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BEVEZETÕ

Tisztelt Olvasó!

A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal 
foglalkozó melléklet tizennegyedik számában 
folytatjuk az elõzõ számban megkezdett vitát a 
jövõ tudós nõinek egyenlõ esélyeirõl. E számban 
Göncz Kinga miniszter, valamint Vass Ilona, 
a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatalnak 
a területtel foglalkozó elnökhelyettese fejtik 
ki véleményüket és tervezett intézkedéseiket 
a Magyar Tudományban közölt korábbi 
cikkek kapcsán. Igen örvendetes, hogy 
az MTA lapjában megjelent cikkek ilyen 
széleskörû visszhangot gerjesztettek, amelyek 
az elõrelépés számos elemét vetítik elõre. Bár-
milyen kormányzati lépés azonban csak akkor 
lehet eredményes, ha a tudós nõkkel szemben 
megmutatkozó rejtett (és nem is olyan rejtett) 
elõítéletek ellen mind férfi tudósaink, mind 
pedig tudós nõink együtt küzdenek. Ennek 
szükségességét alátámasztandó hadd idézzek 
Veres Pálné Felhívás a magyar nõkhöz c. 
írásából, amely száznegyven évvel ezelõtt, 
a Hon címû lapban jelent meg. Az írást 
Madách Imre akadémiai székfoglalójának a 
nõket lenézõ és a tudományból kirekesztõ 

hangvétele miatt érzett felháborodás inspi-
rálta. „Azért is felhívom nõtársaimat, karolják 
fel a nõgyermekek tudományos kiképzésének 
eszméjét lelkiismeretesen, megkezdvén azt 
a szokásos gyermekképzési korszakban és 
folytatván rendszeres kitartással mindaddig, 
míg a felserdült leány további kiképzésre a 
kellõ alapot és tudásvágyat sajátjává tette…” 
140 év telt el. Ma már a kiképzendõk mellett 
a kiképzõk és a kiképzõket irányítók között 
is biztosítani kell a nõk illõ helyét a Veres 
Pálné által javallott lelkiismeretes és rendszeres 
kitartással.

A rovat második felében Antos László 
írását olvashatjuk a Magyar Fiatal Tudósok 
Társaságának megalakulásáról. Rovatunkat 
Czakó Erzsébetnek az egyetemi tehetség-
gondozásról írott sorai zárják be, amelyek 
a Bologna-folyamat által diktált képzési 
rendszerre való áttérés idejében különösen 
idõszerûek. Kérjük, ha a nõk tudományban 
betöltött helyzetével vagy az ifjú kutatókkal 
kapcsolatos témában megjegyzése vagy 
javaslata lenne, keresse meg Csermely Pétert, 
a melléklet szerkesztõjét, 

Csermely Péter
az MTA doktora, (Semmelweis Egyetem,  Orvosi 

Vegytani Intézet) – csermely@puskin.sote.hu

A jövõ tudósai

A NÕK HELYZETE
A MAGYAR TUDOMÁNYBAN 

– HOZZÁSZÓLÁSOK

Az oktatási miniszter sajtótájékoztatója

Groó Dórának és Papp Eszternek a nõk tudo-
mányban betöltött helyzetérõl szóló, Magyar 
Tudományban megjelent elemzésének 

(2005/11)  a hatására Magyar Bálint oktatási 
miniszter egy egyeztetést hívott össze, majd 
november 23-án sajtótájékoztatót tartott. Az 
alábbiakban az MTI tudósítását adjuk közre: 

