2. Magyarország

Az  Egyesült  Nemzetek  Fejlesztési  Programja  (United  Nations  Development 

Programme – UNDP) által kiadott Emberi Fejlődési Jelentés (Human Development 

Report) 1990-ben létrehozta az Emberi Fejlődés Indexét (Human Development Index 

–  HDI),  mely a  várható  élettartam,  a  felnőtt  írástudási  ráta,  az  első-,  másod-  és 

harmadfokú  oktatásban  résztvevők  arányai  és  az  egy  főre  jutó  GDP  alapján 

rangsorolja az országokat.10 A 2006-os jelentésben Magyarország 177 ország közül a 

35. helyre került a HDI rangsorban.11 

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum – WEF) 2005-ben jelentette meg 

első kifejezetten a társadalmi nemi kérdésekkel foglalkozó jelentését, mely vizsgálja 

a társadalmi nemek közti rést12 az egyes országokban. Azt figyelik, hogy mennyire 

érték el a nők a férfiakkal való egyenlőséget négy kategóriában: gazdasági részvétel 

9 European Institute for Gender Equality
10 1995-ben  két  új  összetevőt  vettek  be  az  indexbe:  GDI  –  gender-related  development  index, 

társadalmi  nemekkel  kapcsolatos fejlődési  index,  és GEM – gender empowerment  measure.  A 
2006-os jelentésben Magyarország GDI helyezése a 30., a GEM helyezése pedig a 41. volt.

11 http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/
12 gender gap
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és lehetőségek, oktatási eredmény, egészség és túlélés, valamint részvétel a politikai 

döntéshozatalban. A 2006-os Gender Gap Index-ben (Hausmann-Tyson-Zahidi 2006) 

Magyarország  összesítésben  az  55.  helyen  áll  115  országból  (részletekért  l.  2. 

melléklet.),  a régi  EU  tagországokon  kívül  az  összes  többi  közép-kelet-európai 

ország mellett  sok ázsiai  és afrikai  ország is  megelőzi.  A gazdasági  részvétel  és 

lehetőségek és az oktatási eredmények kategóriában a 48., az egészség és túlélés 

területen a 36. (itt 34 db első hely volt) és a politikai részvétel terén a 82. helyet érte 

el  az ország.  Ebből  is  látszik,  hogy Magyarországon a nők politikai  életben való 

részvétele kirívóan alacsony, ami gyakorlatilag megakadályozza a nők érdekeinek 

megjelenését a döntéshozatali folyamatokban. 

3.2.1. Jogi háttér

Magyarországon a társadalmi nemek egyenlőségének jogi háttere EU konform.  Az 

Alkotmány  tartalmazza  az  egyenlő  esélyekhez  való  jogot,  az  egyenlő  munkáért 

egyenlő bér elvét, az egyenlő bánásmódhoz való jogot és tiltja a diszkriminációt. A 

Munka Törvénykönyve szerint tilos a diszkrimináció minden direkt és indirekt módja 

nem, faj,  vallás,  politikai  hovatartozás, életkor,  származás,  szakszervezeti  tagság, 

családi  állapot,  fogyatékosság  és  bármely,  a  munkával  nem összefüggő  tényező 

alapján.  Az  ország  1981-ben  csatlakozott  a  CEDAW13 egyezményhez.  2003-ban 

elfogadták az egyenlő bánásmódról  és az esélyegyenlőség előmozdításáról  szóló 

törvényt, és létrehozták az Egyenlő Bánásmód Hatóságot. Az 1999-ben megalapított 

Nőképviseleti  Tanácsot számos átszervezés és -nevezés után 2006 októberétől  a 

Nők  és  Férfiak  Társadalmi  Egyenlősége  Tanács  váltotta  fel,  mely  a  kormány 

döntéseit  előkészítő  konzultatív,  véleményező,  javaslattevő  testület.  Tagjai  a 

társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által kijelölt  elnök és 

titkár,  minisztériumok,  civil  szervezetek  képviselői,  és  a  nők és  férfiak  társadalmi 

egyenlősége  tárgyában  kiemelkedő  tudományos,  illetve  gyakorlati  tevékenységet 

végző, a miniszter által felkért személyek. 

A „társadalmi nemek egyenlősége a kutatás-fejlesztésben” terület  két kormányzati 

13 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, ENSZ egyezmény a 
nőkkel szemben alkalmazott megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről, 1979-ben 
született meg. 
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intézmény  alá  tartozik:  jelenleg  a  kutatásért  a  Nemzeti  Kutatási  és  Technológiai 

Hivatal,  a  társadalmi  nemek  egyenlőségéért  pedig  a  Szociális  és  Munkaügyi 

Minisztérium  Esélyegyenlőségi  Szakállamtitkárságának  Esélyegyenlőségi 

Főosztályán a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Osztály a felelős.  

A nemek  közti  esélyegyenlőség  gyakorlati  megvalósítása  terén  még  bőven  van 

pótolnivalója  az  országnak.  A nyílt  és  rejtett  diszkrimináció  számos formája  él  a 

társadalom valamennyi területén, és hiányoznak azok a pozitív intézkedések, melyek 

a  szemléletmódot  és  a  gyakorlatot  irányítanák.  Ezen  kívül  az  esélyegyenlőségi 

tevékenységet irányítani hivatott intézményrendszer évek óta folyamatos átalakítás 

alatt áll, ami hátráltatja a fejlődést ezen a területen. 

Ilyen  teendő  például  a  Pekingben  1995-ben  meghatározott  Cselekvési  Terv 

megvalósítása. Ez a terv kimondja, hogy „a kormányok és egyéb szereplők kötelesek 

támogatni  egy aktív és átlátható politikát,  mely biztosítja a gender mainstreaming 

nézőpontot  minden  politikában  és  programban,  annak  érdekében,  hogy 

megvalósuljon  a  döntéshozatal  előtt  a  döntések  mind  a  nőkre,  mind  a  férfiakra 

gyakorolt  hatásainak elemzése.”  A 201.  bekezdés szerint  szükséges egy nemzeti 

struktúra a nők helyzetének előremozdítására, melynek fő feladata a nemek közti 

esélyegyenlőség  szempontjának  érvényesítése  és  a  gender  mainstreaming 

támogatása  minden  szabályozási  területen,  kormányzati  szinten  is.  A társadalmi 

nemek egyenlőségének fogalma és a gender mainstreaming megközelítés sajnos 

még egyáltalán nem honosodott meg a politikában és a közéletben.

A társadalmi nemek közti esélyegyenlőség megvalósítása szempontjából hatékony 

eszközök  alkalmazására  példa  a  skandináv  országok  tapasztalata.  Ott  a  mára 

kialakult  esélyegyenlőségi  szemléletben  (nyitott  és  támogató  közvélemény)  döntő 

szerepet  játszott  többek  között  a  kvóták  alkalmazása,  valamint  a  férfiak  aktív 

részvételének támogatása és részben megkövetelése(!) a gyermeknevelésben és a 

háztartási munkában. Ezen tényezők jelentősen hozzájárulnak a régió fenntartható 

gazdasági fejlődéséhez és a tapasztalható népességnövekedéshez, melyek hiánya 

napjainkban egyre nagyobb gondokat okoz Európa többi részén.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. 
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törvény  (esélyegyenlőségi  törvény)  a  hátrányos  megkülönböztetés  csökkentése 

érdekében előírja, hogy az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési 

szervek és  a többségi  állami  tulajdonban álló  jogi  személyek kötelesek a Munka 

Törvénykönyvéről  (Mt.)  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény  70/A.  §-a  szerinti 

esélyegyenlőségi tervet elfogadni (esélyegyenlőségi törvény 36. §). Természetesen 

más intézményeknek is szabad ilyen tervet készíteniük. A törvényi előírás szerint az 

esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos 

helyzetű  munkavállalók,  így  különösen  a  nők,  a  negyven  évnél  idősebb 

munkavállalók, a romák, a fogyatékos személyek, valamint a két vagy több tíz éven 

aluli  gyermeket  nevelő  munkavállalók  vagy  tíz  éven  aluli  gyermeket  nevelő 

egyedülálló  munkavállalók  foglalkoztatási  helyzetének  elemzését,  valamint  a 

munkáltatónak  az  esélyegyenlőség  biztosítására  vonatkozó,  az  adott  évre 

megfogalmazott céljait és azok eléréséhez szükséges eszközöket [Mt. 70/A. § (2) 

bekezdés]. Eddig sajnos messze nem minden kutatóhely készített ilyen tervet.14 

3.2.2. Munkaerőpiac

1. táblázat. A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása15 (%)

1990 1995 2000 2005

Nők

Aktivitási arány 56,8 43,8 45,5 47,8

Foglalkoztatási ráta 56,2 40,0 43,0 44,2

Munkanélküliségi ráta 1,1 8,7 5,6 7,5

Férfiak

Aktivitási arány 72,7 61,1 61,1 61,7

Foglalkoztatási ráta 71,7 54,0 56,8 57,4

Munkanélküliségi ráta 1,4 11,6 7,0 7,0

Forrás: KSH 2007

Magyarországon a rendszerváltás előtt  nagyon magas volt  a  nők munkaerő-piaci 

14 Nyilvános az esélyegyenlőségi terve például a BME-nek, a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek, a 
Pannon Egyetemnek, az ELTE-nek és a Budapesti Műszaki Főiskolának. 

15 Gazdaságilag aktív: rendelkezésre álló munkaerő; foglalkoztatottak plusz munkanélküliek
Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívak aránya a népességen belül
Foglalkoztatási  arány:  a  foglalkoztatottak  aránya  az  adott  korcsoportba  tartozó  népességhez 
viszonyítva 
Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek aránya az adott korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív 
népességen belül 
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részvétele,  ami  elsősorban  a  szocialista  rendszer  alapelveiből  és  a  kétkeresős 

családmodell  elterjedéséből  adódott.  Az  1990-es  években  csökkent  a  nők 

foglalkoztatási  rátája  (1.  táblázat).  A  közép-kelet-európai  országokkal 

összehasonlítva alacsonynak számít a magyar nők és férfiak aktivitási rátája és a 

munkanélküliség is az átlagnál alacsonyabb. (UNIFEM 2006. 22. o.) 

Le  vagyunk  maradva  Európa  mögött  a  női  foglalkoztatottság  tekintetében.  A női 

foglalkoztatottság szintjét növelni lehetne a részmunkaidős, rugalmas és távmunka 

elterjedésével,  ami  hazánkban  sajnos  még  gyerekcipőben  jár.  2004/2005-ben  a 

részmunkaidőben foglalkoztatott nők aránya Magyarországon 4,6% volt,  míg a 25 

EU  tagország  átlaga  25,9% (European  Commission  2005b).  A  régi  és  új 

tagországokat tekintve a 15 régi EU tagországban 2000-ben a nők 29,3%-a dolgozott 

részmunkaidőben, míg a tíz 2004-ben csatlakozott országban ez az arány 8,6% volt 

2001-ben. (Pollert-Fodor 2005. 32. o.)

A  Nemzetközi  Gazdasági  és  Fejlesztési  Szervezet  (Organisation  for  Economic 

Cooperation and Development – OECD) 2002-es Foglalkoztatási Kitekintése (OECD 

2002c)  megállapította,  hogy  az  1980-1990-es  évek  alatt  tovább  szűkült  a 

foglalkoztatásban  a  nemek  közti  egyenlőtlenség,  mely  2000-ben  a  legnagyobb 

Görögországban,  Olaszországban,  Spanyolországban  és  Mexikóban  volt,  a 

legkisebb pedig Svédországban és a többi északi országban. Az OECD országokban 

átlagosan a nők 25,8 és a férfiak 6,5%-a dolgozik részmunkaidőben (2000). A két 

nem  képzettségi  szintje  egyre  kiegyensúlyozottabb,  tehát  a  nők  egyre  jobb 

pozícióban  vannak  a  sikeres  munkaerő-piaci  részvételhez.  Ugyanakkor  a  nemek 

szakma és szektor szerinti megoszlása még mindig egyenlőtlen eloszlást mutat. AZ 

OECD átlag szerint elnőiesedett ágazatnak számít az irodai munka, a kereskedelem, 

az élettudományok és egészségügy, valamint a tanítás. Alacsony a nők részvétele az 

adminisztratív  és  menedzsment  tevékenységekben  (törvényhozók,  szenior 

hivatalnokok és  menedzserek),  a  műszaki  területeken,  valamint  a  matematika  és 

fizika  területén  dolgozó szakemberek között.  A nemek közti  fizetésbeli  különbség 

csökkent az elmúlt évtizedekben szinte az összes OECD országban, de nők még 

mindig  átlagosan  16%-kal  kevesebbet  keresnek a  férfiaknál  óránként.  Ez  a  16% 

érvényes  a  teljes  munkaidős  foglalkoztatottakra  nézve,  és  az  összesített  (a 

részmunkaidőst  is  tartalmazó)  foglalkoztatásra  is.  A  teljes  munkaidőben 

17



foglalkoztatottak körében a legkisebb a bérkülönbség – 6% – Belgiumban, ezt követi 

Ausztrália,  Dánia,  Franciaország,  Olaszország,  Spanyolország  és  Svédország,  a 

legnagyobb  pedig  –  21% –  Svájcban és  az  USA-ban.  A bérstruktúrával  korrigált 

bérkülönbség Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban a legkisebb – 

ezek azok az országok, ahol különösen alacsony a női foglalkoztatottság.16

Az EU és az OECD országokra egyaránt érvényes tehát, hogy a nők ugyanolyan 

végzettséggel  és  pozícióban  még  mindig  lényegesen  kevesebb  bért  kapnak 

munkájukért, mint a férfiak. Ez Magyarországon is így van, a 2. táblázat mutatja.

2.  táblázat.  A nők  bruttó  és  nettó  keresete  a  férfiak  keresetének  százalékában 

Magyarországon a fizikai és a szellemi foglalkozásokban, valamint összesítve (%)

Bruttó bér Nettó bér

Fizikai Szellemi Összesen Fizikai Szellemi Összesen

1998 72,8 62,7 82,3 78,7 67,8 85,7

2000 73,3 60,1 80,5 78,2 64,6 83,8

2002 76,9 64,0 85 82,6 67,2 87,1

2004 76,8 65,4 86,3 83,5 71,3 89,4

Forrás: KSH 2006b

Magyarországon  nagyon  magas,  71%  az  aránya  azoknak,  akik  szerint  „a  férj 

feladata, hogy keresetével biztosítsa a család megélhetését, a feleség feladata, hogy 

ellássa az otthoni feladatokat” és 68% ért egyet azzal, hogy „nem jó, ha a férj marad 

otthon és neveli a gyermekeket, és a feleség keresi a pénzt” (KSH 2006b). Az Open 

Society Institute felmérése szerint a magyar nők töltik a legtöbb időt házimunkával 

Európában (OSI 2005a).

Véleményem szerint ezek a jelenségek összefüggnek azzal, hogy a politikai életben 

nagyon kevés a nő, konzervatív társadalmi modellt állítanak az emberek elé, és talán 

a gazdasági nehézségekkel is – a férfiak számára biztonságosabb, ha a nők nem 

akarnak velük „versenyezni” a szűkülő játéktérben.

„A kétkeresős háztartásokban a nők fizetésért ledolgozott munkaideje átlagosan 3-10%-

kal marad el a férfiakétól, a házimunkaidejük viszont több mint 200%-kal meghaladja azt. 

16 Részmunkaidős  állásokat  általában  az  alacsonyabban  fizetett  munkakörökben  találni,  melyek 
kevesebb lehetőséget kínálnak a karrierépítésre, mint a teljes munkaidős állások.
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Így  a  feleségek  összességében  átlagosan  30%-kal  hosszabb  ideig  dolgoznak,  mint 

férjeik...  A  férjek  keresetbeli  előnyét  a  feleségek  nagyobb  mértékű  fizetetlen 

munkavégzésének értéke kompenzálja, sőt túl is szárnyalja.” (Szép-Sik 2002. 194-195. 

o.)

Gyermekvállalás
A nők munkaerő-piaci aktivitását a gyermekvállalás jelentősen befolyásolja.

„A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyermeknevelés. Míg a 

férfiak  körében  a  gyermeknevelés  –  lényegében  függetlenül  a  gyerek  korától  – 

valamelyest növeli a munkavállalás valószínűségét, az iskoláskor alatti vagy kisiskolás 

korú (6-10 éves) gyereket nevelő nők aktivitása lényegesen alacsonyabb, mint az azonos 

tulajdonságokkal  rendelkező  gyermektelen  vagy  idősebb  gyereket  nevelő  nőké,  s  a 

gyereknevelés aktivitás-csökkentő hatása annál nagyobb, minél kisebb a gyermek.” (Frey 

2002. 13. o.)

A gyermekes nők a gyermektelenekhez képest nagyobb arányban vannak jelen a 

szolgáltatók és kereskedelmi dolgozók csoportjában, ahol magas a nők aránya, és 

ritkábban a menedzsment csoportban, ahol amúgy is kevés a nő. Ugyanígy az apák 

többen vannak azokban a szektorokban, ahol eredetileg is nagy arányban vannak a 

férfiak, és fordítva. (OECD 2002c)

3.2.3. Hatalmi pozíciók

A nők aránya a vezetői pozíciókban nem növekedett párhuzamosan a nők számával 

a  felsőoktatásban.  A tanulmányi  eredmények  elsősorban  az  alacsonyabb  szintű 

pozíciókban eredményezték a nők arányának növekedését, sokkal kevésbé voltak 

hatással  a  felső  döntéshozatali  szintekre.  A  nők  az  OECD  országokban  is 

alulreprezentáltak a vezetői pozíciókban (állami és menedzsment is). (OECD 2002a)

3.2.3.1. Gazdaság

Növekvő  gazdaságban  a  vezetők  iránti  igény  is  megnő,  ami  bővíti  a  női 

munkavállalók lehetőségeit is (Powell 1999. 7. o.). Ám ha a növekedés lassul vagy 

megáll, ez a folyamat is megakad.  
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Az  EB  2007-es  jelentésében  (European  Commission  2007)  szereplő  Európai 

Munkaerő-piaci Felmérés adatai alapján a női menedzserek aránya nagyon változó 

képet mutat az egyes tagállamokban.

3. táblázat. A nők aránya a menedzserek között Európában (%)

2000 2005 2000 2005

EU-25 30,6 32,2 Luxembourg 27,1 23,8

Belgium 32,2 32,9 Magyarország 33,1 34,3

Csehország 24,1 30,3 Málta 17,7 14,5

Dánia 24,0 23,0 Hollandia 25,3 25,6

Németország 27,1 26,3 Ausztria 30,3 27,0

Észtország 39,8 37,5 Lengyelország 32,7 32,5

Görögország 25,1 25,8 Portugália 31,3 34,2

Spanyolország 31,7 32,3 Szlovénia 29,1 32,8

Franciaország 35,0 38,0 Szlovákia 30,8 31,2

Írország 26,1 30,2 Finnország 25,9 29,7

Olaszország 17,3 31,9 Svédország 30,1 29,8

Ciprus 15,0 13,6 Egyesült Királyság 34,1 34,5

Lettország 37,3 44,3 Bulgária 30,0 34,3

Litvánia 43,1 42,7 Románia - 30,7

Forrás: European Commission 2007

2000  és  2005  között  a  legtöbb  országban  nőtt,  tízben  (Dánia,  Németország, 

Észtország,  Ciprus,  Litvánia,  Luxembourg,  Málta,  Ausztria,  Lengyelország, 

Svédország) viszont csökkent a nők aránya a menedzserek között. A számok 2005-

ben  is  igen  változatos  képet  mutatnak,  13,6%-tól  (Ciprus)  44,3%-ig  (Lettország) 

terjednek az arányok. 

4. táblázat. Nők aránya a foglalkoztatottakon belül Magyarországon, 2005 (%)

Törvényhozók, igazgatási, érdek-képviseleti, gazdasági vezetők 34,8

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 57,5

Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 65,4

Irodai és ügyviteli foglalkozások 93

Szellemi foglalkozásúak összesen 61,3

Fizikai foglalkozásúak összesen 35,1

Összesen 45,8

Forrás: KSH 2006b
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Magyarországon a nők aránya a foglalkoztatottakon belül nem egyenletesen oszlik el 

az  egyes  foglalkozási  kategóriákban (4.  táblázat).  Nagyon magas az  arányuk  az 

irodai foglalkozásokban, és alacsony a fizikai munka mellett a vezetői pozíciókban is. 

A nők  esetében  gyakran  jelenik  meg  a  karrier  bizonyos  pontján  az  „üvegplafon-

jelenség”,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  munkavállaló  előrejutása  külső  hatások  miatt 

megtorpan,  de nem lehet  látni  pontosan,  mi  az  akadály.  Ez  okozza,  hogy a nők 

azonos  vagy  magasabb  színvonalú  szakmai  felkészültség  és  munkahelyi 

teljesítmény ellenére is nehezebben jutnak el felsőbb vezetői szintekre, mint a férfiak. 

„A  nők  megjelenését  a  felső  vezetésben  a  döntéshozó-folyamat  struktúrája  és  a 

döntéshozók felelőssége is befolyásolja.  A legtöbb szervezetnek nincs szisztematikus 

eljárása a felső vezetői pozíciókba való előléptetést illetően, ezért minden egyes esetet 

ad hoc módon kezelnek, és ritkán őrzik meg az előléptetési folyamatokat rögzítő iratokat. 

Ennek  következtében  a  felső  vezetéssel  kapcsolatos  döntések  viszonylag 

strukturálatlanok  és  ellenőrizetlenek,  lehetővé  téve,  hogy  a  döntéshozók  előítéletei 

befolyással legyenek a döntésekre. Ezzel szemben az alsóbb szintű vezetői pozíciókat 

érintő  döntések  esetében  objektívebb  és  szigorúbb  az  elbírálás,  ezáltal  könnyebben 

vonhatók felelősségre a döntéshozók.” (Powell 1999. 11. o.)

Ott van nagyobb esélye a nőknek a vezetővé válásra, ahol az alkalmazottak döntő 

többsége nő, illetve ezen kívül van még néhány lehetséges forgatókönyv: 
„...a  nőknek  akkor  van  a  férfiakkal  azonos  esélyük  a  felső  szintű  gazdasági  vezetői 

pozícióba való bejutásra, ha férfi kollégáiknál több „családi tőkét” tudnak felmutatni, ha 

olyan családból származnak, ahol már az apa is vezető volt és felsőfokú végzettséggel 

rendelkezett, azaz ahol az indulási feltételeik általában kedvezőbbek voltak.” (Nagy 1995. 

42. o.)

Nagy szerint (2001) számos oka lehet annak, hogy a nők kevésbé haladnak előre a 

ranglétrán, mint a férfiak, ilyenek például, hogy nem tanultak meg célokat felállítani 

és tervezni; csak a feladatra figyelnek, mert kevésbé tudnak előrejutni; nem veszik 

őket  komolyan  a  társadalomban  és  ezért  nem  segítik  (49.  o.).  Ritka  a  tudatos 

karrierépítés (61. o.), és nehezebb nekik összehangolni a kereső munkát a családi 

élettel (86. o.) A női menedzserekre rövid szülési szabadság és magas válási arány 

jellemző.  Szerintük  az  ő  karrierjük  nem  volt  tudatos,  míg  a  férfiaké  igen,  és 

mindegyikük  egyetért  abban,  hogy  nekik  többet  kellett  teljesíteniük  a  férfiakkal 

azonos  elismerésért  (170.  o.).  Ezek  a  tényezők  mind  a  nők  támogatottságának 
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nagyfokú hiányára utalnak.

3.2.3.2. Politika

A politika a társadalom fő döntéshozatali  terepe. Bár a nők a népesség több mint 

felét  teszik  ki,  a  politikai  életben  lényegesen  alacsonyabb  arányban  képviseltetik 

magukat,  csökkentve  ezáltal  az  esélyegyenlőség  megvalósulásának  lehetőségét. 

Ennek leggyakrabban használt mutatószáma a nők aránya a parlamentben. 

2004-ben az Európa Tanács tagországainak listáján Magyarország (Oroszországgal 

holtversenyben)  a  33.  helyen  állt  a  nők  aránya  tekintetében  a  nemzeti 

parlamentekben. Az első helyen Svédország állt 45,3%-kal, a másodikon Dánia 38%-

kal.  A magyar arány (9,8%) volt a legalacsonyabb az összes EU tagország között, 

kivéve Máltát.  

Magyarországon a női képviselők száma és aránya az 5. táblázat szerint alakult a 

rendszerváltás óta.

5. táblázat. Nők száma és arányuk a képviselők között a magyar parlamentben

Év Fő Arány (%)

1990 27 7

1994 43 11,1

1998 32 8,3

2002 35 9,1

2006 41 10,6

Forrás: A magyar országgyűlés honlapja, 2007

A nők aránya a pártok képviselőjelöltjei között növekvő tendenciát mutat, 1990-ben 

8,5%, 1994-ben 10%, 1998-ban 12,4%, 2002-ben 14% és 2006-ban 16,7% volt (KSH 

2006b),  ami  ugyanakkor  sajnos  a  megválasztott  képviselők  nemek  szerinti 

összetételében már nem jelentkezik ilyen egyértelműen.

A  témával  kapcsolatos  állandó  parlamenti  bizottságokat  tekintve  javult  a  női 

képviselet  az  utóbbi  pár  évben,  a  Foglalkoztatási  és  Munkaügyi  Bizottságban 

2002-ben 9,5% (21/2 fő), 2006-ban 15,8% (19/3 fő) volt a nők aránya, az Oktatási és 
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Tudományos Bizottságban pedig 0% (21/0 fő) illetve 26,1% (23/6 fő) (Koncz 2006).  

Az Európai Parlamentben 2004-ben a magyar képviselők között 33,3% volt a nők 

aránya (Ilonszki  2005).  Sok országra  jellemző,  hogy a nők aránya  magasabb az 

európai parlamenti képviselőik között, mint a nemzeti parlamentjeikben.

3.2.4. Oktatás

Az oktatáshoz való  hozzáférés,  az oktatás  támogató és fejlesztő  jellege mind az 

egyenlő esélyek érvényesülése, mind pedig az esetleges kutatói jövő szempontjából 

nagyon fontos. 

A nőket sokáig nem engedték be az oktatásba, és még tovább a felsőoktatásba. 

Ennek többek között az az általános hiedelem volt az oka, hogy a nők agya nem 

alkalmas  „magasabb”  tudományok  elsajátítására.  A  20.  század  folyamán 

szerencsére nőtt a nők aránya az oktatás minden szintjén. 

3.2.4.1. Közoktatás

A közoktatás  adminisztratív  felelőssége  az  Oktatási  Minisztérium (OM)  és  egyéb 

minisztériumok között oszlik meg. A megvalósítás decentralizált  módon, országos, 

helyi  (regionális)  és  intézményi  szinten  történik.  Mindenki  18  éves  koráig 

iskolaköteles, a szakképzést csak 16 éves kortól lehet elkezdeni.17

A közoktatásra  Magyarországon  háromszintű  szabályozás  érvényes:  a  Nemzeti 

Alaptanterv  (NAT,  2003-ban  vizsgálták  felül  utoljára  242/2003),  kerettantervek, 

melyeket 2000-ben vezettek be, és helyi tantervek. Minden iskola maga dönthet az 

oktatás tartalmáról – kiválaszthatja a tankönyveket, meghatározhatja a tantárgyakat 

a NAT-ban leírt műveltségi területek alapján, kidolgozhatja a saját oktatási tervét (ez 

a fenntartótól is függ), stb.  A helyi tanterveket az iskolák a NAT alapján készítik el 

három lehetséges módon: az iskola egy kész kerettantervet alkalmaz, a tantervek, 

oktatási programok alapján összeállítja a helyi  tantervét, vagy saját helyi  tantervet 

17 www.om.hu
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készít.

