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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)
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1. BEVEZETŐ

A  nők  és  férfiak  közti  esélyegyenlőség  régóta  fontos  terület  a  nemzetközi 

együttműködésben  és  az  Európai  Unióban  egyaránt.  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.  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  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 az utóbbi években nem készült átfogó, összehasonlító tanulmány a 

nők helyzetéről a kutatás-fejlesztésben. 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.  A  téma  iránti  fogékonyság  nemcsak  a  kormányzat 

részéről, hanem a kutatói társadalomban is alacsony, ezért fontosnak tartom, hogy 

minél többen felismerjék létezését és jelentőségét. 

2. CÉLKITŰZÉSEK

A társadalmi nemek közti esélyegyenlőség kérdése a tudományban több területen is 

megjelenik,  ilyen  a  kutatási  témaválasztás,  a  kutatások,  kutatási  eredmények 
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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 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. Ennek következtében 

dolgozatomban röviden vázolom a nők és férfiak közti esélyegyenlőség helyzetét az 

Európai Unióban, ezen kívül bemutatom a magyarországi helyzetet,  kitérve a jogi 

háttérre, a munkaerő-piaci jellemzőkre, a gazdasági és politikai döntéshozatalra is. 

Külön  foglalkozom a kutatás-fejlesztés  szempontjából  igen  fontos  szerepet  játszó 

oktatással,  a  nők  számának  és  arányának  alakulásával  az  oktatás  és  a  tanári 

hierarchia különböző szintjein. Tekintve, hogy a nemek közti esélyegyenlőség témája 

a kutatás-fejlesztésben elsősorban az Európai  Unióhoz való csatlakozás hatására 

jelent  meg  hazánkban,  összefoglalom  az  EU  által  eddig  elért  eredményeket  is. 

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 

mely területek igényelnek további kutatásokat. 

3. TÉZISEK

Magyarországon  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.)  Ezt  követően  a  nők  aránya  a  felsőoktatási 

képzéseken folyamatosan emelkedett,  és az 1980-as éve óta 50% fölött  van.  Ez 

természetesen  nagy  hatással  volt  a  kutatók  nemek  szerinti  összetételére 

Párhuzamosan a  nők beengedésével  a  felsőoktatásba nőtt  az  arányuk  a kutatók 

között is, kivéve a vezetői pozíciókat, ahol ritkán jelentek meg. 
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1. 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

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) 

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.

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

rendszerváltás után

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

A 2.  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 
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30 000 körüli  szintre,  de a nők aránya nem csökkent.  Ez magyarázható azzal  a 

jelenséggel,  hogy  régiónkban  a  férfiak  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.

1. ábra. A nők aránya a kutató-fejlesztők között szektoronként 1990-ben és 2005-ben 

Forrás: KSH 2002a és 2006a

Nem egyenletes a női kutatók arányának növekedése az egyes szektorokra lebontva 

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

nőtt az arányuk 1990-hez képest, az ipari kutatás területén 2,1 %-kal csökkent. 

3.1. Tudományos fokozatok

Az egyetemi diplomán kívül a tudományos fokozat megszerzése is kulcsfontosságú 

egy kutató karrierje szempontjából, hiszen fokozat nélkül gyakorlatilag lehetetlen az 

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

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

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 összesen 22-re nőtt, közülük tízen rendes és 

tizenketten levelező tagok. 
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3. 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 

kiugróan alacsony értéket mutat a műszaki tudományok területén. 

3.2. Horizontális szegregáció 

2. ábra. A nők aránya a kutató-fejlesztők között tudományterületenként 1990-ben és 

2005-ben1

Forrás: KSH 2003a és 2006a

A 2. ábra azt ábrázolja, hogyan változott a nők aránya a magyar kutatók között az 

egyes  tudományterületeken  1990  és  2005  között.  A  tudományterületre  bontott 

1 1990-ben a bölcsészettudományokat a társadalomtudományok közé sorolták, 2000 óta választják 
szét a kettőt. 
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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 4. 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). 

4. 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

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 

legalacsonyabb a nők aránya, csakúgy, mint a többi szektorban, illetve összesen. A 
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másik  tudományterület,  ahol  a  három  szektor  közül  a  vállalkozási  szektorban  a 

legmagasabb a nők aránya a kutatók között, a természettudomány.  

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 

(5. táblázat), ugyanakkor itt a legalacsonyabb a nők aránya, ráadásul, ahogy azt a 2. 

ábra is mutatja, csökkenő tendenciát mutat. 

5. táblázat. Egy teljes munkaidejű (FTE) kutatóra jutó K+F költség2, 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  6.  táblázatban  szereplő  eredményt 

kaptam.

2  K+F költség = K+F ráfordítás – K+F beruházás; a személyi jellegű költségek és az egyéb, dologi 
költségek összege. 
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6. 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

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. 

A költségvetési  kutatóintézetek esetében a nők aránya az orvostudományok és a 

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

orvostudomány területén a legmagasabb.

3.3. 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 7. 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. 

7. 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

Meglepő  módon  a  felsőoktatásban,  és  nem a  magánszektorban  a  legnagyobb a 

szakadék a nők arányát tekintve a kutató-fejlesztői és a többi pozíció között. 
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Az  összes  női  K+F  személyzet  foglalkozási  típusok  szerinti  megoszlása  nagy 

eltéréseket  mutat  a  férfiakéhoz  képest  (3.  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%. 

