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NŐK A MAGYAR (JOG)TUDOMÁNYBAN 

 

2014-ben Magyarország 29 vizsgált európai ország közül a 19. helyet foglalta el azon a 

skálán, amely a nők tudományban való részvételét méri. Ekkor hazánkban 17 % volt a 

nők aránya a tudományos szférában, bár PhD fokozatot ennél jelentősen többen (kb. 50-

50 százalékban) szereztek
1
.  

Minden társadalom eltérő történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkezik, de 

ha napjainkban a világ országainak ilyen irányú tendenciáit szemléljük, a nemek eltérő 

társadalmi helyzete kivétel nélkül fellelhető valamennyiben. A nők helyzetéről nehéz jól 

körülrajzolt, átfogó képet festeni, mivel a változást meghatározzák a különböző 

kulturális sajátosságok és a társadalmi berendezkedés is, de mind a nemzetközi, mind a 

hazai statisztikák szerint tudományos szférában (is) messze vagyunk a nemek 

egyenlőségétől. 

Dolgozatomban először a hazai munkaerő-piaci helyzetet mutatom be, a magyar 

nőkre fókuszálva. Az áttekintés után a tudományos területen dolgozó nők karrierútjának 

sajátosságait ismertetem. Végül egy 2015-ben és 2018-ban készült adatfelvétel 

eredményeinek tükrében mutatom meg, milyen a nemek eloszlása a magyar jogi 

egyetemeken, a főállású oktatók között. 

 

A magyar nők munkaerő-piaci helyzete  

 

Magyarországon az úgynevezett „szocialista iparosítás” időszakában átfogó társadalmi 

egyenlőséget hirdetve általános elvvé vált, hogy a nőket minden munkakörben 

alkalmazni kell, kivéve, amelyekre testfelépítésük miatt nem alkalmasak .3.

2
. Az eszmének 

megfelelően kialakult az ötvenes évek új nőideálja, a „traktoros lány”, akire mint a nemi 

egyenlőséget megteremtő példára tekintett a rendszer.24F

3
 Bár ez az eszménykép idővel 

módosult, az ideológia és a gazdasági kényszer (alacsony bérszínvonal) alapjaiban 

megváltoztatta a nők életmódját25F

4
. Tulajdonképpen az ötvenes évektől terjedt el és vált 

általánossá a kétkeresős családmodell.  

                                                 
1
 Pető 2018. 

2
 Palasik 2005. 85. o. 

3
 Schadt 2003. 56. o.  

4
 Palasik 2005. 87.o. 
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Emiatt a rendszerváltást megelőző időkben Magyarországon a nők gazdasági 

aktivitása magasabb volt, mint a fejlett nyugati országokban.44F.

5
 Ez azonban a 

szocializmus ideológiájának volt köszönhető, s nem a nők személyes aspirációinak 

tömeges „felszínre törése” okozta. 

A rendszerváltás politikai, gazdasági és társadalmi változást hozott, s ezek jelentős 

hatást gyakoroltak a munkaerőpiacra is: drasztikusan visszaesett a foglalkoztatottak 

száma, és megjelent a regisztrált munkanélküliség, amely a kilencvenes évek közepéig 

folyamatosan növekedett. Míg 1991-ben a munkanélküliségi ráta 1,9 %-os volt, egy 

évvel később már 7,8 %-ra növekedett. 1993 és 1994 során érte el a legmagasabb 

arányt, ezekben az években 13 százalék körüli értéken volt. A KSH 2018. I. 

negyedévének adatai szerint jelenleg 3,9 %-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta 

hazánkban. A tömeges munkanélküliség megjelenése mellett a gazdaságilag inaktívak 

száma is rohamosan nőni kezdett45F

6
.  