A NAT az Alkotmány, a közoktatási törvény (módosítva 1999-ben, 2000-ben és 2003-

ban) és az emberi jogokról, a gyermekek jogairól, a kisebbségek jogairól és a nők és 

férfiak  esélyegyenlőségéről  szóló  nemzetközi  egyezmények  alapelveire  épül.18 A 

társadalmi nemi szerepekkel és azok megjelenésével a tantervben nem foglalkozik, a 

gender mainstreamingről nem tesz említést. A NAT az oktatás tartalmát műveltségi 

területek szerint határozza meg. Ezek leírása nem tartalmaz explicit  információkat 

vagy utalást a társadalmi nemek esélyegyenlőségével kapcsolatos ismeretekről. 

Az  Oktatási  Minisztérium  megbízásából  háromévente  megjelenik  egy  jelentés  a 

magyar közoktatásról, melyet az Országos Közoktatási Intézet készít el (OKI 2003). 

A 2003-as jelentésben az esélyegyenlőség csak a roma és a hátrányos helyzetű 

(sajátos nevelési igényű, kistelepüléseken élő, stb.) diákokkal kapcsolatban merül fel. 

3.2.4.2. Tankönyvek

Az oktatás során használt tankönyveket a tanárok maguk választhatják meg. Egy 

könyv  tankönyvvé  nyilvánításáról  az  Országos  Közoktatási  Értékelési  és 

Vizsgaközpont  (OKÉV,  felettese  az  oktatási  miniszter)  határoz.  A  választható 

tankönyvekről az OM jegyzéket ad ki legalább évente egyszer, amelyet közzétesz az 

Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában és az interneten. 

A tankönyvekben  megjelenő  társadalmi  nemi  sztereotípiákkal  kapcsolatban  több 

kutatás (Thun 2005, Kereszty 2005) egyetért a következő kérdésekben: 

✗ A fiúk/férfiak gyakrabban jelennek meg a tankönyvekben, mint a lányok/nők.

✗ Az irodalom- és történelemoktatásban szinte csak férfiakról esik szó.

✗ A  családi  és  társadalmi  nemi  szerepeket  néhány  kivételtől  eltekintve 

túlnyomórészt hagyományos és sztereotip módon jelenítik meg.

3.2.4.3. A lakosság képzettsége

A magyar lakosság képzettségi szintje folyamatosan emelkedik, a nők és a férfiak 

egyformán hozzájuthatnak a közoktatáshoz. A nők nagyobb arányban rendelkeznek 

18 NAT Bevezető, 2003, 5. o.
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diplomával és érettségivel, mint a férfiak, ugyanakkor szintén magasabb az arányuk 

a kevesebb mint egy és a nyolc általános iskolai  osztállyal  rendelkezők között.  A 

diplomával rendelkezők között egyedül a 50-64 éves korosztályban alacsonyabb az 

arányuk, mint a férfiaké. (KSH 2005)

1. ábra. Nők aránya a nappali képzéseken 

Forrás: KSH 2005

3.2.4.4. Tanárok

A  tanítás  elnőiesedett  szakma  Magyarországon,  ami  részben  az  alacsony 

fizetéseknek tulajdonítható.  A nők aránya a tanárok között  általános iskolákban a 

legmagasabb,  felsőoktatási  szinten  pedig  a  legalacsonyabb,  és  minden 

iskolatípusban nőtt 1990 óta (6. táblázat).  A felsőoktatásban ahogy a hierarchiában 

felfelé haladunk, csökken a nők száma a tanárok között (7. táblázat). 

6. táblázat. Tanárok, 2004 

Általános iskola Szakiskola Középiskola Egyetem, főiskola 
(nappali képzés)

1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004

Nők (%) 83,6 86,9 34 52,3 60,8 67,2 35,1 38,6

Férfiak (%) 16,4 13,1 66 47,7 39,2 32,8 64,9 61,4

Fő összesen 96 791 87 116 12 906 9 690 22 902 38 572 15 952 16 892

Forrás: KSH 2005a
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7. táblázat. Tanárok a felsőoktatásban, 2004/2005 
Egyetem Főiskola

egyetemi tanárdocensadjunktus tanársegéd egyetemi tanár docens adjunktus tanársegéd
Teljes munkaidejű 1 726 2 948 3 017 2 358 857 1 909 1 643 905

ebből nők 206 791 1 078 1 035 241 835 926 552
Részmunkaidős 248 358 415 268 89 172 207 130
Megbízási 
szerződéssel 129 185 169 181 82 220 216 189

Összesen 2 103 3 491 3 601 2 807 1 028 2 301 2 066 1 224
Nők aránya a teljes 
munkaidejűek között 
(%)

11,94 26,83 35,73 43,89 28,12 43,74 56,36 60,99

Egyéb

nyelv-tanár testnevelő 
tanár

kollégiumi 
tanár

egyéb oktató Össz. ebből nők

Teljes munkaidejű 791 162 49 527 16 892 6 528

ebből nők 612 46 13 193 6 528 n.a

Részmunkaidős 51 16 5 87 2 046 572

Megbízási szerződéssel 263 75 4 3 136 4 849 1 836

Összesen 1 105 253 58 3 750 23 787 8 936

Nők aránya a teljes 
munkaidejűek között (%)

77,37 28,40 26,53 36,62 38,65 n.a

Forrás: Oktatási Minisztérium 2005

A  jelenlegi  kötelező  tanári  továbbképzések  programjában  nem  szerepelnek 

társadalmi nemekkel kapcsolatos esélyegyenlőségi témák.

3.2.4.5. Felsőoktatás

Magyarországon a nők egyetemi képzésének kérdése először az 1830-as években 

vetődött fel, és 50 év telt el addig, amíg az 1895. évi Királyi Rezolúció megengedte a 

nőknek,  hogy  egyetemi  tanulmányokat  végezzenek  a  filozófiai,  orvosi  és 

gyógyszerészi karokon. Külön kérvényt kellett  írnia annak a nőnek, aki jelentkezni 

akart. További 50 év kellett ahhoz, hogy minden világi egyetemi karra bejuthassanak 

a nők. (Vámos 2003. 100-101. o.) Sok küzdelem után minden egyetem minden karát 

(a  teológia  és a hadtudomány kivételével)  1946-ban nyitották  meg a nők előtt.  A 

nőket a megállapított  keretszámokon belül  korlátozás nélkül felvehették, a felvétel 

feltételei  megegyeztek a férfiakéval.  (Palasik 2002.  253. o.)  A hallgatói  létszám a 

felsőfokú oktatási intézményekben a 8. táblázat szerint alakult. 
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8. táblázat. A felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók létszáma 

Év Összes Nő Férfi Nők 
aránya (%)

1937 11 747 1 699 10 048 14,5

1950 32 501 7 723 24 778 23,8

1955 45 431 8 232 37 199 18,1

1960 44 585 14 718 29 867 33,0

1965 93 957 36 723 57 234 39,1

1970 80 536 34 432 46 104 42,8

1975 107 555 51 952 55 603 48,3

1980 101 166 50 314 50 852 49,7

1985 99 344 53 188 46 156 53,5

1990 102 387 51 507 50 880 50,3

1995 179 565 97 350 82 215 54,2

1999 258 315 140 296 118 019 54,3

2001 337 001 189 215 147 786 56,1

2002 369 790 212 159 157 631 57,4

2003 401 189 231 597 169 592 57,7

2004 418 852 247 333 171 519 59,1

Forrás: Palasik - Papp 2007

1990 óta  nőtt  a  nők  aránya  a  felsőoktatásban.  A nappali  tagozatos  egyetemi  és 

főiskolai  hallgatók  között  1990-ben  48,8%,  1995-ben  52%,  2000-ben  53,6%  és 

2005-ben 53,8% volt  a nők aránya (KSH 2006b). Látható, hogy 2000-ig nagyobb 

ütemű a  nők  arányának  növekedése,  mint  azóta,  és  az  utóbbi  években stagnál, 

ugyanakkor  a  felsőoktatásban  résztvevő  nők  és  férfiak  száma  egyaránt  tovább 

emelkedett. A hallgatók  megoszlása  az  egyes  felsőfokú  képzéseken  tanulmányi 

területek szerint jelenleg a 9.  táblázat szerint alakul.  Az  egyetemi alapképzésben, 

ahonnan a kutatójelöltek kikerülnek, a nők aránya a védelmi szolgáltatások mellett a 

számítástechnika,  a  mérnöki  tudományok,  a  fizika  és  a  matematika  területén  a 

legalacsonyabb.  50%  alatti  még  az  arány  az  építészet  és  építéstudomány,  a 

mezőgazdaság,  a  gyártás  és  feldolgozás  területén.  Kiugróan  magas,  70% fölötti 

viszont  a  női  hallgatók  részvétele  a  szociális  ellátás,  az  egészségügy,  az 

állategészségügy, valamint az újságírás és információkezelés területén.
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9. táblázat. A nők aránya a felsőfokú képzésben a részvételek száma alapján ISCED 

tanulmányi területek szerint a 2004/2005-ös tanévben (%)19

Forrás: OM 2005

A 10. táblázatból látszik, hogy 2004-ben az összes oklevél 64%-át szerezték nők, 

ugyanakkor a PhD fokozatok esetében már csak 43% ez az arány.

10. táblázat. A 2004-ben megszerzett oklevelek száma 

Felsőfokú 
szakképzés Főiskola Egyetem Szakirányú 

továbbképzés PhD/DLA Összesen

össz. nők össz. nők össz. nők össz. nők össz. nők össz. nők

Állami 1 568 1 049 29 060 19 259 18 343 10 741 8 339 5 431 883 381 58 193 36 861

Egyházi 0 0 1 620 1 282 1521 971 405 280 10 2 3 556 2 535

Alapítványi 120 89 2 970 1 697 0 0 81 42 0 0 3 171 1 828

Összesen 1 688 1 138 33 650 22 238 19 864 11 712 8 825 5 753 893 383 64 920 41 224

Forrás: OM 2005

19 A több szakosok mind a kettőnél be vannak számítva (több szakot nem vettek figyelembe), ezért 
több, mint a hallgatók száma.
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terület összesen

72,15 57,54 69,61
21 művészetek 47,67 54,03 58,72 57,30
22 humán tudományok 59,18 70,41 68,79
31 társadalomtudományok 68,75 60,80 63,08
32 újságírás és információ-kezelés 72,98 69,60 72,04
34 üzleti élet és irányítás 70,01 69,00 56,42 67,88
38 jog 78,31 58,96 59,27
42 élő természettudomány 78,13 65,01 65,87
44 fizika tudományok 47,00 37,79 38,04
46 matematika és statisztika 43,85 38,62 40,89 514

6,45 44,27 9,91 23,82
52 mérnöki tudományok 2,59 7,83 13,46 9,21
54 gyártás és feldolgozás 44,32 56,08 49,60 54,04
58 építészet és építéstudomány 29,03 41,44 35,69
62 mezőgazdaság 42,70 48,52 44,72
64 állategészségügy 71,79 71,79 918 659
72 egészségügy 96,32 91,33 57,78 72,77
76 szociális ellátás 73,46 83,08 79,11 82,68
81 személyi szolgáltatások 71,96 69,56 69,96
85 környezetvédelem 35,69 48,53 57,99 52,32
86 védelmi szolgáltatások 38,18 22,57 37,16
összesen 64,50 61,50 54,47 59,05

felsőfokú 
szakképzés

főiskolai 
alapképzés

egyetemi 
alapképzés

Összes 
hallgató 
száma

Nők 
száma

14 tanárképzés és 
oktatástudomány 66 618 46 376

5 607 3 213
33 734 23 205
33 685 21 249
15 340 11 051
98 369 66 777
18 874 11 186
2 429 1 600
3 662 1 393
1 257

48 számítógéptudomány 13 906 3 312
35 184 3 239
4 896 2 646
10 462 3 734
11 442 5 117

18 469 13 439
12 614 10 429
16 863 11 797
6 596 3 451
7 927 2 946

418 852 247 333



A 2004/2005-ös tanévben a nappali  doktori  képzéseken 45,8%, az esti  tagozaton 

41,7%  és  a  levelező  képzésen  41,9%  volt  a  női  doktoranduszok  aránya  (11. 

táblázat). A 12. táblázatból jól látszik, hogy a doktoranduszok között a nők aránya a 

bölcsészettudomány és az orvostudomány területén a legmagasabb.

11. táblázat. A PhD hallgatók száma 2004/2005

Nappali tagozat Esti tagozat Levelező tagozat

összesen nők összesen nők összesen nők

Állami egyetemek 5 020 2 313 48 20 2 505 1 058

Egyházi egyetemek 298 124 0 0 70 21

Összesen 5 318 2 437 48 20 2 575 1 079

Nők aránya (%) - 45,8 - 41,7 - 41,9

Forrás: OM 2005

12.  táblázat.  A  PhD  és  a  mesterképzés  hallgatóinak  megoszlása  nemek  és 

tudományterületek szerint, 200520 

Képzés 
típusa Nappali Levelező Esti Összesen

Tudomány-
terület

fő 
össz.

nők 
száma

nők 
(%)

fő 
össz.

nők 
száma

nők 
(%)

fő 
össz.

nők 
száma

nők 
(%)

fő 
össz.

nők 
száma

nők 
(%)

Természet-
tudomány 1 040 416 40,00 294 119 40,48 0 0 0 1 334 535 40,10

Műszaki 
tudomány 751 133 17,71 420 93 22,14 32 13 40,63 1 203 239 19,87

Orvos-
tudomány 774 396 51,16 293 145 49,49 0 0 0 1 067 541 50,70

Agrár-
tudomány 277 141 50,9 237 105 44,3 0 0 0 514 246 47,86

Társadalom-
tudomány 764 352 46,07 842 318 37,77 16 7 43,75 1 622 677 41,74

Bölcsészet-
tudomány 1 712 999 58,35 489 299 61,15 0 0 0 2 201 1 298 58,97

Összesen 5 318 2 437 45,83 2 575 1 079 41,90 48 20 41,67 7 941 3 536 44,53

Forrás: OM 2005

Az új Felsőoktatási  törvénynek (2005), mely a Bolognai Egyezménynek megfelelő 

felsőoktatási rendszert vezeti be, célja „az egyenlő bánásmód követelményének és 

az  esélyegyenlőség  szempontjainak  érvényesítése  a  felsőoktatásban”  (2.§  1.  h). 

20 A jog területét a társadalomtudományba, a környezettudományt, a földtudományt, a biológiát,  a 
kémiát,  a fizikát,  a matematikát  a természettudományba,  a művészeteket  és a pszichológiát  a 
bölcsészettudományba és  az  anyagtudományt  a  műszaki  tudományba  számítottam bele,  KSH 
módszer alapján.
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2006 szeptemberétől vezették be a felsőoktatási képzések új szerkezetét, mely az 

alapképzésből (bachelor), a mesterképzésből (masters), a doktori képzésből (PhD), 

a  felsőfokú szakképzésből  és a szakirányú továbbképzésből  áll.  Lehetséges lesz 

társadalmi nemekkel kapcsolatos tanulmányokat folytatni mester szinten „társadalmi-

nem  kutató  és  esélyegyenlőségi  szakpolitikus”  néven  a  társadalmi  tanulmányok 

alapszak elvégzése után. 
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4. NŐK A KUTATÁS-FEJLESZTÉSBEN

Az egyetemek férfi közösségekből nőttek ki, és még mindig gyakran tulajdonítják a 

férfiaknak a „valódi tudást”, amit igen igazságtalannak tartok a nőkkel szemben. Sok 

példa illusztrálja, hogy a kutatás-fejlesztés területén sem valósul meg a társadalmi 

nemek egyenlősége. 

Az  Egyesült  Nemzetek  Szervezetének  Nevelésügyi,  Tudományos  és  Kulturális 

Szervezete  (United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization  – 

UNESCO) 2006-os felmérése (UNESCO 2006) szerint a világon az összes kutató 

27%-a nő (részletes táblázat a 4. mellékletben).

A nők  alacsony aránya  a  kutatók  között  általános jelenség.  Ha egy ország nem 

igyekszik kihasználni az általa kiképzett kutatói erőforrás nagy – női – részét, hanem 

hagyja,  hogy  a  tudományos  képzéssel  rendelkező  nők  a  kutatói  karrier  során 

fokozatosan  eltűnjenek  a  pályáról  vagy  ne  haladjanak  előre  a  hierarchiában,  az 

gyakorlatilag a képzésükbe befektetett pénz egy részének elpazarlása. A nők aránya 

a kutatók között alacsonyabb, mint az arányuk az egyetemi és a doktori képzéseken. 

Az, hogy a kutatás-fejlesztésben a nőknek nincsenek egyenlő esélyei  a férfiakkal 

szemben,  nagyban  hozzájárul  ahhoz,  hogy  kevesen  választják  közülük  a 

tudományos pályát. 

A kutatói társadalom és a kormányzat még mindig nincs eléggé tisztában azzal, hogy 

ez a jelenség létezik és gondot jelent, főleg azzal nem, hogy az egész társadalmat 

érinti  és  nem  a  női  kutatók  egyéni  problémája,  főként  nem  az  ő  alacsonyabb 

teljesítményüknek  illetve  képességeiknek  köszönhető.  Egy  később  Nobel-díjjal 

elismert  kutatónővel  megtörténhetett  pályája  elején,  hogy  eltanácsolták,  mert  a 

nőkből úgysem lesznek jó kutatók (Nisic-Julienne 2004).

Az egyenlő esélyek hiánya számos tényezőből adódik, az egyik ilyen a társadalmi 

berendezkedés. Mosconi szerint (2001. 91. o.) a technológia és a tudomány már a 

XIX. század óta a férfiak felségterülete, mert létezik egy olyan előítélet, mely szerint 

a nők természetüknél fogva alkalmatlanok a tudományos pályára, mivel nem tudnak 

racionálisan gondolkodni és absztrakt ötleteket megérteni, továbbá nem tudják ezt a 
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tudást  technikai  célokra  alkalmazni.  Férfiak  szervezték  a  társadalmat  és  a 

munkamegosztást.  Napjainkban  is  tovább  él  ez  a  szemlélet,  csak  modernizálva. 

Egyrészt elvileg minden út nyitva áll a fiúknak és a lányoknak egyaránt, másrészt az 

ipari tudományos és technológiai csatornákat szinte teljesen férfiak uralják. 

További tényezők is vannak, melyek gátolják az egyenlő esélyek megvalósulását és 

hozzájárulnak  a  sztereotípiák  és  az  egyenlőtlenségek  fennmaradásához.  Ilyen 

például  az  emberekben  a  kutatói  pályáról  élő  kép,  valamint  a  nőknek  a  saját 

magukkal  kapcsolatos előítéletei.  Számos kutatásban kiderült  már,  hogy a tipikus 

kutató a  diákok  szemében  férfi,  aki  egyedül  dolgozik,  a  kutatói  karrier  pedig 

személytelen. Ezen kívül a kutatókat nagyon okosnak tartják, és a lányok ezt ritkán 

gondolják magukról. (Mapelli, B. 2002. 236. o. és Van Haegendoren 2002. 243. o.) 

„A  nők  gyakran  azt  mondják,  hogy  ’majdnem  véletlenül’  kerültek  az  akadémiába, 

hiányzott  az  önbizalmuk  ahhoz,  hogy  azt  higgyék,  megfelelnek  egy  ilyen 

helynek.” (Caplan 1993. 11. o.) 

Az  önmagáról  alkotott  kép  fontos  szerepet  játszik  egy  kutató  pályájának 

alakulásában,  ezt  az  elmúlt  években  egyre  több  szakember  hangsúlyozta  – 

elsősorban  oktatási  és  szakmai  kérdésekkel  kapcsolatban.  A  saját  teljesítmény 

szubjektív értékelése a siker és a kitartás legmeghatározóbb tényezője egy karrier 

során. (Wender 2004. 44-45. o.)

„A társadalomnak  is  haszna  van  a  nők  jelenlétéből  a  tudományos,  matematikai  és 

mérnöki intézményekben. Egyrészt a nők képességei és tehetsége a tudástermelésben 

értékes társadalmi erőforrások, melyek növelik azt az emberi erőforrás készletet, amitől a 

tudomány  folyamatos  fejlődése  függ.  Ezenkívül  a  racionalitás,  absztrakt  és  kritikus 

gondolkodás tudományos formáit a teljes értékű ember ismertetőjegyének kiáltották ki. 

Ezekre a jellemzőkre mondják (jól vagy rosszul), hogy megkülönböztetik a felnőtteket a 

gyerekektől és az embert más fajoktól. Ha a nőket is racionálisnak, objektívnek, óvatos 

megfigyelőnek és kritikusan gondolkodónak tartják,  megduplázódik  azoknak a száma, 

akik teljes értékű embereknek számítanak. … Végül napjainkban, három évtized látható 

feminista  „forradalom”  után,  a  tudományos  és  technológiai  intézmények  reputációja, 

észlelt  legitimitása  megköveteli,  hogy  a  nőknek  is  egyenlő  státuszuk  legyen  a 

tudományos,  matematikai  és mérnöki  munkában.  A tudomány elméletileg az objektív, 

racionális  és  kritikus  gondolkodás  paradigmája.  Sok  ember  számára  még  mindig  a 

modernitás,  társadalmi  fejlődés,  sőt  maga  a  felvilágosult  civilizáció  ideális  modellje, 

32



amennyiben ellenáll a megszokott előítéleteknek és babonáknak.” (Harding 2002. 317. 

o.) 

Mint azt a bevezetőben említettem, általános tapasztalat, hogy míg a férfi kutatókat 

az  elért  eredményeik  és  az  addigi  karrierjük  alapján  ítélik  meg,  a  női  kutatókra 

vonatkozó értékeléseket  és döntéseket  más,  szubjektív tényezők és előítéletek is 

befolyásolják.  Sajnos a kutatásra is  érvényes az,  ami  a  munkaerőpiac egészére: 

egyenlő képzettség és teljesítmény esetén egy nő általában alacsonyabb pozícióban 

van, mint egy férfi, és ugyanazért az elismerésért többet kell letennie az asztalra. 

Mattis és Allyn tanulmányukban (1999.  150.  o.)  megállapítják,  hogy míg a férfiak 

előléptetése  általában  azon  alapul,  hogy megvan  bennük  a  potenciál  arra,  hogy 

megfeleljenek az adott kinevezésnek, a nőknek először bizonyítaniuk kell, hogy meg 

tudják csinálni a munkát, még mielőtt fontolóra vennék előléptetésüket. 

Az Egyesült Államokban már kimutatták, hogy ugyanazt a publikációt magasabbra 

értékelik, ha a szerző neve férfira utal, mint ha nőre. Egy kutatónál a teljesítmény 

legfontosabb mérőszáma a publikációk és az idézettség száma. A nők túlsúlyban 

vannak azon kutatók között,  akik  nem publikálnak,  és kevesen vannak a nagyon 

termékenyek között. Ugyanakkor a női kutatók cikkeit átlagosan többször idézik, mint 

a férfiakét. Ennek több oka lehet, egyrészt a publikálás sokszor együttműködésen 

alapul,  és a férfiaknak több az ilyen kapcsolatuk,  gyakrabban van mentoruk,  stb. 

Másrészt  valószínűleg  egy  női  kutató  hajlamosabb  arra  a  magatartásra,  hogy 

igyekszik  minél  fontosabb cikket írni,  nem őriz meg eredményeket egy következő 

cikkbe,  és  nem  publikálja  többször  ugyanazt,  így  egy-egy  cikkére  többször 

hivatkoznak. (Long 1993. 4-10. o.)

Palomba és Menniti (2002. 11. o.) szerint a női kutatókkal kapcsolatos indikátorok 

három fő kérdést vetnek fel. Az első a „társadalmi” probléma: a nőket a tudományos 

világban hátrányos helyzetű embereknek tartják, akiket politikai beavatkozással kell 

védeni. A második az egyenlőség kérdése: nem valósul meg az egyenlő jogok elve 

és hiányzik a demokrácia a tudományos életből. A harmadik az emberi erőforrások 

kihasználásának  kérdése:  az  egyetemek,  az  állami  kutatóintézetek  és  a  cégek 

pazarolják a tehetségeket, ezért a politikának növelnie kell azokat a befektetéseket, 

amelyek  arra  irányulnak,  hogy a  férfiakkal  egyenlő  lehetőségeket  biztosítsanak a 
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nőknek. Megállapították, hogy a női kutatók horizontális és vertikális szegregációja is 

megfigyelhető.

Több  dokumentum  és  testület  kifejezte  már  az  igényét  arra,  hogy  a  különböző 

kinevezések odaítélése során is érvényesítsék az egyenlő esélyeket, és növeljék a 

nők  felvételét  az  állásokba,  a  különböző  bizottságokba  és  testületekbe  (például 

MCFA Science Policy Panel 2003). 

A Massachusetts-i Technológiai Intézetben 1999-ben kiadtak egy tanulmányt a női 

kutatók helyzetéről,  melyben nagy különbségekre derült  fény abban, hogyan érzik 

magukat a fiatalabb és az idősebb kutatók az intézetben. Míg a fiatal kutatónők nem 

éreznek  megkülönböztetést  a  munkahelyükön,  de  úgy gondolják,  hogy a  család-

munka konfliktusok másképp befolyásolhatják majd pályájukat, mint férfi kollégáikét, 

a határozatlan idejű szerződéssel (tenure) rendelkező kutatók közül viszont már azok 

is  különböző bánásmódot  érzékelnek,  akik  fiatalabb korukban nem:  kiszorítottnak 

érzik magukat, kizárva a fontos szerepekből, és fizetés, tér (kutatásra – labor), díjak, 

források,  támogatás,  külső  ajánlások  terén  kevesebbet  kapnak  az  ugyanolyan 

teljesítményű férfi kollégáknál. Itt a vezetőség felismerte a problémát és támogatta 

mind a tanulmány elkészítését, mind a megoldási javaslatok megvalósítását, mert 

fontosnak tartotta a sokféleséget [diverzitást] és a tehetségek kihasználását. 