„A nõk tudományban és oktatásban betöltött 
szerepét erõsítené és arányukat növelné az 
oktatási tárca vezetõje, ezért várhatóan a 
jövõ év elsõ felében kormányhatározatot 
adnak ki a nõk tudományos pályájának 
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támogatásáról. Magyar Bálint elmondta: 
a kormányhatározat rögzítené a konkrét 
projekteket, szervezeti egységeket, jogsza-
bály-módosításokat. A részleteket a Nemzeti 
Kutatási és Technológiai Hivatalban (NKTH) 
dolgozzák majd ki. A szaktárca vezetõje a 
nõk és férfiak akadémiai karrierjét érzékeltet-
ve kifejtette: a felsõoktatásban tanulók több 
mint a fele nõ, ugyanakkor arányuk a doktori 
képzésben már kevesebb mint 50 %, míg a 
tanársegédeknél 40 %, a docenseknél 30 %, 
az egyetemi tanároknál 20 % alá csökken. Az 
akadémikusoknak csupán 3,5 %-a nõ. Nem 
képességbeli különbségekrõl van szó, erõs 
diszkriminációs társadalmi mechanizmusok 
mûködnek Magyarországon is, mint szerte 
a világban – közölte a miniszter, hozzátéve: 
a szellemi kapacitásokkal való mérhetetlen 
pazarlás folyik e téren. Mint mondta: Magyar-
országon „szakaszos rendszerváltás folyik”, 
s a nemek közti esélyegyenlõségben mint-
ha 15 éves lemaradásban lennénk, ezért 
nagyobb sebességre kívánnak kapcsolni.” 
A sajtótájékoztatón felmerült, tervezett intéz-
kedések a következõk voltak:
• a nõk tudományos és azzal összefüggõ 

bizottságokban és irányító testületekben 
betöltött kellõ arányának biztosítása;

• családbarát munkahely megteremtésére 
irányuló lépések;

• a nõknek a gyermekvállalás során/után 
történõ (re)integrációja segítése például a 
tudományos pályázati összegekhez járó 
kiegészítõ támogatással, amely a családi 
szerepvállalás könnyítését célozza;

• a tudományos grantokban, pályázatok-
ban vizsgálni kell, és az értékelés egyik 
szempontjává kell tenni, hogy a pályázott 
munkában és annak irányításában a nõk 
milyen szerepet töltenek be;

• a Nemzeti Alaptanterv 2006-os felülvizs-
gálata során biztosítani kell, hogy a nõk 
egyenjogúsága az állampolgári ismeretek 
és az osztályfõnöki órák külön témája 
legyen;

• a tankönyvek akkreditációja során át kell 
tekinteni és ki kell szûrni a nõk nem 
egyenjogú helyzetére utaló sztereotí-
piákat;

• programot kell kidolgozni a nõk tudomá-
nyos és innovációs sikertörténetei bemu-
tatására;

• fórumokat kell szervezni a tudományban 
dolgozó nõk számára, hogy problémáikat 
megjeleníthessék.
A fentiek összefogására kormányszintû 

döntéssel tárcaközi „Nõk a Tudományban 
Bizottságot” kell létrehozni.

Az ifjúsági, szociális, családügyi
és esélyegyenlõségi miniszter hozzászólása

Azt gondolom, nehéz helyzetük van a nõk-
nek a magyar tudományban. Noha ezen a 
területen a férfiakkal összehasonlítva szám-
arányuk meglehetõsen kiegyensúlyozott 

– mint ahogy az Enwise jelentésbõl is kiderül 
– gyakran azokon a területeken dolgoznak, 
ahol a legkevesebb a kutatásra fordított 
költségvetési támogatás. Az Enwise csoport 
ajánlásai, amelyet Groó Dóra és Papp Eszter 
tanulmányukban idéztek, felhívják a figyelmet 
arra, hogy közös kormányzati és szakértõi 
összefogásra van szükség a nõk tudományos 
életben való elõbbre jutásához.

Az egyenlõ bánásmódról és az esély-
egyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXXV. tv. értelmében a költségvetési 
szerveknek esélyegyenlõségi tervet kell készí-
teniük, amely lehetõséget ad a tudományos 
intézeteken belül olyan mechanizmusok 
kialakítására, amelyek hozzájárulnak a tu-
domány területén dolgozó nõk helyzetének 
javulásához is. Több felsõoktatási intézmény 
esélyegyenlõségi tervének elkészítéséhez is 
nyújtottunk módszertani segítséget.

Amint a felmérésekbõl is kiderül, az elmúlt 
15 évben a felsõfokú tanulmányokat folytató 
lányok száma meghaladja a férfiakét, a diplomás 
nõk száma több mint 50 %, és az elmúlt években 
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emelkedett a mûszaki pályát választó lányok 
száma is. Aggasztó azonban, hogy az üvegpla-
fon jelensége a tudományon belül is jelen van, 
erõteljes a horizontális és vertikális szegregáció. 
A nõk tudományos karrierje a családi köte-
lezettségek felvállalásánál törik meg, egyszerre 
kell munkavállalóként és családanyaként 
megfelelniük. A kutatói munkakörülmények, a 
tudományos rendszerek strukturális feltételei 
nehezen hangolhatók össze a családi élet kö-
telezettségeivel. Ezzel is magyarázható, hogy a 
nõk még mindig alulreprezentáltak a tudomá-
nyos akadémiák és az egyetemek legfelsõ 
pozícióiban. 