A férfiak és a nők munkanélkülisége nem azonosan alakult az említett időszakban: a 

munkanélküliség a nőket kevésbé sújtotta, mint a férfiakat 46F

7
. Ennek magyarázata az, 

hogy a nők jelentős része – a máig fennálló munkaerőpiaci szegregáció miatt – főként 

olyan ágazatokban dolgozott, amelyeket kevésbé érintettek a piacgazdaságra való 

áttérés következményei 47F

8
. Ilyen például az oktatás, az egészségügy vagy a szolgáltatási 

szektor. A nehézipar és a bányászat dolgozói, akik szinte kizárólag férfiak voltak, a 

gazdasági átalakulás során elveszítették munkájukat, s mivel képzettségüknek, 

szakmájuknak megfelelő új munkahelyek nem születtek, a munkanélküliség maradt 

számukra.  

A nők gazdasági aktivitása azonban nagyobb mértékben esett vissza, mint a férfiaké, 

s ennek oka a gazdasági változások mellett más területen is keresendő, ugyanis a 

rendszerváltással egyidejűleg begyűrűzött hazánkba az oktatási expanzió is. Ekkor 

indult meg jelentősen a hallgatói létszámnövekedés, amely a közép- és a felsőfokú 

oktatást egyaránt érintette48F

9
. 1990 és 2000 között a nappali tagozatos hallgatók létszáma 

közel 2,5-szeresére növekedett. A gazdasági aktivitás visszaesésének egyik oka tehát az, 

hogy a nők nappali oktatásban való részvétele nagyobb iramban bővült, mint a férfiaké, 

másrészt a nemek közötti béregyenlőtlenség, továbbá a gyermekgondozási rendszer 

leépítése ekkor olyan mértékű volt, hogy a nőknek az otthon maradás, háztartásbelivé 

válás racionális lehetőséget jelentett49F

10
. 

A nők gazdasági aktivitását több tényező is befolyásolja, ezek közül két fontos 

területet emelnék ki. Egyrészt a továbbtanulás, a kitolódó felnőtté válás 

(posztadoleszcencia) miatt a fiatal nők körében is magas az inaktivitás. A húsz év körüli 

                                                 
5
 Nagy Gy. 2000. 37.o. 

6
 Sági 2003.11., 24.o. 

7
 Sági 2003.25.o.; Nagy Gy. 2000. 35.o 

8
 Sági uo. 

9
 Husz 2006. 47.o. 

10
 Nagy Gy. 2000. 45. o. 
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fiatalok jelentős része nappali tagozatos képzésben vesz részt 50F

11
. Másrészt az 

aktivitásban meghatározó szerepet játszik a gyermekvállalás, ami bármikor is történjék 

az egyéni életút során, akár több évre is inaktívvá teheti az anyát. Ebből kifolyólag a 

nők a munkába lépés pillanatától férfiakénál kedvezőtlenebb munkaerőpiaci pozíciókba 

kényszerülnek, s ez a hátrányuk végig fennmarad a foglalkozási életpálya során 51F

12
. 

Napjainkban egyre inkább növekszik azoknak a nőknek az aránya, akik első gyermekük 

születése előtt egyáltalán nem, vagy csak minimális munkatapasztalattal 

rendelkeznek52F

13
. Egy 2010-es adatfelvétel eredménye szerint a 8 évnél fiatalabb gyereket 

nevelő nők 29 %-a olyan, aki a gyermek születése előtti egy évtől a megkérdezés 

időpontjáig nem dolgozott.53.F

14
 További kockázat, hogy a lefelé irányuló, azaz 

„visszalépő” karriermozgás veszélye szintén a kisgyermekes nőket érinti leginkább, 

vagyis a nők munkahelyi előmenetelének esélye szintén „gyermek-függő”. A 6 éves kor 

alatti gyerekek anyukái körében a legkisebb a valószínűsége annak, hogy javulna a 

foglalkoztatási státuszuk, azaz előrelépnének a ranglétrán. Minden országban 

kimutatható tendencia, hogy minél több gyereket nevel egy anya, annál kisebb 

valószínűséggel van jelen a fizetett munka világában, ez az összefüggés azonban 

Magyarországon a legerősebb.56F

15
 Mindezekkel ellentétesen, a férfiak munkaerő-piaci 

részvétele és a gyermekek száma közötti összefüggés fordított irányú: a gyermeket 

nevelő apák többet dolgoznak, mint gyermektelen társaik.57F

16
 Ez az összefüggés a három 

vagy több gyermekes apáknál fordul meg. Összességében elmondható, hogy a férfiak 

közül a gyermekkel rendelkezők, míg a nők közül a gyermektelenek dolgoznak a 

legtöbbet. 