Hasonló jelenségeket ír le Caplan könyvében (1993), melyben részletesen elemzi a 

nők helyzetét a kutatói pályán. A női doktorandusz hallgatók úgy érzékelik, hogy azt 

éreztetik  velük,  nem  tartoznak  az  „akadémiába”,  nem  fogják  megszerezni  a 

fokozatot,  mert  közben  férjhez  mennek,  és  az  otthonteremtés  lesz  számukra  az 

elsődleges – eközben páran ironikus módon azért utasítják el a nők finanszírozását, 

mert majd a férjeik támogatják őket (198-199. o.). Az idősebb férfi tanárok inkább a 

férfi hallgatóknak segítenek részmunkaidős állást találni, felajánlják nekik, hogy írnak 

ajánlólevelet,  míg  nőknek  nem,  gyakrabban hívják  őket  segíteni  rendezvényekre, 

utazásokra,  társszerzőnek,  stb.  Gyakran  előfordul,  hogy  a  tanszékeken  a  férfiak 

többet beszélnek a férfiakhoz, mint a nőkhöz, ritkán veszik be a nőket az informális 

tevékenységekbe, befejezik a beszélgetést vagy témát váltanak, ha egy nő belép, 

figyelmen  kívül  hagyják,  ha  egy nő  be  szeretne  kapcsolódni  a  társalgásba,  nem 

szólnak a nőknek a megbeszélések időpontjáról, nem tájékoztatják őket informálisan, 
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mint a férfiakat, csak akkor kollegiálisak a nőkkel, ha más férfi nincs jelen, és nők 

jelenlétében azt  nyilatkozzák,  hogy az egyenlő foglalkoztatás csökkenteni  fogja  a 

színvonalat (201-202. o.). A hallgató-előadó viszonyban is felmerülnek hozzáállásbeli 

különbségek a tanárok részéről, például néhány előadó egyszerűbb kérdéseket tesz 

fől a nőknek, gyakrabban szakítja félbe őket, mint a férfiakat, a férfi hallgatók sokkal 

többször szakítják félbe a női előadókat mint a férfiakat, és a hallgatók szigorúbban 

értékelik  a  női  tanárokat  mint  a  férfiakat  (209.  o.).  Kutatások  kimutatták,  hogy 

gyakran (tudományterülettől függetlenül) a munkát magasabbra értéklik, ha egy férfi 

végezte, mint ha feltételezhetően egy nő (207. o.). Tehát létezik a kettős mérce a 

kutatásban.  

„Az  embereknél  ugyanazt  a  családi  hátteret  különbözően  értékelik,  mivel  gyakran 

feltételezik, hogy egy nőnél a családi feladatok befolyásolni fogják a kutatói munkát, míg 

ha egy férfi családos ember, azt az általános stabilitás jelének tekintik.” (Caplan 1993. 

211. o.)

Az  egyenlőtlen  esélyeket  példázza  az  is,  amit  egy  egyesült  királysági  felmérés 

kimutatott (Davies - Holloway 2004. 16. o.). A kutatók átlagosan 53,5 órát dolgoznak 

egy  héten,  ebből  17-18  adminisztratív  munka,  és  a  legtöbb  kutatást  este  illetve 

hétvégén végzik.  A nők minden szinten többet  dolgoznak,  mint a férfiak,  és több 

adminisztratív munkát végeznek. Egy női egyetemi tanár átlagos munkahete 64,5, 

míg egy férfié 58,6 órából áll. 

Brown Packer tanulmányában (2004.  45-53. o.)  a társadalmi nemek egyenlősége 

fejlődésének  négy  állomását  mutatja  be  az  egyesült  államokbeli  tanszékeken, 

melyek a társadalmi nemek közti különbségek elfogadásának fokozatait illusztrálják:

1. „csukott ajtó”: hivatalosan ilyen már nincs, de vannak olyan tanszékek, ahol egy 

token21 nő van, és már nem jut be más.

2. „forgóajtó”: új nők belépnek, kellemetlen környezetet tapasztalnak, illetve olyat, 

ahol  soha nem lesznek sikeresek,  és elmennek,  új  nők lépnek be,  stb.  Így a 

tanszék teljesíti a nők felvételére vonatkozó követelményeket, de nem tartják ott 

őket. A körülmények: bizonytalan jövő vagy kellemetlen munkahelyi környezet.

3. „félig nyitott  ajtó”: Olyan környezet, ami nem mindig barátságos a nőkkel vagy 

21 Olyan nő, akit azért vettek fel egy állásba, hogy legyen egy nő is, és ezzel teljesítsék ez irányú 
kötelezettségeiket. 
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bármilyen különbözőséggel szemben, de van pár nő, akinek sikerült ezen túllépni. 

Inkább zárt, mint nyitott. Nem olyan elviselhetetlen a nők számára, hogy gyorsan 

elmenjenek, de nem is kellemes. Ilyen jelenség például a „tantamount to having 

tenure” státusz (egyenértékű a határozatlan idejű szerződéssel, de mégsem az).

4. „nyitott ajtó”: nők és férfiak pártatlan és méltányos kezelése.

A  WITEC22 Magyarország  tanulmányában  (2006.  2.  fejezet)  tizenhárom  olyan 

akadályt  említ,  amelyek  befolyással  vannak  a  nők  alkalmazására  és  munkahelyi 

előrejutására a műszaki és természettudományos területeken:

1. Hiányoznak  a  társadalmi  nemekre  vonatkozó  szempontok  a  tudományos 

kiválóság értékelésekor.

2. A férfiak  vannak  többségben  a  támogató  testületekben  és  a  tudományos 

bizottságokban.

3. A  nők  alacsony  számban  képviseltetik  magukat  az  irányítás  legfelsőbb 

szintjein.

4. A  szervezetekben  férfi-domináns  környezet  uralkodik  (ez  vonatkozik  a 

nyelvezetre, az öltözködésre, a fizikai munkakörnyezetre, a viccekre).

5. Hiányoznak a munka és  a  magánélet  egyensúlyának  megteremtését  célzó 

stratégiák.

6. A nőkre jellemző az elszigeteltség, valamint az önbizalom és az elismertség 

hiányának érzése a férfitöbbségű környezetben.

7. Hiányoznak a női példaképek és vezetők. 

8. Nehéz a karrier megszakítása után a munkába történő visszatérés.

9. A nőkkel szemben negatív elfogultság nyilvánul meg a munkaerő-felvételnél. 

10. „Üvegplafon”:  A nőkkel  szemben  negatív  elfogultság  nyilvánul  meg  a 

karrier-politikában.

11.  A nők munkáját alacsonyabb bérekkel honorálják, mint a férfiakét.

12. A  nőkben  negatív  kép  alakult  ki  a  műszaki  és  természettudományos 

pályákról.

13. A nőket hagyományos szerepben jelenítik meg a médiában.

A  tanulmány  a  különböző  országokban  alkalmazott  megoldási  módszereket  is 

ismerteti.

22 European Association for Women in Science, Engineering and Technology 
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4.1. Európai Unió

Az Európai  Unió  legnagyobb  versenytársa  a  kutatás-fejlesztés  terén  az  Egyesült 

Államok  és  Japán.  A versenyképesség  növelése  érdekében  az  Európai  Tanács 

lisszaboni ülésén 2000 márciusában számos célt kitűztek, többek között azt, hogy a 

GDP 3%-át kell kutatásra fordítani, és növelni kell a kutatói állományt. Kimutatták, 

hogy  az  USA  jobban  hasznosítja  emberi  erőforrásait,  köztük  a  nőket,  és  ez 

jelentősen hozzájárul az EU és az USA közti szakadék folyamatos növekedéséhez a 

K+F területen. A barcelonai célokat az EU csak úgy tudja elérni, ha a női és a férfi 

kutatókat, illetve potenciális kutatókat egyaránt mozgósítja, vonzóvá teszi a kutatási 

szakmát a fiatalok körében, és megteremti az esélyegyenlőséget. Ezen kívül, mivel a 

menedzsment minden területén és szintjén kimutatták már, hogy az olyan csoportok 

a leghatékonyabbak, ahol nők és férfiak együtt dolgoznak, mert így biztosított egy 

adott  probléma  legsokoldalúbb  megközelítése,  a  jobb  eredmények  elérése 

érdekében  meg  kell  valósítani  a  diverzitást  a  kutatócsoportokban  és  a 

döntéshozatalban  is.  Ezért  az  Európai  Bizottság  –  az  EU  esélyegyenlőségi 

irányelveinek megfelelően – biztosítani kívánja a nők egyenlő esélyeit és szerepét a 

tudomány területén. 

Több  európai  országban  is  indítottak  kutatásokat  és  programokat  a  nemek közti 

esélyegyenlőség  feltérképezésére  és  javítására  a  kutatás-fejlesztésben,  mert 

felismerték, hogy – a társadalmi mellett – gazdasági szempontból sem engedhetik 

meg maguknak, hogy a kiképzett női munkaerőt ne tartsák a pályán.23 

4.1.1. Hivatalos dokumentumok

1996 óta az Európai Bizottság a nők és férfiak közti  esélyegyenlőséget stratégiai 

szinten a gender mainstreaming nézőpontból közelíti meg, amit minden szabályozási 

területre be kíván vezetni.

Az 5. Kutatási  és Technológiafejlesztési Keretprogram (1998-2002) elindításakor a 

Bizottság elhatározta, hogy belefoglalja az esélyegyenlőséget a programba azáltal, 

23 Ilyen például az Athena projekt: http://www.athenaproject.org.uk/.
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hogy támogatja a nők részvételét az európai kutatásban. Kimondták, hogy a program 

megvalósításakor  figyelembe  kell  venni  a  Bizottság  esélyegyenlőségi  politikáját, 

növelni kell a nők részvételét a K+F-ben és támogatni kell a nők által végzett, a nők 

számára készülő és a nőkről szóló kutatást (European Commission 1999). Annak 

biztosítására,  hogy  a  kutatás  hitelesen  tükrözze  a  nők  igényeit  is,  a  kutatási 

programok megvalósításának és menedzsmentjének minden szintjén legalább 40% 

kell, hogy legyen a nők részvétele (beleértve többek között a tanácsadó testületeket, 

a program értékelés és monitoring bizottságokat, a projektértékelő testületeket, és a 

K+F akciók belső menedzsmentjét), valamint javítani kell a női kutatók hozzáférését 

a  specifikus  programokhoz.  Míg  az  előző  keretprogramok  tudományterületekre 

koncentráltak,  az  5.  Keretprogram  társadalmi-gazdasági  célokra  és  az  európai 

polgárok szükségleteire irányult. Célul tűzték ki, hogy a munkaprogramok tervezése 

és  megvalósítása  során  figyelembe veszik  a  problémák  és  kihívások  lehetséges 

társadalmi  nemekkel  kapcsolatos  dimenzióit  és  hatástanulmányokat  készítenek 

minden  specifikus  programról.  A  nőkről folytatott  kutatások  támogatása  a 

„tudományos-gazdasági tudásbázis fejlesztése” akció keretében történt. Bevezették 

a társadalmi nemek és a kutatás kapcsolatát figyelő rendszert,24 melynek feladata a 

statisztikák gyűjtése, terjesztése, a program folyamatos megfigyelése és kétévente 

előrehaladási jelentés készítése. 

A 2000-ben megjelent „Az Európai Kutatási Térség felé” EB közlemény (European 

Commission 2000) egyik fő eleme az esélyegyenlőség, amit meg kívánnak valósítani 

az egységes Európai Kutatási Térség részeként. 

A Bizottság 2001-es munkaanyaga (European Commission 2001a) szerint a nők a 

tudományban téma az Európai Kutatási Térség egyik központi kérdése, mert a nők 

alulreprezentáltsága akadályozza az egységes európai kutatás létrejöttét. Egyrészt 

azért,  mert  ez  a  humán  erőforrás  elpazarlása,  másrészt,  mert  torzulást  okoz  a 

tudomány és a társadalom között, csökkentve ezáltal a bizalmat a tudomány iránt. Az 

1999-ben  elfogadott  akcióterv  eredményeit  is  összefoglalta  a  dokumentum. 

Jelentések készültek és konferenciákat szerveztek, elindítva ezzel a párbeszédet a 

kutatók,  a  társadalom  és  a  döntéshozó  testületek  között.  A  figyelőrendszer 

megállapította,  hogy  a  40%-os  részvételi  cél  nagy  hatást  gyakorolt  a  nők 

24 Gender Watch System
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részvételére a keretprogramban mind a résztvevői, mind a tanácsadói és irányítói 

szinten  (13.  táblázat).  Továbbfejlesztett  figyelőrendszert  terveztek  a  következő 

keretprogramokhoz.

13. táblázat. A nők arányának alakulása a különböző kategóriákban (%)

1999 2000 FP4

Expert advisory group 29 27 8

Programme monitoring panel 22 30 6

Proposal evaluation panel 23 22 10

Marie Curie ösztöndíjak (cél 40%) 38,9 37,3 n.a

Az Európai Unió Tanácsa is felismerte annak szükségességét, hogy támogatni kell a 

nők  szerepvállalását  és  javítani  a  karrierlehetőségeiket  a  tudomány  és  a 

kutatásmenedzsment területén (Council of the European Union 2001). Arra kérte a 

Bizottságot, hogy 

✗ folytassa  a  nők  részvételének  és  a  gender  szempontok  figyelembe vételének 

támogatását  a  K+F  területen,  valamint  alkalmazzon  hatékony  gender 

mainstreaming eszközöket  a 6.  Keretprogram megvalósításakor  és az Európai 

Kutatási Térség tervezésénél;

✗ támogassa  a  nemek  közti  egyenlőséget,  különösen  a  humán  erőforrással  és 

mobilitással kapcsolatos területeken;

✗ szenteljen kiemelt figyelmet a társadalmi nemek szempontjának a benchmarking 

tevékenységben.

Sürgette,  hogy  a  Bizottság  érje  el  a  40%-os  célt  a  kutatási  programok 

megvalósításának és menedzsmentjének minden szintjén. Arra kérte a tagállamokat 

és  a  Bizottságot,  hogy  nemzeti  szinten  is  támogassák  a  nőket  a  tudományban, 

valamint a Helsinki csoport munkáját. 

A Tudomány és Társadalom program (European Commission 2002) részeként a nők 

a  tudományban  téma  a  6.  Kutatási  és  Technológiafejlesztési  Keretprogram 

(2002-2006)  hangsúlyos  része  lett.  A  programnak  három  fejezete  van:  1.  A 

tudományos és oktatási  kultúra támogatása Európában;  2.  A tudományos politika 

közelebb  hozása  a  polgárokhoz;  3.  Felelősségteljes  kutatás.  A  nemek  közti 

egyenlőség kialakítása a tudományban a második fejezetben szerepel. Eszerint a cél 

az,  hogy  az  egész társadalom  jobban  megértse  és  elfogadja  a  tudományos  és 

39



technológiai  fejlődést.  Mivel  a  társadalom  fele  nőkből  áll,  foglalkozni  kell  a  nők 

alulreprezentáltságával, és egyúttal oda kell figyelni a nemek közti különbségekre a 

kutatások során is, ezáltal közelebb lehet hozni a tudományt az emberekhez. 

A következő tevékenységeket tervezték a programba:

✗ a  női  kutatók  európai  platformjának  létrehozása  a  női  kutatói  hálózatok  és  a 

nemek közti egyenlőséget támogató szervezetek közti kapcsolat kialakítására és 

fenntartására;25 

✗ a  nemek  közti  egyenlőség  megvalósulási  folyamatának  nyomon  követése  – 

statisztikai  indikátorok  meghatározása  a  Helsinki  csoport  (bővebben  l.  42.  o.) 

statisztikai felelőseivel együttműködve, hogy pontosan mérni lehessen a haladást 

a nemek közti egyenlőség felé;

✗ a női kutatók mobilizálása a magánszektorban – egy szakértői csoport vizsgálja a 

nők  helyét  és  szerepét  az  ipari  kutatásban,  karrier  utakat  és  optimális 

gyakorlatokat határoz meg, ajánlásokat tesz az egyenlőség növelésére;

✗ a  társadalmi  nemek  egyenlőségének  támogatása  a  kutatásban  egy  tágabb 

Európában – egy szakértői csoport vizsgálja a női kutatók helyzetét Közép-Kelet 

Európában,  és  ajánlásokat  tesz  a  további  munkára,  elsősorban  a  Helsinki 

csoporton és egyéb politikai szervekkel való kapcsolaton keresztül.

Az  Európai  Bizottság  készített  egy  gyakorlati  útmutatót  a  gender  mainstreaming 

szerepéről  a  6.  Keretprogramban  (European  Commission  2003a),  mely  tárgyalja 

mind a kutatási tartalom társadalmi nemi vonatkozásait, mind pedig a nemek közti 

egyenlőség  támogatását  a  nők  részvételének  előmozdítása  által.  Ennek 

mellékletében  a  Bizottság  szintén  háromféle  összefüggésben  kezeli  a  nők  és  a 

kutatás viszonyát, és ezek köré csoportosítja a céljait. Ezek szerint támogatni kell a 

nők részvételét a kutatásban mind kutató-fejlesztőként, mind pedig az értékelési, a 

konzultációs  és  a  megvalósítási  folyamatban;  a  kutatásnak  a  nők  és  a  férfiak 

igényeire is oda kell figyelnie; valamint kutatásokat kell folytatni a társadalmi nemi 

kérdések magasabb fokú megértése érdekében. A gender mainstreaming gyakorlati 

megvalósítása  kapcsán  hét  fázist  különít  el  az  útmutató,  és  részletesen  elemzi, 

melyikben hogyan merül fel a nemek közti egyenlőség: a pályázati fázis, a kódolási 

fázis  (statisztikák,  akciótervek,  pályázatok  tartalmi  része),  a  bírálóbizottság 

25 Ez  azóta  egy  pályázat  formájában  létrejött,  de  nagyon  lassan  állt  fel  a  működése.  Fő 
tevékenységei közé tartozik a hírlevelek összeállítása és terjesztése, a hálózatszervezés a témában 
érdekelt szervezetekből és intézményekből, valamint a lobbizás. 
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összeállítása,  a  bírálók  tájékoztatása,  az  értékelési  folyamat,  a  szerződéskötési 

tárgyalások és a nyomon követés. 

A 2006-ban megjelentetett  Útiterv  a nők és férfiak közti  egyenlőségért  2006-2010 

(European Commission 2006a) szerint az Európai Bizottság prioritási területei ebben 

az időszakban többek között a lisszaboni célok elérése, a nemek közti  fizetésbeli 

különbségek  megszüntetése,  rugalmas  munkabeosztás  biztosítása  nőknek  és 

férfiaknak  egyaránt,  a  férfiak  családi  felelősségvállalásának  bátorítása,  a  nők 

szerepvállalásának növelése a politikában és a gazdasági döntéshozatalban, a nők 

részvételének  növelése  a  tudományban  és  a  technológiában  (25  %-os  arány az 

állami  kutatás  vezetői  pozícióiban),  és  végül  az előítéletek  megszüntetése  az 

oktatásban, a képzésben, a kultúrában, a munkaerőpiacon és a médiában. 

A  7.  Kutatási  és  Technológiafejlesztési  Keretprogramban  (2007-2013)  pályázati 

kiírásonként  különbözik,  hogy  mennyire  tartják  fontosnak  a  társadalmi  nemek 

figyelembe  vételét.  A  „Kapacitások”  programnak  van  egy  „Tudomány  a 

Társadalomban” területe, melynek egyik része a társadalmi nem kutatás és a nők 

szerepe a kutatásban. A program célja, hogy mindkét nem részaránya elérje a   40%-

ot minden bírálói csoportban és szakértői bizottságban. 

4.1.2. Szakértői csoportok

Az  EB  megbízásából  több  szakértői  csoport  is  vizsgálta  a  nők  helyzetét  a  K+F 

területen az 1990-es évek vége óta. 

1998-ban  létrehozták  a  Nők  és  Tudomány  ETAN26 szakértői  csoportot,  melynek 

feladata az volt, hogy azonosítsa a női részvétel nehézségeit és lehetőségeit a K+F-

ben. 2000-ben publikálták a csoport munkájáról a jelentést, mely alapdokumentum a 

gender  mainstreaming  kutatási  szektorban  való  használatára.  Ez  az  ún.  ETAN 

jelentés (Osborn et al  2000) összefoglalja,  hogy a világ gazdaságai  miért  akarják 

növelni  a  nők  arányát  a  tudományban.  Az okok a következők:  1)  a  nemek közti 

diszkrimináció  az  emberi  jogok  megsértése,  2)  a  nők  alulreprezentáltsága  a 

26 European Technology Assessment Network
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kiválóságot fenyegeti,  3)  az öregedő társadalom miatt  lényeges a csökkenő fiatal 

tudóskészletből  mindkét  nemet  hasznosítani,  4)  pazarlás  kiképezni  a  fiatal  női 

tudósokat,  és utána nem felhasználni  a képességeiket a foglalkoztatás során.  Ez 

különösen  igaz  akkor,  ha  például  más  országok,  mint  az  USA,  Kanada  vagy 

Ausztrália  jobban  megtalálják  a  módját  ezen  tehetségek  hasznosításának,  mint 

Európa. A jelentés számos olyan jelenségre rámutat, melyek felhívják a figyelmet az 

egyenlőség  hiányára  a  kutatás  területén,  ezek  közül  most  csak  néhány  példát 

emelek ki. 

A  női  Nobel-díjasok  aránya  kisebb,  mint  arányuk  a  kutatók  között  az  adott 

tudományterületeken. 1901 és 1998 között a fizikai Nobel-díjat 158-an kapták meg, 

közülük  ketten  nők,  a  kémiait  131-en,  akik  közül  három  nő,  a  fiziológia  vagy 

orvostudomány területén pedig a 168 díjazottból hat volt nő. (18. o.)

„Kevés a nő a magas állásokban az egyetemeken, a kutatóintézetekben és a magán 

kutatóhelyeken. Ritkán kapnak díjakat és kevesen vannak az akadémiák tagjai  között. 

Kezdenek belépni  a  kutatásba,  de az „eresztő  vezeték”  azt  jelenti,  hogy elvesznek  a 

tudományos karrier számára.” (19. o.)

Ez a mű is hangsúlyozza, hogy a problémák egyik kulcskérdése az, hogy a férfiakat 

tekintik normának a K+F-ben, és a nőktől azt várják el, hogy úgy viselkedjenek, mint 

ők, ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezzenek és ugyanolyan életmóddal. Holott a 

munkaadóknak fel kellene ismerniük, hogy előbb-utóbb a férfi és a női alkalmazottaik 

nagy  részének  családi  kötelezettségei  is  lesznek,  a  munka  és  a  magánélet 

egyensúlyára való odafigyelésről nem is beszélve. 

A  tanulmány  példákat  említ  olyan  mainstreaming  stratégiák  használatára  a 

tudományban,  melyek  a  munkaerő-felvételt  célozzák.  Az  elsőt  Svédországban és 

Svájcban  használták,  eszerint  a  nőket  olyan  arányban  kell  alkalmazni,  amilyen 

arányban a toborzási kínálatban, tehát a hierarchia eggyel alacsonyabb fokán, jelen 

vannak. A második, 2000-ben elindított programot Németországban fejlesztették ki, 

és  arra  tervezték,  hogy növeljék  azon  női  kutatók  számát,  akik  megfelelnek  egy 

professzori  pozíció  követelményeinek.  A szerzők egy másik,  azóta  is  igen vitatott 

kérdéskörrel is foglalkoznak, nevezetesen azzal, hogy igazságos-e a peer review27 

27 A tudományos  munka  minősítésének  nemzetközileg  használt  gyakorlata,  mely  során  a  tudós 

42



rendszer.  Ezzel  kapcsolatban  arra  a  következtetésre  jutottak,  hogy  a  kutatási 

forrásokat  odaítélő  szervezeteknek  sürgősen  meg  kell  vizsgálniuk  a  bírálati 

rendszerüket és biztosítaniuk azt, hogy a férfi és a női jelöltek egyenlő elbírálásban 

és  lehetőségekben  részesüljenek,  amennyiben  ez  még  nem  valósult  meg.  A 

szakértői  csoport  kiemeli  a  megfelelő  és  harmonizált  statisztikák  hiányát  –  ezt  a 

következő csoportok szintén hangsúlyozzák azóta is. 

1999-ben létrehozták a Helsinki Csoportot, melyben a tagországok mellett a társult 

országok is helyet kaptak. A Csoport felmérte és bemutatta a nők nem túl kedvező 

helyzetét a kutatás-fejlesztésben, ugyanakkor rávilágított arra, hogy nagy különbség 

mutatkozik az akkori tag- és a csatlakozó országok helyzete között (Rees et al 2002). 

Magyarország a kezdetektől delegál képviselőt a Helsinki csoportba, melynek tagjai 

a nők a tudományban témáért felelős kormányzati tisztségviselők. A csoport fő célja, 

hogy elősegítse a nők minél hatékonyabb részvételét a kutatás-fejlesztésben azáltal, 

hogy megvitatja a nemzeti szabályozásokat és irányelveket. Mivel minden szakértői 

jelentés  megemlíti,  hogy  nagy  gondot  okoz  a  megfelelő  statisztikák  és  az 

adatszolgáltatás  harmonizálásának  a  hiánya,  a  csoport  nemzeti  statisztikai 

felelősöket  is  kijelölt  a  statisztikák  összehangolásának  és  fejlesztésének 

elősegítésére.  Feladatuk  összehasonlítható  statisztikák  és  indikátorok  készítése 

európai  szinten,  a  politikai  szintű  vita  és  tapasztalatcsere  serkentése,  nemzeti 

bizottságok létrehozása és országjelentések készítése. 

2002  októberében  az  EB  létrehozta  az  Enwise28 szakértői  csoportot  azzal  a 

feladattal,  hogy vizsgálja meg a helyzetet  a közép-kelet-európai és a dél-európai, 

valamint  a  balti  országokban29 (melyek  elemzése  az  ETAN  jelentésből  kimaradt, 

viszont a Helsinki csoport nagy eltéréseket tárt fel ezen országok és Nyugat-Európa 

helyzete között). A munka eredményeképpen 2004 szeptemberében jelent meg az 

„Elfecsérelt  tehetségek:  egyéni  sorsok  társadalmi  megközelítésben  -  Nők  és  a 

tudomány az Enwise országokban”  című jelentés (Blagojevic  et  al  2003),  mely a 

következő fő problémákat hozta napvilágra:

✗ nagy  különbségek  vannak  az  egyes  tudományterületek  között  a  női  kutatók 

eredményeit  tudóstársai  értékelik  (például  egy  cikk  megjelenését  megelőzően  az  újság 
megbízásából, vagy pályázatok elbírálásakor). 

28 Enlarge the Women and Science Initiative to East
29 Bulgária, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, 

Szlovákia, Szlovénia
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arányát tekintve, így a társadalomtudományokban magas a nők aránya, szemben 

a mérnöki területekkel, ahol nagyon alacsony;

✗ azokon a területeken dolgozik sok női kutató, ahol a legalacsonyabbak a fizetések 

és ahol a legszegényesebbek a kutatómunka körülményei;

✗ nagyon  kevés  a  női  kutató  az  iparban,  ahol  a  legkedvezőbbek  az  anyagi 

körülmények;

✗ a doktori fokozatok több mint 40%-át nők szerzik, de a kutatási hierarchia felső 

szintjein ennél lényegesen alacsonyabb arányban vannak jelen.

2002-ben egy másik  szakértői  csoportot  is  létrehoztak  Nők az  Ipari  Kutatásban30 

néven,  felismerve,  hogy  ez  a  szektor  külön  figyelmet  igényel  a  kutatónők  igen 

alacsony aránya miatt (Rübsamen-Waigmann et.al. 2003a).  Megállapították, hogy a 

negatív statisztikák ellenére néhány cég megtalálta már a módját, hogyan tartsa meg 

a tehetséges munkaerőt, és ezeket mintának lehet tekinteni mind a vállalkozási, mind 

az  állami  szektorban  (például Rübsamen-Waigmann  et.al.  2003b).  Véleményük 

szerint ha az EU a 3%-os barcelonai célt el akarja érni, növelni kell a kutatók számát, 

és a már magasan kiképzett nők a legnagyobb tartalékkészlet, amiből meríteni lehet. 

Ők is osztják azt a nézetet, miszerint a diverzitás és a kiválóság szorosan összefügg 

a kutatás-fejlesztésben is, és mivel ez egy igen nagyfokú kreativitást igénylő terület, 

a  sokrétű  munkaerő  nagyon  fontos.  Megerősítik  azt  a  már  számos  esetben 

megemlített tényt is, hogy a női kutatóknak nagyon hiányoznak a szerepmodellek és 

a mentorok. 