Örömmel üdvözlöm a megalakult Nõk 
a Tudományban Operatív Bizottság létrejöttét, 
melynek munkájában tárcánk is képviselteti ma-
gát. A Bizottság által tervezett Akcióterv alapján 
kialakulhatnak a kormányzat és a tudományos 
élet együttmûködésének formái a nõk tudo-
mányban betöltött szerepének kiszélesítésére 
és megerõsítésére. 

 Ahhoz, hogy a nõk szerepe növekedjen a 
tudományban és a tudomány vezetésében, 
vonzóvá kell tenni számukra a kutatói pályát. 
Elõítélet- és sztereotípiamentes, ösz-szehan-
golt fellépésre van szükség valamennyi 
érintett részérõl. Külön figyelmet érdemel az 
intézményekben dolgozó nõi kutatók hely-
zete, és nem utolsósorban a tudományos 
pályát a lányok számára is vonzóvá kell tenni, 
lehetõleg már az alapfokú oktatási rendszer-
ben. Fontos továbbá azoknak a kapcsolódá-
si pontoknak a megtalálása, amelyek révén 
a nõk támogatni tudják egymást a tudomá-
nyos életben való elõmenetelben. Az eddigi 
munkájukat nagyra becsülve, õszintén bí-
zom abban, hogy közös erõfeszítéssel javu-
lást tudunk elérni a nõk helyzetében a tudo-
mány területén.

Göncz Kinga
miniszter, Ifjúsági, Szociális, Családügyi és 

Esélyegyenlõségi Minisztérium
ilkei.edit@iszcsm.hu

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
elnökhelyettesének hozzászólása

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
jelenleg kialakítás alatt lévõ kormányzati 
tudományos és technológiai stratégiájában 
megfogalmazottak szerint elõ kívánja segí-
teni a kutatók nemi esélyegyenlõségének érvé-
nyesítését. A tehetség hatékonyabb kihaszná-
lása érdekében a nõk szerepvállalásának 
erõsítése a K+F területén kulcsfontosságú.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a 
nõk tudományos aktivitása a kutatói karrier 
elõrehaladásával jelentõsen csökken mind 
az akadémiai, mind az ipari szektorban. Kü-
lönösen aggasztó ez a természettudományi 
és mûszaki területeken. Jelenleg ma Magyar-
országon a kutatócsoportok nagysága nem 
mondható optimálisnak. Varga György fel-
mérése alapján egy témára Magyarországon 
1,4 kutató jut. Sajnálatos tény továbbá, hogy 
a 2000-2004 között az egy kutatóra jutó 
munkahelyváltozások száma átlagosan 0,11 
volt, ami azt jelenti, hogy a megkérdezettek 
92 %-a nem változtatott munkahelyet. A ku-
tatócsoportok kis mérete nem teszi lehetõvé 
a kutatói mobilitást, így a családalapítást kö-
vetõen a nõk munkaerõpiaci reintegrációja 
sem megoldott a kutatás-fejlesztés területén. 
A nõk számára a kutatói karrier megszaka-
dását a családalapítás jelenti, amely többnyire 
egybeesik az önálló kutatólabor alapításának 
idejével, illetve a tudományos ranglétrán 
történõ elõrelépéssel. A gyerekvállalás után 
a munkaerõpiaci reintegráció nehezebb, 
mivel az információáramlásból az érintettek 
kimaradnak egy idõre, és nincsenek speciális 
képzések, amelyek ezt pótolni tudják. Igen 
nagy problémát jelent, hogy a kutatói állások 
elnyerésénél a meglévõ szakmai kapcsolatok 
és nem a nyílt verseny dominál. 