A nők gazdasági aktivitásának további gátló tényezője a kisgyermekek 

gondozása mellett az, hogy az öregedő társadalommal járó feladatok, vagyis az 

idősgondozás is többnyire rájuk marad60F

17
. 

 

Nők a tudomány útján  

 

A XIX. század végéig a nők iskolázottsága jelentősen elmaradt a férfiakétól, majd a 

XX. századtól lassan a nők iskolai végzettsége a férfiakéval megegyező szintre 

emelkedett. A különbség egyik oka a „házasság-alternatíva” volt: amíg egy nő számára 

a házasságkötés volt az egyetlen aspiráció, legfőbb tanulnivalója a jó háziasszonyra 

jellemző tulajdonságok elsajátítása volt, addig a társadalmi elvárások szerint a férfinak 

tanultnak, műveltnek kellett lennie.  

                                                 
11

 Bukodi 2005. 15. o. 
12

 Koncz 2010. 651. o. 
13

 KSH 2011. 3. o. 
14

 KSH 2011. 7. o. 
15

 Bukodi 2005. 37. o. 
16

 Bukodi 2005. 38. o. 
17

 KSH 2011. 2. o. 
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A magyar nők egyetemre jutása Wlassics Gyula kultuszminiszter 1895. évi 

rendeletével
18

 vált lehetővé: jeles érettségivel, ha a hallgató felvételi kérelmét az 

egyetem támogatta és az oktatási miniszter engedélyezte, bölcsésztudományi, orvosi és 

gyógyszerész karokon tanulhatott tovább. A nők a két világháború között a 

bölcsészkarokon és gyógyszerészkarokon már a férfiakéval azonos arányban tanultak, 

18 %-os volt arányuk a közgazdasági szakokon, míg a műszaki karokra csak elvétve 

jutottak be, s jogi karra egyáltalán nem járhattak
19

. 

A második világháború után megkezdődött a magyar oktatási rendszer átalakítása. 

1945 augusztusában rendeleti úton
20

 tették kötelezővé mindkét nem számára a 

nyolcosztályos általános iskolát, s 1960-ra 38,7 %-ra nőtt az alapfokú végzettséggel 

rendelkező nők aránya
21

. Szintén 1945-től az addig nyolcosztályos gimnáziumok 

négyosztályos gimnáziumokká alakultak át. 1948-ban államosították az iskolákat, így 

1949-re valamennyi középiskola egységesen gimnáziummá alakult át, s ezáltal szűnni 

kezdtek a fiú- és leányiskolák közötti különbségek
22

. Mindemellett ahogy a nők is fizető 

állásban kezdtek dolgozni, megjelent a képzésük iránti igény is. 

A felsőoktatás szintén a második világháború után vált elérhetővé a nők széles 

rétegei számára, mivel a nőknek az egyetemekre és főiskolákra való felvétele tárgyában 

kiadott 1946. évi XXII. törvény kimondta, hogy a nők minden egyetemre és főiskolára 

korlátozás nélkül felvehetők, a férfiakkal azonos feltételek mellett. Innentől kezdve a 

nők aránya a felsőoktatásban növekedni kezdett, az 1980-as évek közepén már 

meghaladta az 50 %-t. Érdekes azonban, hogy a 2004/2005-ös tanévben tapasztalt 58,21 

%-os csúcs óta ez az arány folyamatosan csökkenni látszik, s napjainkban 53 % körül 

mozog.
23

  

A különböző statisztikákból látható tehát, hogy Magyarországon a felsőfokú 

végzettséget megszerzők több mint fele nő, a doktori képzést elkezdő hallgatók nemi 

megoszlása nagyjából 50-50 %, a nők a tudományos szférában mégis folyamatosan – 

mondhatni töretlenül – alulreprezentáltak maradnak.  