4.1.3. Adatok

Az  Európai  Bizottság  2005-ös  munkaanyagából  (European  Commission  2005d) 

kiderül, hogy sikeresen zárja-e az EU a nemek közti rést a tudomány és a mérnöki 

szakma  területén.  A  fejezetben  eddig  tárgyalt  erőfeszítéseknek  és  az  aktív 

kommunikációnak  köszönhetően  minden  vizsgált  kategóriában  sikerült  pár 

százalékot javítani az arányokon (l. 5. melléklet). 

A 25 EU tagországban a PhD fokozatot szerzők között 2004-ben 43% volt a nők 

30 Women in Industrial Research - WIR
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aránya. 2003-ban a PhD fokozatot szerzők31 között a nők aránya az oktatás területén 

60,5%, a bölcsészettudományokban 51,4%, a társadalomtudományokban 43,1%, a 

természettudományokban  40%,  a  mérnöki  tudományokban  21,9%,  az 

agrártudományban  49,6%  és  az  egészségügyi  területen  51,1%  volt.  (European 

Commission 2006b) 

14. táblázat. A nők aránya a különböző gazdasági szektorokban és összesítve 

Ország Felsőoktatási 
szektor (%)

Állami 
szektor (%)

Magánszektor 
(%) Összesen

Ausztria 30 35 10 21
Belgium 36 33 18 28
Bulgária 38 50 48 47
Ciprus 31 40 22 31
Csehország 33 33 20 28
Dánia 31 35 25 28
Egyesült Királyság 37 32 - -
Észtország 45 60 24 43
EU-25 35 35 18 29
Finnország 53 41 18 30
Franciaország 34 32 20 28
Görögország 37 39 35 37
Hollandia 29 25 9 17
Horvátország - - - 42
Írország 39 31 20 31
Izland (FTE) 43 42 33 39
Izrael 25 - - -
Lengyelország 41 41 28 39
Lettország 53 56 54 53
Litvánia 49 50 37 48
Luxemburg 43 29 14 17
Magyarország 37 40 25 35
Málta 24 22 - -
Németország 25 27 12 19
Norvégia 38 36 19 29
Olaszország 31 39 19 29
Portugália 46 58 30 44
Románia 40 49 42 43
Spanyolország 38 45 27 36
Svájc 28 24 17 21
Svédország 44 36 25 36
Szlovákia 41 45 31 41
Szlovénia 33 43 28 34
Törökország 37 28 25 36

Forrás: European Commission 2006b

31 ISCED 6 graduates
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2004-ben az EU 25 tagországában 44% volt a nők aránya a foglalkoztatottak között, 

50% a  diplomás  szakemberek  között  és  29% a  kutatók  között.  A foglalkoztatott 

kutató-fejlesztők száma 8,731 millió volt, ebből 7,751 millióan a régi 15 tagországban 

dolgoztak. (European Commission 2006b) 

2003-ban a nők aránya a kutatók között 14. táblázat szerint alakult az EGT32 és az 

EU  tagjelölt  országokban.  Összesítésben  a  női  kutatók  aránya  Lettországban, 

Litvániában és Bulgáriában volt a legmagasabb és mindenhol a magánszektorban a 

legalacsonyabb. 

Látható, hogy az újonnan csatlakozott közép-kelet-európai országokban magasabb 

arányban találunk nőket a kutatók között, mint a régi tagországokban. Ez jó hír, de 

sajnos a nők helyzete ezen országokban sem kedvezőbb, mint Nyugat-Európában, 

hiszen, ahogy azt az Enwise jelentés is kimutatta: 

✗ azokon a tudományterületeken és azokban az országokban a legnagyobb a női 

kutatók  aránya,  ahol  a  nemzeti  jövedelemből  a  legkevesebbet  fordítják  a 

kutatásra;

✗ a nők gyakran azokat a férfiakat pótolják, akik a kutatói pálya alacsony társadalmi 

elismertsége és rossz jövedelmezősége miatt  az utóbbi  15 évben elhagyták a 

pályát.

15.  táblázat.  A női  kutatók  aránya  az  egyes  tudományterületeken  szektoronként, 

2003, EU-25 (%)

Felsőoktatási szektor Kormányzati szektor

Természettudomány 29,1 31,0

Műszaki tudomány 21,3 22,3

Orvostudomány 39,9 49,7

Agrártudomány 39,7 43,1

Társadalomtudomány 39,3 44,3

Bölcsészettudomány 38,3 50,4

Forrás: European Commission 2006b

A magánszektorban másképpen csoportosítják a területeket.33

32 Európai Gazdasági Térség 
33 NACE (National Classification of Economic Activities) besorolás alapján, magyarul: TEÁOR
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16. táblázat. A női kutatók aránya az ipari kutatásban, 2003, EU-25 (%)

Feldolgozóipar (D, 24 is benne)) 15,5

Gyógyszergyártás (24.4) 43,7

Vegyipar (24 a gyógyszergyártás nélkül) 23,6

Vegyi anyag, termék gyártása összesítve (24) 34,9

Ingatlan ügyletek, gazdasági szolgáltatás (K) 20,4

Egyéb NACE kódok (K és D kivételével) 24,0

Forrás: European Commission 2006b

A következő ábra, az ún. olló diagram34 a nők és férfiak eloszlását ábrázolja a tipikus 

karrierút során a 25 EU tagországban, és jól illusztrálja, hogy a hierarchiában felfelé 

haladva hogyan lesz egyre kevesebb a nő a kutatók között. 

2. ábra. Nők és férfiak aránya a hierarchiában, EU-25, 2003 

Forrás: European Commission 2006b

Ez a jelenség – kisebb-nagyobb eltérésekkel az egyes értékeknél – sajnos egész 

Európára jellemző, nem véletlenül fektetnek olyan nagy hangsúlyt az utóbbi időben a 

női  kutatók  karrierjének  támogatására  és  gyakorolnak  nyomást  a  központi 

adminisztráció  felől  mind  EU,  mind  pedig  országos  szinten  (legalábbis  Nyugat-

Európában). 

A műszaki  és  természettudományos  területeken az  oktatásba belépő nők aránya 

34 Ezt „leaky pipeline” -ként, azaz „eresztő cső”-ként is szokták emlegetni.
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alacsonyabb, mint a többi tudományterületen, de e két tudományterületen a nők (az 

államilag finanszírozott kutatásban) kisebb arányban tűnnek el a pályáról  ,  mint a 

társadalom- és bölcsészettudományokban (European Commission 2006c. 10. o.). 

4.2. Magyarország

4.2.1. 1945-1990

1949 után a kutatási  rendszert  átalakították,  az egyetemek szerepét az oktatásra 

korlátozták és kutatóintézetekbe helyezték a K+F tevékenységeket. A Tudományos 

Akadémia lett a fő tudományos intézmény (szovjet mintára), ez ellenőrizte a nemzeti 

kutatási  tevékenységeket,  és  kizárólagos  joga  volt  a  tudományos  fokozatok 

kiosztására 1949 és 1993 között. Kétféle fokozat volt, a kandidátus (CSc), mely a 

PhD fokozattal egyenértékű, és az akadémiai doktor (DSc). 1993-ban az egyetemek 

visszakapták a PhD fokozat odaítélésének jogát, az MTA pedig az MTA doktora címet 

adományozza.  

Párhuzamosan a  nők beengedésével  a  felsőoktatásba nőtt  az  arányuk a kutatók 

között is, kivéve a vezetői pozíciókat, ahol ritkán jelentek meg. 

17. táblázat. A kutatók létszáma és a nők aránya 

1972 1977 1980 1982 1987 1989 1990

Kutatók létszáma 34 365 34 924 38 705 37 302 38 232 33 836 30 256

Nők száma 8 076 9 499 10 436 10 370 11 126 9 394 8 489

Nők aránya (%) 23,5 27,2 27 27,8 29,1 27,8 28,1

Forrás: KSH 1988,1991 és 1997

4.2.2. A rendszerváltás után

A kutatói pálya tekintélye az utóbbi 15 évben fokozatosan csökkent, sok tehetséges 

kutató  más  területen  vagy  külföldön  folytatta  tevékenységét,  és  a  kormányzati 

elkötelezettség a K+F támogatására sem mutatkozott határozottnak. A GDP arányos 

K+F ráfordítás 1990 óta csökkent, ráadásul 1993 óta (a 2002-es 1,01% kivételével) 
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1% alatt maradt, és ez az arány a fejlett világban rendkívül alacsonynak számít. 

Ezek a tényezők természetesen nagy hatással voltak az emberi erőforrásokra, és – 

számos olyan szakmához hasonlóan, amelyre nem a magas presztízs és keresetek 

jellemzőek – nőtt a nők száma a kutatással foglalkozók körében. A döntéshozatali 

szerveknél és a vezetői pozíciókban azonban nem jelent meg ilyen markánsan ez a 

változás.

A 18.  táblázatból  kitűnik,  hogy az  1990-es  évek  elején  jelentősen megnőtt  a  női 

kutatók aránya, majd 1995 óta gyakorlatilag változás nélkül egy szinten van. Míg a 

nők  arányának  növekedése  az  1990-95-ös  időszakban  a  kutatók  számának 

nagyarányú  csökkenésével  párosult,  2005-re  a kutatók  összlétszáma visszatért  a 

30 000 körüli  szintre,  de a nők aránya nem csökkent.  Ez magyarázható azzal  a 

jelenséggel, hogy régiónkban a férfiak általában a jobban jövedelmező szakmákban 

tömörülnek,  és  mivel  a  kutatók  számának  növekedése  nem  járt  együtt  a  GDP-

arányos K+F ráfordítás jelentős növekedésével, a férfiak még nem tértek vissza a 

kutatói pályára. A közeljövő tendenciája fogja megmutatni, tartós-e az előrelépés.

18. táblázat. Nők számának és arányának változása a kutatók-fejlesztők között 

Nő Férfi Összesen Nők aránya 
(%)

1990 8 489 21 767 30 256 28,1

1995 7 092 13 767 20 859 34

1998 8 129 15 418 23 547 34,5

2000 9 537 18 339 27 876 34,2

2002 10 039 19 725 29 764 33,7

2003 10 647 19 645 30 292 35,1

2004 10 484 19 936 30 420 34,5

2005 10 731 20 676 31 407 34,2

Forrás: KSH 2006b

Nem egyenletes a női kutatók arányának növekedése az egyes szektorokra lebontva 

(3. ábra), mert míg a költségvetési kutatóintézetekben és a felsőoktatási szektorban 

nőtt az arányuk 1990-hez képest, az ipari kutatás területén 2,1 %-kal csökkent. 
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3. ábra. A nők aránya a kutató-fejlesztők között szektoronként 1990-ben és 2005-ben 

Forrás: KSH 2002a és 2006a

4.2.2.1. Tudományos fokozatok

Az egyetemi diplomán kívül a tudományos fokozat megszerzése is kulcsfontosságú 

egy kutató karrierje szempontjából, hiszen fokozat nélkül gyakorlatilag lehetetlen az 

előrelépés.  

Az összes fokozattal rendelkező létszáma 2005-ben 12 553 fő volt, ebből 19% nő. A 

Magyar  Tudományos Akadémia 344 tagja  közül  2005-ben 14 fő  volt  nő.  A 2007. 

áprilisi  közgyűlésen  a  női  tagok  száma  22-re  nőtt,  közülük  tízen  rendes  és 

tizenketten levelező tagok. 

19. táblázat. Fokozattal rendelkezők 2005 

MTA doktora Kandidátus/PhD

Létszám Nők 
száma

Nők aránya 
(%) Létszám Nők 

száma
Nők 

aránya (%)

Természettudomány 942 107 11,4 2 269 519 22,9

Műszaki tudomány 301 19 6,3 1 281 100 7,8

Orvostudomány 509 71 13,9 1 860 416 22,4

Agrártudomány 175 10 5,7 853 181 21,2

Társadalom- és 
bölcsészettudomány 671 120 17,9 3 348 878 26,2

Összesen 2598 327 12,6 9611 2 094 21,8

Forrás: KSH 2006a

Mind az arányokat, mind a létszámadatokat tekintve a fokozattal rendelkezők között 

a legtöbb nő a társadalom- és bölcsészettudomány területén van. Mindkét indikátor 
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kiugróan alacsony értéket mutat a műszaki tudományok területén. 

4.2.2.2. Horizontális szegregáció 

2003-ban  Magyarországon  a  PhD fokozatok  43%-át  nők  szerezték,  ez  pontosan 

megfelel az EU akkori átlagának (European Commission 2006b). A következőkben 

összehasonlítom,  hogyan  alakul  a  nők  száma  és  aránya  a  PhD  hallgatók  és  a 

kutatók között – pár év múlva érdekes lesz megvizsgálni, hogy azokon a területeken, 

ahol  jelenleg  lényegesen  nagyobb  a  nők  aránya  a  PhD hallgatók  között,  mint  a 

kutatók között,  addigra lesz-e növekedés a női  kutatók arányában. A 20. táblázat 

megmutatja, hogy mely tudományterületeken magasabb jelenleg a nők aránya a PhD 

hallgatók között, mint a kutatók-fejlesztők között – gyakorlatilag a műszaki tudományt 

kivéve minden területen ez a helyzet.

20. táblázat. A PhD hallgatók és a kutatók eloszlása 

Tudományterület

PhD 
hallgatók 
száma 

2004/2005

Nők 
száma

Nők 
aránya 

(%)

Kutatók 
száma 
2005

Nők 
száma

Nők 
aránya 

(%)

Természettudomány 1 334 535 40,1 4 871 1 416 29,1

Műszaki tudomány 1 203 239 19,9 8 939 1 781 19,9

Orvostudomány 1 067 541 50,7 4 255 1 930 45,4

Agrártudomány 514 246 47,9 1 964 716 36,5

Társadalomtudomány 1 622 677 41,7 4 808 1 749 36,4

Bölcsészettudomány 2 201 1 298 59 6 570 3 139 47,8

Összesen 7 941 3 536 44,5 31 407 10 731 34,2

Forrás: KSH 2006a és OM 2005 alapján saját számítás

A 4. ábra azt ábrázolja, hogyan változott a nők aránya a magyar kutatók között az 

egyes tudományterületeken 1990 és 2005 között. 
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4. ábra. A nők aránya a kutató-fejlesztők között tudományterületenként 1990-ben és 

2005-ben35

Forrás: KSH 2003a és 2006a

A tudományterületre bontott adatokat egyrészt az ott foglalkoztatott kutatók létszáma, 

másrészt az egy teljes munkaidejű kutatóra jutó ráfordítás alapján elemzem. 

1. Tézis
Kimutatható,  hogy nem minden szektorra  igaz,  hogy a  bölcsészettudomány 
területén  a  legmagasabb  a  nők  aránya  a  kutatók  között,  és  nem  minden 
tudományterületre érvényes, hogy a vállalkozási szektorban a legalacsonyabb 
a kutatónők aránya. 

A kutatók szektoronkénti eloszlását a 21. táblázat mutatja meg.  Míg összesítésben 

és a felsőoktatásban is a bölcsészettudomány területén a legmagasabb a női kutatók 

aránya, a költségvetési kutatóintézetekben és a vállalkozási szektorban egyaránt az 

orvostudományban a legmagasabb a nők aránya a kutatók között (ugyanakkor az 

orvostudományon belül ebben a két szektorban van a legkevesebb kutató). 

A vállalkozások  a  műszaki  tudományok  területén  alkalmazzák  messze  a  legtöbb 

kutatót, és érdekes módon a műszaki tudományterületen belül ebben a szektorban a 

legmagasabb mind az alkalmazott nők száma, mind az arányuk az összes kutató 

között.  Ugyanakkor  a  vállalkozási  szektorban  is  e  tudományterületen  a 

35 1990-ben a bölcsészettudományokat a társadalomtudományok közé sorolták, 2000 óta választják 
el a kettőt. 
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legalacsonyabb a nők aránya, csakúgy, mint a többi szektorban, illetve összesen. A 

másik  tudományterület,  ahol  a  három  szektor  közül  a  vállalkozási  szektorban  a 

legmagasabb a nők aránya a kutatók között, a természettudomány.  

21. táblázat. A kutatók száma az egyes szektorokban (2005)

Költségvetési 
kutatóintézetek Felsőoktatási szektor Vállalkozási szektor Összesen

Fő 
össz.

Nők 
száma

Nők 
aránya 

(%)

Fő 
össz.

Nők 
száma

Nők 
aránya 

(%)

Fő 
össz.

Nők 
száma

Nők 
aránya 

(%)

Fő 
össz.

Nők 
száma

Nők 
aránya 

(%)

Természet-
tudomány 2 163 624 28,8 2 552 744 29,2 156 48 30,8 4 871 1 416 29,1

Műszaki 
tudomány 581 117 20,1 3 076 549 17,8 5 282 1 115 21,1 8 939 1 781 19,9

Orvos-
tudomány 631 359 56,9 3 378 1 475 43,7 246 96 39 4 255 1 930 45,4

Agrár-
tudomány 756 340 45 942 307 32,6 266 69 25,9 1 964 716 36,5

Társadalom
-tudomány 722 242 33,5 3 936 1 456 37 150 51 34 4 808 1 749 36,4

Bölcsészet-
tudomány 1 360 689 50,7 5 202 2 448 47,1 8 2 25 6 570 3 139 47,8

Összesen 6 213 2 371 38,2 19 086 6 979 36,6 6 108 1 381 22,6 31 407 10 731 34,2

Forrás: KSH 2006a alapján saját számítás

Az összesített  disszimilaritási index Magyarországon 2005-re 23%, ami azt jelenti, 

hogy ennyi kutatónak kellene területet változtatni ahhoz, hogy egyenletes legyen a 

nők  és  a  férfiak  aránya.  Az  index  a  felsőoktatásra  18%,  a  költségvetési 

kutatóintézetekre 24% és a magánszektorra 8%.

Az összes kutatóra vonatkozó feminizációs arány 51,9. A felsőoktatási  szektorban 

57,64, a költségvetési kutatóintézetekben 61,71 és a vállalkozási szektorban 29,22 

női kutató jut 100 férfi kutatóra. Két szegmens van, ahol a nők vannak túlsúlyban, a 

költségvetési kutatóintézetekben az orvostudomány és a bölcsészettudomány. 

2005-ben a magánszektorban működő kutatóhelyek költöttek a legtöbbet a K+F-re 

(22. táblázat), ugyanakkor itt a legalacsonyabb a nők aránya, ráadásul, ahogy azt a 

3. ábra is mutatja, csökkenő tendenciát mutat. 
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22. táblázat. Az egy teljes munkaidejű (FTE) kutatóra jutó K+F költség36, 2005 (millió 

Ft)

Terület Költségvetési 
kutatóintézetek

Felsőoktatási 
szektor

Vállalkozási 
szektor

Természettudomány 9,3 9,7 5,6

Műszaki tudomány 14,3 11,3 14,3

Orvostudomány 10,1 7,3 18,3

Agrártudomány 14,7 11,4 9,5

Társadalomtudomány 10,6 5,4 8,7

Bölcsészettudomány 9,8 4,9 1,4

Összesen 10,7 7,7 13,9

Forrás: KSH 2006a

Egymás mellé téve a nők arányát a kutatókon belül  és az egy teljes munkaidejű 

kutatóra jutó K+F költséget  millió  forintban a 23.  táblázatban szereplő eredményt 

kaptam.

2. Tézis
Az egy teljes munkaidejű kutatóra jutó K+F költség és a női kutatók arányának 
összevetése  alapján  megállapítható,  hogy  Magyarországon  nem  minden 
területre igaz, hogy ott a legmagasabb a nők aránya, ahol az egy kutatóra jutó 
K+F költség a legalacsonyabb. 

23.  táblázat.  Nők  aránya  (%)  a  kutató-fejlesztőkön belül  /  egy kutatóra  jutó  K+F 

költség (millió Ft), 2005

Költségvetési 
kutatóintézetek Felsőoktatási szektor Vállalkozási szektor

Nők 
aránya Költség Nők aránya Költség Nők 

aránya Költség

Természettudomány 28,8 9,3 29,2 9,7 30,8 5,6

Műszaki tudomány 20,1 14,3 17,8 11,3 21,1 14,3

Orvostudomány 56,9 10,1 43,7 7,3 39 18,3

Agrártudomány 45 14,7 32,6 11,4 25,9 9,5

Társadalomtudomány 33,5 10,6 37 5,4 34 8,7

Bölcsészettudomány 50,7 9,8 47,1 4,9 25 1,4

Összesen 38,2 10,7 36,6 7,7 22,6 13,9

36  K+F költség = K+F ráfordítás – K+F beruházás; a személyi jellegű költségeket és az egyéb, dologi 
költségeket tartalmazza. 
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A költségvetési  kutatóintézetek esetében a nők aránya az orvostudományok és a 

bölcsészettudományok területén a legmagasabb, az egy kutatóra jutó költség pedig a 

természettudományok és a bölcsészettudományok területén a legalacsonyabb. 

A felsőoktatási  szektorban alacsony a nők aránya és magas a költség a műszaki 

tudományokban  (legalacsonyabb  arány  és  második  legmagasabb  költség),  és 

fordított  a  helyzet  a  bölcsészettudományokban.  Magas  a  nők  aránya  az 

orvostudományban is, de itt az egy kutatóra jutó költség a többi területhez képest 

nem túl alacsony (az arány a második legmagasabb, de a költség csak a harmadik 

legalacsonyabb). Az egy kutatóra jutó költség az agrártudományban a legmagasabb, 

ugyanakkor a nők aránya itt inkább közepesnek mondható.

A vállalkozási kutatóhelyeken magas a nők aránya és alacsony az egy kutatóra jutó 

K+F költség a természettudományokban (második legmagasabb arány és második 

legkisebb költség). Legalacsonyabb a nők aránya a műszaki tudományokban és itt 

rangsorban a második legnagyobb a költség. Az egy kutatóra jutó K+F költség a 

bölcsészettudományokban a legalacsonyabb,  de  a nők aránya messze nem itt  a 

legmagasabb.  Mind  a  női  kutatók  aránya,  mind  az  egy kutatóra  jutó  költség  az 

orvostudomány területén a legmagasabb.

4.2.2.3. Vertikális szegregáció

A K+F statisztikák  a  kutatóhelyeken foglalkoztatott  személyzetet  három csoportra 

osztják: a tudományos kutató-fejlesztők, a segédszemélyzet és az egyéb személyzet 

kategóriákra.  Az egyes szektorokban ezek eloszlása a nők és férfiak között  nem 

egyforma, ahogy azt a 24. táblázat is mutatja.

3. Tézis
A kutató-fejlesztők  között  a  költségvetési  kutatóintézetek  foglalkoztatnak  a 
legnagyobb arányban nőket, ugyanakkor a felsőoktatásban, ahol összesen és 
a nőket tekintve is majdnem háromszor annyi kutató dolgozik, a nők aránya 
már némileg alacsonyabb. A felsőoktatás alkalmazza a legnagyobb arányban 
(és számban) a nőket segéd-, illetve egyéb személyzeti pozícióban. 
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24. táblázat. A magyar kutató-fejlesztő helyek létszáma, 2005 

Költségvetési 
kutatóintézetek

Felsőoktatási 
szektor

Vállalkozási 
szektor Összesen

Tudományos kutató-fejlesztő 6 213 19 086 6 108 31 407

Ebből nő 2 371 6 979 1 381 10 731

Nők aránya (%) 38,2 36,6 22,6 34,2

Segédszemélyzet 2 465 3 937 2 261 8 663

Ebből nő 1 572 2 894 1 337 5 803

Nők aránya (%) 63,8 73,5 59,1 67,0

Egyéb 2 949 5 679 1 025 9 653

Ebből nő 1 974 4 299 406 6 679

Nők aránya (%) 66,9 75,7 39,6 69,2

Összesen 11 627 28 702 9 394 49 723

Ebből nő 5 917 14 172 3 124 23 213

Nők aránya (%) 50,9 49,4 33,3 46,7

Forrás: KSH 2006a alapján saját számítás

Az arányokat a következő ábra jól érzékelteti. Meglepő módon a felsőoktatásban, és 

nem a magánszektorban a legnagyobb a szakadék a nők arányát tekintve a kutató-

fejlesztői és a többi pozíció között. 

5. ábra. A nők aránya a K+F személyzetben szektoronként és összesítve, 2005 

Az  összes  női  K+F  személyzet  foglalkozási  típusok  szerinti  megoszlása  nagy 

eltéréseket  mutat  a  férfiakéhoz  képest  (6.  ábra).  Míg  a  nőknek  46%-a  dolgozik 

kutató-fejlesztőként,  25%-a  segéd-  és  29%-a  egyéb  személyzetként,  a  férfiaknál 

ezek az arányok 78%, 11% és 11%. 
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6.  ábra.  A kutatásban  foglalkoztatott  nők  és  férfiak  foglalkoztatási  típusok  közti 

megoszlása, 2005 

Forrás: KSH 2006a alapján saját számítás

Vezetői pozíciók

Magyarország üvegplafon-indexe 2004-ben 2,3, a 25 EU tagország átlaga 2,1 volt 

(European Commission 2006b). Ez azt jelenti, hogy itt az üvegplafon-jelenség az EU 

átlagnál erősebben érvényesül.

A  tudományos  hierarchia  magasabb  szintjeit  jellemző  alacsony  női  jelenlét  azt 

mutatja,  hogy  a  kutatással  foglalkozó  intézmények  nem  képesek  követni  olyan 

társadalmi-gazdasági  változásokat,  mint  például  a  nők  számának  növekedése  a 

felsőoktatásban és a doktori képzéseken. 

4. Tézis
Az úgynevezett olló diagram által leírt jelenség Magyarországra is érvényes. Az 
ország sok női és férfi kutatót kiképez, de közülük a nők nagy része az idő 
múlásával  fokozatosan  eltűnik  a  pályáról,  az  ottmaradók  pedig  alig  férnek 
hozzá a döntéshozatali pozíciókhoz. 
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7.  ábra.  A  nők  és  férfiak  eloszlása  az  egyes  pozíciók  között  az  egyetemi 

hierarchiában37 

Forrás: KSH 2003a és 2006b alapján saját számítás

Az olló kissé záródni látszik az utóbbi öt évben, de bizonytalan, hogy ez a folyamat 

vajon folytatódik-e, megáll, vagy visszafordul.38 

8. ábra. A Magyarországra vonatkozó EU-konform adatok 2004-re39

Forrás: European Commission 2006b

Nagyon lassan halad a nők „beszivárgása” a döntéshozatalba.  A tudománypolitika 

vezető testületeiben szinte csak férfiak vannak (25. táblázat),  ráadásul ezekben a 

37 Ez  az  ábra  valószínűleg  hasonló  képet  mutat  a  költségvetési  kutatóintézetekben  is,  de  erre 
vonatkozóan sajnos nem találtam hivatalos adatokat.  Itt megemlíteném, hogy sok kutató dolgozik 
akadémiai kutatóintézetben és oktat egyetemen is egyszerre.

38 Más  ágazatok  példája  alapján  elképzelhető,  hogy  ha  több  erőforrás  lesz  a  kutatásra  és  több 
perspektíva (és presztízs) a kutatói karrierben, akkor a férfiak visszatérnek, és a nők egy része 
ismét kiszorul a pályáról.