3.  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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4.  ábra.  A  nők  és  férfiak  eloszlása  az  egyes  pozíciók  között  az  egyetemi 

hierarchiában3 

Forrás: KSH 2002a és 2006b alapján saját számítás

5. ábra. A Magyarországra vonatkozó EU-konform adatok 2004-re4

Forrás: European Commission 2006b

Az olló kissé záródni látszik az utóbbi öt évben, de bizonytalan, hogy ez a folyamat 

vajon  folytatódik-e,  megáll,  vagy  visszafordul.5 Nagyon  lassan  halad  a  nők 

„beszivárgása”  a  döntéshozatalba.  A tudománypolitika  vezető  testületeiben  szinte 

csak  férfiak  vannak  (8.  táblázat),  ráadásul  ezekben  a  bizottságokban  sokkal 

alacsonyabb arányban jelennek meg a nők, mint az egyetemi tanári és vezető kutatói 

szinteken. 

3 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.

4 Ezek szintén  a  felsőoktatási  statisztikák  alapján  számított  értékek  (WIS Database July  2004  - 
notes) 

5 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.
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8. táblázat. Nők a tudománypolitikai testületekben, 2007

Testület Tagok 
száma

Női tagok 
száma

Női tagok 
aránya (%)

MTA Elnökség6 23 1 4,35

MTA Vezetői Kollégium7 12 1 8,30

MTA Doktori Tanács8 tagok 25 1 4,00

MTA Doktori Tanács póttagok 21 4 19,00

Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi 
Tanácsadó Testület (4T)9 11 0 0

Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium (TTPK)10 17 0 0

Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KTIT)11 15 0 0

Felsőoktatási és Tudományos Tanács12 20 1 5,00

3.4. A női kutatók helyzetértékelése

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.  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 címmel 

és 4 fő az MTA tagja. 120 válaszadó a felsőoktatásban dolgozik, 49 az akadémiai 

szektorban, 20 egyéb intézményben. 

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.

Arra  a  kérdésre,  hogy  egyenlő  esélye  van-e  a  nőknek  és  a  férfiaknak  a  K+F 

területen, az alábbi táblázatban szereplő válaszok érkeztek.

6 http://mta.hu/index.php?id=435  
7 http://mta.hu/index.php?id=434   
8 http://mta.hu/index.php?id=933   
9 http://4t.gov.hu/main.php?folderID=1234   
10 http://4t.gov.hu/main.php?folderID=1247   
11 http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=912   
12 http://www.ftt.hu/   
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9. táblázat. Vélemények az esélyegyenlőségről

N13 %

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 relatíve sokan optimisták 

az  esélyegyenlőség  fejlődését  tekintve.  Viszonylag  kevesen,  mindössze 

tizenkilencen gondolják úgy, hogy egyre kevésbé van esélyegyenlőség.

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 

egyes tudományterületeken, kivéve a műszaki és a bölcsészettudományt – ezeken a 

területen  a  legtöbb  válaszadó  úgy  gondolja,  hogy  nincs  esélyegyenlőség  és 

változatlan a helyzet. 

Az  akadémiai  intézetekben  dolgozó  válaszadók  látják  legpozitívabban  az 

esélyegyenlőségi  helyzetet,  majdnem  67%-uk  gondolja  úgy,  hogy  vagy  teljes  az 

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.  

13 Az adott kérdésre kapott válaszok száma.
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A válaszok  az egyes életkori  csoportokban is  jelentősen különböznek.  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. 

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 
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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  és  kutatási  sikereik  és  jó 

publikációik vannak, és nem a hierarchiában való előrejutásban.  

A kilenc  kontrollinterjú  során  a  kérdőívek  eredményei  megerősítést  nyertek,  sőt, 

néhány esetben 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. Érdekes,  hogy ezt  a 

jelenséget is volt, aki nem sorolta a hátrányos megkülönböztetés kategóriába. 

4. 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.  

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 
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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)

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  tudatosság  megerősítésére,14 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 

14 „gender awareness”
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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. 
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7. THE THESES IN ENGLISH

Thesis 1.

It is not valid for all sectors that the proportion of women among researchers is the 

highest in humanities and there are scientific fields where the lowest proportion of 

women is not in the private sector. 

Thesis 2.

Based on comparing the current R&D expenditure per researcher and the proportion 

of women among researchers it can be stated that the highest proportion of women 

doesn't necessarily meet the lowest current R&D expenditure per researcher in each 

area. 

Thesis 3.

Governmental  research  institutions  employ  female  researchers  in  the  highest 

proportion. This proportion is slightly lower in the higher education sector, where both 

the number  of  researchers  and that  of  female  researchers  is  three times higher. 

Women are employed in the biggest proportion and number in technician and other 

personnel positions in higher education.

 

Thesis 4.

The phenomenon of  the scissors diagram applies for  Hungary as well.  The state 

trains many female and male researchers but a lot of the women gradually drop out 

of the career as time goes by, and those who remain can hardly get into decision-

making positions.

Thesis 5.

The majority of female researchers with a scientific degree think that there are no 

equal opportunities for women and men in R&D in Hungary.
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