Pető Andrea 2018-ban megjelent tanulmányában
24

 három szakaszt különböztet meg 

a nők tudományos pályájával kapcsolatos nehézségek megjelenésében. Elsőként a 

közoktatásban, majd a felsőoktatás alapképzéseiben tapasztalható nemi 

megkülönböztetést jelöli meg. Ez a ma már szinte közismert, gyakran kutatott probléma 

                                                 
18

 A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 1895. évi 65.719. szám alatt a budapesti és 

kolozsvári egyetem tanácsához intézett rendelete, a nőknek a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi pályára 

léphetése tárgyában 
19

 H. Sas 2000. 
20

 6650/1945. ME. számú rendelet a 8 osztályos általános iskolák szervezéséről (aug. 18.) 
21

 Pukánszky 2007. 557. o. 
22

 Kéri 2002. 15. o. 
23

 Oktatási Hivatal statisztikái: 

https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_kozzetetele/felsooktatasi_sta

tisztikak ; Központi Statisztikai Hivatal statisztikái: http://www.ksh.hu/oktatas ; Felvi.hu statisztikái: 

https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak 
24

 Pető 2018.  
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arra mutat rá, hogy a lányokat a pedagógusok, oktatók eltérően tanítják, a nemi 

sztereotípiáknak megfelelően jellemzően nem ösztönzik őket az olyan fiúsnak tartott, 

tipikusan reál tantárgyak tanulására, mint a matematika vagy a kémia. Az anya-gyermek 

interakciót vizsgáló tanulmányok szerint különbség van aközött, hogy a kezdetektől 

fogva hogyan foglalkoznak egy fiúval és hogyan foglalkoznak egy lánnyal szüleik és 

később a gondozók, tanítók, oktatók is. Ez azt jelenti, hogy a felnőttek attól függően 

tulajdonítanak jellemvonásokat egy csecsemőnek, hogy kisfiúnak vagy kislánynak 

tekintik őt33F

25
. Öltöztetésükben, frizurájukban, a nekik válogatott játékokban, a rájuk 

vonatkozó eltérő jelzőkben mind-mind különbséget tapasztalhatunk a gyerekek esetén, 

akik kétéves korukra tudják magukról, hogy kisfiúk vagy kislányok, és másokat is 

kategorizálni tudnak eszerint. Később a gyerekek a pályaválasztáshoz jutva már maguk 

is birtokolják azokat a társadalmi elvárásokat, amelyek a lányok és fiúk nemi 

szerepeihez kapcsolódnak, így mindkét nem a hagyományosan nőiesnek vagy férfiasnak 

tartott foglalkozások felé fordul a pályaorientáció során. Ráadásul Pető szerint az 

iskolában a „láthatatlan tanterv
26

” a fiúk teljesítményére fókuszál, így már ekkor 

kialakul az üvegfal jelensége, amely a nők horizontális szegregációjához vezet a 

munkaerőpiacon. 

A horizontális szegregáció a férfiak és a nők részvételét méri az egyes 

foglalkozásokban, ágazatokban, munkakörökben.65F

27
 Ez írja le tehát azt a jelenséget, 

amely szerint a nők inkább a tipikusan nőinek tartott – nő-domináns, feminizált – 

munkaköröket, míg a férfiak a társadalom által férfiasnak tekintett foglalkozásokat 

választják nagy valószínűséggel. Ebben szerepet játszik a nemi szocializáció és a már 

említett nemi sztereotípiák is. Az, hogy mindkét nem a saját neme által dominált 

foglalkozásokban dolgozik szívesen, fenntartja és újratermeli a nemekkel kapcsolatos 

sztereotípiákat.66F

28
 „A nemek társadalmi viszonyát vizsgáló hazai és nemzetközi kutatások 

egyöntetűen kimutatják, hogy azokban az országokban, ahol a patriarchális értékrend 

szerint megfogalmazott nemi sztereotípiák erősebbek, és ahol az ehhez kapcsolódó 

elvárások a lakosság számára még elfogadható viszonyítási keretként szolgálnak, ott 

nagyobb különbség mutatkozik a nők, illetve férfiak között a magas társadalmi 

presztízsű vezetői, illetve a hatalmi pozíciók betöltésében. Így ezekben a 

társadalmakban a kulturális és a tudományos élet kulcspozícióiban, a tudás 

létrehozásának reprezentatív helyein a pozíció magasságától függően egyre kisebb 

arányban találunk nőket.”
29

 