39 Ezek szintén a  felsőoktatási  statisztikák  alapján  számított  értékek (WIS Database July  2004  - 
notes) 
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bizottságokban sokkal alacsonyabb arányban jelennek meg a nők, mint az egyetemi 

tanári és vezető kutatói szinteken. 

25. táblázat. Nők a tudománypolitikai testületekben, 2007

Testület Tagok 
száma

Női tagok 
száma

Női tagok 
aránya (%)

MTA Elnökség40 23 1 4,35

MTA Vezetői Kollégium41 12 1 8,30

MTA Doktori Tanács42 tagok 25 1 4,00

MTA Doktori Tanács póttagok 21 4 19,00

Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi 
Tanácsadó Testület (4T)43 11 0 0

Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium (TTPK)44 17 0 0

Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KTIT)45 15 0 0

Felsőoktatási és Tudományos Tanács46 20 1 5,00

4.2.2.4. A munka és a magánélet egyensúlya

A munka és a magánélet egyensúlyának megtalálása hosszú távon nagyon fontos 

egy  karrier  sikere  és  az  egyén  elégedettsége  szempontjából.  Ez  a  tudományos 

munka  területén  nehéz  feladat  nőknek  és  férfiaknak  egyaránt,  a  gyakran  nem 

hagyományos  munkaidő  és  az  előrehaladáshoz  szükséges  utazások  miatt,  még 

akkor is, ha nincsen házastársuk és/vagy gyermekeik. 

Egy,  az 1980-as években készült  felmérés szerint  a  diplomás nők 34,5%-a és a 

kutatónők 40,6%-a gyermektelen,  az 50 év feletti  tudós nők között  pedig minden 

korosztályban magasabb az elváltak aránya, mint hasonló korú asszonytársaik között 

(Palasik  2003.  153.  o.).  Ezeket  a  tényeket  megerősíti  Faragó  is  tanulmányában 

(2000.  28.  o.),  aki  szintén  leírja,  hogy  az  értelmiségi  nőknél  hagyományosan 

alacsony a gyermekszám, és a kutatónőkre ez még inkább vonatkozik. (Sajnos az 

utóbbi időben nem készült összehasonlító elemzés erről a témáról.)

40 http://mta.hu/index.php?id=435  
41 http://mta.hu/index.php?id=434   
42 http://mta.hu/index.php?id=933   
43 http://4t.gov.hu/main.php?folderID=1234   
44 http://4t.gov.hu/main.php?folderID=1247   
45 http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=912   
46 http://www.ftt.hu/   
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26. táblázat. A tudományos fokozattal rendelkezők családi állapota, 1997 (%) 
Korcsoport Hajadon/nőtlen Házas Házas, különvált Özvegy Elvált

Nők
30-39 24,2 72,7 - - 3,1
40-49 15,6 66,3 2,6 1,1 14,4
50-59 12,8 64,8 3,1 4,1 15,2
60-69 8,8 52,0 3,6 24,3 11,3
70+ 19,8 29,4 2,4 35,3 13,1
Összesen 14,6 60,5 2,7 9,1 13,1

Férfiak
30-39 13,8 82,5 1,5 - 2,2
40-49 3,3 88,2 2,5 0,7 5,4
50-59 1,3 89,5 3,1 1,1 5,0
60-69 1,3 89,6 1,4 3,7 4,1
70+ 1,1 82,7 2,4 10,7 3,2
Összesen 2,7 87,4 2,3 3,3 4,3

Forrás: KSH 1998

A tudományos fokozattal  rendelkező nők között sokkal magasabb az egyedülállók 

aránya, mint az azonos korú népességben, ugyanakkor a férfiaknál éppen fordított a 

helyzet. A 26. táblázatból kitűnik, hogy nagy a különbség a fokozattal rendelkező nők 

és férfiak családi állapota között is, a férfiak nagyobb arányban házasok, mint a nők. 

4.2.3. A téma ismertsége

Sem a nők esélyegyenlősége, sem a kutatás-fejlesztés nem igazán kiemelt  téma 

napjainkban a közéletben és a médiában, így a nők esélyegyenlőségének kérdése a 

kutatásban kétszeresen is hátrányos helyzetben van. A kutatásban dolgozó nők és 

férfiak  vagy  egyáltalán  nem  ismerik  a  problémakört,  vagy  kellő  információ  és 

tájékoztatás hiányában elutasítják, illetve tagadják létezését. 

Az állami felelősségvállalás meglehetősen alacsony ez ügyben, bár az utóbbi pár 

évben  történt  némi  előrelépés.  2005  őszén  a  Helsinki  Csoport  magyar  tagja 

munkájának segítésére egy Operatív Bizottságot állítottak fel.  2006 elején készült 

egy  kormányhatározat-előterjesztés  a  női  kutatók  helyzetének  javítására  irányuló 

intézkedéscsomaggal, de ebből eddig nem született döntés. 

A Magyar  Tudományos Akadémia reformterveinek47 része volt  a női  kutatói  pálya 

47 www.mta.hu
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támogatása, családbarát munkahelyek megteremtése, a nők számára speciális díjak 

és ösztöndíjak, a családalapítási korban lévő nők juttatásaiban a speciális személyi 

tényezők figyelembe vétele és a sikeres női pályák megismertetése, de a konkrét 

reformjavaslatok között már nincs ezekre utalás. 

Magyarországon eddig nem merült föl, hogy olyan, más országokban már működő, a 

nők  karrierjének  támogatására  és  esélyegyenlőségének  megteremtésére  irányuló 

programokat vezessenek be, melyeknek az a céljuk, hogy növeljék a nők arányát 

azokon a területeken, ahol a női kutatók alulreprezentáltak. 
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5. A NŐI KUTATÓK HELYZETÉRTÉKELÉSE

A  kérdőíves  kutatásom  célja  a  tudományos  fokozattal  rendelkező  női  kutatók 

helyzetének vizsgálata volt a felsőoktatási és költségvetési kutatóhelyeken. A kérdőív 

összesen  21  kérdést  tartalmaz,  ebből  6  nyílt  végű,  15  pedig  feleletválasztós.  A 

kérdőívet 2 381 email-címre küldtem ki. A kérdőív feleletválasztós válaszait az SPSS 

programmal elemeztem. Az N az elemzés során az adott kérdésre kapott válaszok 

számát jelenti. A felmérés eredményeinek ellenőrzése céljából 9 db kontrollinterjút 

végeztem különböző tudományterületeken és kutatóhelyeken dolgozó női kutatókkal.

5.1. Kérdőíves felmérés

5.1.1. A válaszadók

192 tudományos fokozattal rendelkező kutatónő válaszolt a kérdőívemre. A legtöbb 

válaszadó, 93 fő, az ötven év fölötti korosztályba tartozik, 59-en vannak negyven és 

ötven év között, 38 válaszadó harminc és negyven év közötti, míg egy válaszadó a 

húszas éveit tapossa. Egy fő nem adta meg az életkorát. 

27. táblázat. A válaszadók megoszlása a tudományterületek között

N %

Természettudomány 74 38,7

Műszaki tudomány 9 4,7

Orvostudomány 27 14,1

Agrártudomány 12 6,3

Társadalomtudomány 37 19,4

Bölcsészettudomány 32 16,8

Összesen 191 100

A  legtöbb  válasz  a  természettudomány  területéről  érkezett,  ezt  követi  a 

társadalomtudomány  és  a  bölcsészettudomány.  A  műszaki  területen  dolgozik  a 

legkevesebb válaszadó. 

164  válaszadó  rendelkezik  PhD fokozattal,  24  DSc  fokozattal  vagy MTA doktora 

62



címmel  és  4  fő  az  MTA tagja.  120 válaszadó a  felsőoktatásban dolgozik,  49  az 

akadémiai  szektorban,  20  egyéb  intézményben  dolgozik.  Az  egyéb  intézmények 

közül 5 múzeum, 10 állami (főként minisztériumi) és 5 magánszektorbeli kutatóhely.  

28. táblázat. A válaszadók munkakörei

Munkakör N

tanársegéd 4

docens 53

tudományos munkatárs 7

tudományos tanácsadó 6

kutatásmenedzsment - középvezetés 1

kutatásmenedzsment – felső vezetés 5

adjunktus 20

professzor 28

tudományos segédmunkatárs 2

tudományos főmunkatárs 44

kutató professzor 3

egyéb 19

összesen 192

Sok  olyan  kutató  válaszolt  a  kérdőívre,  aki  a  ranglétra  felsőbb  fokain  áll.  Ez  a 

válaszadók korával is összefügg, és jó hatással van a válaszok megalapozottságára, 

mivel jelentős élettapasztalat áll a válaszadók többsége mögött.

5.1.2. A karrier sikere

A válaszadók 91%-a (N=191) sikeresnek érzi a karrierjét,  csak 18 válaszadó nem 

érzi annak, egy nem válaszolt.

A miért kérdésre 126-an válaszoltak, ebből tizenöten a nem sikerest jelölték meg. 

Azért,  hogy  nem  érzik  sikeresnek  karrierjüket,  elsősorban  a  következő  okok 

felelősek: család és az ezzel kapcsolatos munka, illetve extra pénzkereseti feladatok, 

a kapcsolatok hiánya, a nem objektív pályázati rendszer, a lassan haladó munka és a 

pénzhiány.  Az  igent  választók  főként  a  következő  indokokat  adták:  oktatási  és 

szakmai sikerek, jó tudományos teljesítmény, jó tanítványok és hallgatók, a téma és 

a kutatás szeretete, a család és a munka sikeres összeegyeztetése (sikeres élet), 
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ismertség a szakterületen, fokozatok megszerzése. Ezekből az derül ki, hogy a női 

kutatók  nem,  vagy  nem  csak  konkrétan  az  elért  pozícióra  vetítik  a  sikeresség 

kérdését, hanem egyéb tényezőket is figyelembe vesznek. 

5.1.3. A karrier előrehaladása

A válaszadók 62,3%-ának halad olyan ütemben a karrierje, ahogyan eltervezte, és 

csak 37,7% válaszolt nemmel (N=183). 

9.  ábra.  A karrier  előrehaladásával  való  elégedettség életkor  szerinti  megoszlása 

(N=182)

A válaszadók, ahogy haladnak előre a tudományos pályán, egyre kevésbé érzik úgy, 

hogy a terveik szerint alakul a karrierjük. 

29. táblázat.  A karrier  előrehaladásával  való elégedettség tudományterület  szerinti 

megoszlása
természet-
tudomány

műszaki 
tudomány

orvos-
tudomány

társadalom-
tudomány

bölcsészet-
tudomány

agrár- 
tudomány össz.

igen N 42 6 16 26 18 5 113
% 61,8 75,0 61,5 72,2 56,3 41,7 62,1

nem
N 26 2 10 10 14 7 69
% 38,2 25,0 38,5 27,8 43,8 58,3 37,9

összesen N 68 8 26 36 32 12 182

A társadalomtudományban  dolgozó  válaszadók  közül  gondolják  a  legtöbben  úgy, 

hogy terveik szerint alakul a karrierjük, őket követik a műszaki tudományokban és a 

természettudományokban  dolgozók.  Legkevésbé  az  agrártudomány  területén 

dolgozó válaszadók elégedettek karrierjük alakulásával. 
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30. táblázat. A karrier előrehaladásával való elégedettség tudományos fokozat illetve 

cím szerinti megoszlása

PhD/CSc
fokozat

DSc fokozat/
MTA doktora MTA tagja összesen

igen
N 95 16 3 114

% 59,7 76,2 100 62,3

nem
N 64 5 0 69

% 40,3 23,8 0 37,7

összesen N 159 21 3 183

Bár az életkor  növekedésével  egyre  kevesebben gondolják úgy,  hogy a tervezett 

ütemben halad a karrierjük, a tudományos fokozatok szerinti lebontás azt mutatja, 

hogy a magasabb fokozattal rendelkezők sokkal nagyobb arányban elégedettek, mint 

azok, akiknek alacsonyabb tudományos végzettsége illetve címe van.

31. táblázat. A karrier előrehaladásával való elégedettség megoszlása a munkahely 

típusa szerint

felsőoktatás akadémia egyéb összesen

igen
N 67 34 11 112

% 57,8 73,9 61,1 62,2

nem
N 49 12 7 68

% 42,2 26,1 38,9 37,8

összesen N 116 46 18 180

A fokozattal  rendelkező  női  kutatók  közül  a  felsőoktatásban  dolgozóknak  alakul 

legkevésbé olyan ütemben a karrierjük,  ahogy eltervezték,  őket  követik  az egyéb 

intézményekben  dolgozók.  Az  akadémiai  intézetek  tudományos  fokozattal 

rendelkező női kutatói a legelégedettebbek karrierjük alakulásával. Ez az eredmény 

az egész populációra vonatkoztatható. 

Azok, akik nemmel válaszoltak (N=77), leggyakrabban azzal indokolták, hogy mert 

nők,  és  hogy  nem  tervezték  meg  előre  a  pályájukat,  a  többiek  a  családot,  a 

gyerekeket, a házimunkákat, a körülményeket, a sok adminisztrációs feladatot és a 

túlterheltséget említették. Két válaszadó jobban haladt, mint előre gondolta volna.
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5.1.4. Jövőbeni lehetőségek

A válaszadók többsége közepesnek illetve jónak látja jövőbeni szakmai perspektíváit. 

A kérdésre válaszoló 188 kutató közül csak húszan írták, hogy rossznak, ugyanakkor 

mindössze tizennégyen  bizonyultak  teljesen optimistának.  Ez  az  eredmény a  33. 

táblázat szerint alakul az egyes tudományterületeken.

32. táblázat. Vélemények a jövőbeni lehetőségekről48

db %

nagyon rossz 8 4,3

rossz 12 6,4

közepes 82 43,6

jó 72 38,3

nagyon jó 14 7,4

Összesen 188 100,00

33. táblázat. A jövőbeni lehetőségek értékelése tudományterületenként
természet-
tudomány

műszaki 
tudomány

orvos- 
tudomány

társadalom-
tudomány

bölcsészet-
tudomány

agrár-
tudomány össz.

rossz N 9 0 4 2 4 1 20
% 12,7 0 15,4 5,4 12,5 8,3 10,7

közepes
N 32 4 12 19 10 5 82

% 45,1 44,4 46,2 51,4 31,3 41,7 43,9

jó N 30 5 10 16 18 6 85
% 42,3 55,6 38,5 43,2 56,3 50,0 45,5

összesen N 71 9 26 37 32 12 187

A  legtöbb  negatív  válasz  arányaiban  az  orvos-,  a  természet-  és  a 

bölcsészettudomány  területéről  érkezett.  Nagyon  negatívan  látja  jövőjét  hat 

válaszadó a természettudomány és egy-egy a társadalom- és a bölcsészettudomány 

területéről. A legtöbb közepes válasz számban és arányban is a természettudomány 

területéről  érkezett,  ezt  követi  a társadalom- és az orvostudomány. Jónak tartja a 

jövőbeni lehetőségeit a bölcsészet- és a műszaki tudományban dolgozó válaszadók 

többsége, valamint az agrártudományban dolgozók fele. 

A  válaszok  eloszlása  szektoronként  is  érdekesen  alakul  (34.  táblázat).  Nagyon 

rossznak  látja  jövőbeni  lehetőségeit  a  felsőoktatásból  négy,  az  akadémiai 

48 A legtöbb kereszttáblához a válaszokat átkódoltam a rossz-közepes-jó kategóriákra az érthetőség 
javítása céljából. 
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intézetekből három és az egyéb kutatóhelyekről egy válaszadó, míg nagyon jónak öt, 

hat  illetve  három.  Erre  a  felbontásra  is  érvényes,  hogy kevés  válaszadónak  van 

nagyon jó, vagy nagyon rossz szakmai jövőképe. 

34. táblázat. A jövőbeni lehetőségek értékelése szektoronként

felsőoktatás akadémia egyéb összesen

rossz
N 12 6 2 20
% 10,2 12,5 10,5 10,8

közepes
N 51 23 6 80
% 43,2 47,9 31,6 43,2

jó
N 55 19 11 85
% 46,6 39,6 57,9 45,9

összesen N 118 48 19 185

Az  egész  populációra  érvényesnek  bizonyult,  hogy  akiknek  a  tervezett  ütemben 

halad a karrierje, azok többsége (57%-a) a jövőbeni lehetőségeit is jónak tartja, és 

közülük mindössze 4,4% tartja rossznak. Ugyanakkor majdnem 30% azok aránya, 

akiknek  nem  a  tervezett  ütemben  halad  a  karrierje,  mégis  jónak  ítélik  a 

perspektíváikat.  

5.1.5. A munka és a magánélet összeegyeztetése

A válaszadók  túlnyomó  többsége  (152  fő,  az  összes  válaszadó  81,3%-a)  úgy 

tapasztalta, hogy nekik nehezebb illetve sokkal nehezebb összeegyeztetni a szakmai 

és a magán-, illetve családi életet, mint férfi kollégáiknak. 

35.  táblázat.  A  munka  és  a  magánélet  összeegyeztetése  a  férfi  kollégákkal 

összehasonlítva

N %

sokkal könnyebb 2 1,1

ugyanolyan 33 17,6

nehezebb 73 39,0

sokkal nehezebb 79 42,2

Összesen 187 100

A 36.  táblázat  azt  mutatja  meg,  van-e  lényeges  különbség  a  tudományterületek 

között ebben a kérdésben. Ebből az derül ki, hogy a válaszadók többsége minden 

67



tudományterületen  úgy  véli,  sokkal  nehezebb  a  helyzete  férfi  kollégáinál,  a 

természet-  és  a  műszaki  tudomány  kivételével,  ahol  a  többség  szerint  „csak” 

nehezebb.

36.  táblázat.  A  munka  és  a  magánélet  összeegyeztetése  a  férfi  kollégákkal 

összehasonlítva tudományterületenként 
természet-
tudomány

műszaki 
tudomány

orvos-
tudomány

társadalom-
tudomány

bölcsészet-
tudomány

agrár-
tudomány összesen

sokkal 
könnyebb

N 1 0 0 0 0 1 2
% 1,4 0 0 0 0 8,3 1,1

ugyanolyan
N 16 1 4 6 4 1 32
% 22,9 11,1 14,8 16,2 12,9 8,3 17,2

nehezebb N 30 5 11 11 12 4 73
% 42,9 55,6 40,7 29,7 38,7 33,3 39,2

sokkal 
nehezebb

N 23 3 12 20 15 6 79
% 32,9 33,3 44,4 54,1 48,4 50,0 42,5

összesen N 70 9 27 37 31 12 186

37.  táblázat.  A  munka  és  a  magánélet  összeegyeztetése  a  férfi  kollégákkal 

összehasonlítva tudományos fokozattól ill. címtől függően
PhD/CSc 
fokozat

DSc fokozat/
MTA doktora MTA tagja összesen

sokkal könnyebb N 2 0 0 2
% 1,3 0 0 1,1

ugyanolyan
N 25 8 0 33
% 15,7 33,3 0 17,6

nehezebb N 63 9 1 73
% 39,6 37,5 25,0 39,0

sokkal nehezebb
N 69 7 3 79
% 43,4 29,2 75,0 42,2

összesen N 159 24 4 187

A 37. táblázatból látható, hogy míg a PhD fokozattal rendelkezők körében a válaszok 

aránya az „ugyanolyan”-tól  a „sokkal  nehezebb”-ig fokozatosan emelkedik,  a DSc 

fokozattal  vagy MTA doktora címmel rendelkezők közül a legtöbben a „nehezebb” 

választ jelölték meg. A négy MTA tag válaszadó közül viszont hárman tartják sokkal 

nehezebbnek helyzetüket férfi kollégáikénál e tekintetben.

A válaszokat életkor szerint vizsgálva kiderül, hogy a harminc-negyven éves és az 

ötven év fölötti  korosztályból a legtöbben a „sokkal nehezebb”-et jelölték meg, az 

egyetlen húsz és harminc év közötti válaszadó szerint ugyanolyan. A negyven-ötven 

év közöttiek  között  a  legmagasabb azoknak az  aránya,  akik  szerint  nekik  sokkal 
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nehezebb  a  helyzetük,  mint  férfi  kollégáiknak,  ugyanakkor  közülük  ugyanennyien 

jelölték be a „nehezebb” választ is. 

5.1.6. A munka értékelése

A  187  kutatóból,  akik  válaszoltak  az  erre  vonatkozó  kérdésre,  120  (63,5%) 

tapasztalta  már,  hogy munkáját  illetve eredményeit  másképp értékelték,  mint  férfi 

kollégáiét.  Ez az eredmény a 38. táblázat  szerint  oszlik meg az egyes szektorok 

között.

38.  táblázat.  Válaszok  a  másképp  értékelik-e  a  munkáját,  mint  férfi  kollégáiét 

kérdésre szektoronként 

felsőoktatás akadémia egyéb össz.

igen N 78 30 12 120
% 66,1 61,2 63,2 64,5

nem N 40 19 7 66
% 33,9 38,8 36,8 35,5

összesen N 118 49 19 186

Ezek az arányok a teljes populációra is érvényesek statisztikailag. Látható, hogy a 

felsőoktatás területén a legmagasabb az igennel válaszolók aránya. 

A másképp értékelés módjával kapcsolatban a 120-ból 117-en válaszoltak, és a 39. 

táblázatban szereplő válaszokat jelölték be.

39. táblázat. A másképp értékelés módja

N %

gyakran 11 9,4

néha 32 27,4

alulértékelték 9 7,7

felülértékelték 1 0,9

gyakran alulértékelték 22 18,8

néha alulértékelték 41 35,0

néha felülértékelték 1 0,9

összesen: 117 100

72-en állítják, hogy alulértékelték eredményeiket, munkájukat, és csak ketten, hogy 
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felülértékelték.  43-an  írták,  hogy  néha  vagy  gyakran  másképp  értékelték 

teljesítményüket,  mint  férfi  kollégáikét  –  nem  jelölték  be,  hogy  alul-  vagy 

felülértékelték, de azt érzékelték, hogy másképpen.

5.1.7. Egyenlő esélyek?

Arra  a  kérdésre,  hogy  egyenlő  esélye  van-e  a  nőknek  és  a  férfiaknak  a  K+F 

területen, az alábbi táblázatban szereplő válaszok érkeztek.

40. táblázat. Vélemények az esélyegyenlőségről

N %

teljes az esélyegyenlőség 28 15,3

nincs esélyegyenlőség, és romlik a helyzet 19 10,4

nincs esélyegyenlőség, és változatlan a helyzet 58 31,7

nincs esélyegyenlőség, de javul a helyzet 78 42,6

összesen 183 100

A válaszadóknak mindössze 15,3%-a gondolja úgy, hogy esélyegyenlőség van! 

5. Tézis
Magyarországon  a  tudományos  fokozattal  illetve  címmel  rendelkező  női 
kutatók többsége szerint nincs esélyegyenlőség a nők és a férfiak között a K+F 
területen. 

78 válaszadó szerint javul a helyzet, ami azt mutatja, hogy elég sokan optimisták az 

esélyegyenlőség fejlődését  tekintve.  Viszonylag kevesen,  mindössze tizenkilencen 

gondolják úgy, hogy egyre kevésbé van esélyegyenlőség.

A válaszokat  tudományterületekre lebontva a 41. táblázatban szereplő eredményt 

kaptam. A társadalom-, a természet- és a műszaki tudomány területéről a válaszadók 

15%-ánál  többen  érzik  úgy,  hogy  teljes  esélyegyenlőség  van.  A  pesszimista 

vélemény,  mely  szerint  romlik  a  helyzet,  legnagyobb  arányban  az  agrár-  és  a 

bölcsészettudomány  területén  jelenik  meg.  Elsősorban  a  realista,  de  optimista 

nézőpont (nem valósul meg az esélyegyenlőség, de javul a helyzet) érvényesül az 
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egyes tudományterületeken, kivéve a műszaki és a bölcsészettudományt – ezeken a 

területen  a  legtöbb  válaszadó  úgy  gondolja,  hogy  nincs  esélyegyenlőség  és 

változatlan  a  helyzet. Ez  utóbbi  jelenség  szerintem  azzal  indokolható,  hogy  a 

műszaki  területen  még  mindig  erősen  hátrányban  vannak  a  nők,  a 

bölcsészettudományok területén dolgozókban pedig talán nagyobb a fogékonyság az 

esélyegyenlőségi kérdések iránt, ráadásul míg a bölcsész kutatók között sok a nő, a 

vezetők  között  ott  is  nagyon  kevés,  és  ezért  az  egyenlőtlenség  még  inkább 

szembetűnő.

41. táblázat. Vélemények az esélyegyenlőségről tudományterületenként
természet-
tudomány

műszaki 
tudomány

orvos-
tudomány

társadalom-
tudomány

bölcsészet-
tudomány

agrár-
tudomány össz.

teljes az 
esélyegyenlőség

N 12 2 4 7 2 1 28
% 16,9 25,0 15,4 19,4 6,9 8,3 15,4

nincs 
esélyegyenlőség, és 
romlik a helyzet

N 5 1 3 2 5 3 19
% 7,0 12,5 11,5 5,6 17,2 25,0 10,4

nincs 
esélyegyenlőség, és 
változatlan a helyzet

N 25 3 7 9 12 1 57
% 35,2 37,5 26,9 25,0 41,4 8,3 31,3

nincs 
esélyegyenlőség, de 
javul a helyzet

N 29 2 12 18 10 7 78
% 40,8 25,0 46,2 50,0 34,5 58,3 42,9

összesen N 71 8 26 36 29 12 182

10. ábra. Vélemények az esélyegyenlőségről szektoronként (N=182)

Ugyanezen válaszok szektorra  bontva a 10.  ábrán megjelenő képet  mutatják.  Az 

akadémiai  intézetekben  dolgozó  válaszadók  látják  legpozitívabban  az 

esélyegyenlőségi  helyzetet,  majdnem  67%-uk  gondolja  úgy,  hogy  vagy  teljes  az 
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esélyegyenlőség a nők és férfiak között a kutatásban (18,8%, 9 fő), van nincs ugyan, 

de javul a helyzet (47,9%, 23 fő). A felsőoktatásban ennél sokkal negatívabban látják 

a helyzetet a válaszadók.  

42. táblázat. Vélemények az esélyegyenlőségről korcsoportonként

20-30 30-40 40-50 50 fölött össz.

teljes az esélyegyenlőség
N 1 7 9 11 28
% 100 18,9 16,4 12,4 15,4

nincs esélyegyenlőség, és romlik a helyzet
N 0 2 8 9 19
% 0 5,4 14,5 10,1 10,4

nincs esélyegyenlőség, és változatlan a helyzet
N 0 10 17 31 58
% 0 27,0 30,9 34,8 31,9

nincs esélyegyenlőség, de javul a helyzet
N 0 18 21 38 77
% 0 48,6 38,2 42,7 42,3

összesen N 1 37 55 89 182

A válaszok az egyes életkori csoportokban is jelentősen különböznek (42. táblázat). 

Az életkor növekedésével fokozatosan csökken azon válaszadók aránya, akik szerint 

megvalósul az esélyegyenlőség, az ötven év feletti korosztályban már csak 12,4 % 

vélekedik  így.  A  helyzet  romlását  legnagyobb  arányban  a  40-50  év  közöttiek 

érzékelik.  Nincs  esélyegyenlőség  és  változatlan  a  helyzet  az  összes  válaszadó 

31,9%-a szerint, közülük legtöbben az 50 év feletti korcsoportba tartoznak. Minden 

korcsoportból a legtöbben azon a véleményen vannak, hogy ugyan nem valósul meg 

az esélyegyenlőség, de javul a helyzet. Legkevesebben a 40-50 éves korosztályból 

jelölték be ezt a választ. 