Úgy gondolom, annak érdekében, hogy 
növekedjen a nõk szerepe a tudományban és 
a tudomány vezetésében, a kutatói munka-
lehetõségeket kell bõvíteni. A Hivatal külön-
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bözõ programjaival (Regionális Egyetemi Tu-
dásközpontok, Kooperációs Kutatóközpon-
tok), nagyprojektek kialakításával ezt segíti 
elõ. Alapvetõen meg kell növelni a jelenlegi 
kutatócsoportok nagyságát, hogy a mobilitási 
lehetõségek biztosításával a nõk munkaerõpiaci 
reintegrációja biztosított legyen. Ösztönözni 
kell továbbá, hogy a nõk tudásalapú vállal-
kozások elindításában minél nagyobb részt 
vállaljanak. A hivatal nemcsak programjaival 
támogatja innovatív vállalkozások létreho-
zását, de közvetlenül is támogatja a fiatalokat 
és a nõket tudásvállalkozások elindításában. 
Ennek érdekében gyakorlatorientált kon-
ferenciát szervezünk e témában a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából. Lehetõvé kell 
tenni különbözõ foglalkoztatási formákkal 
(például távmunka, részmunkaidõs állások), 
hogy a nõk családjuk mellett is részt tudjanak 
venni a tudományos munkában.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
felsõ vezetésében a nõk aránya 70 %, ami a K+F 
területén példamutató. A Helsinki Csoport 
munkájában, mint a nõk tudományban 
témáért felelõs kormányzati tisztségviselõ 
veszek részt, a téma koordinálását belsõ 
szakmai felelõs végzi. A Hivatal Operatív 
Bizottságot hívott össze a nõk tudományos 
helyzetének értékelésére, azon kritikus 
tényezõk feltárására, amelyek megoldásában 
eredményeket érhetünk el, együttmûködve 
az érintett minisztériumokkal, intézmények-

kel. A jelenleg meghirdetett programokban 
is érvényesül már az esélyegyenlõség meg-
teremtésének fontossága, de kifejezetten a 
nõk számára kiírt pályázatok nem léteznek. 

A folyamatos információáramlás biztosí-
tására kapcsolati pontok létrehozása ajánlott, 
ami jelenleg a hét régióban mûködõ Mobi-
litási Központok hálózatának fejlesztésével 
együtt megtörténhet. A fiatalokat, így a 
lányokat fontos elsõsorban a mûszaki és 
természettudományos kutatói karrier választá-
sára ösztönözni. 

A Kutatók Európai Chartájáról és a 
kutatók felvételi eljárásának magatartási 
kódexérõl szóló bizottsági ajánlás általános 
elfogadása lehetõvé tenné a teljesítményen 
alapuló elbírálást, amely a nõk számára is 
egyenlõbb esélyeket teremthet. 

A Hivatal elkötelezett a nõk tudomá-
nyos szerepvállalásának erõsítésére, ezért 
folyamatosan figyelemmel fogom kísérni 
a Magyar Tudomány hasábjain indult vita 
fejleményeit, konklúzióit. A tudás és tehetség 
hasznosítása érdekében a Hivatal nemcsak 
partner, de katalizátor is kíván lenni a nõk 
tudományos szerepvállalásának növelésé-
ben és teljesítményének hatékonyabb elis-
merésében. 

Vass Ilona
általános elnökhelyettes

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
vass.ilona@nkth.gov.hu

MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁR-
SASÁGÁNAK 

MEGALAKULÁSA

Országos Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Verseny 

A Magyar Innovációs Szövetség 1991-ben 
írta ki elõször az Országos Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Versenyt az EU Fiatal 
Tudósok Versenye mintájára, tizenöt-húsz 
év közötti fiatalok számára. A versenyso-

rozat megrendezésével a tehetségkutatás, 
illetve a tehetségkiválasztás mellett a fiatalok 
figyelmét a tudomány, a technológia és a 
kutatás-fejlesztés területére kívánta irányítani 
a szövetség. Az 1991. évi elsõ meghirdetés óta 
2043 fiatal küldött be pályázattervet, melybõl 
1067-et tartott érdemesnek kidolgozásra az 
MTA fõtitkára, illetve alelnöke által vezetett, 
elismert tudósokból, akadémikusokból, 
egyetemi tanárokból és gazdasági szakem-
berekbõl álló bírálóbizottság. A tizennégy év 
alatt 229 fiatalt ítélt tehetségesnek a zsûri, és 
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