A második problémakör a doktori fokozat megszerzéséhez, illetve az azt követő 

évekhez kapcsolódik. Pető szerint ez az az időszak, amikor a nők jellemzően elhagyják 

                                                 
25

 Giddens 2003. 182. o. 
26

 A láthatatlan vagy rejtett tanterv fogalmát Giddens az alábbiak szerint fogalmazza meg: „Az 

iskolában elsajátított olyan viselkedésmódok és attitűdök, amelyek nem szerepelnek a formális tantervben. 

Rejtett tanterv az iskolai oktatás „ki nem mondott célja”, mint például a nemek közötti különbség 

tudatosítása” (Függelék, 712. o.)  
27

 Koncz 2010. 1084. o. 
28

 Koncz 2010. 1083. o. 
29

 Acsády 2010. 1391. o. 
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a (tudományos) pályát, s ez összefüggést mutat a családalapítással, gyermekvállalással. 

„A tudományos karrier modellje arra épül, hogy valaki folyamatosan jelen van, olvassa 

a szakirodalmat, publikál, mert csak így tud versenyképes lenni. Ez a modell a kutatást 

mint értéket az ember értéke elé helyezi, ami jelzi, milyen problémákkal kerül szembe a 

női kutató, mikor kiegyensúlyozott életet akarna élni.”
30

  

A családban élő gyermekek száma és életkora meghatározza a nők munkaerő-piaci 

jelenlétét és a gyermekvállalás utáni munkaerőpiaci visszatérését. Az óvodás korú 

gyerek(ek)et nevelő nők nagyobb valószínűséggel válnak inaktívvá, és egyúttal kisebb 

eséllyel térnek vissza a fizetett munka világába, mint az idősebb gyerekeket nevelő vagy 

gyermektelen társaik54F

31
. Ugyanakkor a férfiak gazdasági aktivitásában nem mutatható ki 

kapcsolat a gyermekeik kora szerint. Ez is alátámasztja azt a közismert tényt, hogy a 

gyermeknevelés továbbra is a nők feladatát képezi, s a férfiak legfontosabb szerepe még 

mindig a család eltartása. A nők gazdasági aktivitása koruk előre haladtával nő ugyan, 

de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ennek hátterében a kisgyermek napközbeni 

elhelyezése is szerepet játszik. A gyermekgondozási intézményrendszer fokozatos 

lebontása tehát tovább nehezíti a nők munkaerőpiaci reintegrációjának lehetőségét, 

pedig a gyermekekről történő intézményesített és széles körben hozzáférhető 

gyermekellátó és családtámogatási rendszer elengedhetetlen eszköze a női 

munkavállalás ösztönzésének. A statisztikák szerint a három vagy annál több gyermeket 

nevelő anyák esélyei a legrosszabbak a fizetett munka világába történő visszatérésre 55F

32
.  

A nők ilyenfajta eltűnését az adott tudományos területről a szivárgó vezeték 

metaforájával mutatja be a nemzetközi szakirodalom: e szerint a karrier egy szűkülő 

vezeték, amiből a nők nagyobb arányban szivárognak el, mint a férfiak
33

. 

Végül az utolsó problémacsoport a doktori fokozat megszerzése után, az előző 

élet/karrier-szakaszon túljutva merül fel, amikor is a tudományos pályán maradó nők 

előrejutása lelassul vagy abbamarad. Ez a női munkaerőpiaci diszkrimináció egyik 

területe, a nők vezetővé válásával, munkahelyi mobilitásával kapcsolatos hátrányos 

helyzet, amelyet az amerikai szakirodalomból átvéve üvegplafon néven ismerünk. A 

metafora a vertikális szegregációhoz kapcsolódik, és a nők munkahelyi hierarchiában 

elfoglalt szerepéről szól. Egy adott szervezet vezető pozícióit betöltők nemi 

összetételének vizsgálatakor általában azt láthatjuk, hogy a nők jelenléte elmarad a 