43. táblázat. Vélemények az esélyegyenlőségről tudományos fokozat/cím szerint 
PhD/CSc 
fokozat

DSc fokozat/ 
MTA doktora MTA tagja összesen

teljes az esélyegyenlőség N 24 4 0 28
% 15,5 16,7 0 15,3

nincs esélyegyenlőség, és romlik 
a helyzet

N 16 3 0 19
% 10,3 12,5 0 10,4

nincs esélyegyenlőség, és 
változatlan a helyzet

N 50 7 1 58
% 32,3 29,2 25,0 31,7

nincs esélyegyenlőség, de javul a 
helyzet

N 65 10 3 78
% 41,9 41,7 75,0 42,6

összesen N 155 24 4 183

Nem  vélekednek  egyformán  az  esélyegyenlőségről  a  különböző  fokozattal 

rendelkező  kutatónők  sem  (43.  táblázat).  Mindhárom  csoport  többsége  szerint 
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változatlan, illetve javul  a helyzet.  A négy MTA tag válaszadó közül  három javuló 

helyzetet, egy pedig változatlant érzékel.  

Érdekes  összehasonlítani,  hogyan  alakulnak  a  munka  és  a  magánélet 

összeegyeztetésére és az esélyegyenlőségre vonatkozó kérdésekre adott válaszok. 

Feltűnő, hogy azon 27 válaszadó közül, akik szerint teljes az esélyegyenlőség a nők 

és férfiak  között  a  kutatásban,  csak tizenegyen jelölték  be azt,  hogy ugyanolyan 

nehéz nekik összeegyeztetni a munkát a magánélettel, mint férfi kollégáiknak, a többi 

tizenhat szerint nekik nehezebb illetve sokkal nehezebb. Ez arra utal, hogy nagyon 

sokféle értelmezése (és félreértelmezése) létezik az esélyegyenlőség jelentésének. 

Azok közül, akik szerint romlik a helyzet (19 fő), tizennégyen jelölték be a „sokkal 

nehezebb”  választ,  ez  következetes  gondolkodásra  utal. A  változatlan  helyzetet 

érzékelő  ötvenhét  válaszadó  közül  huszonkettő  szerint  nehezebb  és  huszonhét 

szerint sokkal nehezebb összeegyeztetni a munkát a magánélettel nekik, mint a férfi 

kollégáiknak.  A  javuló  helyzetet  választó  válaszadók  (77  fő)  majdnem  egyenlő 

arányban és számban állították,  hogy nehezebb és sokkal  nehezebb nekik  a  két 

szféra  összehangolása,  és  tizenegyen,  hogy nincs  különbség  a  férfi  kollégákhoz 

képest.  

Annak,  hogy  nincs  esélyegyenlőség,  a  válaszadók  (N=113) szerint  a  fő  oka  a 

társadalmi elmaradottság, a konvenciók és sztereotípiák; az, hogy nőként nehezebb 

vezető pozícióba kerülni, mint férfiként; és hogy a család mellett a nőknek nehezebb 

a dolguk, mert más feladataik is vannak.  

Igen  nagy az  ellentmondás  a  között  a  két  eredmény között,  hogy a  válaszadók 

túlnyomó  többsége  sikeresnek  érzi  a  karrierjét,  tehát  összességében  elégedett 

helyzetével,  ugyanakkor  mindössze  15%-uk  szerint  van  esélyegyenlőség.  Az 

ellentmondás  feloldását  abban  látom,  hogy  mint  az  a  nyílt  kérdésre  adott 

válaszaikból kiderült, a karrierjükkel elégedett válaszadók a sikerességet nagyrészt 

abban  látják,  hogy  egyáltalán  azzal  foglalkozhatnak,  ami  érdekli  őket  és  amit 

szeretnek  csinálni,  fokozatot  szerezhettek,  oktatási,  kutatási  sikereik  és  jó 

publikációik vannak, nem pedig a hierarchiában való előrejutásban. Ez számomra azt 

mutatja, hogy igyekeznek pozitívan gondolkodni, és nem azzal foglalkoznak, hogy mi 

az, amit adott esetben nem értek/érhetnek el, hanem azzal, hogy mi az, ami sikerült. 

73



5.1.8. Üvegplafon

A válaszadók 38,5%-a, 74 fő tapasztalta már az üvegplafon jelenséget, kilencen nem 

válaszoltak a kérdésre. 

44.  táblázat.  Válaszok  az  üvegplafon-jelenséget  tapasztalta-e  már  kérdésre 

korcsoportonként 

20-30 30-40 40-50 50 fölött össz.

igen
N 1 12 19 41 73
% 100 31,6 34,5 46,6 40,1

nem N 0 26 36 47 109
% 0 68,4 65,5 53,4 59,9

összesen N 1 38 55 88 182

45.  táblázat.  Válaszok  az  üvegplafon-jelenséget  tapasztalta-e  már  kérdésre 

tudományterületenként 
természet-
tudomány

műszaki 
tudomány

orvos-
tudomány

társadalom-
tudomány

bölcsészet-
tudomány

agrár-
tudomány össz.

igen N 21 3 12 15 18 5 74
% 30,9 33,3 44,4 42,9 58,1 41,7 40,7

nem N 47 6 15 20 13 7 108
% 69,1 66,7 55,6 57,1 41,9 58,3 59,3

összesen N 68 9 27 35 31 12 182

Az életkor előrehaladtával a válaszadók egyre nagyobb csoportja szembesült már az 

üvegplafon-jelenséggel  (44.  táblázat).  A 45.  táblázat  mutatja  tudományterületekre 

lebontva  a  válaszok  arányát.  Leggyakrabban  a  bölcsészet-,  az  orvos-  és  a 

társadalomtudomány területén dolgozó válaszadók tapasztalták a jelenséget, míg a 

nemleges válaszok aránya a műszaki, a természet- és az agrártudomány területén 

volt a legmagasabb.

Az egyes szektorokra érvényes arányokat a 11. ábra tartalmazza. A felsőoktatásban 

dolgozó válaszadók közül találkoztak a legtöbben az üvegplafon-jelenséggel, 51 fő a 

113-ból.  Ez egybevág azzal a megállapítással, miszerint a felsőoktatásban dolgozó 

kutatónők vélekednek a legnegatívabban az esélyegyenlőség helyzetéről a K+F-ben. 

Ez az eredmény az egész populációra vonatkoztatható. 
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11.  ábra.  Válaszok  az  üvegplafon-jelenséget  tapasztalta-e  már  kérdésre 

szektoronként (N=181)

A 46.  táblázatból  látszik,  hogy a  PhD fokozattal  rendelkező  válaszadók  között  a 

legmagasabb azoknak az aránya, akik tapasztalták már az üvegplafon-jelenséget. 

46.  táblázat.  Válaszok  az  üvegplafon-jelenséget  tapasztalta-e  már  kérdésre 

tudományos fokozat/cím szerint 

PhD/CSc fokozat
DSc fokozat/
MTA doktora MTA tagja összesen

igen N 67 6 1 74
% 42,7 26,1 33,3 40,4

nem N 90 17 2 109
% 57,3 73,9 66,7 59,6

összesen N 157 23 3 183

A nyílt kérdésre adott válaszokból (N=71) az derül ki, hogy elsősorban kétféle módon 

tapasztalják  az  üvegplafon  jelenséget  a  kutatónők,  egyrészt  a  fokozatszerzés 

hátráltatásán,  másrészt  a  fokozatszerzés  után  az  annak  megfelelő  kinevezés 

hiányán keresztül  (míg a férfiak általában az adott  fokozat nélkül is  megkapják a 

kinevezést). Általános kommentár, hogy a nőknek sokkal többet kell dolgozniuk az 

elismerésért, mint a férfiaknak. 

5.1.9. Támogatás

Arra a kérdésre, hogy mi segítené vagy segítette volna a pályáján, a 47. táblázatban 

felsorolt válaszokat kaptam. Messze a legtöbbet a mentort említették a válaszadók, a 

második helyen az egyenlő bánásmód, a harmadikon a rugalmas munkaidő áll. 
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47. táblázat. Az egyéb segítség formái megemlítéseinek száma (egyszerre többet is 

be lehetett jelölni, N=191)

mentor 79

egyenlő bánásmód 62

rugalmas munkaidő 40

családbarát munkahely 32

pozitív diszkrimináció 16

távmunka 15

Az egyéb segítség típusát  48  válaszadó töltötte  ki.  A leggyakoribb válasz a jobb 

anyagi feltételek (a munkahelyi és kutatási feltételek mellett sokan említették a több 

fizetést,  ezáltal  bizonyos  háztartási  munkák  megvásárlását  illetve  kevesebb 

különmunkát), több idő (egy napban), és a jobb, támogatóbb családi háttér volt.

5.1.10. Pályaelhagyás

189  válaszadóból  mindössze  32  (16,9%)  tervezi  elhagyni  a  K+F  területet  vagy 

gondolkodott  már  ezen  komolyabban,  157  nem,  hárman  nem válaszoltak  erre  a 

kérdésre.

Az egyes korcsoportok között nagy a különbség e tekintetben. A 32 olyan válaszadó 

közül, akik el szándékoznak hagyni a kutatói  pályát, vagy komolyan gondolkoztak 

már ezen, tizenegy fő 30 és 40, tizenhat pedig 40 és 50 év közötti,  az 50 évnél 

idősebbek közül öten jelölték be az igen választ. A 30-40 és a 40-50 éves korosztály 

között  nincs  nagy különbség  az  igennel  válaszolók  arányát  tekintve  (28,9  illetve 

27,6%), de 50 év fölött leesik az arány 5,5%-ra. 

Van eltérés a különböző tudományterületeken dolgozó kutatónők tervei között (48. 

táblázat). Az agrár- és a természettudomány területén dolgozó válaszadók között a 

legmagasabb  azoknak  az  aránya,  akik  el  tervezik  hagyni  a  kutatói  pályát  vagy 

komolyan  gondolkoztak  már  ezen,  őket  követik  a  társadalomtudományi  területen 

kutatók.  Legkisebb arányban a bölcsészettudomány területén dolgozó válaszadók 

mérlegelik ezt a lehetőséget.
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48. táblázat. Válaszok a tervezi vagy gondolkodott-e már azon komolyabban, hogy 

elhagyja a K+F területet kérdésre tudományterületenként 

természet-
tudomány

műszaki 
tudomány

orvos-
tudomány

társadalom-
tudomány

bölcsészet-
tudomány

agrár-
tudomány össz.

igen
N 15 1 4 6 2 4 32
% 20,5 11,1 14,8 16,2 6,7 33,3 17,0

nem
N 58 8 23 31 28 8 156
% 79,5 88,9 85,2 83,8 93,3 66,7 83,0

összesen N 73 9 27 37 30 12 188

Az 49. táblázat azt mutatja, hogy az akadémiai intézményekben dolgozó válaszadók 

tervezik vagy mérlegelik legkisebb arányban, hogy abbahagyják a kutatást – annak 

ellenére, hogy közülük többen látják közepesnek jövőbeni lehetőségeiket, mint jónak, 

szemben  a  másik  két  csoport  válaszadóival,  akik  közül  a  legtöbben  jónak  ítélik 

perspektíváikat.

49. táblázat. Válaszok a tervezi vagy gondolkodott-e már azon komolyabban, hogy 

elhagyja a K+F területet kérdésre szektoronként 

felsőoktatás akadémia egyéb össz.
igen N 20 5 6 31

% 17,1 10,2 30,0 16,7
nem N 97 44 14 155

% 82,9 89,8 70,0 83,3
összesen N 117 49 20 186

Az igennel válaszolók közül 31 PhD vagy CSc fokozattal rendelkezik, és egy fő az 

MTA tagja. 

Azoknak,  akik  szerint  rosszak  a  jövőbeni  lehetőségeik,  majdnem  a  fele  tervezi 

elhagyni a kutatói munkát vagy gondolkozott ezen már komolyabban, míg a jövőbeni 

perspektívákat  közepesnek  ítélők  között  már  csak  19,8%  ez  az  arány,  az  ilyen 

szempontból  optimisták  között  pedig  alig  8,3%  (50.  táblázat).  A  kutatói  munka 

befejezésének tervezése összefügg a munka és a magánélet  egyensúlyával  is:  a 

pályaelhagyást fontolgatók aránya annál nagyobb, minél nehezebbnek ítélik meg a 

válaszadók az élet ezen két területének az összeegyeztetését. 
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50. táblázat. Válaszok a tervezi vagy gondolkodott-e már azon komolyabban, hogy 

elhagyja a K+F területet kérdésre a jövőbeni lehetőségek megítélése szerint 

jövőbeni lehetőségek
rossz közepes jó össz.

igen
N 9 16 7 32
% 45,0 19,8 8,3 17,3

nem
N 11 65 77 153
% 55,0 80,2 91,7 82,7

összesen N 20 81 84 185

Azok,  akik  tervezik  a  K+F  terület  elhagyását,  vagy  már  gondolkodtak  rajta,  ezt 

elsősorban  a  megélhetési  (anyagi)  problémákkal,  a  családdal,  a  továbblépési 

lehetőségek hiányával, illetve kudarcokkal, elfogyó energiával magyarázták. A nem 

válasz leggyakoribb indoklása a kutatás szeretete volt, és az, hogy élvezik a munkát, 

érdekli őket.

Egyéb megjegyzése 65 válaszadónak volt. A legfigyelemreméltóbbak:

„....Egyrészt a nők munkabíró képességét túlértékelik (hagyományosan a szovjet modell 

követése)  ami  a  családi  teendők  (mind  fizikai  mind  pszichikai  téren)  ellátását 

illeti. ....Ezzel párhuzamosan azonban kétszer vagy többször annyit kell bizonyítania egy 

nőnek  a  munkahelyén,  hogy  ugyanazt,  vagy  csak  megközelítően  hasonló  elismerést 

nyerjen, mint egy hasonló vagy gyengébb teljesítményt nyújtó férfi.”

„Tapasztalatom szerint a férfiak kevesebb erőfeszítéssel is elérhetnek olyan pozíciókat, 

amelynek eléréshez nőnemű kollégáiknak maximálisan kell bizonyítani.”

„Nem  ma  kezdtem  a  pályát,  néhány  év  tapasztalata  mögöttem  áll.  A  nők  egyik 

problémája, hogy nem úgy jár az agyuk, mint a férfiaké. A nagyon férfias gondolkodású 

nők  ki  is  harcolják  és  harcolták  maguknak  az  előrejutást.  A többi  nő  a  munkahelyi 

feladatok  mellett  magával  cipeli  az  élet  mindennapos  gondjait,  ami  időt  és  energiát 

emészt fel.  Ezért a nők többsége nem is tűz ki magának olyan szakmai karriert, mint 

intézet vezetés, miniszteri állás, Nobel díj, stb. Természetesen mindig vannak kivételek. A 

férfiak  nagy  része  akkor  érzi  jól  magát,  ha  a  karrierjével  bizonyítja  önmagának  és 

környezetének  a  saját  érékét.  Mindezek  együtt  indokolják,  miért  olyan  kevéssé 

hatékonyak  a  nőmozgalmak.  A könnyű  siker  titka  férfiaknál  és  nőknél  egyaránt  egy 

KERESZTAPA.  Ö  elegyengeti  az  utat.  Ezt  a  titkot  drága  pénzért  oktatják  a 

Magyarországra települt manager képző intézetek.”

„Nagyon jó a téma, de hosszú távon megoldhatatlan a nők teljes egyenjogúsága.”
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„Ha nem kaptam volna meg ezt a kérdőívet, akkor valószínűleg nem is gondolkodtam 

volna  el  a  feltett  kérdéseken  és  nem  szembesültem  volna  az  ambivalenciámmal  - 

amelyet a válaszaim is tükröznek.” 

„Azt hiszem, ha egy nő tehetséges és ambíciózus, akkor minden említett gát ellenére 

eléri, amit szeretne, egészen biztosan több energia befektetéssel, mint egy férfi.”

„Az a véleményem, a férfiakra és a nőkre más lett bízva. Számomra minden eredmény a 

pályámon plusz nyereség, alapvető feladatomnak a gyereknevelést tartom.”

„Egy évtizeddel ezelőtt fogalmazta meg valaki, hogy mi a különbség a férfi és a női kutató 

között: a munkahelyen lehet, hogy semmi, de amikor a férfi hazafelé megy, útközben még 

a tudományos probléma megoldásán morfondírozik, a nő pedig arra gondol, hogy odaér-

e a gyerekekért az óvodába időre, vagy, hogy mi legyen a vacsora, és mit kell hozzá 

bevásárolni. Ha létezik esélyegyenlőtlenség, akkor ez az.”

Ezek a kommentárok megerősítik, hogy a nők maguk is gyakran ellentmondásosan 

ítélik meg az esélyegyenlőség kérdését. 

5.2. Kontrollinterjúk

A kilenc  kontrollinterjú  során  a  kérdőívek  eredményei  megerősítést  nyertek,  sőt, 

néhány esetben még jobban alátámasztották a problémák létezésének tényét. 

Kiderült,  hogy  sok  esetben  az  előítéletek  létét  és  uralkodását  a  kutatónők  nem 

tekintik  diszkriminációnak.  Gyakran  érzékelik,  hogy  másképpen  viszonyulnak 

hozzájuk,  mint  férfi  kollégáikhoz.  Mindegyikük  beszámolt  valamilyen 

megkülönböztetésről, és az üvegplafon létét is többen igazolták.  

Minden interjú során megerősítést nyert, hogy egy nőnek sokkal többet kell teljesíteni 

ahhoz, hogy megkapja ugyanazt az elismerést (kinevezést, tudományos fokozatot, 

címet), mint egy férfi. Többen is megemlítették, hogy a férfiakkal kapcsolatban él egy 

megelőlegezett bizalom, ami a nők felé nem nyilvánul meg – erről a 4. fejezetben 

már írtam (Mattis-Allyn 1999). Érdekes, hogy ezt a jelenséget is volt, aki nem sorolta 

a hátrányos megkülönböztetés kategóriába. 
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Az akadémiai intézetekben dolgozó kutatónők szerint ott a kategóriába sorolásnál és 

az előléptetésnél nem számít, hogy nő vagy férfi-e az illető – ugyanakkor kiemelték, 

hogy a vezetők között alig van nő. A felsőoktatásban dolgozó kutatónők zavarosabb 

helyzetről számoltak be. Olyan eset is megtörtént az egyik interjúalannyal, hogy már 

minden szükséges teljesítménye megvolt  a habilitációhoz,  de közölték vele,  hogy 

meg kell várnia, amíg 5-6 olyan férfi kolléga, akiknek szükségük van a minősítésre, 

megszerzi és addig neki nem engedték. Végül egy másik egyetemen habilitált.

Az interjúk során megerősítést  nyert,  hogy számos alkalommal alulértékelik a női 

kutatók munkáját és igen gyakori a látens diszkrimináció. Volt olyan interjúalany, aki 

kiemelte, hogy amerikai férfikollégái között nem tapasztalja azokat az előítéleteket, 

amik itthon még sok férfiban megvannak. Az egyik egyetemi interjúalany elmondta, 

hogy  addig  a  nők  maximum  docensi  kinevezésig  juthattak  el,  és  szerinte 

gyakorlatilag azért nevezték ki annál magasabb pozícióba, mert a szakterületén elég 

sok a nő, és emiatt már kénytelenek voltak egy nőt is előléptetni. Többen említették, 

hogy a nők előrejutása sérti a férfi érdekcsoportok érdekeit, ezért is akadályozzák. 

Mindössze két egyetemen dolgozó interjúalany gondolja, hogy a K+F-ben rosszabb 

az  esélyegyenlőségi  helyzet,  mint  a  gazdaság  egyéb  területein,  két  akadémiai 

intézeti  alany szerint  ugyanolyan,  és mindkét  területről  ketten – ketten gondolják, 

hogy a kutatásban nagyobb az esélyegyenlőség, mint máshol.  

Mentora  illetve  tanácsadója  öt  interjúalanyomnak  volt,  kettőnek  néha  volt,  és 

kettőnek nem volt. Mindegyikük egyetértett abban, hogy egy jó mentor rengeteget 

tud segíteni a pályán mind tudományos, mind pedig karrier szempontból. Ez egyezik 

azzal  a kérdőív-eredménnyel,  hogy a női  kutatók egy mentor segítségét tartják a 

legfontosabb támogatásnak a karrier során.  

Az interjúkból egyértelműen kiderült, hogy a gyermekvállalás a nők karrierjét sokkal 

jobban hátráltatja,  mint  a  férfiakét,  és  nehéz,  szinte  lehetetlen  megteremteniük a 

munka és a  magánélet  egyensúlyát,  ha a  munkában is  sikereket  és előmenetelt 

szeretnének elérni. A „család a nő dolga” szemlélet aktívan él sok kutatóhelyen, és 

gyakran emiatt  nem veszik elég komolyan a női kollégákat, mondván, hogy „nem 

lehet rájuk számítani”. Volt olyan (akadémiai intézetben dolgozó) interjúalany is, aki 
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szerint  a gyermekvállalással kapcsolatban is megértő a munkahelye, mert  csak a 

munka minőségét nézik – ugyanakkor abba nem gondolt bele, hogy a megértő légkör 

nem járt  együtt  annak támogatásával,  hogy a gyermek miatt  otthon töltött  idő ne 

vesse jelentősen vissza a női kollégák pályáját és előmenetelét.  

Mindegyik interjúalany szerint érdemes kutatni ezt a témát, és csak az egyikük ítélte 

teljesen reménytelennek a helyzet pozitív irányba fejlődésének lehetőségét.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

A  tudomány  nagy  utat  tett  meg  azóta,  hogy  a  nőket  először  beengedték  a 

felsőoktatásba és a kutatók közé, de ennek az útnak még nincs vége, egészen addig 

tart,  amíg  az  egyenlő  esélyek  meg  nem  valósulnak.  Csak  akkor  tudja  majd  a 

társadalom a  kutatói  potenciált  a  lehető  legjobban hasznosítani  a  fejlődés  és  az 

emberiség (a férfiak és a nők) problémáinak megoldása céljából.  

A  nők  és  férfiak  esélyegyenlőségével  a  kutatás-fejlesztésben  az  Egyesült 

Államokban már az 1970-es évek óta foglalkoznak. Az EU, bár az esélyegyenlőség 

egyik  fontos alapelve,  a  K+F területre  ilyen  szempontból  elsősorban csak a múlt 

évtizedben  kezdett  el  koncentrálni.  Magyarországon  ez  a  téma  egyenlőre  nem 

népszerű, nem tartozik a magasabb prioritások közé. 

Magyarországon a nők aránya a kutatók-fejlesztők között magasabb az EU-átlagnál, 

de annak ellenére, hogy a statisztikákat tekintve nem áll rosszul Európához képest, 

az esélyegyenlőség nem valósul meg. 

Hazánkban a nők részvétele a K+F-ben nem teljesen követi  az európai szakértői 

csoportok által megállapított általános tendenciákat (1. és 2. tézis), de a horizontális 

és a vertikális szegregáció egyaránt jellemzőnek bizonyult.  

A felsőoktatási  szektorban van a  legnagyobb szakadék a nők arányát  tekintve  a 

kutató-fejlesztői és a többi pozíció között, és nem a magánszektorban. (3. tézis) 

A magyar üvegplafon-index az EU országok átlagánál magasabb. Az olló diagram 

jelensége  a  többi  európai  országhoz  hasonlóan  itt  is  érvényesül,  a  tudomány 

területén a nők alig férnek hozzá a hierarchia felsőbb szintjeihez és a döntéshozatali 

pozíciókhoz. (4. tézis)

Bár sok a témával kapcsolatos ambivalencia az egész kutatói társadalomban, maguk 

a tudományos fokozattal  illetve címmel rendelkező női kutatók is úgy látják, hogy 

nincs esélyegyenlőség a nők és férfiak között a K+F területen. (5. tézis)
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Véleményem szerint nagyon sok tényező együttes változására lenne szükség ahhoz, 

hogy  a  társadalmi  nemek  közti  esélyegyenlőség  megvalósuljon  a  tudományban. 

Ilyenek  például  a  családi  kapcsolatok,  az  oktatási  módszerek,  a  munka  és  a 

magánélet  egyensúlya.  Meg  kell  szűnnie  annak  az  előítéletnek,  hogy  vannak 

területek a tudományban, amelyekben való kutatásra az egyén alkalmassága attól 

függ,  hogy nő-e  vagy férfi,  és  nem számos más  tényezőtől,  mint  például  egyéb 

adottságai, illetve a motivációja. Ugyanez érvényes a vezetői pozíciókra is. Szükség 

lenne  többek  között  központi,  tudománypolitikai  és  kormányzati  programokra  és 

kezdeményezésekre  a  társadalmi  nemi  tudatosság49 megerősítésére,  a  tanítási 

programok átalakítására, a szerepmodellek láthatóvá tételére, a mentoring rendszer 

bevezetésére és fejlesztésére, családbarátabb munkahelyekre, és a társadalomban 

a tudományról kialakult kép valamilyen szintű megváltozására.     

Magyarországon egyenlőre ritkák az ilyen témájú kutatások, és rengeteg a feltáratlan 

kérdés, melyekre ez a disszertáció nem tud választ adni, mert további kutatásokra 

lenne hozzá szükség. Mindenképpen fontos lenne a tudományos fokozattal  illetve 

címmel rendelkező férfi kutatók körében is reprezentatív kutatást végezni a témában, 

ezen kívül érdekes lenne még megvizsgálni például azt, hogy a kutatói pályára lépés 

motivációiban  van-e  nemek  szerinti  különbség  Magyarországon,  valamint  életút-

kutatások során feltárni, mi kell ahhoz, hogy magas pozícióba jusson egy kutató, és 

miért kevesebb a nő a döntéshozatali pozíciókban ezen a területen, mint a gazdaság 

egyéb szegmenseiben. 