férfiakétól. „A vertikális szegregáció a foglalkozási hierarchiában való előrejutási 

lehetőségeket foglalja magában, azt a jelenséget, hogy a beosztási szinteken egyre 

feljebb haladva, akkor is jelentősen csökken a nők aránya, ha megfelelő formális 

képzettséggel rendelkeznek, és a pozíció betöltésére formálisan megfelelő szakemberek 

között sem kisebb az arányuk, mint a férfiaké”64F

34
. Az üvegplafon jelenség lényege tehát 

                                                 
30

 Pető 2018: 
31

 Bukodi 2005. 37. o. 
32

 KSH 2011. 7. o. 
33

 Paksi 2014. 
34

 Nagy B. 1997. 37. o. 
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az, hogy a nőket egy láthatatlan és áttörhetetlen fal akadályozza munkahelyi 

előmenetelükben. Az elnevezés egy kísérletről kapta nevét: halak akváriumába 

üveglemezt tettek. A halak úgy megszokták, hogy csak az akadályig tudnak úszni az 

akváriumban, hogy amikor kivették az üveglemezt, a halak akkor sem úsztak tovább a 

korábbi akadály vonalánál77F

35
. Az üvegplafon tehát olyan akadály, amelyet a nők 

interiorizálnak, meggátolva saját előrelépésüket78F

36
. 

Egy amerikai szerzőpáros az üvegplafon helyett labirintusként tekint a nők 

munkaerő-piaci életútjára. Carli és Eagly meglátása szerint a nemek között a munkaerő-

piacra lépéskor nincsen különbség, azonos esélyekkel indulnak neki az útnak, és a 

vezetői pozíciók is azonos – elérhető − távolságra helyezkednek el tőlük. A két nem 

karrierútja között az a különbség, hogy út közben, vagyis a munkaerőpiaci megjelenés 

után a nőknek fokozatosan egyre több akadályt kell leküzdeniük ahhoz, hogy vezetői 

pozícióhoz jussanak, amely a férfiak karrierútjában valóban nem jelenik meg. A szerzők 

az akadályok négy fázisát említik meg: a labirintus a nőkkel mint kompetens 

munkavállalókkal szembeni előítéletekkel kezdődik, majd a nők vezetővé válásával, 

magasabb pozícióba jutásával szembeni ellenállással folytatódik. A vezetési stílussal 

kapcsolatos akadályok a nőkhöz és az ideális, illetve kompetens vezetőkhöz kapcsolódó 

tulajdonságok közötti lavírozás problematikájára utal, s végül a munka-magánélet 

összeegyeztetése a nők karrierjét végigkísérő akadályként van jelen80F

37
. A megközelítés 

lényege, hogy a női vezetők előre jutása nem lineáris folyamat, amelynek csúcsa 

vezetővé válás, hanem olyan labirintus, amelyben folyamatosan problémákba 

ütköznek81F

38
.  

A nők a tudományos pályákon tehát alig kerülnek be vezető tudományos 

testületekbe, 2016-ban pl. egy nő sem került a Magyar Tudományos Akadémia levelező 

tagjai közé. Láthatóan kevesebbet publikálnak, ritkábban jutnak el konferenciákra és az 

elnyert pályázatok számában is nyomon követhető lemaradásuk férfi kollégáikhoz 

képest
39

.  

A probléma nem csak hazánkban ismert, és külföldön sem újkeletű. Az Európai Unió 

1998-ban hozta létre a Helsinki Csoportot, amelynek a kutatás-fejlesztés területén volt 

feladata megvizsgálni a nők helyzetét. A csoport kutatási eredményei alapján az Európai 

Bizottság 2002-ben létrehozta az Enwise szakértői csoportot, amely a közép-kelet-

európai és balti országokra
40

 fókuszáltan vizsgálta meg ugyanezt. Az ennek eredményeit 

összefoglaló, Elfecsérelt tehetségek: egyéni sorsok társadalmi megközelítésben – Nők és 

a tudomány az Enwise-országokban című jelentés az alábbiakat állapította meg: 

                                                 
35

 Debreceni-Komka 2004. 13. o. 
36

 Nagy B. 2009. 60. o. 
37

 Eagly-Carli 2007. 
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 Eagly-Carli 2007. Nagy B. 2009. 63. o. 
39

 Acsády 2010. 
40
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– „nagy különbségek vannak az egyes tudományterületek között, így a 

társadalomtudományokban magas a nők aránya, viszont a mérnöki 

területeken 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 legkedvezőbbek az anyagi 

feltételek; 

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

felső szintjein ennél lényegesen alacsonyabb arányban vannak jelen”
41

.  

Mindemellett Papp Eszter és Groó Dóra hozzáteszik, hogy „azokon a 

tudományterületeken és azokban az országokban a legnagyobb a női kutatók aránya, 

ahol a nemzeti jövedelemből a legkevesebbet fordítják a kutatásra, továbbá, hogy a nők 

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

elismertsége és rossz jövedelmezősége miatt az utóbbi tizenöt évben elhagyták a 

pályát”
42

. Összefoglalva tehát megállapítható, hogy jellegzetes eltérést mutatnak a 

statisztikák a nők és a férfiak tudományban betöltött pozíciója között, ami a nők 

számára a munkaerőpiaci helyzet ismert hátrányos következményeivel jár. 

 

Oktatók a magyar jogászképzésben 

 

Ahogy korábban említettem, Magyarországon a rendszerváltás óta a nők folyamatosan 

felülreprezentáltak a felsőoktatásban, és ez a tendencia a jogászképzésben is nyomon 

követhető. Jelenleg az ország nyolc
43

 különböző egyetemén indul jogász szak, ebből 

három a fővárosban található. A továbbiakban e nyolc jogi kar főállású oktatóinak nemi 

megoszlását fogom bemutatni, amennyire a terjedelmi korlátok lehetővé teszik. 

2015 és 2018 tavaszán az egyetemek hivatalos honlapjain elérhető információk 

alapján az alábbiak mondhatók el az oktatókról. 2015-ben 642 főállású oktató tanított, 

amelyből 207 nő (32 %) és 435 férfi (68 %) volt. Ez az arány 2018-ra szinte alig 

változott, bár az összlétszám közel 10 %-kal csökkent: jelenleg 580 főből 195 női oktató 

(34 %, 2 % növekedés a 2015-ös adatokhoz képest) és 385 férfi oktató (66 %) van. 
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Forrás: saját ábra 

Ez az arány karonként lebontva az alábbiak szerint oszlik meg. 

3. ábra  

 

Forrás: saját ábra 

 

Látható, hogy 2015-ben a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem oktatóit 

leszámítva, ahol magasabb volt a női oktatók aránya, a másik hat kar oktatóinál durván 

megmarad az 1/3 – 2/3 megoszlás. Ez a tendencia 2018-ra az alábbiak szerint alakult. 
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Forrás: saját ábra 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a női oktatók 

aránya 12 %-ra csökkent, ami az összes mért adat legalacsonyabb értéke. Három év 

elteltével továbbra is a Debreceni Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem a 

legkiegyensúlyozottabb a nemek számát tekintve, de a többi kar is javuló tendenciát 

mutat. 

Mindezek az oktatói hierarchia szerinti felosztásban a következőként alakulnak. 
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Forrás: saját ábra 
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6. ábra 

 

Forrás: saját ábra 

Mindkét ábra, a 2015-ös és a 2018-as is megmutatja, hogy az oktatók között létezik, 

és a három év alatt érdemben nem változott az aránya a korábban kifejtett üvegplafon 

jelenségnek. Hiába kezdi meg doktori képzését közel annyi nő, mint férfi, az egyetemi 

státuszokban minél feljebb haladunk, annál kevesebb nőt látunk. 