49 „gender awareness”

83



7. IRODALOMJEGYZÉK

1. 107/2003. (VII.18.) Kormányrendelet az esélyegyenlőségi tárca nélküli  miniszter feladat- és 
hatásköréről 

2. 1089/2006  (IX.25)  Kormányhatározat  a  Nők  és  Férfiak  Társadalmi  Egyenlősége  Tanács 
létrehozásáról 

3. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

4. 2001. évi  LX.  törvény a nőkkel  szembeni  hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló, 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott Egyezmény Kiegészítő 
Jegyzőkönyve kihirdetéséről

5. 2001. évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az 
ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

6. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

7. 2003. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az 
ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

8. 222/2003 (XII.12.) Kormányrendelet az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalról

9. 242/2003  (XII.17)  Kormányrendelet  a  Nemzeti  Alaptanterv  kiadásáról,  bevezetéséről  és 
alkalmazásáról

10. 6th European Ministerial Conference on Equality between Women and Men, Stockholm, 8-9 
June 2006 MEG-6 (2006)2, Stockholm, 9 June 2006 Human rights and economic challenges in 
Europe – gender equality

11. A Magyar Köztársaság Alkotmánya

12. A Magyar Országgyűlés honlapja, www.mkogy.hu 

13. A Study  on  the  Status  of  Women  Faculty  in  Science  at  MIT,  Massachusetts  Institute  of 
Technology, 1999

14. Acker, J. (1998): A „társadalmi nem és szervezetek“ jövője: Összefüggések és korlátok - The 
Future of  ’Gender and Organizations’:  Connections and Boundaries.  In Gender,  Work and 
Organization 5,4, 195-206.o., fordította Molnár Zsófia

15. Aisenberg, N. – Harrington, M. (1988): Women of Academe: Outsiders in the Sacred Grove, 
The University Massachusetts Press, Amherst, 1988

16. An Enlarged Europe for Researchers, Proceedings of the Conference held in Brussels on 27 
and 28 June 2001, European Commission, Luxembourg

17. Babbie, E. (2001): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest

18. Beijing Platform for Action eredeti dokumentum

19. Benería,  L.  (2003):  Gender,  Development  and Globalization –  Economics as  if  All  People 
Mattered, Routledge New York & London

20. Blagojevic, M. (2006): Gender and Knowledge at the Balkan Semi-Periphery, kézirat

21. Blagojević,  M.,  Havelková,  H.,  Sretenova,  N.,  Tripsa,  M.  és  Velichová,  D.  (szerk)  (2003): 
Waste of  talents:  turning private struggles into a public issue,  Women and Science in the 
enwise countries, European Commission, 2004 

22. Borsi,  B.,  Papp,  E.,  Romvári,  E. (2002):  Részvételi  lehetőségek  és  szándékok  a  6. 
Keretprogramban.  In  Az  Európai  Unió  6.  Keretprogramjában  való  magyar  részvétel 
lehetőségei,  Zárótanulmány  a  kérdőíves  felmérésről,  BME  Heller  Farkas  Innovációs 
Kutatócsoport és GKI Gazdaságkutató Rt, A zárótanulmányt szerkesztette: Borsi Balázs, Dr. 
Papanek Gábor 

23. Borsi,  B.,  Dévai,  K.,  Papanek,  G.,  Rush,  H.  (szerk)  (2004):  The  RECORD  Manual 
Benchmarking  Innovative  Research  Organisations  in  European  Accession  Countries, 
Budapest, January 2004,  Directorate-General for Research, EUR 21238

84

http://www.mkogy.hu/


24. Brouns, M.: Male bias in assessment and decisions for scientific grants. In Colosimo, A. – 
Degen,  B.  –  Dewandre,  N.  (szerk)  (2001):  Women and science:  Making  change happen, 
Proceedings of the conference, Brussles, 3-4 April 2000, European Commission DG Research

25. Brown Packer, B. (2004): Irrigating the Sacred Grove: Stages of Gender Equity Development. 
In  Morley,  L.  -  Walsh,  V.  eds:  Feminist  Academics:  Creative  Agents for  Change,  Taylor  & 
Francis Group Chapter 3 pp. 42-55.

26. Caplan, P. J. (1993): Lifting a Ton of Feathers: A Women’s Guide for Surviving in the Academic 
World, Council of Ontario Universities, Toronto

27. Catching Up on Gender Mainstreaming and Gender Equality: An Action Program for OECD, 
2002

28. CEDAW Report Hungary 4-5; 6. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html

29. Colosimo, A. – Degen, B. – Dewandre, N. (szerk) (2001): Women and science: Making change 
happen, Proceedings of the conference, Brussels, 3-4 April 2000, European Commission DG 
Research

30. Council  of the European Union (2001):  Council  Resolution on science and society and on 
women in science, Brussels, 3 July 2001, 10357/01

31. Council  of the European Union (2006): Presidency Conclusions, Brussels, 24 March 2006, 
7775/1/06/Rev 1

32. DAC Expert Group for women in Development (1998): DAC Source Book on Concepts and 
Approaches Linked to Gender Equality, OECD Development Assistance Committee

33. Davies,  C.  –  Holloway,  P.  (2004):  Troubling  Transformations:  Gender  Regimes  and 
Organizational  Culture in the Academy In Morley,  L. -  Walsh,  V. eds: Feminist  Academics: 
Creative Agents for Change, Taylor & Francis Group, Chapter 1 pp. 7-21.

34. Dér, Cs. (2006): Halálra ítélt házasság?, www.tusarok.org 2006.06.12.

35. Deschenes, C.: The issues and challenges of Women in Science and Engineering in Canada. 
In Colosimo, A. – Degen, B. – Dewandre, N. (szerk) (2001): Women and science: Making 
change  happen,  Proceedings  of  the  conference,  Brussles,  3-4  April  2000,  European 
Commission DG Research

36. Ebeling, H.: Strategies and Experiences in Germany. In Colosimo, A. – Degen, B. – Dewandre, 
N.  (szerk)  (2001):  Women  and  science:  Making  change  happen,  Proceedings  of  the 
conference, Brussles, 3-4 April 2000, European Commission DG Research

37. Ember, Z. (2005): Tudós nők – a pozíciókból kiszorulnak, Figyelőnet online, 2005. április 12, 
www.fn.hu

38. Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére, GVOP Munkaanyag, 2004. jan. 8.

39. Eurochambres  Women  Network  (2004):  Women  in  business  and  in  decision-making  –  A 
survey on women entrepreneurs

40. Eurochambres Women Network (2004): Women in business and in decision-making – The 
situation in chambres across Europe

41. European Commission (1996): Incorporating equal opportunities for women and men into all 
Community policies and activities, COM(96)67 final, Communication from the Commission 

42. European Commission (1999): Communication from the Commission ”Women and Science” 
Mobilising women to enrich European research, COM(1999) 76 final, Brussels, 17.02.1999

43. European  Commission  (2000a):  Community  Framework  Strategy  on  Gender  Equality 
(2001-2005), COM(2000)335 final, Communication from the Commission

44. European Commission (2000b): Towards a European Research Area

45. European Commission (2001a): Commission Staff Working Paper Women and Science: the 
gender dimension as a leverage for reforming science, SEC(2001) 771, Brussels, 15.05.2001

46. European  Commission  (2001b):  Gender  in  Research,  Gender  impact  assessment  of  the 
specific programmes of the Fifth Framework Programme

47. European Commission (2002): Science and Society Action Plan

85



48. European Commission (2003a): VADEMECUM – Gender Mainstreaming in the 6th Framework 
Programme –  Reference  Guide  for  Scientific  Officers/Project  Officers,  DG RTD Unit  C-5: 
Women & Science, March 2003

49. European Commission (2003b): She Figures 2003

50. European Commission (2004a): Report from the Commission to the Council,  the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 
Report on equality between women and men, 2004, COM(2004) 115 final, Brussels, 19.2.2004

51. European Commission (2004b): Gender and Excellence in the Making, Luxembourg

52. European Commission (2005a): Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 
the  Council  establishing  a  European  Institute  for  Gender  Equality,  COM(2005)  81  final, 
Brussels, 8.3.2005, 2005/0017 (COD), SEC(2005) 328

53. European Commission (2005b): Reconciliation of work and private life: A comparative review 
of thirty European countries, EU Expert Group on Gender, Social Inclusion and Employment 
(EGGSIE)

54. European Commission (2005c): Report from the Commission to the Council,  the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
on equality between women and men, 2005, COM(2005) 44 final, Brussels, 14.2.2005

55. European Commission (2005d): Women and Science: Excellence and Innovation – Gender 
Equality in Science, Commission Staff Working Document, Brussels

56. European  Commission  (2006a):  Communication  from the  Commission  to  the  Council,  the 
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions: A Roadmap for equality between women and men, 2006-2010, COM(2006) 92 
final, Brussels, 01-3-2006, SEC(2006)275

57. European Commission (2006b): She Figures 2006

58. European  Commission  (2006c):  Women  in  Science  and  Technology:  The  Business 
Perspective

59. European Commission (2007):  Report  from the Commission to  the Council,  the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
on equality between women and men - 2007, COM(2007) 49 final, Brussels, 7.2.2007

60. European Women’s Lobby (2005): Gender Equality Road Map for the European Community 
2006-2010, http://www.womenlobby.org

61. Faragó,  P.  (2000):  Nők  a  tudományban  –  A tudós  nők  helyzete  Magyarországon  a  20. 
században.  In  Balogh,  M.  –  S.  Nagy,  K.  (szerk):  Asszonysorsok  a  20.  században,  BME 
Szociológia  és  Kommunikáció  Tanszék  és  Szociális  és  Családvédelmi  Minisztérium 
Nőképviseleti Titkársága, 2000, 25-33. o. 

62. Fehér, E. (2002): A magyar nők élen járnak, Népszabadság Online, 2002. október 29.

63. FigyelőNet: Nők Európában – út lezárva? 2004. június 16.

64. Fourth  World  Conference  on  Women:  Beijing  Declaration  and  Platform  for  Action
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/

65. Frauen im neuen Europa: Beispiele aus Österreich, de Slowakei, der Tschechischen Republik 
und Ungarn, FrauenMA57 Stadt Wien, 2004

66. Frey, M. (2002): Nők és férfiak a munkaerőpiacon In Nagy, I. – Pongrácz, T. – Tóth, I. (szerk) 
(2002): Szerepváltozások – Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001, TÁRKI, Szociális és 
Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, 9-29. o.

67. G. N. Powell (1999): Reflections on the Glass Ceiling: Recent Trends and Future Prospects. In 
Powell  (szerk)  Handbook of  Gender and Work Sage, 1999, 325-345.  o. Fordította:  Molnár 
Zsófia

68. Gender Action Plans. A compendium of good practices, European Commission, 2005

69. Georgi, H. (2000): The Back Page: Is There an Unconscious Discrimination Against Women in 
Science?, APS News Online, January 2000 Edition
http://schwinger.harvard.edu/~georgi/women/backpage.htm

86



70. Goldin, C. (2006): The quiet revolution that transformed women’s employment, education and 
family, NBER Working Paper No. 11953, Cambridge, January 2006

71. Götzfried,  A.  (2004):  women,  science and technology:  Measuring recent  progress towards 
gender equality, Statistics in focus, Science and Technology, 6/2004

72. Gyulavári,  T.  (1999):  A  nemek  közti  Esélyegyenlőség  az  Európai  Unióban,  Esély, 
99/különszám 

73. Halász, J. – Nagy, B. – Papp, E. (2004): Gender Statistics and Indicators, Publication of the 
Workshop on Gender Statistics and Indicators, 2003 December, Budapest,  Regional Social 
Resource Centre Budapest

74. Hámori, Sz. (2006): Az asszonyok is szövögetik a hálót, Népszabadság Online, 2006. május 
30.

75. Haraszthy, Á. – Hrubos, I. (2002): A nők és a tudomány – Európai dimenzióban, in Magyar 
Tudomány 2002/3

76. Haraszthy,  Á.  (1991):  Equal  Opportunities for  Women? Women in  Science  in  Hungary.  In 
Stolte-Heiskanen, V. (szerk, et al.): Women in Science: Token Women or Gender Equality?, 
Berg Publishers Limited, Great Britain, 1991, pp 193-198 

77. Harding, S. (2002): How can women’s standpoint advance the growth of scientific knowledge? 
In  Maxwell,  L.  –  Slavin,  K.  –  Young,  K.  (szerk)  (2002):  Gender&Research,  Conference 
Proceedings, Brussels, 8-9 November 2001, European Commission DG Research

78. Hausmann,  R.,  Tyson,  L.  D.,  Zahidi,  S.  (2006):  The  Global  Gender  Gap  Report,  World 
Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2006

79. Haynie,  W.  J.  (2005):  Where  the  women  are:  Research  findings  on  gender  issues  in 
technology education, The Technology Teacher, April 2005

80. Hirshman, L. (2005): Homeward Bound, The American Prospect Online edition, 12.20.2005, 
http://www.prospect.org/web/printfriendly-view.ww?id=10646

81. Hrubos, I. (2000): Women and science: Review of the situation in Hungary, Hungarian national 
report for the Helsinki Group on women and science

82. Hrubos, I. (2001): A nők esélyei a felsőoktatásban. In Magyar Felsőoktatás 2001/8,9,10.

83. Hungarian Central Statistical Office (1998): Changes in Participation and Earnings Position of 
Women in the Hungarian Labour Market. In Work Session on Gender Statistics, 20-24 April 
1998 Geneva

84. Huyer, S., Westholm, G.: Toolkit on Gender Indicators in Engineering, Science and Technology, 
UNESCO Gender Advisory Board, http://gstgateway.wigsat.org/toolkit/toolkit.html

85. Ifjúsági,  Családügyi,  Szociális  és  Esélyegyenlőségi  Minisztérium  (2005):  Peking  +10. 
Magyarország országjelentése (1999-2004)

86. Ilonszki,  G.  (2005):  Nők  a  politikában:  Az  Európai  Unió  és  Magyarország.  In  Nagy,  I.  – 
Pongrácz, T. – Tóth, I. (szerk) (2005): Szerepváltozások – Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 
2005, TÁRKI, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 57-69. o.

87. Inotai, E.: A fakanáltól a Bundestagig, Népszabadság Online, 2005. január 31.

88. Jacobs, G. (szerk) (2006): The Story Behind the Numbers: Women and Employment in Central 
and  Eastern  Europe  and  the  Western  Commonwealth  of  Independent  States,  UNIFEM, 
Bratislava

89. Judy Wajcman (1998) It’s Hard to be Soft: Is Management Style Gendered? In Managing like a 
Man. Polity Press, Cambridge. Fordította: Cseh Gabriella

90. Juhász, G.: Nők vagy dísznők?, Népszabadság Online, 2005. április 12.

91. Jung,  D.  –  Küpper,  G.  (2001):  Gender  Mainstreaming  und  betriebliche 
Veraenderungsprozesse, Kleine Verlag Gmbh., Bielefeld

92. Junior  professorships  attract  women  and  homecomers  in  Germany,  Cordis  News  service, 
2005. 04. 11. 

93. Kerékgyártó  Györgyné,  Mundruczó,  Gy.,  Sugár,  A.  (2001):  Statisztikai  módszerek  és 

87



alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben, Aula Kiadó, 7. fejezet pp 289-319.

94. Kereszty,  O.  (2005):  A  társadalmi  nemek  reprezentációjának  vizsgálata  tankönyvekben, 
www.tanszertar.hu

95. Kiss, R.: Nők a politikában – avagy milyen nemű a közélet Magyarországon? 230-240. o.

96. Koncz, K. (1995): A nők és a munka világa, in INFO – Társadalomtudomány, 1995. május, 32. 
szám, MTA

97. Koncz, K. (1995): A nők társadalmi helyzete Magyarországon. In Társadalmi Szemle, 1995/3. 
szám

98. Koncz, K. (1996): Nők a vezetésben: létezik női vezetési stílus? In Munkaügyi Szemle, 1996. 
július-augusztus, XL. évf. 7-8.

99. Koncz, K. (2002): Nők a parlamentben – A változás iránya. In Statisztikai Szemle, 80/10-11. 
szám, 2002. október-november, 958-982. o., KSH

100. Koncz,  K.  (2004):  Nők  és  férfiak  a  társadalmi  munkamegosztás  változó  rendszerében.  In 
Ünnepi dolgozatok Dr. Szigeti Endre professzor 70. születésnapjára, Jász Nyomda és Kiadó 
Kft.

101. Koncz,  K.  (2006):  Nők  a  politikai  hatalomban,  Számvetés  a  rendszerváltástól  napjainkig, 
Magyar Női Karrierfejlesztő Szövetség

102. Koncz, K. (szerk) (1985): Nők és férfiak – Hiedelmek, tények; Magyar Nők Országos Tanácsa, 
Kossuth Könyvkiadó

103. Kopp,  M.  (2006):  A nők  szerepe  a  társadalomban,  az  állami  döntéshozatalban  és  ennek 
hatása a kutatás-fejlesztési szektorban dolgozó nőkre, Nők a tudományban konferencia 2006. 
nov. 16., Budapest

104. KSH (1988): A tudományos kutatók képzettsége, 1987, Budapest

105. KSH (1991): Tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés, 1989, Budapest

106. KSH (1997): A tudományos kutatók képzettsége, 1995, Budapest

107. KSH  (1998):  A  tudományos  fokozattal  rendelkezők  anyagi  viszonyai,  családi  háttere  és 
mobilitása, 1997

108. KSH (2001): A nők munkaerő-piaci helyzete, Budapest

109. KSH (2002a): Nők és Férfiak Magyarországon, 2001, Szociális és Családügyi Minisztérium, 
Budapest

110. KSH (2002b): Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás, Budapest

111. KSH (2003a):  Nők és Férfiak Magyarországon, 2002, Foglalkoztatáspolitikai  és Munkaügyi 
Minisztérium, Budapest

112. KSH (2003b): Kutatás és fejlesztés, 2002, Budapest

113. KSH (2004a): Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1998-2002 (Munkaügyi adattár)

114. KSH  (2004b):  Nők  és  Férfiak  Magyarországon,  2003,  Esélyegyenlőségi  Kormányhivatal, 
Budapest

115. KSH (2004c): Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás, 2003, Budapest

116. KSH  (2005a):  Nők  és  Férfiak  Magyarországon,  2004,  Ifjúsági,  Családügyi,  Szociális  és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest

117. KSH (2005b): Kutatás és fejlesztés, 2004, Budapest

118. KSH (2006a): Kutatás és fejlesztés, 2005

119. KSH (2006b): Nők és Férfiak Magyarországon, 2005, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 
Budapest

120. KSH (2007): Munkaerő-piaci helyzetkép, 2006, Budapest

121. Lévai, K. (2000): A nő szerint a világ, Osiris, Budapest

122. Lezhneva,  O.  (1983):  The  principles  of  sorting  out  and  systematizing  information  for  the 

88



international bibliography ”women in science”, In Proceedings of the international conference 
on the role of women in the history of science, technology and medicine in the 19th and 20th 
century, Veszprém, August 15-19, 1983, UNESCO

123. Linková, M. – Henderson, L. (szerk) (2003): Nurturing or frustrating ambition? The position of 
young scientists in Central  and Eastern Europe,  Central European Centre for Women and 
Youth in Science

124. Linková,  M.,  Mladenić,  D.,  Papp,  E.,  Saldova,  K. (2007):  Gender  Issues in  Science as  a 
Luxury. Enwise follow-up activities in Central Europe

125. Long, J. S. (1993): Measures of Sex Differences in Scientific Productivity In Current Contents, 
March 15 1993, Volume 25. No. 11.

126. Long, M. L. – Jenkins, G. R. – Bracken, S. (2000): Impostors in the Sacred Grove: Working 
Class Women in the Academe, The Qualitative Report, Volume 5, Numbers 3 & 4, October, 
2000. http://www.nova.edu/ssss/QR/QR5-3/long.html 

127. Lopez-Claros, A. – Zahidi, S. (2005): Women’s Empowerment: Measuring the Global Gender 
Gap, World Economic Forum

128. Lourdes Benería (2003): Gender, Development and Globalization – Economics as if All People 
Mattered, Routledge, New York

129. Mapelli, B. (2002): Girls’ views of science and choices in education. In Maxwell, L. – Slavin, K. 
–  Young,  K.  (szerk)  (2002):  Gender&Research,  Conference  Proceedings,  Brussels,  8-9 
November 2001, European Commission DG Research

130. Marie Curie Fellowship Association Science Policy Panel (2003): Challenges and prospects for 
a researcher’s career in the European Research Area, Working Document, July 2003

131. Mason, J. (2005): Measures of Inequality. In Colosimo, A. – Degen, B. – Dewandre, N. (szerk) 
(2001):  Women  and  science:  Making  change  happen,  Proceedings  of  the  conference, 
Brussles, 3-4 April 2000, European Commission DG Research

132. Mattis,  M. és Allyn, J.(1999): Women Scientists in Industry.  In Selby, C. C. (szerk) (1999): 
Women in Science and Engineering: Choices for Success, Annals of the New York Academy of 
Sciences, Volume 869

133. Maxwell,  L.  –  Slavin,  K.  –  Young,  K.  (szerk)  (2002):  Gender&Research,  Conference 
Proceedings, Brussels, 8-9 November 2001, European Commission DG Research

134. McCracken, D.M. (2002): Harc a nők tehetségének érvényesüléséért,  in: Harvard Business 
Manager, 1/2002

135. Morley,  L.  (1995):  An Agenda for  Gender:  Women in  the  University,  European Journal  of 
Women’s Studies, 2.21 (1995), pp 271-276.

136. Mosconi, N. (2001): Women and science: an issue related to a socio-sexual division of labour 
and knowledge, In Colosimo, A.  – Degen, B.  – Dewandre, N.  (szerk) (2001): Women and 
science: Making change happen, Proceedings of the conference, Brussles, 3-4 April  2000, 
European Commission DG Research

137. Nagy, B. (1995): Nők a gazdasági elitben: az üvegplafon. In INFO – Társadalomtudomány, 
1995. május, 32. szám, MTA

138. Nagy, B. (2001): Női menedzserek, AULA Kiadó, Budapest

139. Nagy,  B.  (2005)  Nők a  vezetésben.  In  Nagy,  I.  –  Pongrácz,  T.  –  Tóth,  I.  (szerk)  (2005): 
Szerepváltozások  –  Jelentés  a  nők  és  férfiak  helyzetéről  2005,  TÁRKI,  Szociális  és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium, 44-56. o.

140. Nagy, I. – Pongrácz, T. – Tóth, I. (szerk) (2002): Szerepváltozások – Jelentés a nők és férfiak 
helyzetéről 2001, TÁRKI, Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága

141. Nagy, I. – Pongrácz, T. – Tóth, I. (szerk) (2005): Szerepváltozások – Jelentés a nők és férfiak 
helyzetéről 2005, TÁRKI, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 

142. Nemzeti  Stratégia  és  Prioritások.  Egyenlő  esélyek  mindenki  számára  európai  év  –  egy 
igazságosabb társadalom irányában (2007), Magyarország, VP/2006/006, verzió 02

143. Nisic,  H.  -  Julienne,  M.  (2004):  Women  of  science,  film,  Arte  France,  Ex  Nihilo,  Aune 

89



Productions, European Commission DG Research

144. Nők a döntéshozatalban: hazai és uniós sikerek, Menedzsment Fórum, 2003-03-23.

145. Nők  joga,  ENSZ-egyezmény  a  nőkkel  szembeni  megkülönböztetés  minden  formájának 
kiküszöböléséről (CEDAW), Esélyegyenlőségi Kormányhivatal, ÖnKorPressKiadó, Budapest, 
2003

146. OECD (2002a): OECD Employment Outlook Chapter 2: Women at work: who are they and 
how are they faring? 

147. OECD  Directorate  for  Science,  Technology  and  Industry,  Committee  for  Scientific  and 
Technological Policy (2002b): Steering and Funding of Research Institutions – Country Report: 
Hungary, DSTI/STP(2002)54, 20-21 January 2003, OECD, Paris

148. Oktatási Minisztérium (2002): Statisztikai Tájékoztató Felsőoktatás, 2001/2002, Budapest

149. Oktatási Minisztérium (2005): Statisztikai Tájékoztató Felsőoktatás, 2004/2005, Budapest

150. Oktatási  Minisztérium  Felsőoktatás-fejlesztési  és  Tudományos  Ügyek  Főosztálya  (2005): 
Kutatás,  fejlesztés,  pályázatok  és  programok  a  felsőoktatásban,  jelentés  a  2003/2004-es 
tanévben a felsőoktatási kutatás-fejlesztés érdekében végzett munkáról. 

151. Oktatási  Minisztérium  Felsőoktatás-fejlesztési  és  Tudományos  Ügyek  Főosztálya  (2006): 
Kutatás, fejlesztés, pályázatok és programok a felsőoktatásban, a 2005. évi jelentés

152. Open Society Institute (2002): Equal Opportunities for Women and Men in Hungary. In Watson, 
N. - Lindenberg, U. - Vörös, M. (szerk.) (2002): Monitoring the EU Accession Process: Equal 
Opportunities for Women and Men, Open Society Institute EU Accession Monitoring Program, 
Budapest

153. Open  Society  Institute  Network  Women’s  Program  (2002):  Bending  the  Bow:  Targeting 
Women’s Human Rights and Opportunities, Open Society Institute, New York

154. Open  Society  Institute  Network  Women’s  Program  (2005a):  Your  sex  matters  Fact 
sheets-2005, Hungary

155. Open Society Institute Network Women’s Program (2005b): Equal Opportunities for Women 
and Men: Monitoring law and practice in new member states and accession countries of the 
European Union, Open Society Institute, New York, http://www.soros.org/women

156. Országos Közoktatási Intézet (2003): Jelentés a magyar közoktatásról 2003

157. Osborn, M – Rees, T. (2000) : Promoting excellence through mainstreaming gender equality. In 
Colosimo, A. - Degen, B. - Dewandre, N. (szerk) (2001): Women and science: Making change 
happen, Proceedings of the conference, Brussles, 3-4 April 2000, European Commission DG 
Research

158. Osborn,  M. et.  al.  (2000):  ETAN Expert  Working Group on Women and Science:  Science 
policies in the European Union: Promoting excellence through mainstreaming gender equality, 
European Commission

159. Palasik, M (2002): Nők az értelmiségi pályákon a 20-21. század fordulóján. In Jövőképek a 
jövő  Európájában.  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  Jövőkutatási  Bizottsága  –  Miskolci 
Egyetem 2002, 253-263. o.

160. Palasik, M. (2003): A magyar nők a műszaki felsőoktatásban, a mérnöki pályán és a műszaki 
tudományokban a XX. században, Múltunk, 2003/3. 132–159. o.

161. Palasik,  M.  (2005):  A női  egyenjogúság  jogi  szabályozása  Magyarországon  a  20.  század 
második felében, Politikatörténeti Intézet, Budapest

162. Palasik, M. - Sipos, B. (szerk.) (2005): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs?, Napvilág Kiadó, 
Budapest, 2005 

163. Palasik, M. - Papp, E. (2007): Nők a tudományban – Áttekintés Magyarországról, publikálás 
folyamatban

164. Palomba, R. - Menniti, A. (szerk.) (2002): Minerva’s Daughters – Filles de Minerve, Institute for 
Research on Population and Social Policies, Rome

165. Palomba,  R.  (2001):  Gender  statistics  in  science:  measuring  inequality.  In  Colosimo,  A.  - 
Degen,  B.  -  Dewandre,  N.  (szerk.)  (2001):  Women and  science:  Making change happen, 

90



Proceedings of the conference, Brussels, 3-4 April 2000, European Commission DG Research

166. Papp, E. (2003): Gender and Science in Hungary – An Overview. In Periodica Polytechnica 
Ser. Social and Management Sciences, Vol 11. No. 2., pp 215-236.

167. Papp, E. (2004): Esélyegyenlőség a kutatásban Magyarországon. In A globalizáció hatásai a 
hazai és nemzetközi társadalmi-gazdasági folyamatokra, a BME GTK Műszaki Menedzsment 
Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola I. országos konferenciájának konferencia 
előadásai, Budapest, 2004. november 9., pp 235-243, ISBN 963 420 824 X

168. Papp, E. - Groó, D.(2003): Hungarian National Contribution on Women in Science, working 
paper for the Enwise expert group

169. Papp,  E.  -  Groó,  D.  (2005):  A nők  helyzete  a  magyar  tudományban,  Magyar  Tudomány 
2005/11, 1450-1454. o. 

170. Papp, E. - Oszoli, A. (2004): The success factors of RTD in the Cereal Research Non-Profit 
Company. In The RECORD Experimental Map. Innovative research organisations in European 
accession  countries.  European  Commission  /  Budapest  University  of  Technology  and 
Economics, Brussels, Belgium. EUR 21358 ISBN 92-894-8649-X, n° catalogue: KI-NA-21358-
EN-C., pp.70-79.