Az oktatói hierarchiában elfoglalt pozíció karonkénti bontásban rávilágít arra, mely 

egyetemeken hogyan alakul az üvegplafon jelenség. 
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8. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látható, hogy míg Miskolcon a nők és férfiak aránya nagyjából megegyezik, 

Debrecenben hiába vannak közel megegyező mértékben férfi és női oktatók, a nők az 

oktatói hierarchia alsó részén tömörülnek, míg a férfiak minden pozícióban 

megjelennek. Minden kar esetén megállapítható, hogy az egyetemi tanárok között már 

csekély a női oktatók száma, az adjunktusok felett rajzolódik ki az üvegplafon. Ennek 

mind tudományos előmenteli, mind strukturális akadályai (kapacitás) is lehetnek, de 

kvantitatív adatokból ezekre a kérdésekre nem nyerünk választ.  

A jogász oktatókon túl van még néhány árulkodó adat, amely összecseng a korábban 

kifejtett tendenciákkal. 2015-ben a nyolc jogi karból egynek az élén állt nő, ma két női 

dékán van. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karát 

2013 óta dr. Lévayné dr. Fazekas Judit vezeti. A Debreceni Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Karának dékánja 2016. július 1-jétől dr. Szikora Veronika, aki dr. 

Szabadfalvi Józsefet váltotta fel. A nyolc dékánnak 2015-ben összesen 22 

dékánhelyettese volt, ebből 7 nő és 15 férfi. Idén 25 dékánhelyettes dolgozik a nyolc 

karon, ebből csupán 5 nő, míg 20 főre növekedett a férfiak száma. Három évvel ezelőtt 

még az átlagos 1/3-2/3 megoszlás volt látható (32 % nő, 68 % férfi), ma azonban 1/5- 

4/5-re nőtt a férfiak és a nők közötti különbség (20 % nő, 80 % férfi) a dékánhelyettesi 

pozícióban. Megjegyzendő, hogy a dékánhelyettesek nagyrésze oktatási ügyekért 

felelős, amely jól illeszkedik a szakterületekről mondott nemi szegregációhoz. 2015-ben 

111 tanszékvezetőből mindössze 23 volt nő (21 %), amely arány annak tükrében, hogy 

2018-ra 102 tanszék maradt, és azok vezetői közül 24 % nő, nem árulkodik 

növekedésről. Tanszéki koordinátorok és ügyintézők között elvétve találunk csak 

férfiakat mindkét mintavétel idején. 

A terjedelmi korlátokra hivatkozva további statisztikákat nem sorolok fel. 

Mindazonáltal nem gondolhatjuk – és a tények sem hagynak minket kétségek között –, 
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hogy feljebb mentve az oktatói hierarchián, a rektorok és rektorhelyettesek között több 

nőt találnánk. Továbbá a Magyar Tudományos Akadémia tagjai között az állam- és 

jogtudomány tudományterületen alig éri el a nők aránya a 10 %-t.  

Közismert tény és gazdagon kutatott terület, hogy a munkaerőpiacon a nők férfiaknál 

több akadállyal néznek szembe, s hogy karrieresélyeik a másik nemhez képest 

rosszabbak. A jogász szakma kutatói-oktatói között a nemi különbségek hasonlóak az 

átlagos eredményekhez. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy a jogászi professziók 

körében hogyan alakulnak ezek az arányok, és kirajzolódik-e bármilyen sajátosság, ami 

megkülönbözteti ezt a szakmát az orvosi vagy mérnöki professzióktól.  
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*** 

 

WOMEN IN (LEGAL)SCIENCE 

 

Every society has different historical and cultural traditions; however regarding the 

gender- based discrimination nowadays, we must say that it can be discovered in all 

without exception.  In my paper, I try to show how labour market characteristics of 

Hungarian women appear in the lives of women working in science. The paper is 

structured in three sections: after mapping the domestic labour market situation focusing 

on women in Hungary, I describe the career paths of women working in science, 

outlining the feminine features on the scientific career. In her article
44

, Andrea Pető 

divided the difficulties of academic women's career in three nodes (the role of public 

education, the period of getting Ph.D. degree and the scientific advancement after Ph.D. 

graduation). Following this tripartite distribution, I examine the disadvantageous labour 

market conditions affecting women, which influence the choices and career paths of a 

woman in a scientific career. Finally, I examine the gender distribution of a group of 

legal practitioners, the full-time lecturers and professors of the eight legal faculties, 

based on two surveys, in 2015 and 2018. 
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