171. Passerini, L. – Lyon, D. – Borghi, L. (szerk.) (2001): Gender studies in Europe, Conference 
Proceedings, European University Institute, Robert Schuman Centre of Advanced Studies, San 
Domenico di Fiesole, 2002

172. Pető, A (szerk.) (2003): Női esélyegyenlőség Európában – Nőtudományi tanulmányok és a 
munkaerőpiac kapcsolata Magyarországon, Balassi Kiadó, Budapest

173. Pollert, A., Fodor, E. (2005): Working Conditions and Gender in an Enlarged Europe, European 
Foundation  for  the  Improvement  of  Living  and  Working  Conditions,  Office  for  Official 
Publications of the European Communities

174. Pongrácz,  T.  –  Tóth,  I.  (szerk.)  (2000):  Szerepváltozások  –  Jelentés  a  nők  és  férfiak 
helyzetéről 1999, TÁRKI, Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága

175. Presidency conclusions Barcelona European Council 15-16 March 2002

176. Rees,  T.  et.  al.  (2002):  The Helsinki  Group on Women and Science:  National  Policies on 
Women and Science in Europe, European Commission, Luxembourg 

177. Role Models: Women in industrial research in Europe, 2006, Femtech

178. Rübsamen-Waigmann,  H.  et.al.  (2003a):  High  Level  STRATA Expert  Group  on  Women in 
Industrial  Research:  Women in  industrial  research:  A wake  up  call  for  European industry, 
European Commission, Luxembourg

179. Rübsamen-Waigman,  H.  et  al  (2003b):  Women  in  Industrial  Research:  Good  practices  in 
companies across Europe, European Commission, Luxembourg, 2003

180. Schiebinger,  L.:  Women and science:  why does it  matter? In Colosimo, A.  – Degen, B. – 
Dewandre, N. (szerk) (2001): Women and science: Making change happen, Proceedings of 
the conference, Brussles, 3-4 April 2000, European Commission DG Research, 16-19

181. Selby, C. C. (szerk) (1999): Women in Science and Engineering: Choices for Success, Annals 
of the New York Academy of Sciences, Volume 869

182. Simon, J. (2005): Goodbye, Ivory Tower. In The Chronicle of Higher Education, August 26. 
2005, http://chronicle.com/jobs/2005/08/2005082601c.htm

183. Sommerbauer, J. (2003): Differenzen zwischen Frauen, Unrast-Verlag, Münster

184. Sonnert,  G.  (1999):  Women  in  Science  and  Engineering:  Advances,  Challenges,  and 
Solutions. In Selby, C. C. (szerk) (1999): Women in Science and Engineering: Choices for 
Success, Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 869

185. Special Eurobarometer: Europeans, Science and Technology, European Commission, 2005

186. Special Eurobarometer: Social values, Science and Technology, European Commission, 2005

187. Stainer, E. (2003): A Report on the situation of Women in Science in the Candidate Countries 
made visible  by the evaluation of  the participation of  female  researchers in  FP5,  wherein 
especially focusing on the mobility schemes as Marie Curie Fellowships – nincs meg 

91



188. Statement of women in science, prepared by the Opinion Group of  the Bioethics and Law 
Observatory, Parc Científic de Barcelona, September 2004

189. Szász,  J.  (2006):  Másképp hatnak a szerek a nőkre és a férfiakra,  Népszabadság,  2006. 
május 31., Budapest

190. Szászi, J.: Unikum a női vezető Ausztriában, Népszabadság Online, 2005. március 29.

191. Szép,  K  -  Sik,  E.  (2002):  A háztartási  termelés  pénzértéke  és  a  háztartások  munkaidő-
gazdálkodása. In Nagy, I. - Pongrácz, T. - Tóth, I. (szerk) (2002): Szerepváltozások – Jelentés 
a nők és férfiak helyzetéről 2001, TÁRKI, Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti 
Titkársága, 176-197. o.

192. Szociális és Családügyi Minisztérium (2000): Magyarország IV. és V. kormányzati jelentése az 
ENSZ  számára  a  nőkkel  szemben  alkalmazott  hátrányos  megkülönböztetés  minden 
formájának kiküszöböléséről

193. Thun,  É.  (2004):  Gendering the  School  Curriculum:  Approaches  to  Hungarian Educational 
Policies from a Gender Studies Perspective. In N. Tóth, Zs.: Voices – A Collection of Working 
Papers, ELTE, Műegyetemi Kiadó

194. Thun, É. (2005): Az oktatásról női szemmel, www.notars.hu

195. Tobias, S. (1996). The 'problem' of women in science: Why is it so difficult to convince people 
there is one? In A hand up: Women mentoring women in science (2nd ed.). Washington, DC: 
Association for Women in Science 

196. Tóth, O. (1995): Hogyan egyeztethető össze a női munka a családi szerepekkel? In INFO – 
Társadalomtudomány, 1995. május, 32. szám, MTA

197. Tupá, B. et al.(szerk) (2005): A Room of One’s Own: 10 Views, Institute of Sociology, Academy 
of Sciences CR, Prague

198. Turabian, K. L. (1996): A Manual for Writers of Term Papers, Theses and Dissertations, Sixth 
Edition, The University of Chicago Press, Chicago and London

199. UNESCO (2006): Women in science: Under-represented and under-measured, UIS Bulletin on 
Science and Technology Statistics, Issue No. 3. November 2006

200. UNIFEM (2006):  The Story Behind the Numbers:  Women and Employment in Central  and 
Eastern  Europe  and  the  Western  Commonwealth  of  Independent  States,  United  Nations 
Development Fund for Women

201. United Nations (2002): Gender Mainstreaming – an Overview, Office of the Special Adviser on 
Gender Issues and Advancement of Women, New York

202. V. Kulcsár I – Szalóczy I. (2005): Anatómus, Nagydoktor, Akadémikus... Nők, akiknek sikerült, 
Nők Lapja, 2005. március 9.

203. Vámos, É. (2003): Nők a tudományban és a technikában Magyarországon. In Kővágó, S. - 
Paál,  L.  (szerk.):  Árkádia  peremén  –  Írások  a  művelődés-  és  tudománytörténet  köréből, 
Kaposvári Egyetem

204. Van Haegendoren,  M.:  Why are too few girls  choosing to study science? In Maxwell,  L.  - 
Slavin, K. - Young, K. (szerk) (2002): Gender&Research, Conference Proceedings, Brussels, 
8-9 November 2001, European Commission DG Research

205. Vass,  E.  (2006):  Szexista  iparág  az  IT?,  Computerworld,  XXXVII.  évf.  49.  szám,  2006. 
december 15.

206. Vasvári,  L.  (2006):  A nők helyzete  a  tudományos életben az Egyesült  Államokban,  Nők a 
tudományban konferencia 2006. nov. 16., Budapest 

207. Villámhárító nők, Népszabadság, 2004. október 12.

208. Wajcman, J. (1998): Van a vezetői stílusnak neme? - It’s Hard to be Soft: Is Management Style 
Gendered? In Managing like a Man. Polity Press, Cambridge. Fordította: Cseh Gabriella. 

209. Wender, I. (2004): Relation of Technology, Science, Self-Concept, Interest, and Gender, The 
Journal  of  Technology  Studies,  Volume  XXX,  Number  3,  Summer  2004,  43-51.  o., 
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JOTS/v30/v30n3/pdf/

210. What makes a man?, RTD info No. 44, February 2005

92



211. Wilén, H. (2006): Measuring gender differences among Europe's knowledge workers, Statistics 
in focus, Science and Technology, 12/2006

212. WITEC Hungary (2005): A műszaki és a természettudományos (MTT) területeken dolgozó nők 
országos helyzete, WITEC Magyarország - jelentés

213. WITEC Hungary (2006): A sztereotípiák leküzdése: Európai útmutató a társadalmi nemekhez 
fűződő előítéletek leküzdésére a műszaki és a természettudományos pályákon, WITEC

214. Wold, A. (2001): Is peer review sex biased? In Colosimo, A. - Degen, B. - Dewandre, N. (szerk) 
(2001):  Women  and  science:  Making  change  happen,  Proceedings  of  the  conference, 
Brussles, 3-4 April 2000, European Commission DG Research

215. Women in Industrial Research: Speeding Up Changes In Europe, conference proceedings, 
European Commission, 2005

93



8. MELLÉKLETEK

94



1. Melléklet: Fogalmak

Ebben a mellékletben a dolgozatban használt rövidítéseket és fordításokat sorolom 

fel. 

K+F: kutatás-fejlesztés

A KSH adatgyűjtése szerint a kutató-fejlesztő olyan alkalmazott, aki új tudományos 

ismereteket hoz létre.

K+F  költség:  a  saját  szervezetben  végzett  kutatás-fejlesztési  tevékenységgel 

összefüggő  költségek  összessége.  (A  K+F  ráfordítás  a  K+F  költség  és  a  K+F 

beruházás együttes összege.) 

Az  MTA  Doktori  Tanácsa  a  tudományos  fokozattal  illetve  címmel  rendelkezők 

statisztikáiban  az  elért  legmagasabb  szint  alapján  veszi  számba  az  egyéneket 

(akadémia  rendes/levelező  tagja,  MTA  doktora/tudomány  doktora  címmel 

rendelkezik, tudomány kandidátusa/doktori PhD, DLA fokozattal rendelkezik).

Költségvetési kutatóintézetek: a statisztikákban ezt a fogalmat a KSH „költségvetési 

szervezet és intézményei” besorolása helyett használom. Ezek azok az intézmények, 

melyeket  az állam finanszíroz a felsőoktatási  szektoron kívül,  tehát  az MTA és a 

minisztériumok kutatóintézetei. 

EU: Európai Unió

EB: Európai Bizottság 

EGT: Európai Gazdasági Térség, EEA

EU-15: az EU 15 régi tagországa, a 2004-es bővítés előtt

EU-25: a 2004-es bővítés utáni EU tagországok

FP: Framework Programme for Research and Technological Development, Kutatási 

és Technológiafejlesztési Keretprogram 

gender: társadalmi nem

gender gap: társadalmi nemek különbsége

wage  gap:  bérkülönbség  férfiak  és  nők  között  ugyanolyan  pozícióban  és 

végzettséggel
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gender equality: társadalmi nemek egyenlősége

A  'gender  mainstreaming'  jelentése  a  nők  és  férfiak  közti  esélyegyenlőség 

integrálása  a  szervezetbe  és  kultúrájába,  az  összes  programba,  politikába  és 

gyakorlatba. Nincs rövid magyar megfelelője, ezért az angolt kifejezést használom.

Az EU K+F statisztikáiban használt hierarchikus szintek a következők: 

ISCED 5A: Egyetemi szint

ISCED 6A: PhD képzés

D szint: minden egyéb kutató a doktorandusz hallgatók kivételével

C szint: posztdoktori kutató

B szint: szenior kutató

A szint: vezető kutató

ISCED:  International  Standard  Classification  of  Education,  ezt  használják  az 

oktatásra vonatkozó statisztikák készítésekor

FTE: full-time equivalent, teljes munkaidejű dolgozókra átszámított létszám 

Az  akadémia  fogalom  más  országokban  az  államilag  finanszírozott  kutatás-

fejlesztési szektort jelenti, nemzetközi adatokról szólva ebben a dolgozatban is.

A  „gender  research“  célja  olyan  módszertani  és  elméleti  eszközök  biztosítása, 

melyek azokat a látható és nem látható hatalmi mechanizmusokat vizsgálják, amik 

befolyásolják  a  nők  felelős  beosztásokhoz  való  hozzáférését  a  társadalmi, 

gazdasági, politikai, vallási és kulturális életben. (Passerini-Lyon-Borghi 2001. 35. o.) 

Pozitív diszkrimináció: előnyben részesítés

Diszkrimináció: hátrányos megkülönböztetés

Vertikális szegregáció: a hierarchia szintjeire vonatkozó egyenlőtlen eloszlás

Horizontális szegregáció: koncentráció foglalkozási szektorokban vagy pozíciókban 

A  horizontális  szegregáció  legáltalánosabb  mérőszáma  a  disszimilaritási  index 

(dissimiliarity  index,  DI),  mely  azon  női  és  férfi  kutatók  aránya,  akiknek  területet 

kellene  változtatni  ahhoz,  hogy  a  nők  aránya  egyenlő  legyen  minden 

tudományterületen. 

DI=0,5*∑│Fi/F – Mi/M│ ahol
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F: az összes női kutató száma

M: az összes férfi kutató száma

i: az adott tudományterület

Szintén a horizontális szegregációt méri a feminizációs arány (feminisation ratio, FR), 

ami a 100 férfira jutó nők száma egy szektorban.

FRi= Fi/Mi * 100

A vertikális szegregáció mérőszáma az üvegplafon-index (glass ceiling index, GCI).

GCI=P/Pa ahol P= a nők aránya az A, B, és C szinteken és Pa= a nők aránya az A 

szinten. Ha nagyobb mint 1, az azt jelenti, hogy az A szinten alulreprezentáltak a nők, 

és minél magasabb az index, annál vastagabb a plafon, annál nehezebb a nőknek 

feljutni a felsőbb szintre.
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2. Melléklet
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3. Melléklet

Gender mainstreaming (United Nations 2002)

v. o.:

A gender  mainstreaming-et  a  nemek  közti  egyenlőség  globális  stratégiájának  az 

ENSZ  4.  Nők  Világkonferenciáján  1995-ben  Pekingben  kiáltották  ki.  Az  ENSZ 

Gazdasági  és  Társadalmi  Tanácsának  (ECOSOC)  beleegyezésével  (1997/2) 

megfogalmazott  következtetések  sok  fontos  alapelvet  állapítottak  meg  a  gender 

mainstreaming terén.

Az alábbi módon definiálták a gender mainstreaming-et:

„...  az  a  folyamat,  mely  során  megbecsüljük  egy  tervezett  akció/tevékenység 

következményeit  a  nőkre  és  a  férfiakra  minden  területen  és  szinten,  legyen  szó 

törvényhozásról, politikáról vagy programról. Ez egy olyan stratégia, mely a nők és a 

férfiak  érdekeit  és  tapasztalatait  a  politikák  és  programok  tervezésének, 

megvalósításának, monitoringjának és értékelésének szerves részévé teszi minden 

politikai, gazdasági és társadalmi téren, annak érdekében, hogy a nők és a férfiak 

száméra egyaránt hasznos legyen, és az egyenlőtlenség ne állandósuljon. A végső 

cél a neme közti egyenlőség elérése.” 

A gender mainstreaming azzal jár, hogy a nők és a férfiak észlelése, tapasztalatai, 

tudása  és  érdekei  hatással  vannak  a  jogszabályalkotásra,  a  tervezésre  és  a 

döntéshozatalra.  A gender  mainstreaming  a  középpontba  kell,  hogy  helyezze  a 

nemek közti  egyenlőség kérdését minden elemzés, policy döntés, középtávú terv, 

program költségvetés, intézményi struktúra és folyamat területén. 

2. o.:

A gender  mainstreaming kiegészítő  stratégiája  a  „célzott  beavatkozások”,  melyek 

elsődleges célja  a  nőket  hátrányos  helyzetbe  hozó társadalmi  nemi  különbségek 

csökkentése.  Ezek  a  kezdeményezések  egyáltalán  nem  ellentétesek  a 

mainstreaming stratégiával. 

9. o.:

A nők és férfiak közti egyenlőtlenség egy kapcsolati probléma, és nem lehet csak a 

nőkre  koncentrálva  megoldani.  Több  figyelmet  kell  fordítani  a  nők  és  a  férfiak 
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viszonyára, különös tekintettel a munkamegosztásra, a források elérhetőségére és 

ellenőrzésére és a döntéshozatali lehetőségre.

10. o.:

Ugyan  a  nemek  közti  egyenlőség  önmagában  is  fontos  cél  –  emberi  jogok  és 

társadalmi igazságosság – a nagyobb egyenlőség felé tett lépések egyéb társadalmi 

és gazdasági  célok eléréséhez is  hozzájárulhatnak.  A nemek közti  egyenlőség a 

gazdaság növekedését és hatékonyságát is befolyásolja.

16-17. o.:

Gender mainstreaming a kutatásban

A gender mainstreaming a kutatásban arra irányul, hogy a társadalmi nem kérdését 

figyelembe vegyék mind a kutatás egészének, mind az egyes projektek tervezésekor. 

A kutatási terv azért fontos, mert az ebben a fázisban hozott döntések határozzák 

meg a megvalósítás során elérhető lehetőségeket.  Az első szempont  az,  hogy a 

kutatási  terv  olyan  problémákra  vonatkozik-e,  melyek  nőkre  és  férfiakra  is 

vonatkoznak.  Mikor  azt  mérlegelik,  hogy  az  adott  problémát/kérdést  érdemes-e 

kutatni,  meg kell  vizsgálni,  hogy figyelnek-e mind a nők,  mind a férfiak  számára 

fontos dolgokra, a munkájukra, a szükségleteikre, az érdekeikre. A múltban gyakran 

abból  indultak  ki,  hogy  a  nőknek  és  a  férfiaknak  azonosak  a  prioritásaik  és  a 

lehetőségeik,  és keveset tudtak a nők szükségleteiről  és érdekeiről.  Az a kérdés, 

hogy a nők és a férfiak egyenlően részesülnek-e a kutatási befektetésekből.    

Gender mainstreaming stratégia keretében figyelmet kell fordítani:

1 az egyes kutatási projektek meghatározására;

2 a  módszertanra  –  figyelembe veszi,  dokumentálja  és  vizsgálja  a  nemek közti 

különbségeket és egyenlőtlenségeket;

3 olyan  kutatók  kiválasztása,  akik  képesek  a  társadalmi  nemi  szempontokat 

beépíteni a munkájukba; 

4 biztosítani kell, hogy a társadalmi nemmel kapcsolatos eredményeket terjesszék 

és policy vitákba bevigyék.

A kutatás tervezése során a következő kulcskérdéseket lehet például feltenni:

✗ a kutatási terület meghatározásánál: hogyan vonatkozik a nőkre és a férfiakra, 

bevonták-e mindkét nemet a tervezésbe

✗ a módszertan értékelésénél: megjelennek-e a nemek közti különbségek a fogalmi 
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keretekben, a célokban, a módszertanban, a várt eredményekben és a kutatás 

várható hatásaiban

✗ kutatók kiválasztásánál: van-e kellő tapasztalatuk, hogy megértsék a társadalmi 

nemi szempontokat

✗ a kutatási eredmények terjesztése és alkalmazása: lesznek társadalmi nemmel 

kapcsolatos eredmények és ajánlások 

✗ módszerek,  stratégiák,  hatások,  eredmények  értékelésekor  társadalmi  nemi 

szempontokat is figyelembe vesznek-e

21-22. o.:

Gender mainstreaming az adatgyűjtésben

Azt  jelenti,  hogy az  adatok  gyűjtésekor  figyelembe veszik  a  nemi  szerepeket  és 

különbségeket és a társadalmi egyenlőtlenségeket. Minden adatot úgy kell gyűjteni, 

csoportosítani és elemezni, hogy ezalatt figyelembe veszik a társadalmi nem alapú 

tényezőket  melyek  befolyásolják  a  nők  és  férfiak  szerepeit,  forrásokhoz  való 

hozzáférésüket, és hogy hogyan részesülnek a forrásokból és eszközökből. 

A  nemekre  lebontott  adatgyűjtés  az  egyik  eszköze  a  társadalmi  nemre  való 

odafigyelés biztosításának, de önmagában nem elegendő, nem garantálja, hogy az 

adattermelés során használt koncepciók, definíciók és eszközök tükrözik a gender 

szerepeket és kapcsolatokat a társadalomban.
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4. Melléklet
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5. Melléklet
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6. Melléklet
A kutatáshoz használt kérdőív

1. Életkora

 20-30  30-40  40-50  >50

2. Szakterülete

Természettudomány  Társadalomtudomány

Műszaki tudomány  Bölcsészettudomány

Orvostudomány  Agrártudomány

Egyéb

3. Mi a legmagasabb végzettsége/tudományos fokozata?

főiskolai diploma  DSc fokozat/MTA doktora

egyetemi diploma  MTA tagja

PhD/CSc fokozat

4. Melyik szektorban dolgozik?

Felsőoktatás  Akadémia 

5. Mi a pozíciója/munkaköre? (kérem, csak egy választ jelöljön meg)

tanársegéd  adjunktus

docens  professzor

kutatási asszisztens  tudományos segédmunkatárs

tudományos munkatárs  tudományos főmunkatárs

tudományos tanácsadó  kutató professzor

kutatásmenedzsment – középvezetői szint

kutatásmenedzsment – felső vezetői szint

egyéb:           

6. Sikeresnek érzi eddigi karrierjét?    igen  nem

Miért?           

7. Olyan ütemben halad a karrierje, ahogyan eltervezte?

 igen  nem

Ha nem, Ön szerint mi ennek az oka?             

8. Milyennek látja jövőbeni szakmai perspektíváit/lehetőségeit?

1 (nagyon rossznak) 5 (nagyon jónak/pozitívnak)

9. Tapasztalata szerint nehezebb vagy könnyebb összeegyeztetni  a magánéletet/családot a női 
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kollégáknak és Önnek, mint a férfi kollégáknak?

1 (sokkal könnyebb) 5 (sokkal nehezebb)

10. Pályafutása során tapasztalta-e, hogy az Ön munkáját/eredményeit  másképp értékelik,  mint 

férfi kollégáiét?  igen  nem

Ha igen:  gyakran  néha

 alulértékelték a munkámat  felülértékelték a munkámat

11. Véleménye szerint egyenlő esélye van a nőknek és a férfiaknak a K+F területen?

 teljes az esélyegyenlőség  nincs esélyegyenlőség, és változatlan a helyzet

 nincs esélyegyenlőség, és romlik a helyzet  nem valósul meg, de javul a helyzet

11. a) Ha nincs esélyegyenlőség, Ön szerint mi ennek az oka?           

12. Tapasztalta már az üvegplafon-jelenséget50? 

 igen  nem

Ha igen, mikor, hogyan?           

13. Mi segítené/segítette volna leginkább a pályája során?

egy hozzáértő mentor tanácsai

egyenlő bánásmód, hozzáállás a felettesek és kollégák részéről51 

pozitív diszkrimináció52

családbarát munkahelyen való dolgozás lehetősége53

rugalmas munkaidő

távmunka lehetősége

egyéb:           

14. Tervezi vagy gondolkodott-e már azon komolyabban, hogy elhagyja a K+F területet?

 igen  nem

Miért?           

15. Ha bármilyen egyéb megjegyzése van a témához, kérem írja ide:           

50 Üvegplafon-jelenség: Az üvegplafon kifejezést azon helyzet bemutatására alkalmazzák, amikor a karrier megtorpan, és nem 
lehet  ugyan  látni  az  előrejutás  akadályát,  de  egyértelműen  külső  gátak  jelennek  meg.  Az  üvegplafon  előítéletekből, 
maradiságból, szokásjogból és nem utolsó sorban puszta korlátoltságból szőtt képzeletbeli határ, amely megközelítőjének 
elbátortalanító pszichológiai sérüléseket okoz.

51 a forráselosztás, fizetés, teljesítményértékelés, előrejutás területén
52 álláslehetőségek,  pályázatok  esetén  nők  előnyben  részesítése  egy  szint  eléréséig,  esetleg  nők  számára  meghirdetett 

állások vagy pályázatok
53 rugalmas munkaidő, esetleg óvoda, gyermekmegőrzés lehetősége, családalapítás támogatása
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7. Melléklet

Kontrollinterjú kérdések

1. Mi volt az érzése, amikor megkapta a kérdőívet, és elolvasta, miről szól?

2. Tapasztalt már diszkriminációt a neme miatt?

3. A K+F-ben  Ön  szerint  rosszabb  vagy  jobb  a  helyzet  az  esélyegyenlőség 

szempontjából, mint a gazdaság egyéb területein?

4. Volt mentora, vagy olyan tapasztaltabb kollégája, akitől tudott tanácsot kérni, 

beszélgetni a karrierjéről és a terveiről, aki 'egyengette' az útját?

5. Ön szerint érdemes foglalkozni ezzel a kérdéskörrel?

6. Mi javíthatna a helyzeten? 
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9. MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ

A  társadalmi  nemek  közti  esélyegyenlőség  kérdése  a  tudományban  több 

területen  is  megjelenik,  ilyen  a  kutatási  témaválasztás,  a  kutatások,  kutatási 

eredmények társadalmi  vonatkozásainak vizsgálata  és a kutatást  végzők pályája. 

Jelen  értekezés  a  téma  társadalmi-gazdasági  hátterének  ismertetése  után  a 

tudományos fokozattal  rendelkező női  kutatók helyzetét  vizsgálja Magyarországon 

nemzetközi  összehasonlításban.  A nők  és  férfiak  esélyegyenlőségével  a  kutatás-

fejlesztésben az Egyesült Államokban már az 1970-es évek óta foglalkoznak. Az EU, 

bár  az esélyegyenlőség egyik  fontos  alapelve,  a K+F területre  ilyen  szempontból 

elsősorban csak a múlt évtizedben kezdett el koncentrálni. 

Magyarországon a nők aránya a kutatók-fejlesztők között  magasabb az EU-

átlagnál, de ez nem jelenti azt, hogy esélyegyenlőség van a társadalmi nemek között 

a kutatás-fejlesztésben. 

Hazánkban  a  nők  részvétele  a  K+F-ben  nem  teljesen  követi  az  európai 

szakértői csoportok által megállapított általános tendenciákat (1. és 2. tézis), de a 

horizontális és a vertikális szegregáció egyaránt jellemzőnek bizonyult.  

A felsőoktatási szektorban van a legnagyobb szakadék a nők arányát tekintve a 

kutató-fejlesztői és a többi pozíció között, és nem a magánszektorban. (3. tézis) 

A  magyar  üvegplafon-index  az  EU  országok  átlagánál  magasabb.  Az  olló 

diagram  jelensége  a  többi  európai  országhoz  hasonlóan  itt  is  érvényesül,  a 

tudomány területén a nők alig  férnek hozzá a hierarchia  felsőbb szintjeihez és a 

döntéshozatali pozíciókhoz. (4. tézis)

Bár sok a témával kapcsolatos ambivalencia az egész kutatói társadalomban, a 

kérdőíves felmérésből kiderült, hogy maguk a tudományos fokozattal illetve címmel 

rendelkező női kutatók is úgy látják, hogy nincs esélyegyenlőség a nők és férfiak 

között a K+F területen. (5. tézis)
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10. ANGOL NYELVŰ KIVONAT ÉS CÍM

Title: Gender  equality  in  research  and  development  in  Hungary  in  international 

comparison

Author: Eszter PAPP

Abstract: 
Gender equality in science appears in many fields such as the selection of research 

topics, the examination of societal aspects of the research process and the research 

results and the career of the researchers. After describing the societal and economic 

background  of  equal  opportunities  between  women  and  men  this  dissertation 

discusses  the  situation  of  female  scientists  with  scientific  degree  in  Hungary  in 

international  comparison.  It  summarises  international  and EU data,  examines the 

statistical  data  about  Hungary  and  draws  conclusions  based  on  the  available 

statistics and the results of a questionnaire survey. 

Keywords: gender equality, equal opportunities, research and development
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Alulírott Papp Eszter kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és 

abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó 

szerint,  vagy  azonos  tartalomban,  de  átfogalmazva  más  forrásból  átvettem, 

egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, 2007. június 30.
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